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MUNIGIPIO DE PENELA

UNIAO DAS FREGUESIAS DE SAO MIGUEL,
SANTA EUFEMIA E RABAQAL
QUADRIENIO 201 7 -2021

ATA DA 11." REUNIAO ORDINARIA DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
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ATA DA 11.A REUNIAO ONOIruARIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA UNIAO DAS
FREGUESIAS DE SAO MIGUEL, SANTA EUFEMIA E RABAqAL
Aos dezancx'e dias do m6s de junho de dois mil e vinte. pelas vinte e Llrra lroras e vinte e cirrco
rlitttttos no edificio sede da UniSo das Juntas de Freguesia de Sdo Miguel. Santa E,ufdrria e
Rabagal. sito na Rua de Coirnbra. Penela. onde, Alberto Jos6 Augusto, presidente da Assembleia
de Freguesia deu infcio d d6cima prirneira reuniSo ordin6ria, estando presentes Maria do
Nascitnento Rasteiro Marm6. Presidente da Unido das Freguesias. Vasco Santos RodrigLres.
Gongalo Josd Ferreira Br6sio. S(lvia Maria RodrigLres Rainho. Carla Sofia Cristovdo Pereira.
Francisco Manuel Ramos Dias dos Reis, Alvaro Miguel Forrseca Mendes. Lu(s MigLrel Dias
Santos.-----lraltaram os deputados Lufs Filipe Santos Pascoal e o Carlos Afonso Mendes Varandas que fbranr
sLrbstituidos pelo Sr. Jodo Carlos Faustino Horta e pelo Sr. Henrique RodrigLres, respetivantente,
faltoLr tambdm a deputada C6tia Sofla Pereira de Carvalho que seria substitufda pelo Sr. .lorge
Manuel Pascoal Dias Rodrigues, qLle tanrb6m nho esteve presente.----

A ordem de trabalhos foi a segLrinte: ------------

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Periodo antes da ordern do dia:

Leitura e Apror.,agdo da Ata da Reuni6o Anterior:
Inforrnagdes da Presidente da Junta de Freguesia;
ApreciagSo das informagdes relativas aos atos praticados ao abrigo da Lei n"1212020. de 7 de
rnaio (Pandemia SARS-CoV-2)l

Discussio e votagdo da Prestag5o de Contas de 2019;
Discr-rssdo e votagdo da

I RevisSo do Orqarnento e revisdo do PPI de 2020;

ApreciaEdo do Inverrtdrio

PONTO 1. PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia comegou por cumprimentar os restantes
Membros da Assembleia, bem como os elementos da Junta de Freguesia e o priblico presente,
agradecendo a presenga do priblico. Comegou por informar as substituigdes dos deputados
faltosos e convidar a deputada Carla Sofia Crist6vSo Pereira para que completasse a Mesa da
Assembleia. Questionou os presentes se queriam inscrever-se para intervengSo no ponto da ordem
de trabalhos. N6o houve

inscrigdes.--

--------- -----

O executivo da UniSo de Freguesias de S5o Miguel, Santa Euf6mia e Rabagal pediu d Assembleia
que fizesse um minuto de silCncio em mem6ria da D. Susete, a sra. que prestava servigo (Poc) na

junta.-------PONTO 2. LEITURA E APROVAQAO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR:
Por ter sido enviada a todos os Membros da Assemble ia

a

atada reunido anterior,

foi dispensada

a sua leitura

Colocada d votag6o, foi aprovada por maioria com 5 a favor e 3 abstengdes.-----------
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3.

INFoRMAqOES DA rRBSTDENTE DA JUNTA DE

O Sr. Presideltte da Mesa da Assembleia deu a palavra

A

FREG1TESTA

A Sra. Presiclerrte da .lunta de Freguesia.

Sra. Presidente da .luttta cutrrprirnentoLl os Membros da Asserrbleia. e corlegou a

sua

intervengdo. informando que todas as entidades corrpeteutes forarn irrfi'rrntadas e aciclnaclas para
o acidente de trabalho da D. SLrsete. no dia do funeral fbi doada uma coroa de flores pela Junta cle
Freguesia em slla homenagem

Foi fbito e aprovado o c6digo de Conduta e publicado em Di6rio da Repfrblica e no Site.----------

A

Uniao de FregLresias apoiolt o Comdrcio Local. cont o Prdmio de (150€) ao N[rcleo

de

E,mpres6rios

A

Sra. Presidente deu conta dos trabalhos de Iimpezas e conservagdo de estradas e car.ninhos
rurais. colocaqdo de tubos para drenagern de 6guas fluviais de fbrn-ra a proteger os carninhos. fbi
feita uma serventia de melhor acesso no Casal Novo. colocag5o de herbicicla e outros peqllenos
arranjos desde janeiro at6 junho. os trabalhos da.lLrnta estiveram muito limitadas devido d COVID-

l9 e Baixa Medica de colaborador. No entanto. a Sr." Presidente infonnou ainda que foi possivel
intervir em: Besteiro. Boiqa. Carnarinha. Carvalhal de Santo Arnaro. Carvalhais, Carvalheira da
Boiga, Carvalhal de Sto. Amaro. Carvalhinhos, Casal Pinto, Casal RLrivo. Casais do Cabra.
Cerejeiras. Clhds. Chainga. Coidel. Cova cla Lapa. Entre-Agrrs. E,strada de Viavai. Chanca.
Fartosa. Fetais F-trndeiros. Inf'esto. Legacdo Mestra. Moinhos de Sto Anraro. Pastor. Penela.
Podentinhos. Pontes, Rabagal, Santo Arnaro. Sto Ant6nio da Ribeira. Sdo Sebastilo. Sho Sirnho.
Silveirinha, Soito, Tamazinhos, Vale D'Arinto. Vale do Infesto, Valoro e Vieiros.--------

O Sr. Presidente da Mesa da Assernbleia questiona a Sr' Presidente se d responsdvel pelo norne
das ruas das Cereieiras. Os depLrtados Francisco Reis e Jo5o Horta intervem esclarecendo que
fbrarrt feitas etr execlttivos anteriores (nas Cere-ieiras). A Sr" Presidente inlorma qLle as placas sdo
f'eitas pela CAtnara e agora sdo colocadas por esta Junta de fieguesia. clando tarnbern continLriclade
ao traballto tdm sido feitas reurti6es com a populag6o de outras localidades nomeadamente eln

Aldeias, para o levantamento de norrres de ruas conforme registado nas anteriores atas e, que
aguarda as placas por pafie da CAmara, para depois a junta proceder d sua colocaglo nas v6rias

aldeias. o Sr. Presidente da CAmara combinou com a sra. presidente depois das placas feitas a
.j

unta continr-ra coloc6- las.-------------

O depLrtado Jodo Horta questiona se a Junta acordou conr a Cdrnara a identificagAo cle terrenos
pirblicos e privados etn rrau estado, corr vista a serern t-eitas as devidas lirnpezas. A Sra.
presidente informa que teve reuni6es corl o Sr. Presidente cla CAmara, e qLte por sLla vez l-ez. a
camara tem a responsabilidade dessas limpezas se o proprietiirio ndo as fizer------

A Presidente acresceutoll que junto ds bermas das estradas os colaboradores da junta t6m lirrpo.A sra. Presidente t6m adotado um papel de sensibilizagdo jLrnto das pessoas e propriet6rios nas
Aldeias. sobre as limpezas e queimadas dos sobrantes ltos sells terrenos.---A junta realizott limpezas ern alguns baldios norreadarnente erx Charnga e na Fartosa, fez pale eria
coll os bombeiros para ser queimado os sobrantes dos baldios. rnas devido a toda a situagdo da
pandernia Covid-19 e a dificuldade na contratagdo dos servigos das empresas de Iirnpeza. todos
os trabalhos encontrarr-se um pouco atrasados.---
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PONTO 4, AT'NTCTAqAO DAS INFORMACOES RELATIVAS AOS ATOS
PRATICADOS AO ABRIGO DA LEI N" 1212020, DE 7 DE MAIO (PANDEMIA SARS-

cov-2):
O Sr. presidente da Assembleia deu a palavra d Sra. Presidente que infomou a Assernbleia cla
elaboragSo do plano de contingdncia COVID e seguindo o parecer do Governo em termos de
restrigdes e implementadas pela Diregdo Geral de Sahde (DGS), fechou as instalagoes da Junta
de Fregtresia, dLtrante Llrra serlana. abriu depois o atendimento 2r 5" feira em Penela e d 4' feira
no RabaEal sendo a Sf Presidente a prestar esse serviqo. encorrtrando-se a FuncionSria Marisa err
Teletrabalho e prestar os cuidados aos seus filhos. desde o dia l4 de Margo a26 de.iunho. irrdo
apoiar ds qr-rintas-feiras da parte da manhd, excepto duas quintas-f-eiras, por ndo ter o apoio aos
t-ilhos, n5o os podia deixar sozinhos. Foi criada uma sala de isolamento quer no Rabaqal. quer na
sede da Uni6o col.tt luvas, gel desinfetante, term6rnetro, dlcool, sllmos, 6guas, leite, ben-u-ron e

contentor de recolha de lixo.------

O executir,'o decidiLr prestar apoio d populaglo norneadarrente ir ao Centro de Sarjrde buscar as
receitas rr-redicas. corttprar os nredicarrentos na farm6cia, ber.r.r cr-rr'r'ro os bens de l" necessidade. e
proceder d entrega ell suas habitaq6es. a Sra. Presidente Maria Marnre deslocou-se dLras vezes na
viatura da1unta aos H. U. Coimbra. buscar medicamentos para um utente, morador ent Rabagal.
Foi decidido distribuir a toda a populagho da Uni6o de Freguesias Llrl saco com duas mdscaras
por cada habitag5o, nas habitagdes que viviam duas ou rnais familias fbram distribuidas de acorclo
com o agregado familiar.----

A Sr'Presidettte Maria Marmd. agradeceu

i

ernpresa SIRL. na pessoa de M6rio Sint6es e esposa

Maria Sirr6es. no 6mbito de acordo eutre a UniAo de Freguesias e a ernpresa SIRL. na

aclr-risigdo

de miiscaras no projeto solid6rio.---

Foi feita ainda a aqLrisigdo de sacos para a colocagdo das m6scaras para oferecer d popLrlagdo.---A Uni5o de freguesias procedeu

d aqr-risigdo de fatos descarl6veis. rniiscaras e viseiras para os seus

tbi feita a desinfeg6o em espagos pirblicos. em todas as
ruas da Vila de Penela e bern corro eln todas as ruas das Aldeias da Unido de Freguesias.--------colaboradores. No drnbito do Covid-19

O executil'o decidiLr oferecer 6cr"rlos de protegdo aos Bombeiros. Santa Casa da Miseric6rdia.
CERCI e G.N.R. e compra de acetatos para desenvolvimento de viseiras a serern testadas uo
Centro de SaLide da Ferndo de MagalhEes, Hospital Pedi6trico, HUC e IPO.--------Foi pedido pela Diretora do Centro de Sahde de Penela. Dr'

PaLrla de Sousa. d Sr' Presidente da
Unido de Freguesias. que ajunta apoiasse nas limpezas de algumas salas do Centro de Sairde no
Ambito do Covid-19. para isolar algurn utente que fosse atendido corn suspeita de Covrd-19. foi
tambem solicitado pela Df Paula A sra. Presiclente que apoiasse Llrna vez mais nas limpezas em

espaqos evolventes ao Centro de Safrde.---

PONTO s. DTSCUSSAO n VOTAQAO DA PRESTACAO DE CONTAS DB 2019
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O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra ao Sr. Tesoureiro da Junta que intbrmou
da execugdo extra de aproximadamente 20.000 € em relagio ao ano de 2018. Apesar disso a
sitLragdo financeira da.lunta tende a ser bastante positiva, corno comprova o saldo de ger6ncia. e
existe uma reserva significativa para eventuais interverrg6es de emergdncia. Para o exercicio de
2019, apresentar estes I.titmeros em r.r.rr-rito contribuir"r o recebimento ateurpado de todos os valores
devidos pela CArnara MLrnicipal relativo ao acordo de limpezas corn aquela entidade. Face a 201 8
verifica-se utna tenddncia de redugOes nas despesas r.ro corrbustivel, refeigdes na restauragdo.
comunicag6es e conservagdo de bens entre olltras rubricas. Por or-rtro lado verifica-se Llnt refbrgo
da execugio ern arranjos de calgadas e arruamentos. nas instalagdes de servigos. e nos parques e
jardins prlblicos. O sr. Tesoureiro colocou-se ?i disposigdo dos presentes para esclarecer alguma

quest6o.-----

----------!--

Nio existindo

questdes, o Sr. Presidente da Mesa colocou em votagdo a PrestagSo de Contas de
2019, tendo sido aprovada por maioria com 5 votos a favor e 3 absteng6es. ------------

poNTo

6.

DrscussAo E voTAQAo DA r REVrsAo DO ORQAMENTO E REVTSAO

DO PPI DE

2O2O

O Sr. Tesoureiro da Junta refere que na RevisSo Orgamental o saldo foi dividido pelos pontos que
est6o definidos j6 no ano anterior, de despesa corrente e de capital. O sr. Tesoureiro afirmou que
apesar do grande valor a ser redistribuido pelas rubricas de despesa corrente e de capital,

foi feita
umagestSodemodo agarantir disponibilidadefinanceiraparafazerfaceaalgumaevenfualidade,
O deputado JoSo Horta interv6rn dizendo que acha mais importante usar o dinheiro pfblico,
dinheiro dos contribuintes para ajudar as pessoas e associag6es ndo guardar o dinheiro e sem
objetivos, sr. Tesoureiro informa que o apoio irs associag6es continua a ser o mesmo aplicado em
201 8 pelo que ndo entende a quest6o, afirmou que a Junta de freguesia n5o pode distribuir dinheiro
pfblico sem crit6rio
O sr. Presidente da Mesa colocou em votagSo da I Revisdo do Orgamento e Revisdo do PPI de
2020, tendo sido aprovada por maioria com 5 votos a favor e 3 absteng6es. ------------

PONTO 7. APRECTAQAO DO TNVENTARTO

O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra d sf. Presidente da junta que descreve o
que foi inventariado o Parque Infantil de Santo Amaro, construido pela junta e dois extintores de
p6 quimico, uma rogadora, um sacho, dois serrotes, chaves da cabine do trator, Software, um rato,

um cofre, porque o existente avariou-se, dois cintos de rogadora, um avental, um kit

de

pulverizagdo, uma viseira e uma placa de identificativa de obras a cargo da UniSo de Freguesias
de 56o Miguel Santa Eufemia e Rabagal, para colocar junto ao tanque dos Carvalhinhos.----------

O Presidente da Mesa da Assernbleia de Freguesia.
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(Albefto Jos6 Augusto)

O

I .o

Secret6rio.

(Silvia Maria Rodrigues Rainho)

O 2.o Secret5rio,

(Carla Sofia CristcivSo Pereira)

