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MUNICIPIO DE PENELA

UNIAO DAS FREGUESIAS DE SAO MIGUEL, SANTA EUFEMIA
E RABASAL
QUADRTENO 2017

ATA DA

15.A

- 2021

REUNAO ONOINARIA DA ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA

ATA DA 1s.a REUNIAo oRDrNAnta DA ASSEMBLETA DE FREGUEsIA DA urutAo
DAS FREGUESIAS oe sAo MIGUEL, sANTA eurEmtR E RABA9AL

Aos vinte e cinco dias do mOs de junho de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e
vinte minutos no edificio sede da Uni6o das Juntas de Freguesia de S5o Miguel, Santa Euf6mia
e Rabagal, sito na Rua de Coimbra, Penela, onde, Alberto Jos6 Augusto, presidente da
Assembleia de Freguesia deu inicio dr d6cima quinta reuniSo ordindria, estando presentes os
seguintes deputados da Assembleia de Freguesia: Silvia Maria Rodrigues Rainho, Luis Filipe
dos Santos Pascoal, Carla Sofia Crist6vSo Pereira, Alvaro Miguel Fonseca Mendes, C6tia Sofia
Pereira de Carvalho e Luis Miguel da Silva Santos. Estiveram ainda presentes os membros do
executivo, Maria Marm6, Vasco Rodrigues e Gongalo Brisio.
Faltaram os deputados Carlos Afonso Mendes Varandas que foi substituido pela deputada
Carla Cristina Paredes Correia e faltou o deputado Francisco Manuel Ramos Dias dos Reis
sendo substituido pelo deputado Jorge Manuel Pascoal Dias Rodrigues.----------A ordem de trabalhos foi a seguinte:

1. Periodo antes da ordem do dia;
2. Leitura e AprovagSo da Ata da ReuniSo Anterior;
3. lnformag6es da Sra. Presidente da Junta de Freguesia;
4. ApreciagSo do lnvent6rio;

5. Apresentagio do Regulamento do lnvent6rio e Cadastro dos Bens da Freguesia;
6. Apresentagdo das Normas e Controlo lnterno;
7. DiscussSo e Aprovagdo do Plano de PrevengSo de Risco de Gest6o, Corrupgio e lnfrag6es
Conexas;
DiscussSo e VotagSo da PrestagSo de Contas de 2020;
Discussfio e Votagio da I RevisSo do Orgamento e RevisSo do PPI de 2021;
10. Periodo de lnterveng5o do Priblico,

8.
9.

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 .. -------------

Perante a aus6ncia do 2.o secret6rio convidou o Sr. Luis Pascoal
aceitou, juntando-se d mesa.

O Sr.

Presidente

a assumir esse lugar, que

da Mesa questionou os Srs. deputados se se queriam inscrever

para

de Freguesia se inscreveu. De seguida
questionou qual o conhecimento da Senhora Presidente da UniSo de Freguesias de S5o
Miguel, Santa Euf6mia e Rabagal, sobre o facto de o executivo da Cimara Municipal de
Penela, estar a abordar a populagSo com o intuito de questionar se concordam com o nome
intervengSo. Nenhum dos membros da Assembleia

das ruas, fornecido pelo levantamento realizado pelo executivo da Juhta de Freguesia para a
toponimia.UniSo de Freguesias de 56o Miguel, Santa Euf6mia e Rabagal,
considera que 6 boicote, falta de respeito e 6tica. Esclarece que desde 2017, tem feito reuni6es
com os moradores das respetivas localidades e tudo ficou devidamente registado em ata. -------

A Senhora Presidente da

J6 foram colocadas placas com

nomes
disponibilizadas pela Camara Municipal.

de ruas em algumas localidades, depois

de

uw
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O deputado Luis Miguel da Silva Santos parabeniza o executivo realizado em Chanca e pelo
baloigo que integra a "Rota dos Baloigos"
PONTO 2. LETTURA E APROVA9AO DA ACTA DA REUNfiO ANTERTOR:

Por ter sido enviada

a todos os Membros da Assembleia a acta da

reuniSo anterior, foi

dispensada a sua leitura
Colocada d votagSo, foi aprovada por maioria com seis votos a favor e tr6s absteng6es . ---.-*
PONTO 3. INFORMAq6ES DA SRA. PRESTDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA:

O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra d Sra.

Presidente da Junta de
Freguesia. A Sra. Presidente da Junta cumprimentou os Membros da Assembleia. Comegou a

sua intervengio realgando que apesar da pandemia COVID-19, que os trabalhos da Junta de
Freguesia nunca pararam e foram muitos os trabalhos e obras realizadas nos fltimos meses,
desde a fltima reuni5o de assembleia
Fizeram-se as limpezas nas aldeias de Algarinho, Camarinha, Carvalhal de Santo Amaro,
Carvalhais, ChSo de Ourique, Viavai, Revalvito, ChainEa, Ferrarias, Estrada de Viavai, Porto da
Vila, Porto Madeiro, P6voa de ChSo de Ourique.
No Rabagal, foram colocadas 4 cargas de tout-venant no caminho das Chavascas ao lagar,2
cargas de tout-venant para caminho das Chavascas, 3 cargas de tout-venant para caminho da
Bajanca, 4 cargas de tout-venant para o caminho de acesso ao laborat6rio da Ji, 1 carga para
o caminho da Ji is almas do LegacSo, 1 carga de tout-venant para caminho da J5 d Fonte
Velha - Barreira, 1 carga de tout-venant para o estaleiro junto ao cemit6rio. Foi ainda arranjado
o caminho para as Galegas, a cargo de Fausto Alves, foi feita limpeza de Srvores/nogueiras no

caminho dos Pat6es, tamb6m a cargo de Fausto Alves. Foram ainda tiradas barreiras e
arranjados v6rios buracos em caminhos rurais, nomeadamente o caminho da Pedreira e
tambEm o caminho que di acesso d Villa Romana e d habitagSo do Paulo Br6sio.
A Sra. Presidente continuou a sua intervengSo dados conta da colocag5o de vedagdo ao lado
do tanque de 6gua nos Carvalhinhos, para o qual o Sr. Manuel deu mio de obra.--Em Chanca foram colocadas 2 cargas de tout-venant para arranjo de caminho de acesso a
uma habitagSo, a cargo de Fausto Alves.
No Espinheiro foi feita a limpeza do caminho para a estrada do Rabagal, assim como foi limpo
o trogo Espinheiro - Rabagal, com arranjo das bermas
No Germanelo, foi feita a limpeza do caminho da Choisa da burra ao Castelo, junto ao dep6sito
de 69ua.
Em Penela foi feita limpeza junto ao Centro de Sa[de.

Em Podentinhos foram adquiridos e colocados tubos para drenagem de Sguas para evitar
danos nos caminhos. Esta actividade com a m5o de obra dos irmSos Ad5o.
Foram colocadas 2 carradas de tout-venant para alargamento de caminho em S5o SebastiSo.

-

Foi limpo e arranjado um caminho nas Serradas da Freixiosa. Foi ainda colocada e espalhada
uma carga de tout-venant nos Tamasinhos, no caminho da Pedreira a Besteiro/S6o SebastiSo.
Este servigo foi executado gratuitamente pelo Sr. Jos6 Gordo
No Pastor, na lC3, junto d casa do Sr. Jos6 Paredes, foi colocado um tubo para drenagem de
Sguas pluviais, uma vez que estava em perigo a vida humana, por existir um enorme buraco.---
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Quanto

a outros assuntos, foi prestado o Apoio d natalidade, atrav6s de cheque a

Leonor

Teixeira do chaveiro, Martim Baldo das Taliscas e Erica Ribeiro da Tola.

A Sra. Presidente terminou agradecendo a atengflo dos presentes e informou ainda que

foi

adquirida uma nova moto rogadora. ------------

PONTO 4. APRECTA9AO DO INVENTARO

A Sra. Presidente da junta tomou a palavra a pedido do Sr. Presidente da Mesa e prestou
informag6es gen6ricas sobre o conterido do lnvent6rio e as actualizagOes feitas no fltimo ano,
nomeadamente a descrig5o de alguns pr6dios r0sticos que s5o propriedade da junta. lnformou
ainda que ser6o incorporados os novos "c6digos CC2" para as diversas categorias de bens,
respondendo is novas exigOncias do SNC-Ap

A

de Carvalho questiona sobre a

Deputada C6tia Sofia Pereira
georreferenciag6es dos Baldios

realizagfio das

A Sra. Presidente da Junta informa que ainda nio foi possivel, devido ds restrig6es COVID-1g
e os servigos se encontrarem em teletrabalho

PONTO 5. APRESENTA9AO DO REGULAMENTO
BENS DA FREGUESIA

Do INVENTARIo e cADAsTRo Dos

A Sra. Presidente da Junta apresentou de forma global o novo regulamento do invent6rio da
junta, explicando que se trata de um documento que rege a composigio e actualizagao dos
bens referenciados no invent6rio. ------------

o documento foicolocado i apreciagio dos membros

da Assembleia. ---,------

poNTo 6. APRECTAqAO DAS NORMAS DE CONTROLO TNTERNO

A Sra. Presidente prestou informagio sobre a Nova Norma de Controlo interno da Uniio

de

Freguesias, aprovada pelo executivo, prevista no enquadramento do novo SNC-AP, e que ser6
enviada ao Tribunal de Contas, junto com a prestag6o de contas.
,

Foi feita uma apreciagSo global

e

prestadas informagOes

gen6ricas das normas

e

procedrmentos vertidos na nova Norma.

PONTO 7. DISCUSSAO E APROVA9AO DO PLANO DE PREVENqAO DE RISCOS DE
GESTAO, CORRUPCAO E rNFRAgoeS COneXlS.
A Sra. Presidente prestou informagio sobre o novo Plano de PrevengSo de Riscos de Gestao e
Corrupg6o.

A Sra. Presidente da Junta defende que este documento n5o resolve nada por si, serve uma
obrigagSo legal, e que a 6tica dos membros do executivo 6 acima de tudo o mais importante
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para prevenir uma m6 gestio. Este documento vai de encontro ao objectivo de transparOncia
do_exerclcio de fung6es do executivo, como tem sido exemplo este mandato,201Z-2021

Por ter sido enviado o documento anteriormente, a todos os Membros da Assembleia. foi
dispensada a sua leitura.
Colocado

i

votag5o, foi aprovado por maioria com cinco votos a favor e quatro absteng6es .

--

PONTO 8. DTSCUSSAO e VOTACAO DA PRESTA9AO DE CONTAS DE 2020

A Sra. Presidente da Junta refere o seu agrado pelo seu desempenho demonstrado e trabalho
realizado e passou a palavra ao sr. Tesoureiro, para mais esclarecimentos.-*--O Sr. Tesoureiro comegou por desejar boa noite a todos os presentes e iniciou a anilise da
prestagSo de contas de 2020, tendo por base o exerclcio de 201g, para uma anSlise
comparativa, por considerar ser a forma mais acertada de o fazer

i

Relativamente
receita, olhando para os mapas de fluxos de caixa desagregados, regista-se: a
manutengSo dos valores recebidos por conta do lMl (cerca de 11.000€) ;o decrescimo de

cerca de 500€ face a 2019, nas receitas com canideos,
declarag6es, ficando a R4 com um total de 1517.50€
O FFF

- Fundo de financiamento das Freguesias

e de 200€ nos atestados

e

mant6m-se na casa dos 123 mil euros, sendo

que existiu um incremento na R.05.03.01.05 de 5500€ (despesas membros executivos e
senhas de presenga).-----Os recebimentos do IEFP, mantEm-se est6veis nos 1900€ aproximadamente, e dizem respeito
is_comparticipag6es devido d colaboragSo no 0mbito dos contratos de insergio na vida activa.-

As transfer6ncias do Municipio de Penela estSo dentro do acordado para 2020. De resto nio
existem grandes alterag6es que meregam ser referenciadas, no capitulo da receita corrente.----

O Sr. Tesoureiro mencionou que, no total, temos entSo 183748.23€ de receita corrente em
2020,lace a 171452.72€ de 2019. Somando as receitas de capital, que se limitam i venda e
concessdo de jazigos (igual a 2019), temos ent6o um total de receitas de 184873,23€, o que
representa um acr6scimo de 12170.51€ face a

2019.---

Olhando agora para a despesa, continuando a utilizar como apoio
desagregados, temos na despesa corrente, v6rias situag6es a mencionar.

os mapas de

fluxos

Na rubrica 1 (despesas com pessoal), verifica-se uma manutengSo dos valores gastos, apenas
com a actualizagio de algumas rubricas. Os custos globais desta rubrica continuam na casa
dos22 mileuros.---

2

(aquisigSo de bens e servigos) regista-se um aumento dos gastos com
combustlveis, muito por forga do aumento de pregos registado. As despesas somaram

Na rubrica

\),n

U.-

ff;tr
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5784.46€ (cerca de mais 1300€ face a 2019).-------

Nas despesas com refeig6es, foi possivel registar uma ligeira redugSo nas refeig6es
confecionadas, e um decr6scimo acentuado nas refeig6es por confecionar, pois era aqui que
eram classificadas as despesas com alimentos que muitas vezes eram fornecidos por ocasiio
das festas populares, e o contexto pand6mico inviabilizou a esmagadora maioria desses
eventos. ---Nota para o gasto de 1951 .65€ em m6scaras para oferta, rubrica inexistente em 2019.--

O Sr. Tesoureiro continuou, afirmando que foi possivel reduzir tamb6m o volume de despesas
na rubrica "pr6mios condecorag6es e ofertas" em cerca de 1350€, sendo a execugSo total de
2020 de 1826.03€, nesta rubrica

Ainda nas despesas correntes, nota para o aumento de cerca de 300€ nas despesas com
ferramentas e utensilios, face a 2019, cifrando-se a rubrica nos 1031.55€. -------Colocado d votagSo, foi aprovado por maioria com cinco votos a favor e quatro absteng6es .

-*

poNTo 9. DlscussAo e vorAgAo DA r REVrsAo Do oR9AMENTO E REVEAO DO PPI
DE2021.

O Sr. Tesoureiro tomou a palavra e comegou por afirmar que relativamente d

revisSo

orgamental e do PPl, como os deputados da assembleia sabem, 6, colocado de uma forma
simples, a incorporagio do saldo de ger6ncia do ano anterior nas conta de despesa. Neste
particular, o Sr. Tesoureiro quis apenas relevar algumas rubricas, para al6m das que lhe
parecem mais consensuais em termos de reforgo orgamental

E afectado o valor adicional de 5000€ para a reparagio e conservagfio de bens (R02.02.03). E
reforgada a rubrica "viagSo rural"(R07.01.04.08) em 25.000€, reforgo habitual paralazer face ds
limpezas e outros trabalhos, da responsabilidade dos colaboradores que estSo a recibo verde.
E reforgada a rubrica 07.01.06.02.02 "aquisigio de m6quina" com mais 23.000€, prevendo que
at6 ao final do mandato, se possivel, iremos realizar esta aquisigSo, que representa uma
enorme mais-valia parua capacidade operacional, e autonomia desta Uni6o de Freguesias, na
realizagSo dos seus trabalhos.--

O Sr. Tesoureiro terminou

agradecendo

a

atengdo

e colocou-se ao dispor para alguma

questdo.

Ngo existindo quest6es,

a

revis6o do orgamento

e do PPI foi colocado d

votag6o, sendo

aprovado por maioria com cinco votos a favor e quatro abstengOes
Colocado d votag6o, foi aprovado por maioria com cinco votos a favor e quatro absteng6es .

poNTo 10. PERIODO DE INTERVENqAO DO PUBLICO
Assembleia sem a presenga de p[blico.

--
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Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia da Unido
de Freguesias de S5o Miguel, Santa Euf6mia e Rabagal, pelas 23:10 deu a d6cima quinta
assembleia ordindria por encerrada.

(Alberto Jose Augusto)

O 1." SecretSrio,

(Silvia Maria Rodrigues Rainho)

O 2.o Secret6rio,

(Luis Filipe dos

ntos Pascoal)

