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ATA DA 1O.A REUNIAO ONOIruARIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA UNNO DAS
FREGUESIAS DE SAO MIGUEL, SANTA EUFEMN E RABAqAL

Aos vinte e sete dias do m6s de dezembro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e
vinte e cinco minutos no edificio sede da Uni6o das Juntas de Freguesia de 56o Miguel, Santa

Euf6mia e Rabagal, sito na Rua de Coimbra, Penela, onde, Alberto Jos6 Augusto, presidente da

Assembleia de Freguesia deu inicio d ddcima reunido ordin6ria, estando presentes os seguintes

deputados da Assembleia de Freguesia: Carlos Afonso Mendes Varandas, Carla Sofia Crist6v6o
Pereira, Francisco Manuel Ramos Dias dos Reis, Alvaro Miguel Fonseca Mendes, C6tia Sofia
Pereira de Carvalho. Faltaram os deputados Silvia Maria Rodrigues Rainho e o Luis Miguel
Dias Santos que foram substituidos pelo Sr. Henrique Rodrigues e pelo Sr. Jorge Manuel
Pascoal Dias Rodrigues, respetivamente. A ordem de trabalhos foi a seguinte: -----------

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

1. Periodo antes da ordem do dia;

2. Leitura e Aprovagio da Ata da Reunido Anterior;
3. Informag6es;

4. Apresentagdo e votagio dos documentos para o ano financeiro de 2019:

4. l.Plano de atividades;

4.2.Orgamento;

4.3. Plano Plurianual de Investimento;
4.4.Mapade pessoal.

5. Periodo de Intervengdo do Priblico.

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 substituig6es dos deputados

faltosos e convidar o deputado Luis Filipe Santos Pascoal para que completasse a Mesa da

Assembleia. Questionou os presentes se se queriam inscrever para intervengSo no ponto 5 da

ordem de trabalhos. Inscreveu-se o Sr. Vitor Sim6es sobre o assunto: preocupag6es e problemas

na UniSo de Freguesias. ----------

PONTO 2. LETTURA E APROVACAO DA ACTA DA REUNrAO,tNrrnrOn:

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 duas abstengOes por aus6ncia
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PONTO 3. TNFORMAQoES

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 bem como o pirblico

presente. Comegou a sua intervengSo, informando as diversas limpezas e arranjos feitos no

riltimo trimestre, entre estradas, valetas, fontan6rios, pontes, serventias, entre outras, em

Carvalhais, Carvalhinhos, Casal Branco, Casal de Santo EstevSo, Casal Ruivo, Casainho, Ch5s,

Chanca, Cova da Lapa, Estrada de Viavai, Farelo, Fartosa, Fetais Fundeiros, Freixiosa, Infesto,

Penela, Ponte de Aveia, Poupa, Rabagal, Revalvito, Rosas, Santo Estevdo, Senhora da Gl6ria,

Senhora do Outeiro, Silveirinha, Tola, Tolica, Vale do Arinto, Vale do Espinhal, Valouro e

Yirzea Longa.------

Deu conta dos apoios prestados pela Junta de Freguesia: i Associagdo dos Amigos da Villa
Romana do Rabagal; F6brica da Igreja, para campo de fdrias das criangas e jovens; Vinisic6;
Festa de Santo Ant6nio na Ordem; Clube Desportivo e Recreativo Penelense; Sociedade

Filarm6nica Penelense; AssociagSo Humanit6ria dos Bombeiros Volunt6rios de Penela; Clube

de Montanheiros; Prendas dos Jardins de lnfAncia e Escola do 1..CEB.-

O Sr. Francisco Reis questionou qual o tanque nos Carvalhinhos que sofreu o alargamento. A
Sra. Presidente informou que 6 na estrada que vai para a Serra, em que o Sr. Joaquim Branco

doou o terreno junto ao tanque existente que era muito pequeno, em que a Junta ampliou o

tanque que servir5 para abastecimento das regas e para abastecimento de meios de combate a

incdndios.

O Sr. Francisco questionou sobre a limpeza da Escola de Viavai, se esta ndo estaria cedida a

nenhuma associagdo. A Sra. Presidente informou que desconhece esse facto apenas deu

indicag6o para limpeza devido d vegetagSo densa que j6 se encontrava. ------------

O Sr. Francisco perguntou qual o valor dos apoios prestados a cada associag5o. A Sra.

Presidente da Junta informou que atribuiu d AssociagSo dos Amigos da Villa Romana do

Rabagal-825€; F6brica da Igreja, para campo de f6rias das criangas e jovens- 250€; Vinisic6-
500€; Festa de Santo Ant6nio na Ordem-50,60€ para pagamento de despesa; Clube Desportivo

e Recreativo Penelense- 1250€; Sociedade Filarm6nica Penelenense-l100€; AssociagSo

Humanit6ria dos Bombeiros Volunt6rios de Penela-I100€; Clube de Montanheiros- 159,90€

para pagamento das lembrangas do jantar anual; Prendas dos Jardins de Infdncia e Escola do

1 ."CEB-460€.------------

O Sr. Francisco referiu ainda a limpeza feita no Centro de Saride, considerando que o

contactaram a questionar acerca dessa limpeza q\e uma vez que ndo era da responsabilidade da

Junta de Freguesia. O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia fez referdncia de que a Junta de

Freguesia tem o cuidado de colaborar, para o bem da populagdo, sendo que se a Cdmara

Municipal n6o interv6m, interv6m a Junta de Freguesia, como est6 no Plano Anual de

Atividades. A Sra. Presidente da Junta reforgou essa ideia, uma vez que tanto a Junta como a

C6rnara Municipal trabalham em prol das pessoas. Informou ainda que efetivamente o pedido

do Centro de Saride foi feito d Cdmara Municipal que n6o atuou, tendo atuado a Junta de

tr;
&"

Freguesia.
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poNTo 4. APRESENTAQAO E VOTAQAO nOS DOCUMENTOS PARA O ANO
FINANCEIRO DE 2019:

4.1. PLANO DE ATTVIDADES

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

que o Plano vem no seguimento do Plano Anual do ano anterior uma vez que vem na

continuidade do trabalho levado a cabo pela Junta de Freguesia. Questionou os membros da

Assembleia se tinham quest6es.

A Sra. Chtia Cawalho informou de que na alfnea 4.1 est5: "Pressionar a Cdmara Municipal
para que todos os contentores do lixo..." de que serS criada uma Empresa Intermunicipal que

ser6 respons6vel por essas 5reas, a partir de 1 de janeiro de 2020.

O Sr. Jorge Rodrigues questionou se a Junta de Freguesia ir5 comegar a arranjar os regadios

como est6 no ponto 4.2 "Arranjo e manutengdo de canais de escoamento de dguas e de

regadio"? A Sra. Presidente informou que de uma forma geral a Junta de Freguesia tem

arranjado de forma pontual algum regadio que necessite de intervengSo. ----------

O Sr. Presidente da Mesa colocou em votagSo o Plano de Atividades para 2020, tendo sido

aprovada por maioria com 6 votos a favor e 3 abstengdes. ------------

4.2. ORCAMENTO

O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra ao Sr. Tesoureiro da Junta que informou

que o Orgamento seria muito semelhante ao do ano anterior. Fez uma an6lise resumida do

orgamento de receita e do orgamento de despesa, concluindo que se verifica um grande

equilibrio entre a Despesa corrente e a despesa capital, que cumpre mais uma vez a regra do

equilibrio orgamental, sendo que as despesas correntes seriam largamente inferiores irs receitas

correntes.

O Sr. Jorge Rodrigues questionou a que se referia as rubricas 06.02- Diversos; 06.02.03- Outros

e 07.01.06.02- Outros na Despesa? O Sr. Tesoureiro informou de que se tratavam dos

somat6rios das rribricas

O Sr. Alvaro Mendes perguntou se antes ndo se pagava uma quota na ANAFRE, uma vez que

esta n6o aparece na despesa e aparece uma quota na FLOPEN, se ndo haveria confus6o? O Sr.

Tesoureiro e a Sra. Presidente da Junta informaram que nos dois anos transatos abriu-se a

rribrica no sentido de se estudar a adesdo d ANFRE, no entanto n6o se concretizou uma vez que

era um valor elevado de quota para o servigo limitado que a ANAFRE disponibiliza.----*-**-

O Sr. Jorge Rodrigues no seguimento perguntou se a Junta trabalhava com a FLOPEN, uma vez

que paga a quota? A Sra. Presidente da Junta informou que sdo associados da FLOPEN por uma

questdo de emerg6ncia, porque poder6 haver uma situagdo emergente a resolver e a Junta n6o ter

recursos disponiveis e s6 estando associados d FLOPEN 6 que a Junta consegue ter algum

beneficio.

O Sr. Presidente da Mesa colocou em votagSo o Orgamento para 2020, tendo sido aprovada por

maioria com 5 votos a favor e 4 abstengdes. ------------

w



Pdgina 5 de 6

4.3. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra ao Sr. Tesoureiro da Junta que se

colocou d disposigdo da Assembleia para algum esclarecimento. ---------

O Sr. Presidente da Mesa colocou em

tendo sido aprovada por maioria com 5

votagdo o Plano Plurianual de Investimento para 2020,

votos a favor e 4 abstengdes. ----------

4.4. MAPA DE PESSOAL

O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra i Sra. Presidente da Junta que se colocou

d disposigSo da Assembleia para algum esclarecimento.

O Sr. Presidente da Mesa colocou em votagEo o Mapa de Pessoal para 2020, tendo sido

aprovada por maioria com 6 votos a favor e 3 absteng6es. ------------

poNTo s. pERioDo DE TNTERYENqAO DO pUsLtCO:

Sr. Vitor Sim6es: Iniciou a sua intervengdo por cumprimentar o Sr. Presidente da Mesa da

Assembleia e os Membros da Mesa, os membros da Junta de Freguesia e os restantes membros

da Assembleia de Freguesia. Enalteceu o trabalho desenvolvido pela Junta de Freguesia, na

pessoa da Sra. Presidente, um trabalho junto das populagdes e que 6 para as populagdes. Um

trabalho que tem sido desenvolvido prontamente e com rigor. Felicitou tambdm pelas

iluminagdes de Natal colocadas pela Junta na vila de Penela bem como a animagdo na Praga da

Repriblica; pela colocagdo das placas de toponimia nos diversos lugares e os apoios irs festas

religiosas. Informou as seguintes situagdes: Persiste na colocagdo de um raid de protegSo na

estrada de Penela-Sdo Sebasti6o, nomeadamente na zona das alminhas da Boavista; colocagSo

de um espelho no lugar da Silveirinha no cruzamento com a estrada E.F.347;Limpeza da vala na

Carvalheira da Boiga de escoamento das 6guas que vem do Alho para a Carvalheira (a vala e

entre os terrenos do Sr. Brites e do Sr. Carlos Gongalves) que com o alargamento da estrada de

56o Lourengo e depois da intemp6rie ficou entupida; o alcatroamento da estrada de 56o

Lourengo-Carvalheira da Boiga; em Entre Ag.ras existe um grande buraco em frente ir casa da

Sra. Enfermeira; a recuperagdo do fontan5rio da Fonte da Pipa; atualizagdo do site da Uni6o de

Freguesias. --------;------

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

respondesse ao Sr. Vitor. A Sra. Presidente informou que sobre o raid de proteg6o na estrada de

Sdo Sebastido e o alcatroamento da estrada S5o Lourengo-Carvalheira da Boiga esse problema

j6 foi levado a reunido de CAmara e d Assembleia Municipal; sobre o espelho no cruzamento da

Silveirinha com a estrada ER347 levar| o assunto d entidade responsSvel; ser6 analisada a

recuperagSo da Fonte da Pipa.

Nada mais havendo atratar, foi dada por encerrada aterceira reunido ordin6ria da Assembleia

de Freguesia, pelas vinte e tr6s horas e cinco minutos.



da Assembleia de Freguesia,

(Alberto Jos6 Augusto)

O 1.u Secret5rio,

arlos Afonso Mendes V

(Luis Filipe Santos Pascoal)
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