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ATA DA 7.A REUNIAO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA UNIAO DAS
FREGUESIAS DE SAO MIGUEL, SANTA EUFEMN E RABAEAL

Aos vinte.e nove dias do m€s de abril de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e vinte
minutos, no edificio sede da Uni5o das Juntas de Freguesia de S5o Miguel, Santa Eufdmia e

Rabagal, sito na Rua de Coimbra, Penela, onde, Alberto Jos{ Augusto, presidente da

Assembleia de Freguesia deu inicio d sexta reuniSo ordinaria, estando presentes os seguintes

deputados da Assembleia de Freguesia: Silvia Maria Rodrigues Rainho, Carlos Afonso Mendes

Varandas, Carla Sofia Crist5v6o Pereira, Luis Filipe dos Santos Pascoal, Francisco Manuel
Ramos Dias dos Reis, Alvaro Miguel Fonseca Mendes, C6tia Sofia Pereira de Carvalho e Luis

Miguel da Silva Santos. A ordem de trabalhos foi a seguinte: ------------

1. Periodo antes da ordem do dia;

2. Leitura e AprovagSo da ata da reuniSo anterior;
3. Informag6es da Presidente da Junta;

4. Periodo de Intervengdo do Priblico;

5. Discussdo e VotagSo da Conta Ger6ncia do ano de 2018;

6. ApreciagSo do Invent6rio;

1 . Discusslo e Votagdo da I .u RevisSo do Orgamento e I .' Revis6o do PPI de 2019;

8. Aprovagdo do Regulamento de Apoio ao Associativismo.

PONTO 1. PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA:

O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia comegou por cumprimentar os Membros

da Assembleia, bem como os elementos da Junta de Freguesia e o priblico presente.

Questionou o priblico presente sobre quem

Periodo de lntervengio do Pirblico. Ficaram

estaria interessado em inscrever-se para intervir no

inscritos: -------

.Jos6MariaCraveiro(Salgueirais)-assunto:redevi6ria;-

- Norberto Francisco (Penela)- assunto: escoamento de iiguas.---

PONTO 2. LEITURA E APROVAQAO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR:

Por ter sido enviada a todos os Membros da Assembl eia a ata da reuniSo anterior, foi dispensada

a sua leifura

Colocada ir votag6o, foi aprovada por unanimidade.--------

PONTO 3. INFORMAQOES DA PRESIDENTE DA JUNTA:

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

A Sra. Presidente comegou por saudar todos os presentes e agradecer a presenga do priblico.-----
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A Sra. Presidente da Junta informou a Assembleia de que foram feitas diversas limpezas desde

dezembro. Informou que foram limpezas de estradas, valetas, serventias, colocagSo de tubos,
aplicagSo de herbicida entre outras em Camarinha, Chainga, Santo Amaro, Cov6o, Espinheiro,
Vale do Espinhal, Casal d'Al6m, Ponte do Espinhal, Casais do Cabra, Duega, Taliscas, Viavai,
Carvalhais, Poupa, Carvalhinhos, Fetais Fundeiros, Cerejeiras, Cova da Lapa, Hortas, S5o

SebastiSo, Lagoa de S5o Sebastido, Senhora do Outeiro, Besteiro, Mestra, Casal Pinto, Rabagal

e Fartosa. --------------

Procedeu-se anda ir aplicag5o de tout-venanf na estrada Rabagal-Espinheiro devido d incid6ncia
de acidentes ocorridos naquela estrada. O municipio emprestou a m6quina niveladora para este

trabalho,quefoimanobradaporfuncion6rioaoservigodaJunta.

Foi dada a informagSo do apoio d prova de trail do "Trilho Do Infante" com apoio monet6rio,
limpezas de trilhos e a viatura da Junta no dia da prova.

Nas Cerejeiras ter6 sido efetuadaalimpeza do regadio. No Rabagal foi efetuada a limpeza do
cemitdrio e foi contactada a CAmara Municipal para o arranjo da rede do campo futebol do
Rabagal.----

O Sr. Francisco Reis questionou a Sra. Presidente da Junta, sobre o trabalho realizado na estrada
Espinheiro-Rabagal, sendo esta da compet6ncia do Municipio, se se ndo estaria a retirar a

responsabilidade da sua manutengdo ao Municfpio. A Sra. Presidente respeitou a sua opinido e

concorda, no entanto, enquanto Presidente da Juirta de Freguesia, tem de preservar a vida
humana e precisava de dar um bem-estar ds pessoas que utilizam aquela estrada atd por uma
questdo de quem se desloca aos servigos e ao comdrcio em Penela. A Sra. Presidente comentou
ainda que dm dia, as pessoas deslobar-se-iam a Coideixa, por exemplo, por existirem estradas

A Sra. Presidente terminou a sua intervengSo dando conta do sucesso que foi o Mercado do

Queijo do Rabagal no passado fim de semana.-----

PONTO 4. PERiODO DE TNTERVENQAO DO pUsrrCO:

O Sr. Jos6 Maria Craveiro: informou que a estrada das Pedreiras, do Caldeirdo/Tola ao

Cemit6rio do Espinhal, ficou com inclinag6o muito acentuada depois de intervengdo rcalizada
pela Cdmara Municipal; informou ainda que no caminho de Linhares, existem dois sinais de
tr6nsito , um STOP e um sentido proibido, paf,a um caminho de 4 metros; O Sr. Jos6 concluiu
informando ainda que taparam a estrada da Quinta da Cerca, construindo um muro com rede.----

O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia passou a palavra d Sra. Presidente da Junta para que
esta pudesse'responder ao Sr. Josd Craveiro. A Sra. Presidente da Junta respondeu ao Sr. Jos6
dizendo que teria de se deslocar aos locais em data e hora a combinar com o Sr. Jos6 Craveiro.--

O Sr. Norberto Francisco fez uso da palavra para pedir d UniSo uma grelha para colocar num
aqueduto nas Hortas, jr{ que no momento da limpeza da estrada de terra-batida onde se encontra,
as valetas ficaram tapadas com mimosas e residuos; ser6 tambdm necessilria intervengio na
estrada que vai das Hortas para o mato, para limpeza dos regos junto d estrada. ------------
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O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia passou a palavra d Sra. Presidente da Junta. A Sra.
Presidente da Junta lnformou o'Sr. Norbeito Que em reiag6o is valetas tapadas, jdteria falado
com o Sr. Ant6nio Teixeira parurealizar alimpeza das valetas; em relagdo d limpeza dos regos,
a Sra. Presidente informou que ji tinham andado lii homens para a colocagdo de manilhas, s6
que tinha comegado a chover e nio deu para serem concluidos os trabalhos.--------------

PONTO 5. DISCUSSAO E VOTAqAO DA CONTA GERTNCIA DO ANO DE 2018:

O Sr. Presidente da Mesa de Assembleia deu a palavra ao Sr. Tesoureiro da Junta de Freguesia.-

O Sr. Tesoureiro dirigiu-se d Assembleia afirmando que 2018 foi o primeiro ano fechado com
100 % da ger€ncia do executivo eleito em 2017. O ano 2018 foi encerrado com o valor
aproximado de 56 000,00 € em dep6sitos. A nivel de an6lise de execugSo orgamental, o Sr.

Tesoureiro referiu que, por exemplo, na nibrica viagEo rural, rubrica que inclui os gastos com os

elementos que trabalham ao servigo da Junta de Freguesia, foi conseguida uma poupanga anual
de 15 000,00€ face a 2017. Outra rfbrica onde foi not6ria a redugSo dos gastos, foi na

alimentagEo, nomeadamente na rubrica refeigSes confecionadas, numa poupamga de cerca de 7
000,00€/ano. O Sr. Tesoureiro informou que em contra-partida, por comparag6o com 2017, nas

iribricas Gas6leo'e Gasolina, e ConservagSo de Bens (M6veis), os gastos t6m aumentado. Estes

aumentos devem-se a vilrios factores como o aumento dos pregos dos combustiveis e com o
grande n.o de kms percorridos pelas viaturas e m6quinas da junta de freguesia, que fazem
acresceroscustosdefuncionamentoemanuten95oassociados.-

O Sr. Luis Santos questionou se o aumento de custos com os combustiveis podem realmente ser
justificados com o aumento do ntimero de km's. O Sr. Tesoureiro respondeu que nao h5 registo
dos km's efetuado pelo anterior executivo e portanto n6o se pode concluir se acfualmente este

executivo realiza mais deslocag6es em trabalho face ao anterior.

Colocada d votag6o, os documentos da Conta de Ger6ncia de 2018 foram aprovados por
maioria, com 5 votos a favor e 4 absteng6es.-------------

PONTO 6. APRECTAQAO D() rNVENrAnrO:

O Sr. Fresidente da Assembleia deu a palavra aos membros do executivo da Junta.----

A Sra. Presidente da Junta comegou por dizer que existem muitos monos na sede da Junta de

Freguesia do Rabagal. Afirmou que h6 um aspirador que estS identificado no inventario, mas

que se desconhece o seu paradeiro. Perguntou ao Sr. Francisco Reis se sabia mais alguma coisa
sobre este aspirador, j6 que pertenceu ao executivo anterior. O Sr. Francisco Reis terS

respondido que a Sra. Presidente aceitou o inventilrio do Executivo anterior e que essa situagSo

deveria ter sido falada na altura, porque agora ndo tem recordagSo onde possa estar esse

equipamento. -----------

O Sr. Tesoureiro da Junta informou que existia uma legislagdo por aplicar na totalidade, do ano

2000, sobre os inventi{rios das Juntas de Freguesia, e que o invent6rio foi atualizado com base

nessa legislagSo, nomeadamente a questdo do registo e contabilizagSo de amortizagdes------------
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A Sra. Chtia Carvalho informou que os monos el6tricos podem ser entregues nos bombeiros,
referindo ainda que os eletrodom6sticos e aparelhos eldtricos que contenham motores e baterias
s6o aproveitadas eventualmente no Fablab, para o Penela Pres6pio.

PONTO 7. DTSCUSSAO E VOTACAO DA 1.. REVTSAO DO ORCAMENTO E 1."

REVISAO DO PPI DE 2019:

o.Sr.PresidentedaMesadaAssembleiadeuapalavraaoSr.TesoureirodaJunta..--.

O Sr. Tesoureiro informou que esta RevisSo Orgamental vem no seguimento da distribuig6o do

dinheiro em dep6sitos, ou seja cerca de 56 000,00€ e distribui-los pelas rubricas que pareceram

ao Executivo serem onde haveriam mais gastos, a saber: Gas6leo e Gasolina, Associag6es sem

fins lucrativos, Conservag6o de bens (veiculos), Instalagdes de Servigos (obras na sede da Junta
de Freguesia) e Parques e Jardins (para construgIo do parque infantil do Santo Amaro).-----------

A Sra. C6tia Pereira perguntou se existiam muitas criangas em Santo Amaro. A Sra. Presidente
da Junta respondeu afirmativo e referindo ainda os lugares vizinhos, Carvalhal, Espinheiro e

Cov6o.------

Depois de analisada a l.u RevisSo do Orgamental foi colocado d votag6o, tendo sido aprovada
por maioria, com 5 votos a favor e 4 absteng6es.-------------

PONTO 8. APROVAQAO DO PROJECTI DE REGULAMENTO DE APOIO AO
ASSOCIATIYISMO:

O Sr. Presidente

Freguesia.---------
da Mesa da Assembleia passou a palavra ao Sr. Tesoureiro da Junta de

O Sr. Tesoureiro da Junta informou que o objetivo do projecto de regulamento baptizado pela
Sra. Presidente como "Apoio ao Movimento Associativo", 6 aumentar a transpar6ncia da saida
dos dinheiros da Junta para as Associagdes da Uni6o e dos fins a que se destinam essas verbas.
Informou ainda que a ideia ndo 6 complicar. As Comiss6es de Festas e as Comissoes
Fabriqueiras por exemplo, ndo necessitam da apresentagSo de alguns dos documentos.

Questionou os membros da Assembleia sobre se teriam alguma questdo sobre o regulamento.----

O Sr. Luis Santos questionou se saberiam o custo para a solicitagSo dos documentos
necess6rios, e da dificuldade na sua obtengSo, pois segundo o novo regulamento proposto, para
a solicitagSo de apoios 6 necess5ria alguma documentagSo da AssociagSo que recebe os apoios

O Sr. Tesoureiro respondeu que uma AssociagSo que recebe dinheiros pirblicos d nafuralmente
uma Associagdo que terS de estar registada, e se estii registada, tem supostamente a

documentagSo necess6ria, e que 6 solicitada no regulamento. ---------

O Sr. Tesoureiro relembrou os presentes que este projecto regulamento ainda vai a apreciagdo
de consulta priblica e s6 entrar6 em vigor em 2020 depois de aprovado novamente em
Assembleia, pelo que a l5gica da ced€ncia de apoios em2079 serd matida para j6.
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Depois de analisado, o Projecto de REgulamento de apoio ao Associativismo foi colocado a
votag6o, tendo sido aprovado por maioria, com 6 votos a favor e 3 absteng6es.-------------

Nada mais havendo atratar, foi dada por encerrada a sdtima reuniSo ordinr{ria da Assembleia de
Freguesia,pelasvinteetr6shorasequarentaminutos'----

( A.lberto Jais,r', ;t u gu str; )

A l.u Secretdria,

O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia,

(Silvia Maria Rodrigues Rainho)

''O 2.o Secret;irio.

fonso Mendes Varandas)


