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A aprovagSo do OE 2019 traz um conjunto renovado de compet6ncias delegadas is
Juntas de Freguesia/ que implicam uma maior responsabilidade na gest5o dos recursos
humanos, t6cnicos e financeiros, por parte do executivo.

O Plano de Actividades para 2019 e os documentos que o supoftam, pretendem
continuar, na generalidade, as polfticas e metodologias em vigor no 10 ano de mandato.
Baseia-se, tal como o documento que o precede, no compromisso eleitoral apresentado
e validado nas urnas pelos Penelenses, acrescido de v6rias situag6es, entretanto
identificadas,

Miss5o

Seruir as pessoas numa logica de proximidade, utilizando para i*so os
recurcos ao dispor de uma forma isenta, racional e inovadola, de modo a
satisfazer as necessidades materiais e culturais, e melhomndo assim o nivel
de vida da populagSo, de uma forma sustentivel e duradoum.

3.

Objectivos Estrat6gicos

O bem-estar das populag6es e a defesa da sua qualidade de vida s5o os
objectivos principais da gest5o aut6rquica. Para que tal suceda, 6 impoftante promover
o desenvolvimento sustent6vel da Uni6o de Freguesias, em todas as suas dimens6es,
assegurando que a satisfag5o das reais necessidades do presente n5o comprometam o
futuro.
Na prossecugio destes objectivos, definem-se os eixos de actua$o propostos pelo
Impofta referir primeiramente as actividades correntes da responsabilidade
lunta
da
de Freguesia, e que respondem tamb6m concretizagSo dos objectivos
e><ecutivo.

i

mencionados.
a

Emiss6o de documentos administrativos e licenEas

a

Gestfio dos Cemit6rios

a

Gestf,o dos Regulamentos

a

DinamizagSo de actividades e eventos culturais

a

PrestagSo de servigos de

#t'

-4= _u
;="-,
6df,q { *)'- '

Em conformidade com o disposto na Lei n.o 169199, de 18 de Setembro, actualizada
pelas leis n.o 5-A/2002, de 06 de Fevereiro e n.o 7512013, de 12 de Setembro
apresentam-se os documentos referentes ao Plano de Actividades, Orgamento,
Mapa de Pessoal e Plano Plurianual de Investimento para o ano de 2019.
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ac$o social e de educaESo
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Eixos de

ActuagSo
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Infraestruturas e conseruag3o dos espagos pilblicos

O execuUvo terd em ateng5o todas as inftaestruturas p6blicas sob a al6ada da Uni6o
de Freguesias, sendo que a seguir se exemplificam algumas acgdes a tomar:

- Umpeza da rede de estradas englobada no Acordo de Execufro celebrado com o
MuniciSnio (66km de

via; 60+ aldeias);

- Limpeza regular de bennas, valetas e escoadouros, em todas as aldeias da Uni6o;
- Wlizag6o das Mdquinas pesadas da CMP nos perircdos destinados, pam a realizagfio
de trabalhos mais complexos;

- Limpeza regular das sedes da Junta freguesia;
- Limpeza regular do Cemitdrio e das paragens de autocano do RabaEal;

-

Manter e efectuar reparaESes necessdrim nos Sanitdrios Ptiblicos da Rua JoSo

Rodrigues de Deus;

- Providenciar junto do Municipio a colocagEo de rails de protegEo nos pontos criticos
da estrada que liga S5o kbastiHo a Penela;

- Sob pr6via autorizagHo das autoridades competentes, 6 assumida a despesa na
colocagdo das placas de sinalizagdo, e espelhos rodoviSrios, requisitadas pela populagHo;
-

Ajustamento da localizagf,o de algumas paragens de autocano, pota beneficio da

populagSo;

- Interveng6o

I

reabilitaEdo dos parques infantis da ChainEa e Serradas;

- Empreitada para a construgf,o de parque infuntil em Santo Amaro;
- ReconstrugSo dos resguardos da ponte agricola existente nas traseiras do estaleiro
do Sr. Norberto LourenEo;

- Requalificagf,o de fontanilrios';

-

RelocalizaESo de paragens de autocarros;

- Outros pontos a identificar.
Adicionalmente, o Executivo prev6 ainda estar atento a casos pontuais de postes de
iluminag6o priblicos desactivados ou com l$mpadas fundidas, e a caixotes do lixo que se
apresentem visivelmente deterisrados. Para estas actividades contar6 respectivamente
com a articulaEfio e disponibilidade da EDP e CMP.
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justificar;
- Arranjo e manutengo de canais de escoamento de 6guas e de regadio;
- Limpeza dos Caminhos rurais em todas as aldeias da Uni5o;
- DelimitagSo da Lagoa de 56o Sebasti5o;
A UniSo de Freguesias procura dar a sua contribuigio para combater o flagelo dos
incdndios. Este exeartivo tentard sensibilizar os propriet6rios privados pam as limpezas
obrigat6rias e manutengSo das distdncias minimas de seguranga.

i

populagSo

No campo da proximidade irs populaE6es e is zuas preocupaE6es, o Executivo
pretende a manutengdo e alargamento das actividades actuais, nomeadamente:

- DesenvoMmento de actividades de fitness e bem-estar;
- Rmlizag5o do Passeio do Idoso;
- Procedimento de apoio ao preenchimento online da declaragEo de IRS;
- Divulgag5o das ofertas de emprego que surjam no territ6rio;
- Actualizag5o do PortalWeb com as\no\ES regms do RGPD;
- Actualizag5o do Poftal Web para a promog5o da transparGncia (inclusSo do acesso
priblico aos documentos aproraados em Assembleia de Freguesia);

- ContinuaE5o da actividade de divulgaE6o das interven$es nas Redes Sociais;
- ManutengSo linha tslef6nica directa para a Presid€ncia da Junta;

-

Manutengdo dos hordrios alargados de atendimento presencial ao priblim (sob

marcag5o);
4.4 Cultura, Desporto e Associativismo

f

intengSo desta Junta de Freguesia alargar

i

c'rr^*'
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- Limpeza e criagSo de acessos a caminhos agricolas sempre que se

4.3 AcASo Social e proximidade

a('

%*--,,.

Para que eshs actividades da economia local se possam desenvolver de
eficiente, o executivo prev6 uma sdrie de

intervengdm:

*

o nilmero de actMdades culturais,

desportirras e associativas oferecidas populag6o. A UniSo procurar6 apoiar as iniciativas
que possam trazer um nfimero alargado de pessoas para este territ6rio. Citam-se alguns
apoios:

- Torneios de Veteranos do CDRP

- Trail do Infante (AIDP)
- Torneio Internacional de Sueca (CDRP)
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- Mercado do Queijo e dos Romanos (CSP& VILLA

t

ROMANA)

de losr,stica e/ou apoio monet6rio is vdrias

comissoes

de festas e outras associagdes existentes na Freguesia, continuard como ao mesmo nivel,
apos o acr6scimo verificado nm subveng6es atribuidas d generalidade das mesmas.

4.5 EducagSo e Formag5o
As crianEas do jardim

inhntil de Penela continuar6o a ser acarinhados com a oferta

de um brinquedo didiictico, por parte desta Junta de Freguesia. A iniciatila ser6
coincidente com a 6poca natalfcia, emhra nf,o se excluam outros momentos em que
possam acontecer iniciativas semelhantes, como no Carnaval, por ocasiHo do desfile que
decorre nas ruas de Penela.

A Uni5o de Freguesias continuard disponfvel para dar apoio a agdes de formag5o
promovidas por enUdades formadoras terceims (ETP-SICO, CNA' outras) que possam
ser do interesse da populag6o. Para tal ceder-se-6 as instalagdes da antiga junta de
freguesia de Santa Eufdmia ou do Rabagal.
Ser5o igualmente tomadas medidas para a diwlgaEEo eficaz de eventuais cursos de
curta ou longa dur:ag6q gue possam ser 0teis populag5o.

i

4. 6

Desenvolvimento Turfstico

- Apoio ao Penela Presdpio, assumindo custos com a animag6o na Praga da Republica
e contribuindo com a montagern da tradicional 6rvore de Natal (Praga) e luzes de Natal
(nas sedes das anUgas juntas).

i

- Apoio organizagSo da Feir:a das Nozes e do Mel, e conUnuag6o do apoio e Festa
Wnha. Ndo s6o descartadas outras cooperagdes pontuais, que venham a ser
directamente solicitadas ao executivo.

A

Y

@

- Academia de Cordas (AEIDP)
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4.7 Organizag6o Administrativa e Recursos Humanos
Pretende-se manter os procedimentos e rotinas implementadas ao ni'vel da Gest6o
Adminis;trativa, Financeira, e de Tesouraria, desta UniSo de Freguesias. E objectivo
supervisionar os vdrios mapas de controlo e de suporte ao processo contabilfstico, de

forma a promover a transpanEncia e a bo orcugf,o das verbar priblicas
atribuidas a esta Uniiio. Citando alguns exemplos:
- Mapa de utilizag5o das vlaturas e de reabastecimento de combustilrel;
- Mapa de horas para os trabalhos no terreno;
- Registo mecanogrdfico de entrada de documentos de despesa;
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- Mapa de requisigdes para material de desgaste r6pido;
- Documento justificativo de Despesas no sector da restauragSo;

-

Cumprimento das novas regras SNC-AB assim que sejam implementadas pelo

Governo Central;
Serd mantido o recurso a m5o-de-obra que possa ser enquadrada em programas de

fundo de desemprego, ou substituiqSo de penas comunitirias, na medida em que
permita uma folga orEamental sem comprometer o resultado final das interueng6es.
4.SColaboragSo com a C6mara Municipal e outras Parcerias

O executivo dar5 continuidade ao acordo de execugio celebrcdo pelo o<ecutivo
anterior com a C0mara Municipal de Penela, acordo que foi renovado para o novo
mandato. SerSo igualmente desenvolvidas parcerias com vista ao alargamento e
melhoramento de alguns trogos de estmda, que ser6o identificados oportunarnente,

O Prol&to CLDS 3G Penela + Inclusirn, cuja entidade coordenadora e
6 a SCMP, conUnuar6 a contar com a colaboragEo activa da Uni5o de

executora

Freguesias, sempre que tal foi requisitado. Cumprindo o acordo celebrado em Janeiro de
2016, no dmbito deste programa contam-se v6rias iniciativas como acg6es de formagfio
e diwlgagdo de ofertas de emprego local, algo que o executivo terd toda a intengfio de

acolher fisicamente nas suas instalaEdes, divulgar e fazer chegar ao maior nrimero
posslvel de pessoas interessadas.
No que refere ao protocolo de colaborag5o com a AEIDP, o executivo continuar6 a
contribuir com o apoio is despesas inerentes ao desenvolvimento do "Grupo de Cordas",
integrado pelos alunos do 20 e 3oCiclo desta Escola.
Oficializagfio da parceria com a CCA

conta poupanEa paralela
UniSo de Freguesias.

i

-

atribuigSo de

Caixa de Crddito Agricola, pam a criag5o de
incentivo monetirio aos rec6m-nascidos da

Assinatura de protocolos com todas as AssociagSes sem fins lucrativos que
actualmente recebem apoios, no sentido de sustentar e definir o imbito das subveng6es
monetirias que esta lunta de freguesia proporciona.

ANEXOS

I

MAPA DESPESA PREVISIONAL

II MAPA RECEITA PREVISIONAL
III PI.ANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO
TV MAPA PESSOAL
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