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1. Enquadramento
Ao abrigo do disposto na Lei n.o L69199, de 18 de setembro, atualizada
leis
n.o 5-4/2002, de 06 de fevereiro e n.o 75120L3, de L2 de Setembro apresentam-se os
documentos referentes ao Plano de Atividades, Orgamento, Mapa de Pessoal e
Plano Plurianual de Investimento para o ano de 2021.

Atividades para 202L 6 reflexo da continuaESo das politicas e
metodologias defendidas pelo Executivo da Junta. Baseia-se, tal como os documentos
hom6logos que o precedem, no compromisso eleitoral apresentado e validado nas urnas
pelos Penelenses. Acrescem outras quest6es identificadas pelo executivo. E tido em
conta o facto de 2020 ter sido um ano atipico, devido A Pandemia COVID 19, o que
limitou as atividades regulares da UniSo das Freguesias de S5o Miguel, Santa Euf6mia e

O Plano de

RabaEal.

2.

MissSo

Servir as pessoas numa l6gica de proximidade, utilizando para isso os
recursos ao dispor de uma forma isenta, racional e inovadora, de modo a
satisfazer as necessidades materiais e culturais, e melhorando assim o nivel
de vida da populagSo, de uma forma sustent5vel e duradoura.

3. Objetivos

Estrat6gicos

O bem-estar das popula$es e a defesa da sua qualidade de vida s5o os
objetivos principais da gestSo aut6rquica. O Ano 2020 foi bem o espelho da nossa
atuagSo. Pois com toda a situagSo da Pandemia, apoiamos a nossa PopulagSo dentro das
nossas possibilidades e compet6ncias. Para que tal continue a acontecer, 6 impoftante
promover o desenvolvimento sustentdvel da UniSo de Freguesias, em todas as suas
dimens6es, assegurando que as satisfagdes das reais necessidades do presente ndo
comprometam o futuro. Algumas ag6es n6o se realizaram em 2020 como previsto, e por
isso constam neste documento para o ano 2021.
Na prossecugSo destes objetivos, definem-se os eixos de atuagSo propostos pelo
executivo. Importa referir as atividades correntes da responsabilidade da Junta de
Freguesia tamb6m respondem tamb6m A concretizagSo dos objetivos mencionados,
nomeadamente atrav6s da: Emiss5o de documentos administrativos e licengas; GestSo
de Cemit6rios; Gestdo de Regulamentos; DinamizaESo de atividades e eventos culturais.

4.

Eixos de AtuagSo

Para que seja possivel atingir os objetivos referidos no ponto anterior, s5o definidos
pormenorizados
os vdrios eixos de atuagSo, que continuarSo a reger a vida da Junta
e
de Freguesia no pr6ximo ano civil. E esperado que este seja um ano em que se possa
concluir, e lanEar obras, que constaram do programa eleitoral.
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O executivo assume o compromisso de estar atento a todas as i
priblicas sob a algada da Uni6o de Freguesias. Exemplificam-se algumas ag6es a tomar:
- Limpeza da rede de estradas englobada no Acordo de

ExecugSo celebrado com o

Municipio (66km de via; 60+ aldeias);

- Limpeza regular de bermas, valetas e escoadouros, em todas as aldeias;

- Limpeza regular das sedes da Junta freguesia e obras de beneficiagSo do edificio
Sede

- Limpeza regular do Cemit6rio e das paragens de autocarro do Rabagal;
ManutengSo

e Limpeza regular dos Sanitdrios P0blicos da Rua JoSo Rodrigues de

Deus;

- Continuar a pressionar o Municipio para a necessidade de colocagSo de rails de
proteg5o nos pontos criticos da estrada que liga S5o SebastiSo a Penela;

-

Solicitar ao Municlpio
Carvalheira da Boiga;

o

alcatroamento da estrada que liga S5o Lourengo

i

- Sob prdvia autorizagSo das autoridades competentes, a UniSo de freguesias
continua a assumir a despesa na colocagdo das placas de sinalizagSo (incluindo placas
de toponimia), e espelhos rodoviSrios, requisitadas pela populagSo;
- Continuar a proceder ao ajustamento da localizagdo de algumas paragens de
autocarro, para beneflcio da populagSo;
-

ReconstrugSo dos resguardos da ponte agrlcola existente junto ao caminho do
Infesto;

- ContinuagSo da politica de requalificaE5o dos FontanSrios existentes na Uni6o das
Freguesias;

- Arranjo Tanque de Agua em Chanca;

- Providenciar uma cobeftura para a Fonte/Lavadouro do Rabagal;
- ElaboragSo de projecto para a construgeo de Miradouro sobre a vila de Penela,

na

estrada de acesso a S5o Sebasti5ol;

-

PavimentaEdes com residuos
identificar;

de alcatrSo provenientes do IC3, em locais

a

- Outros pontos a identificar;

O Executivo estar6 atento a casos pontuais de postes de iluminag5o priblicos
desativados ou com l6mpadas fundidas, e a caixotes do lixo que se apresentem

1

6#
es*V,

- UtilizagSo das Mdquinas pesadas da CMP nos per[odos destinados, para a realizaESo
de trabalhos mais complexos;

-

\r\r

lntervengSo condicionada d aprovagSo de projecto paralelo, a concurso no "orgamento participativo" da

CM de Penela.
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Na linha do que tem sido a atuaEso do Executivo at6 ao momento, estas

atividades

da economia local beneficiarSo do apoio da Junta de Freguesia atrav6s das seguintes
atividades:

- Limpeza e criag5o de acessos a caminhos agricolas;
- Arranjo e manutengSo de canais de escoamento de Sguas e de regadio;

- Limpeza dos Caminhos rurais em todas as aldeias da UniSo;

- Delimitag6o da Lagoa de S5o SebastiSo;
A Uni6o de Freguesias procura dar a sua contribuigSo para combater o flagelo dos
inc6ndios. O Executivo manterS as atividades de sensibilizaqSo dos propriet6rios privados
para as limpezas obrigat6rias e para a manutengSo das distAncias mlnimas de seguranga.

4.3Ag5o Social e proximidade ir populagSo
O Executivo pretende manter e alargar as suas atividades nesta 5rea, no sentido de
estar mais pr6ximo das populag6es. Alguns exemplos:

- Continuar a apoiar as atividades de fitness e bem-estar;

- ContinuaEio do apoio aos rec6m nascidos da UniSo
Regulamento do "Apoio 5 Natalidade";
-

de Freguesias, conforme

do Passeio S6nior, caso se venham a reunir as condig6es para tal; (n6o
se realizou em 2020 devido i Pandemia)
RealizagSo

- Apoio ao preenchimento online da declaragSo de IRS;

- DivulgagSo das ofertas de emprego que surjam no territ6rio;
- AtualizaESo do Portal Web, implementando o RGPD;
- ContinuagSo da atividade de divulgaESo das intervengdes nas Redes Sociais;

-

i

Populag5o da UniSo das Freguesias, em especial
periodo
durante o
da Pandemia e sempre que se justifique.

Apoio

is mais vulnerdveis

- ManutengSo da linha telef6nica direta para a Presid6ncia da Junta e dos hor6rios
alargados de atendimento presencial ao pfrblico (sob marcaESo);
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Cumprindo as melhores orientag6es impostas pelas Autoridades de saride no Ambito
pand6mico, e estando sujeitos a qualquer rev6s que se possa vir a ser sentido
particular, a UniSo procurarS apoiar as iniciativas que possam trazer um nfmero alargado a_' ,
de pessoas para este territ6rio e dinamizar/animar as que j5 c6 encontram.
tnflt'1'l
alguns apoios, geralmente traduzidos de forma

neste il
Citam-se t\1j.
"

monetdria:

-

is Atividades

desportivas do CDR Penelense (Veteranos, Desporto
Internacional da Sueca);
Torneio
e
o
camadas Jovens

Apoio

- Apoio

is

das

atividades da Sociedade Filarm6nica Penelense;

- Apoio d realizagSo do Trilho do Infante (AIDP);

- Mercado do Queijo e dos Romanos

(CSPR, VILLA ROMANA);

- Academia de Cordas (AEIDP);
- Apoio na organizaESo da Festa

i

Vinha (CCC)

- Apoio d AssociagSo HumanitSria BV Penela

- Apoio i preservagSo do Patrim6nio hist6rico/religioso
Igreja Matriz de S5o Miguel.

-

Obras de Conservag6o da

i

- Apoio recuperagSo de patrim6nio religioso, nomeadamente nas Capelas da UniSo
das Freguesias da Torre de ChSo de Pereiro e Cova da Lapa.
Paralelamente, o fornecimento de log[stica e/ou apoio monet5rio ds v6rias comiss6es
de festas e outras associagdes existentes na Freguesia, continuar6 previsivelmente ao
mesmo n[vel,

4.5 EducagSo e FormagSo

As criangas do jardim infantil de Penela continuar5o a ser acarinhadas na 6poca
Natal[cia com a oferta de um brinquedo did6tico, por parte desta Junta de Freguesia.

A UniSo de Freguesias continuar6 disponfvel para dar, apoio a ag6es de formaESo
promovidas por entidades formadoras terceiras (ETP-SICO, CNA, outras) que possam
ser do interesse da populagSo. Para tal ceder-se-5 as Instalagdes da antiga junta de
freguesia de Santa Eufemia ou do Rabagal. O Executivo compromete-se ainda a divulgar
estas ag6es sempre que possivel,
Serd facilitada a divulgagSo de eventuais cursos de curta ou longa duragSo, que
possam ser [rteis d populag5o.
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Apoio ao Penela Pres6pio, assumindo custos com a animagSo n, Oruru Ou Y
u // I/
Rep0blica e contribuindo com a montagem da tradicional Srvore de Natal (Praga) e luzes
de Natal (nas sedes das antigas juntas)'
r rarin do
rrn apoio
annia it Festa d
ry
- Apoio i organizagSo da Feira das Nozes, e continuagSo
,1,
v
^
"
/
lreers' gU€
lvv'vrsYvv pontuais,
Vinha. Nfio sdo descartadas outras cooperagdes
Y-- venham a ser
q"A
executivo.
ao
solicitadas
diretamente

-

- organizagSo do Mercado do QueUo e dos Romanos, no

Rabagal

4.7 OrganizaE6o Administrativa e Recursos Humanos
Pretende-se manter ou melhorar os procedimentos e rotinas implementadas ao nivel
GestSo Administrativa, Financeira, e de Tesouraria. O objetivo ser6 sempre a

da
transpar6ncia e a execugSo racional das verbas priblicas atribuidas a esta
Uni5o.

Algumas melhorias implementadas anteriormente e que serSo mantidas:
- ColocagSo no site da Unido, de toda a documentag5o produzida em Assembleia de
Freguesia, nomeadamente Atas, Orgamentos, Regulamentos, entre outros;

- ImplementaEso

do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo,

aprovado em setembro 2019;

- Mapas de controlo e de suporte ao p(rcesso contabilistico, nomeadamente:
Mapa de utilizagSo das viaturas/reabastecimento de combustivel; Mapa de horas para os
trabalhos no terreno; Registo mecanogr6fico de entrada de documentos de despesa;
Mapa de requisig6es para material de desgaste rdpido; Documento justificativo de
Despesas no sector da restaurag6o.
- Cumprimento das novas regras SNC-AP;

i Gest5o de Recursos Humanos ser6 incentivado

o recurso a mdoprogramas
de fundo de desemprego, ou
de-obra que possa ser enquadrada em
substituigSo de penas comunit5rias. Algo que serS feito apenas na medida em que
permita uma folga orgamental sem comprometer o resultado final das interveng6es.
No que concerne

4.BColaboragSo com a C6mara Municipal e outras Parcerias

O executivo darS continuidade ao acordo de execugSo celebrado com a C6mara
Municipal de Penela. Sempre que se considere necess6rio serSo desenvolvidos
contactos com esta entidade com vista ao alargamento e melhoramento de trogos de
estrada asfaltada, a identificar em conjunto.
Outras parcerias:
No que refere ao protocolo de colaboragSo com a AEIDP, o executivo continuar6 a
contribuir com o apoio is despesas inerentes ao desenvolvimento do "Grupo de Cordas'i
integrado pelos alunos do 2o e 3oCiclo do Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro.
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Crddito Agricola,
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d atribuigSo de incentivo moneterio aos rec6m-nascidos da

='eguesias.

l:-

cc:tinuidade ao protocolo de cooperagSo estabelecido entre a UniSo das
Freguesias e a AssociagSo Tempos Brilhantes para desenvolvimento de atividades

::s:ctiv'as (Boccia) (sem custos para a populagSo).
ANEXOS

I MAPA DESPESA PREVISIONAL

II MAPA RECEITA PREVISIONAL
III PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO
IV

PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES

V MAPA

PESSOAL

Junta de Freguesia

Assembleia de Freguesia

(Org5o Executivo)
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