
-------------------------------------------------------ATA UM------------------------------------------------------------ 

 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, pelas dezanove e trinta, na 

freguesia de Rendufe, no edifício da sede da junta de freguesia Labrujó Rendufe e Vilar do 

Monte, sita no lugar de Igreja, da freguesia de Rendufe, reuniu em sessão ordinária a assembleia 

de freguesia de Labrujó Rendufe e Vilar do Monte.-----------------------------------------------------------

Aberta a sessão e feita chamada de presenças dos membros, registou-se a ausência do Senhor 

Manuel Matagueira Pereira, apresentando-se ao início do ponto três da ordem de trabalhos.---

A presente sessão foi convocada com a seguinte ordem de trabalhos: Discussão e aprovação do 

Regimento de Assembleia de Freguesia; Discussão e aprovação da Tabela Geral de Taxas; 

Discussão e aprovação do Orçamento e Plano para 2018 e Plano Plurianual de Investimentos; 

Outros assuntos de interesse da Freguesia.---------------------------------------------------------------------

Antes dos assuntos registados na ordem do dia, foi dado a conhecer à assembleia a receção de 

correspondência, no caso, dirigido ao presidente a mesa de assembleia, onde constou uma carta 

do membro da assembleia de Freguesia, o Senhor Manuel Matagueira Pereira, na qual solicitou 

Atas do mandato cessado (2013/2017) e Cópia do Plano e Orçamento para 2017. Documentação 

essa que foi prontamente reunida e encaminhada para o requisitante por via de carta registada. 

Foi colocado a discussão o Regimento de Assembleia de Freguesia, o qual foi abordado e 

explicado sucintamente pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia. Levado a votação, foi 

aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------

No ponto número dois, Discussão e aprovação da Tabela Geral de Taxas, o Presidente da 

Assembleia, convidou o Senhor Presidenta da Junta a apresentar uma breve explicação sobre a 

Tabela de Taxas, destacando-se o facto de esta obedecer a um critério de uniformização de 

valores praticados em freguesias de igual ou semelhante dimensão. Realizada a intervenção do 

Senhor Presidenta da Junta de Freguesia e não se registando pedidos de esclarecimento para 

este ponto, foi levado a votação, na qual foi aprovado por unanimidade.------------------------------ 

Posteriormente, no ponto número três da ordem de trabalhos, Discussão e aprovação do 

Orçamento e Plano para 2018 e Plano Plurianual de investimentos, no qual consta para o ano 

de 2018 uma receita e despesa de cento e oitenta e três mil e duzentos e quarenta euros. Aberta 

a discussão para o presente ponto, registou-se o pedido de intervenção do Senhor Manuel 

Matagueira Pereira e do Senhor Nuno Fernando Pereira de Sousa.---------------------------------------

Dada a palavra ao Senhor Manuel Malagueira, que abordou vários pontos e solicitou 

esclarecimentos sobre os mesmos, nomeadamente: Melhoramento da Sede da Junta de 

Freguesia, Conclusão da casa mortuária em Labrujó, Pavimentação do caminho das serradas, 



Repavimentação do caminho de Retrosende e Manutenção dos caminhos florestais. Todos os 

pontos foram abordados e explicados pelo Senhor Presidente da Junta, que esclareceu da 

necessidade e forma como se pretendem levar a cabo.------------------------------------------------------

Em nova intervenção para este ponto, o Senhor Manuel Matagueira enumerou a necessidade 

de intervenções que não constam no orçamento levado a aprovação nomeadamente, o 

alargamento e requalificação da estrada junto à igreja de Rendufe, o ponto de situação do 

terreno que supostamente seria cedido à Junta de freguesia para benefício da Capela de Santa 

Luzia, a necessidade de repavimentação da estrada municipal de Vilar do Monte, assim como a 

estrada municipal que liga o lugar de Sobrada ao lugar de Casal do Pedro.-----------------------------

Dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia, este esclareceu que relativamente 

ao alargamento da estrada municipal junto à igreja, não sendo da competência da junta de 

freguesia, não deveria constar no documento em análise. Anda assim vincou o seu 

comprometimento em persuadir o município a levar acabo estes projetos. A mesma explicação 

foi dada em relação à pavimentação da estrada municipal de Vilar do Monte e da estrada 

municipal que liga os lugares de Sobrada a Casal do Pedro. Relativamente ao terreno contíguo à 

Capela de Santa Luzia, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia comprometeu-se a interceder 

junto do executivo municipal para se inteirar da questão.--------------------------------------------------

Posteriormente, interveio o membro da assembleia de freguesia, o Senhor Nuno Fernando 

Pereira de Sousa, começando por manifestar agrado em relação ao conteúdo do documento em 

debate, referindo ainda assim lacunas, na sua perspetiva. Expondo a carência social de 

intervenção aos idosos e os apoios à natalidade. Questionou ainda os pontos referentes à 

reabilitação dos lavadouros e fontanários públicos e a necessidade de um número elevado de 

funcionários afetos à junta de freguesia. Prosseguindo, o Senhor membro da assembleia de 

freguesia, questionou sobre os planos de contenção para prevenção de incêndios, aludindo as 

trágicas e famigeradas catástrofes, nomeadamente no Município de Pedrógão Grande. 

Concluiu, interpelando sobre estratégia para formação financiada e sugestão de disponibilização 

de espaço de acesso a computadores e internet.-------------------------------------------------------------- 

Em reposta à intervenção, o Senhor Presidente da junta, esclareceu que os assuntos de cariz 

social estão contemplados no Orçamento, Plano para 2018 e no Plano Plurianual. Relativamente 

aos lavadouros e fontanários públicos, o Senhor Presidente da junta esclareceu que se tratarão 

de intervenções de reabilitação, manutenção e proteção de património. Em referência ao 

número de funcionários, o Senhor Presidente da junta deu conta que apenas um dos 

funcionários está afeto contratualmente à entidade, nomeadamente o Senhor Joaquim Amorim 

de Lima. Acrescentou, referindo que os casos do Miguel Cunha e Armando Antunes estão ao 

abrigo de candidaturas afetas ao Instituto do Emprego e Formação Profissional-IEFP.--------------



Prosseguindo, relativamente ao plano de contenção para prevenção de incêndios, o Senhor 

Presidente da junta, referiu que estavam em curso várias ações para levar a cabo a criação de 

linhas de contenção com o objetivo de remoção de combustível em locais estratégicos para 

salvaguardar pessoas e bens, mencionando a existência de várias candidaturas em curso ao 

abrigo do Programa de Desenvolvimento Rural-PDR2020. Em relação à formação financiada o 

Senhor Presidente da junta, passou a palavra ao Senhor secretário da junta de freguesia, o qual 

referiu que estava em estudo e prospeção de apoios para o leccionamento de formações. Por 

fim, dando resposta à sugestão apresentada referente à disponibilização de espaços com 

computares e internet, o Senhor Presidente da junta remeteu, em matéria de acesso à internet, 

para as infraestruturas que foram criadas no mandato cessante, de suporte à rede Wireless.----

Concluída a discussão do ponto número três, Discussão e Aprovação do Orçamento e Plano para 

2018 e Plano Plurianual, posto à votação, o documento foi aprovado com cinco votos a favor, 

uma abstenção e um voto contra.---------------------------------------------------------------------------------

Passado ao ponto número quadro da ordem de trabalhos, outros assuntos de interesses da 

freguesia, na qual se inscreveram os membros da assembleia de freguesia o Senhor Manuel 

Matagueira Pereira e o Senhor Nuno Fernando Pereira de Sousa. Neste tópico, o Presidente da 

mesa da assembleia iniciou a discussão começando por passar a palavra por ordem de inscrição, 

desta feita, ao Senhor Manuel Matagueira.--------------------------------------------------------------------

O membro da assembleia, anteriormente referido, interveio em várias questões. Começando 

por questionar o ponto de situação dos fontanários públicos, apontando para a obrigatoriedade 

do encerramento dos mesmos no passado ano de 2009 e demostrando a sua discórdia em 

manter a etiquetagem dos mesmos como “Água Não Controlada”. Neste assunto concluiu 

vincando a sua demarcação de questões relacionadas com esta matéria.------------------------------

Na sua intervenção, o Senhor Manuel Matagueira, continuou questionando a situação referente 

à delimitação territorial entre da freguesia de Rendufe e a freguesia da Labruja. E concluiu 

questionando o ponto de situação da fixação da toponímia.-----------------------------------------------

Terminada a primeira intervenção para este ponto, prosseguiu-se à segunda participação, na 

palavra do Senhor Nuno Sousa. Começando por acentuar a sua preocupação em relação ao 

combate dos incêndios e sugerindo a criação de meios de prevenção e questionou a falta de 

identificação das viaturas propriedade da junta de freguesia.----------------------------------------------

Terminadas as intervenções, o Senhor Presidente da junta, começou por dar resposta por ordem 

das intervenções anteriores. Referiu, em relação aos fontanários, que foi decisão tomada, em 

anterior mandato. Em relação à questão dos limites administrativos entre a freguesia de Labrujó 

Rendufe e Vilar do Monte com a freguesia da Labruja, o Senhor Presidente da junta adiantou 

que a já havia reunido com o novo executivo da junta de freguesia da Labruja que se 



comprometeram a resolver o problema de uma forma cordial sem necessidade de recorrer a 

instâncias superiores. Em conclusão à última intervenção relacionada com a toponímia, o Senhor 

Presidente da junta, referiu que estava em curso a fixação das placas referentes às ruas de 

Rendufe, estando em aprovação a toponímia referente a Labrujó e Vilar do Monte.----------------

Continuando, em resposta à segunda intervenção do ponto número quadro, o Senhor 

Presidente da junta, em resposta ao Senhor Nuno Sousa, reiterou as candidaturas já referidas 

no ponto três da ordem de trabalhos, acrescentando que caso os projetos não fossem 

aprovados, a junta de freguesia assumiria outras formas de mitigar a ameaça a incêndios 

admitindo recorrer aos sapadores florestais, entre outras soluções. Em relação à identificação 

das viaturas património da junta de freguesia, o Senhor Presidente da junta, deu conta de um 

plano em curso de solicitação de cotações para a identificação das viaturas com os logotipos da 

freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminadas estas intervenções, o Senhor Presidente da junta de freguesia, pediu a palavra ao 

Presidente da mesa para continuar referindo-se a outras questões do interesse geral dos 

presentes. Concedida a palavra, o Senhor Presidente da junta de freguesia começou por 

informar da receção de uma carta do Senhor padre Jorge Ramos, pároco da freguesia, a solicitar 

um donativo para obras nas várias igrejas da freguesia. Neste contexto, o Senhor Presidente da 

junta mencionou que seria atribuído um donativo no valor de mil e quinhentos euros, distribuído 

equitativamente pelas três paróquias, já previsto no orçamento.-----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Depois de encerrada a sessão foi lavrada esta ata que, depois de lida e aprovada será assinada 

pelos presentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rendufe, 22 de dezembro de 2017 

Presidente da mesa de Assembleia de freguesia: 

Primeiro secretário:_____________________________________________________________ 

Segundo secretário:_____________________________________________________________ 

Vogais:_______________________________________________________________________  

             _______________________________________________________________________ 


