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Freguesia de Queimadela 
 
 

INFORMAÇÃO PERIÓDICA DO EX.Mº SR. PRESIDENTE DA JUNTA À ASSEMBLEIA DE 

FREGUESIA DE QUEIMADELA , REFERENTE À SESSÃO ORDINÁRIA DE 17 MARÇO DE 2012 

 

De harmonia com as competências que aufere a lei das Autarquias locais, informo que esta 
Junta desenvolveu, no período que decorreu desde a última Reunião Ordinária desta 
Assembleia de Freguesia, a seguinte atividade: 

 
Cultura:  

- Procedeu-se à liquidação da última prestação do subsídio atribuído ao CRPQ, referente ao ano de 2011 
 
 
Ação Social: 

- Esta Autarquia, continua a disponibilizar as Instalações das Escolas da Freguesia, para a prática da 
Catequese. 
 
 
Rede viária e Urbanização: 
 
- Dando seguimento ao plano Municipal de contenção de custos com a iluminação pública no 
concelho, esta Freguesia, procedeu à marcação de postes/iluminarias a desligar no período 
noturno com menor impacto à população, pelo que assim, procedeu-se à marcação de 31 
iluminarias para eliminar/apagar. 
 
- Solicitado junto dos serviços Municipais, a atribuição de mais 1 contentor de lixo (RSU). 
 
- Efetuado o pagamento de mais uma prestação à aquisição de terreno no lugar do Outeiro. 
 
- Procedeu-se à reparação da conduta de água afeta ao depósito dos tratores. 
 
- Efetuadas diversas reparações de arranjos do pavimento em paralelos da rua 10 Agosto. 
 
- Efetuadas as limpezas das poças da Freguesia.  
 
 
Património:  
 
1 – Zona de Lazer: 
- Procedeu-se a uma limpeza geral e aprofundada de toda a Zona de Lazer, corte e aparamento de 
relvados, arranjos de canteiros, podas das árvores, adubações entre outros serviços. 
- Reparação e ampliação do sistema de rega. Reparações de diversas fugas de água verificadas no 
recinto de festas e pátio da sede da Junta.  

 
2 – Cemitério: 
- Procedeu-se a limpezas gerais, a todo o espaço interior e zona envolvente ao mesmo, assim como, à 
poda das oliveiras e aplicação de herbicidas. 
- Abertura de campa rasa a Manuel Matias Carreira e a Purificação Jesus Modesto Gomes. 
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3 – Escolas: 
- Efectuados serviços diversos de limpeza às instalações das mesmas, assim como em todo o espaço 
envolvente, canteiros, podas de flores e arbustos e aplicações de herbicidas. 
 
4 – Administrativo: 
- Aprovado por unanimidade a 2ª revisão orçamental do ano de 2011. 
- Aprovada por unanimidade do Executivo, o relatório de contas de gerência do ano de 2011. 
- Efectuados diversos Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços. 
- Emissão de atestados diversos e outras declarações. 
- Emissão de declarações de rendimentos a todos os membros da Assembleia de Freguesia. 
 
 
Queimadela, 17 de Março de 2012. 
 

 
 
 

     O Presidente da Junta 
 

 
                                                                                                                     José Carlos Santos Encarnação 
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Freguesia de Queimadela 
 
 
 

INFORMAÇÃO PERIÓDICA DO EX.Mº SR. PRESIDENTE DA JUNTA À ASSEMBLEIA DE 

FREGUESIA DE QUEIMADELA , REFERENTE À SESSÃO ORDINÁRIA DE 14 JULHO DE 2012 

 

De harmonia com as competências que aufere a lei das Autarquias locais, informo que esta 
Junta desenvolveu, no período que decorreu desde a última Reunião Ordinária desta 
Assembleia de Freguesia, a seguinte atividade: 

 
Cultura:  

- Atribuição de subsídio ao Clube R. Pioneiro de Queimadela, referente ao ano de 2012, no valor de 
€500.00, para despesas de manutenção. 
 

- Disponibilização do espaço de Festas da Área de Lazer a um Grupo de Jovens desta Freguesia com o 
objetivo de promoveram animação cultural durante as noites de verão, tendo em perspetiva o 
renascimento futuro das Festas da Freguesia em Honra de S. Lourenço e Nª. Srª,. da Piedade. 
Para o efeito, este Executivo comprometeu-se igualmente a prestar todo o apoio logístico necessário a 
estas atividades. 
 
Desporto: 
 
- Disponibilização de duas vez por semana e por um período de duas horas, de iluminação noturna ao 
Polidesportivo, por forma a incentivar os jovens á pratica de Desporto/Futebol. 
 
 
 
Ação Social: 

- Esta Autarquia, mantem a disponibilização as Instalações das Escolas da Freguesia, para a prática de 
Catequese. 

- Atribuição de subsídio no valor de €262,00, à Comissão de Melhoramentos da Freguesia de 
Queimadela, para despesas de manutenção, de acordo com a colaboração prestada daquela Instituição a 
esta Autarquia. 

- Solicitação á Camara Municipal de Armamar, apoio financeiro para obras de restauro da Igreja Matriz 
de Queimadela, de acordo com o nosso registo (Of. Nº 21/2012 de 17/04/2012). 
 

- Atribuição de subsídio no montante de €1.000,00, à Fábrica da Igreja Paroquial de Queimadela, para 
despesas de obras de restauro no exterior da referida Igreja. 

- Atribuição de subsídio no valor de €150,00 à Fabrica da Igreja de Queimadela, para representação na 
procissão das festas concelhias, com a presença do Andor do Padroeiro da Freguesia de Queimadela. 

- Representação oficial da Junta de Freguesia na pessoa do seu Presidente, em conjunto com outras 
Juntas do Concelho e respectivo Executivo do Município de Armamar, na manifestação de 28 de Junho 
em Lisboa, junto ao Ministério da Justiça, como forma de Protesto pelo possível encerramento do 
Tribunal Judicial de Armamar. 

- Disponibilização temporária da Sede da Junta antiga, para reuniões de trabalho da Comissão de 
Regadores de Santo Tirso. 
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Rede viária e Urbanização: 
 
- Solicitação junto dos serviços Municipais, à atribuição de mais 3 contentor de lixo (RSU), 1 para a rua 
das Eiras; 1 para a rua 10 Agosto e 1 para a rua do Outeiro. 
 
 

- Efetuado o pagamento de mais uma prestação à aquisição de terreno no lugar do Outeiro. 

- Resolução do contrato promessa de arrendamento do mato sito no Monte Raso, à eventual exploração 
de energia Eólica. 

- Solicitação, junto da EDP de uma revisão geral á iluminação pública da Freguesia. 

- Solicitação mais uma vez e com carater de urgência junto do Município, a uma intervenção na 
requalificação do pavimento da rua 10 de Agosto e rua do Adro, assim como, reparação das valetas da 
Estrada de S. Lourenço. 

- Solicitado igualmente, e mais uma vez ao Município de Armamar, o prolongamento do ramal de luz 
pública até á Capela de S. Lourenço, por forma a facilitar a colocação de eletricidade na referida Capela. 
 
 
Património:  
 
1 – Zona de Lazer: 
- Procedeu-se a uma limpeza geral e aprofundada de toda a Zona de Lazer, corte e aparamento de 
relvados. 
 
- Reparação das Bombas dos tanques do recinto de Festas. 
 

- Pinturas e arranjos gerais em toda a Área de Lazer; Polidesportivo e Edifício da Sede de Junta. Estes 
serviços contaram com o apoio do Município de Armamar  
 

- Colocação de ponto subterrâneo de energia elétrica no centro do Recinto de Festas da Área de Lazer.  

 
2 – Cemitério: 
- Aplicação de herbicidas na zona Exterior, e limpezas gerais a todo o espaço interior.  
 
3 – Escolas: 
- Efetuados serviços diversos de limpeza às instalações das mesmas, assim como em todo o espaço 
envolvente, canteiros, podas de flores e arbustos e aplicações de herbicidas. 
 
4 – Administrativo: 
- Efetuados diversos Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços. 
- Emissão de atestados diversos e outras declarações. 
 
Queimadela, 07 de Julho de 2012. 
 

 
 
 

     O Presidente da Junta 
 

 
                                                                                                                     José Carlos Santos Encarnação 
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Freguesia de Queimadela 
 
 
 

INFORMAÇÃO PERIÓDICA DO EX.Mº SR. PRESIDENTE DA JUNTA À ASSEMBLEIA DE 

FREGUESIA DE QUEIMADELA , REFERENTE À SESSÃO ORDINÁRIA DE 26 OUTUBRO DE 2012 

 

De harmonia com as competências que aufere a lei das Autarquias locais, informo que esta 
Junta desenvolveu, no período que decorreu desde a última Reunião Ordinária desta 
Assembleia de Freguesia, a seguinte atividade: 

 
Cultura:  

- Atribuição de subsídio no montante de € 100,00, à Associação Desportiva e Cultural da Folgosa, 
relativo à realização do 9º Passeio BTT das vindimas/campeonato XCM Trás-os-Montes, realizado no 
dia 14.10.2012, com percurso pela Freguesia de Queimadela. 
 

 
Desporto: 
 
- Atribuição de subsídio no montante de € 100,00, ao Armamar Futsal Clube, para despesas da prática 
desportiva e funcionamento da Associação, assim como a promoção dos jovens desta Freguesia. 
 
- Disponibilização de duas vez por semana e por um período de duas horas, de iluminação noturna ao 
Polidesportivo, por forma a incentivar os jovens á pratica de Desporto/Futebol. 
 
 
 
Ação Social: 
 
- Atribuição de subsídio no montante de € 500,00, à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Armamar, para fazer face a despesas de manutenção.  
 
- Conclusão de processo de Reinserção Social de Joaquim Guedes Martins, referente à prestação de 
trabalho temporário/comunitário a esta Autarquia. 
 

 
Rede viária e Urbanização: 
 
 

- Efetuado o pagamento de mais uma prestação à aquisição de terreno no lugar do Outeiro. 

- Solicitação ao Município a disponibilização de máquina para trabalhos de limpeza de caminhos 
agrícolas, vinhas e olivais. 

- Solicitação, junto da EDP de uma revisão geral á iluminação pública da Freguesia. 

- Reparações diversas na rua 10 Agosto, derivadas de fugas de água entre outras. 

- Colocação de 1 Contentor do lixo na Rua do Outeiro. 
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Reorganização Administrativa Territorial Autárquica : 
 
- Em sessão ordinária da Assembleia Municipal de 01.10.2012, foi aprovado o novo mapa territorial do 
concelho de Armamar.  
Conforme diligências tomadas por este executivo, a Freguesia de Queimadela irá manter-se como 
freguesia autónoma.  
De acordo com o novo mapa, o concelho de Armamar, perde 5 freguesias (de 19 atuais para 14 no 
futuro), a saber: Coura e Tões foram agregadas a Armamar; São Romão agregou S. Tiago; Aricera 
agregou Goujoim e Vila Seca agregou Stº Adrião. Este mapa será remetido ao governo da República 
para confirmação definitiva. 
 
 
Património:  
 
1 – Zona de Lazer: 
- Procedeu-se a uma limpeza geral e aprofundada de toda a Zona de Lazer, corte e aparamento de 
relvados. 
 
 

 
2 – Cemitério: 
- Aplicação de herbicidas na zona Exterior, e limpezas gerais a todo o espaço interior.  
 
 
3 – Escolas: 
- Efetuados serviços diversos de limpeza às instalações das mesmas, assim como em todo o espaço 
envolvente, canteiros, podas de flores e arbustos e aplicações de herbicidas. 
- Elaborado relatório descriminado ao Município de Armamar com as atividades  
desenvolvidas nas Escolas a fim de elaborar um possível protocolo de cedência 
destas Instalações á Junta de Freguesia. 
 
4 – Administrativo: 
- Efetuados diversos Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços. 
- Emissão de atestados diversos e outras declarações. 
 
Queimadela, 20 de Outubro de 2012. 

 
                           “Fanfarra de Queimadela”  
      O Melhor Cartaz de Visita da Freguesia de Queimadela 
 

     O Presidente da Junta 
 

 
                                                                                                                     José Carlos Santos Encarnação 
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INFORMAÇÃO PERIÓDICA DO EX.Mº SR. PRESIDENTE DA JUNTA À ASSEMBLEIA DE 

FREGUESIA DE QUEIMADELA , REFERENTE À SESSÃO ORDINÁRIA DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012 

 

De harmonia com as competências que aufere a lei das Autarquias locais, informo que esta 
Junta desenvolveu, no período que decorreu desde a última Reunião Ordinária desta 
Assembleia de Freguesia, a seguinte atividade: 

 
 

Cultura:  

- Em colaboração com o Clube Recreativo Pioneiro de Queimadela, criado presépio de Natal no palco 
exterior das Instalações da referida Instituição. 
 

- Atribuído subsídio no montante de € 12,00 (Doze Euros) por cada criança desta Freguesia a frequentar 
o Jardim de Infância e 1º Ciclo do Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Armamar. 
 

- Por solicitação, enviados adereços e símbolos da Freguesia aos Estudantes/colecionadores, Bruno 
Pereira de Lisboa e António Jorge Lopes Matos de Penalva dos Castelo. 
 

- Como bem sido hábito e numa política de apoio aos Estudantes desta Freguesia, esta Autarquia 
atribuído um subsídio no montante de € 30,00 (Trinta Euros), á Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Coimbra, no âmbito do curso de Finalistas, onde se enquadra uma aluna desta Freguesia, a saber: 
Ângela Mónica Pinto Carreira Guedes. 
 

 
Desporto: 
 
- Disponibilização de duas vez por semana e por um período de duas horas, de iluminação noturna ao 
Polidesportivo, por forma a incentivar os jovens á pratica de Desporto/Futebol. 
 
 
 
Ação Social: 
 

- Em colaboração com o Município, promoveu-se a realização de almoço de Natal dos Idosos. 

- Esta Autarquia, procedeu à elaboração de Cartões de Boas Festas a todos os cidadãos desta Freguesia e 
Entidades Públicas do Concelho. 

- Propor á Assembleia de Freguesia de Queimadela, a aprovação da Criação de Medalhas de Mérito da 
Freguesia, para atribuir a Cidadãos merecedores de tal distinção, segundo os critérios definidos por esta 
Autarquia. 
 

 
Rede viária e Urbanização: 
 
 

- Efetuado o pagamento referente á liquidação da aquisição de terreno no lugar do Outeiro. 

- Solicitação ao Município a disponibilização de máquina para trabalhos de limpeza de caminhos 
agrícolas; olivais. 

- Solicitação, junto da EDP de uma revisão geral á iluminação pública da Freguesia. 

- Limpeza Geral das Ruas da Freguesia. 

- Reparação de fuga de água na rua do Outeiro. 
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- Colocação de 2 Placas indicadoras da Capela de S. Lourenço. 

- Colocação de 2 Sinais de Trânsito de Cedência de Prioridade. Um na Rua de S. Lourenço, outro na 
Rua do Outeiro. 

- Colocação de Sinal de Trânsito na Rua da Cordasca, alertando aproximação do Lar de Idosos “S. João 
Baptista”. 
 
 
 
Património:  
 
1 – Zona de Lazer: 
- Procedeu-se a uma limpeza geral e aprofundada de toda a Zona de Lazer, corte e aparamento de 
relvados; poda das árvores. 
 

- Eletrificação de uma Árvore de Natal neste espaço. 
 
 

2 – Sede Da Junta  
- Com a finalidade de reduzir custos, efetuada renegociação do serviço de Banda Larga e Voz Móvel, 
com a operadora TMN. 
 
3 – Cemitério: 
- Serviços de limpezas gerais a todo o espaço interior/exterior.  
- Venda de uma Sepultura perpétua, á Dº. Maria Silva Gomes. 
 
4 – Escolas: 
- Efetuados serviços diversos de limpeza às instalações das mesmas, assim como em todo o espaço 
envolvente, canteiros, podas de flores e arbustos. 
 

- Em resposta á solicitação desta Autarquia, a Câmara Municipal de Armamar, na sua Reunião 
Ordinária de 14 de Agosto de 2012, deliberou por Unanimidade ceder a utilização deste Imóvel (Escola 
Primária), á Junta de Freguesia de Queimadela, ao abrigo de Contrato de Comodato. 
 
5 – Prédios Rústicos: 
- Por concurso público realizado nos dias 13 de Novembro e 1 de Dezembro de 2012, aprovado em 
reunião da Assembleia de Freguesia de 26 de Outubro de 2012, celebrou esta Autarquia como legal 
possuidora de dois prédios rústicos, registados com os artigos nº 486 e 512, um Contrato de 
Arrendamento Rural por um período máximo de 15 anos com o Cidadão, Serafim Cardoso Teixeira, 
sendo este o único interessado no respectivo concurso público. 
 
5 – Administrativo: 
- Aprovada por unanimidade do Executivo, as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 
financeiro de 2013. 
 

- Efetuados diversos Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços. 
 

- Emissão de atestados diversos e outras declarações. 
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Queimadela, 22 de Dezembro de 2012. 
 

     O Presidente da Junta 
 

 
                                                                                                                     José Carlos Santos Encarnação 

 


