
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ARROUQUELAS 

Página 1 de 17 

 1 

--------------------------------------------- ATA NÚMERO 4/2018 ------------------------------------------  2 

 ------ Ata da sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Arrouquelas, realizada a vinte e 3 

dois dias de Dezembro de dois mil e dezoito. ----------------------------------------------------- 4 

Aos vinte e dois dias de Dezembro de dois mil e dezoito reuniram pelas dezoito horas na sala 5 

de reuniões da Junta de Freguesia de Arrouquelas os elementos que fazem parte da 6 

Assembleia de Freguesia para uma sessão ordinária com a seguinte Ordem de Trabalhos: - 7 

----- Ponto Um: Informações; -------------------------------------------------------------------------- 8 

----- Ponto Dois: Correção do Anexo I ao Regulamento de Taxas e Licenças - Tabela Geral 9 

de Taxas e Licenças; ---------------------------------------------------------------------------------- ---10 

-- Ponto Três: Apreciação e Votação das Opções do Plano e Orçamento da Receita e da 11 

Despesa para o Ano Financeira de 2019;--------------------------------------------------------------- 12 

----- Ponto Quatro: Outros assuntos. ------------------------------------------------------------------ 13 

----- A sessão foi aberta por Filipa Alexandra Costa Caetano (F.C.), na qualidade de 14 

Presidente da mesa da Assembleia de Freguesia de Arrouquelas. Foi depois dada a palavra a 15 

Miguel António Lisboa Pereira (M.P.) para, na qualidade de Segundo Secretário, proceder à 16 

chamada dos elementos presentes, nomeadamente: ----------------------------------------------- 17 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Filipa Alexandra Costa Caetano (F.C.), em representação do Partido Socialista (PS) e 19 

Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia; ------------------------------------------------ 20 

Maria Luisa Simões Regueira Lopes (M.L.), em representação do Partido Socialista (PS), 21 

Primeiro Secretário; ---------------------------------------------------------------------------------- 22 

Miguel António Lisboa Pereira (M.P.) em representação da Coligação Democrática 23 

Unitária (CDU), Segundo Secretário; -------------------------------------------------------------- 24 

Ana Margarida Da Fonseca Dias (A.D.) em representação da Coligação Democrática 25 

Unitária (CDU),---------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Alexandre Vitorino Jacinto (A.J.) em representação do Movimento Independente 27 

Arrouquelas Sim; -------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Adélia Brites Alface (A.A.) em representação da Coligação Juntos pelo futuro (PSD/PP---29 

--- 30 
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Inês Filipa Anacleto Pião (I.P.) em representação do Partido Socialista (PS); --------------31 

--- 32 

No espaço reservado ao executivo da Junta de Freguesia de Arrouquelas estiveram presentes: 33 

João Paulo Relveiro Martinho Colaço (J.P.), Presidente da Junta de Freguesia de 34 

Arrouquelas, Sérgio António Bento Vivo (S.V.) Tesoureiro da Junta de Freguesia e Mário 35 

Eugénio Pião Vitorino Anacleto (M.A.), Secretário. ----------------------------------------------- 36 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

---------------------------------------------- QUÓRUM ------------------------------------------------- 38 

Verificada a existência de quórum, a Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão pelas 39 

18:00 horas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 40 

Filipa Caetano: Antes de passarmos ao conteúdo da ordem do dia, quero informar à assembleia 41 

que a primeira secretária apresentou a denúncia ao mandato então é necessário proceder e 42 

repor a legalidade, nós não temos a mesa completa, de acordo com a lei foi consultado a Ana 43 

Filipa Ferreira Nogueira que era o membro a seguir da lista que também renunciou ao cargo, 44 

ambos os motivos foi por motivos pessoais, o elemento a seguir na lista é a Maria Luisa 45 

Simões Regueira Lopes (M.L.), que aceitou o cargo de primeira secretária, portanto à 46 

necessidade de tomar posse e depois aí ser reposta a assembleia, para isso os membros da 47 

mesa tem que fazer a votação. Portanto a Luísa vai ter que tomar a posse e na tomada de posse 48 

na lista está Filipa Alexandra Costa Caetano (F.C.), Inês Filipa Anacleto Pião (I.P.) e a 49 

Maria Luísa Simões Regueira Lopes (M.L.), pelo CDU a Ana Margarida Da Fonseca Dias 50 

(A.D.), o Miguel António Lisboa Pereira (M.P.) em substituição da Mara Lisa Felício Mota 51 

(M.M.) e pela lista de movimento independente de cidadãos de Arrouquelas o Alexandre 52 

Miguel Vitorino Jacinto pela lista da coligação juntos pelo futuro PPD e PSD e CDS PP Adélia 53 

Brites Alface. Eu pedi à Luisa se poderia fazer um juramento. -------------------------------------54 

-------------------------------------------------------------------------- 55 

Maria Luisa Simões Regueira Lopes (M.L.) Eu tenho que fazer um juramento? Portanto eu 56 

juro solenemente cumprir os objetivos que me são propostos. Espero que corra tudo bem, é o 57 

que eu desejo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 58 

F.C. no seguimento vamos fazer a eleição da mesa, o M.P. vai passar os papéis da votação, 59 

neste caso será para a Luisa tomar posse do cargo de primeira secretária. ----------------------- 60 

J.P. com a renúncia ao mandato, não ao cargo mas ao mandato à necessidade de reeleger os 61 

elementos que fazem parte da mesa, como aqui nós costumamos fazer sempre a reeleição com 62 
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base numa lista, portanto, é necessário em primeira instância com uma nova lista ainda que 63 

com os mesmos elementos mais um, ou então se porventura a Assembleia estiver de acordo, 64 

poder-se-á eleger ou pelo menos validar a função de primeira secretária mas pela legalidade 65 

do processo dado que se faz por listas, seria uma lista nova. ---------------------------------------66 

------------------------------------------------------------------------ 67 

F.C. a lista A é composta por mim, Maria Luísa Simões Regueira Lopes, na qualidade de 68 

primeira secretária e Mara Mota segunda secretária. ------------------------------------------------ 69 

A lista apresentada foi aprovada, os seis votos a favor e uma abstenção. Assim está 70 

considerada a mesa eleita. Damos a boas vindas à Luísa. ------------------------------------------- 71 

Esta substituição dos membros da Assembleia é necessário assinar e redigir nova posse então 72 

para efeitos do artigo 92º da referida lei a Assembleia aprovou por unanimidade a aprovação 73 

e minuta desta Ata para efeitos imediatos. Quando eram 18:25 e não haver mais assuntos a 74 

tratar a presidente da mesa da Assembleia deu por encerrada a reunião da posse apresentada 75 

em 5 cláusulas. Depois de lido e aprovado vai ser assinado pela presidente da mesa da 76 

Assembleia, pelos membros eleitos efetivos, pelo Presidente da Junta de Freguesia. -----------77 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 78 

Portanto eu vou pedir à Vera para fazer as correções e alterações e depois o documento pode 79 

ser assinado e passado por todos os elementos.------------------------------------------------------- 80 

A mesa está novamente eleita, podemos recomeçar a Assembleia e antes da ordem do dia 81 

questiono se existiu a leitura das três Atas que vos foram entregues e se existem a alguns 82 

ajustamentos que alguém queira realizar. Antes de mais os ajustes propostos serão redigidos 83 

na próxima Ata de Dezembro.--------------------------------------------------------------------------- 84 

A.D. dado termos recebido as Atas e serem um bocado grandes, não foi possível, pelo nosso 85 

grupo, e pelas pessoas que estiveram presentes nas outras Assembleias lermos na sua 86 

totalidade, por isso pedíamos, se era possível serem passadas para a próxima Assembleia a 87 

aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 88 

F.C. algum membro se opõe à proposta apresentada pela A.D. são Atas muito extensas e estão 89 

feitas com todas as palavras que foram ditas na Assembleia. -------------------------------- 90 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 91 

--------------------------PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA-------------------------------- 92 

Inscreveram-se para intervir os membros da Assembleia Alexandre Vitorino Jacinto (A.J.) e 93 

Ana Margarida da Fonseca Dias (A.D.) e Inês Filipa Anacleto Pião (I.P.).----------------------- 94 
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A.J. Boa noite desde já desejo boas festas a todos os presentes, antes de mais venho informar 95 

e lamentar mais uma vez a tardia entrega dos documentos relativamente a esta Assembleia 96 

não se entende que os mesmos tenham sido aprovados a 13 de Dezembro e só entregues 97 

praticamente 48 horas antes desta Assembleia. ------------------------------------------ 98 

Se houver alguma explicação agradecia vos porque como disse aqui a Ana, os documentos 99 

deviam ser analisados com alguma atenção e é complicado faze-lo em tão curto espaço de 100 

tempo, se houver alguma explicação para isso seria muito interessante ouvir. Permitam-me 101 

iniciar esta intervenção com uma Salvação à H20 por recentemente ter conseguido o estatuto 102 

de utilidade pública que é sem dúvida um grande reconhecimento por parte do governo a esta 103 

associação de Arrouquelas e que nos deve orgulhar a todos pois o reconhecimento de utilidade 104 

pública a associações juvenis é quase inexistente a nível nacional pelos critérios que são 105 

exigidos, tendo a H2O cumprido com todos eles. ------------------------------------------ 106 

Passou mais um ano e faço questão de cumprimentar Arrouquelas Sim, o nosso movimento            107 

e a todos aqueles que se envolveram neste movimento de forma independente e empenhada 108 

com os interesses dos Arrouquelenses. Todos neste grupo têm dado o seu contributo em prol 109 

da nossa terra tendo contributo que se escutou neste tempo antes permanece mais que 110 

terminado, neste momento tivemos parados com uma postura bastante interventiva e 111 

necessária, ficamos satisfeitos com algumas das nossas propostas terem sido concretizadas 112 

pelo executivo no entanto muito há a fazer. Fazemos uma oposição construtiva de forma 113 

bastante positiva. Desde do ínicio deste movimento e tal como hoje estivemos e estamos um 114 

passo à frente, um passo à frente na apresentação concreta nas soluções das mais diversas 115 

áreas necessárias para desenvolvimento sustentável da nosso freguesia e é assim que as 116 

pessoas começam a perceber e concordam connosco, não temos uma grande possibilidade 117 

com a nossa população numa linguagem que toda a gente entende e eu enquanto presidente 118 

do movimento de Arrouquelas Sim sou pragmático e uma pessoa de ação e concretização e é 119 

essa a postura que pretendo manter, não esqueçam o nosso programa a minha equipa nem os 120 

Arrouquelenses, continuaremos a ser a oposição firme que exige que todos assumam as suas 121 

responsabilidades, há que continuar a trabalhar para construir o futuro da nossa terra que 122 

respeita todos dos mais novos aos mais idosos e que protege as situações com mais fragilidade, 123 

achamos que a nossa freguesia está a marcar passo ou anda às voltas sem sentido e sem rumo 124 

no que se pretende ao desenvolvimento da nossa terra. ------------------------------ 125 
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Atualmente o pais atravessa uma conjuntura muito favorável e é pena que a nossa freguesia 126 

não apanhe este comboio dos desenvolvimentos social e económico. Não vos desenhamos 127 

nenhuma linha orientadora do que este princípio pretende fazer para o desenvolvimento de 128 

Arrouquelas, limitamos a gerir o dia-a-dia, passou mais um ano era tempo de perceber esse 129 

caminho e mostrar a visão para o seguinte. Para vossa ajuda colocamos o nosso programa à 130 

vossa disposição e continuo com toda a atualidade e focados nas questões centrados na nossa 131 

freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 132 

Passando à atualidade gostaria de colocar algumas questões, sabemos que foram realizadas 133 

algumas reuniões relativamente à questão dos maus cheiros na nossa freguesia e gostava que 134 

me esclarecessem nesta Assembleia relativamente a esse facto e o que foi feito e os resultados 135 

dessas acções que se usou e também gostaríamos de saber a questão relativamente à recente 136 

postura da junta de freguesia face à intervenção da H2O na manutenção da fonte da Breja que 137 

é já um dos espaços mais visitados e frequentados da freguesia, sabemos que houve reuniões 138 

para esclarecer esta situação, assim sendo gostaríamos também que essa Assembleia fosse 139 

esclarecida, o que aconteceu e as medidas que foram tomadas ou que serão tomadas. Gostaria 140 

ainda de realçar iluminação pública da freguesia, nomeadamente junto à unidade de cuidados, 141 

no inverno è claro que escurece mais cedo, consideramos que essas situações deveriam ser 142 

prioritárias, no meu caso como eu não tenho qualquer iluminação e há crianças que vem da 143 

escola já de noite e têm que fazer o caminho completo na escuridão-------------------------------144 

--------------------------------------------------------------------- 145 

A.D. queria questionar o executivo sobre o contrato de trabalho do Sr. Paulo, visto que não 146 

pode haver esse apoio dois anos seguidos, se já está previsto vir outra pessoa para 147 

desempenhar as funções, se já está alguém em vista e se esse apoio já está previsto. ----------- 148 

Segundo sobre as burras que o anterior executivo adquiriu e queria saber porque a casa esta 149 

roída, as barreiras estão roídas, e as vezes não têm agua e não estava limpo. Queria saber quem 150 

está destinado tratar delas, o que está previsto pelo executivo para aqueles animais. --- 151 

I.P. Boa noite a todos, queria dar as boas vindas á M.L. e parabenizar o executivo pela ideia 152 

dos presépios na freguesia, o da igreja o da praça e agora o da Junta, infelizmente alguém com 153 

mau carácter roubou o primeiro presépio mas felizmente já foi reposto e vamos ver se aguenta 154 

até ao fim da quadra natalícia. Fico muito satisfeita por ver que hoje já foi colocado o cepo de 155 

natal que é uma tradição da nossa freguesia, e que não existe em mais freguesias, é importante 156 

que as tradições se mantenham e é agradável chegar nesta época especial e tão bonita onde há 157 
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tantos visitantes à nossa freguesia que não vem cá o ano todo mas vem nesta época  ver as 158 

ruas limpas e organizadas. --------------------------------------------------------------- 159 

Quanto á parte que o A.J. pegou ali no desenvolvimento social e económico da freguesia eu 160 

discordo com ele, eu acho que a nossa freguesia está desenvolvida, apesar de saber que há 161 

sempre mais e melhor para fazer no entanto temos uma freguesia onde existe imenso apoio a 162 

famílias carenciadas somos uma terra solidária não só pela parte da junta mas também a 163 

população em geral é unida e tenta ajudar uns aos outros e talvez por viver em Lisboa e já ter 164 

passado por aldeias ao lado da capital que estão menos desenvolvidas que Arrouquelas, a nível 165 

social e económico, pessoas passam bastante dificuldades. E para terminar queria fazer uma 166 

pergunta ao executivo sobre o Hostel, queria saber como está o projeto, porque é um projeto 167 

muito interessante devido a estarmos perto de Lisboa, de Santarém, das praias do oeste e de 168 

termos os caminhos oficiais de Fátima e acho que seria um projeto bastante interessante para 169 

dinamizar a nossa freguesia. -------------------------------------------------------- 170 

J.P: Boa noite a todos e votos de boas festas irei-me focar no que foi questionado e deixarei 171 

algo a dizer aos meus colegas. Quanto aos documentos é muita informação e quando se tenta 172 

enriquecer alguma corre-se o risco de criar estes entraves, e neste caso a culpa foi minha, para 173 

enriquecer o plano plurianual de atividades tentar perceber como funciona e construir e criar 174 

um documento a margem do que deve ser o plano e orçamento escrutinado com toda essa 175 

informação, é nossa intenção lá para a frente fazer um pouco mais para que o documento para 176 

que contenha toda a informação para qualquer pessoa perceba o que lá está escrito, e vamos 177 

dar um salto grande pois deixamos de ter só números e temos um texto escrito para explicar 178 

os números. ----------------------------------------------------------------------- 179 

Queria realçar, e fez bem em frisa-lo, a questão da H2O de utilidade pública, é muito 180 

importante é bom ter organismos e organizações porque são instrumentos de reforço da 181 

relação com o estado e isso pressupõe pessoas de bem perante o estado, já temos duas com 182 

esse estatuto, assim como as atividades que tem desenvolvidas é legitimo reclamar esse 183 

mérito. Mesmo a questão das letras, é extraordinários, gostaríamos de se apropriar dessas 184 

ideias e transformar isso em algo que fosse sentido por todos os Arrouquelenses. -------------- 185 

Quanto aos maus cheiros é uma questão delicada, fizemos uma primeira abordagem para 186 

aproximar a relação dos proprietários com a associação “Ar Puro”, mas a proposta foi perceber 187 

o que o movimento pretendia, fizemos uma reunião, há um grupo que tem por objetivo melhor 188 

as condições de vida em termos ambientais, e eu facilmente me integrava no grupo, que abarca 189 
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da região de Rio Maior até ao tejo, e depois colocamos também a possibilidade de falar com 190 

os proprietários, pois não estamos aqui contra ninguém ou que o que está a ser feito seja para 191 

prejudicar alguém, e juntamos aqui todos os proprietários das suiniculturas e ainda fui a 192 

Alcanede falar com a suinicultura que está no limite com a Asseiceira e todos eles realmente 193 

perceberam que o problema existe, e portanto não só a questão da suinicultura mas também 194 

do azeite e de algum estrume mais próximo de algumas habitações, a questão do ambiente 195 

coloca-se ao nível da cidadania da capacidade de aceitar estas críticas e fazer alguma coisa. 196 

Em termos práticos objetivo era ficar com um canal de comunicação e criar condições para se 197 

tivermos alguma situação reportada e depois criar condições que gradualmente melhoria da 198 

exploração podermos ter ligações a entidades que facilitem o acesso a financiamento ou 199 

medidas, porque elas existem. ---------------------------- 200 

A fonte da Breja vamos trabalhando com o Município para regular isso assim como também 201 

outros espaços para regular com projeto mas falamos mais a frente. ------------------------------ 202 

Quanto à questão do local V.Exa onde quer que vá diz que eu sou a pessoa que contribui mais 203 

para a economia local, e agora que nós fizemos uma atividade aqui um contributo mínimo e 204 

você está contra, mas logo falaremos, mas aquilo não foi um custo foi um investimento 205 

lamentamos não ter estado presente, mas peço-lhe que retire aqui esta dúvida. - 206 

Quanto a A.D. é uma questão de sucesso pode durar o que durar mas ele passou de projeto ele 207 

terminou este projeto e transitou para uma situação de emprego a ideia aqui é repor 208 

candidaturas de maneira que é algo para continuar com outras pessoas, mas ainda não sabemos 209 

quem e já temos alguns sinalizados. --------------------------------------------------------  Quanto 210 

às burras sim são importantes, a ideia é regular o processo e transformando aquilo em termos 211 

do caráter visitável da freguesia, pois elas fazem parte do que nós temos de diferente. E 212 

segunda-feira vou repetir a dose e já tenho as barbas brancas e vou utilizar a carroça e a burra 213 

para uma intervenção. --------------------------------------------------------------- 214 

Quanto à I.P. a questão do roubo das figuras eram vendáveis e pode ter sido esse facto, a 215 

questão das tradições é comum e todos pensamos que é uma mais-valia, e que não se devia 216 

perder e deve-se lutar contra. ---------------------------------------------------------------------------- 217 

Quanto ao Hostel continua a ser um projeto, estamos a tentar criar condições para ele se tornar 218 

sustentável, não avançar para uma construção sem ter a noção exata do número de pessoas 219 

que possam frequentar usufruir passar por aqui e por isso prossupõe um envolvimento 220 

diferente. E assim que houvesse financiamento colocar uma candidatura e um plano e pudesse 221 
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reforçar essa atratividade ter mais eventos ter mais serviços ter mais aspectos diferentes e 222 

aproveitar aqui algumas margens de progressão de possíveis investimentos futuros. -----------223 

------------------------------------------------------------------------- 224 

M.P. boa noite a todos desejar já um bom ano de 2019, em relação à intervenção do A.J. não 225 

tenho mais nada a acrescentar só e dar-lhe os parabéns por terem conseguido o estatuto de 226 

utilidade pública que era um dos objetivos da H2O e foi atingido. ---------------------------- 227 

Em relação às burras e se não tinham água é bom sinal era porque já a tinham bebido, porque 228 

não é fácil lá estar logo alguém a colocar água mas eu passo lá todos os dias, quanto ao roer a 229 

casa é um defeito desses animais e não por terem fome, e por isso tem de levar uma 230 

intervenção levar umas chapas quinadas na casa. No espaço exterior é limpo mas não é todos 231 

os dias, dentro da casa está limpo e o esterco é retirado uma vez por semana. ------------------ 232 

S.V. boa noite a todos desejar umas boas festas. Não me quero alongar mais, quanto ao A.J. 233 

lamentavelmente é um pouco mais do mesmo, todos estamos satisfeitos com o estatuto de 234 

utilidade pública da H2O. Era uma situação perseguida desde o início e ao fim de 22 anos foi 235 

possível e atribuído e só deve orgulhar todos os Arrouquelenses e principalmente aqueles que 236 

estiveram mais diretamente ligada á H2O. É lamentável é o A.J. usar isto como arma de 237 

arremesso contra uma instituição como esta, mistura os conflitos que tem com algumas 238 

pessoas que fizeram ou que fazem ou parte desta casa tendo feito uma publicação pública quer 239 

nas redes sociais quer de outras formas destacando esta atribuição agradecendo a toda a gente 240 

e mais algumas não constando a Junta de Freguesia, de certeza que ao longo de 21 anos, de 241 

ainda que alguns períodos não tenha havido o apoio que ele entende que seria necessário e 242 

justo da parte da Junta de Freguesia, acho que a Junta de Freguesia deu um contributo 243 

importantíssimo para que este estatuto de utilidade pública fosse atribuído e merecia ter sido 244 

mencionada e se não foi, foi para criar quezílias. -------------------------------- 245 

Quanto à questão do jantar é revelador do A.J. Arrouquelas Sim e o A.J. presidente da H2O 246 

ele disse aqui numa reunião que teve connosco e, em que esteve ele a Simone e a Catarina que 247 

fiquei com sem saber quais eram as funções da Catarina e da Simone mas como já cheguei e 248 

a reunião já tinha iniciado podem tê-lo feito antes disso, mas a verdade é que nessa altura ele 249 

disse que as pessoas o confundiam, misturavam o Alexandre Arrouquelas Sim e o presidente 250 

da H2O e ele é o primeiro a fazê-lo, e a prova é ele ser convidado como membro da assembleia 251 

e respondeu “é pública a minha posição face a este tipo de confraternizações e por isso declinei 252 

o convite” como resposta em presidente de H2O e responde “ relativamente ao convite para 253 
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jantar de natal é pública a minha posição a este tipo de confraternizações e por isso declinei o 254 

convite”. O Sr. tem de perceber que tem dois papéis destintos uma coisa é ser eleito da 255 

Arroquuelas Sim e outra é ser presidente da H2O, por isso tem de distinguir aqui as águas e 256 

esta na altura de despolitizar a H2O. Eu confrontei a presidente da assembleia e ela não foi ao 257 

jantar porque não conseguiu. Foi ao jantar a Simone em função da insistência do presidente 258 

da junta e dar a entender que a posição da direção e é a sua e pessoal e não da direção e isso 259 

ficou-lhe muito mal. ------------------------------------------------ 260 

Quanto ao Paulo ele encontrou trabalho por iniciativa dele e por isso encerrou as funções com 261 

a junta e como já disse o JP é claro que é intenção fazer mais candidaturas e já metemos uma 262 

e foi reprovado e esperamos obviamente, porque por muito pouco que se faça é sempre o 263 

elemento que esta disponível para fazer algum trabalho que seja preciso fazer na freguesia. 264 

Quanto as burras não vou comentar, acho que chegara o dia que se vamos debruçar sobre a 265 

situação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 266 

Quanto à I.P. é de salutar na base do agradecimento e da satisfação com o que tem sido feito. 267 

Quanto ao hostel sempre defendi que concordava com ele mas fazer investimento para estar 268 

fechado não fazia sentido, é importante ser um espaço dinâmico versátil disponível para 269 

formação criar um museu para Arrouquelas, estamos à um ano nisto, para uns parece muito 270 

para outros muito pouco, podíamos fazer mais e nisso estamos todos de acordo. --------------- 271 

I.P. já iniciaram estudos de sustentabilidade?--------------------------------------------------------- 272 

J.P. ainda não, a ideia é fazermos isso com atividades, é criarmos atividades para recolher os 273 

elementos, ver quantas pessoas poderiam por cá passar. -------------------------------------------- 274 

S.V. não sei se o J.P. vai abordar isso no final no orçamento, mas já temos falado e ele já tem 275 

alguma coisa trabalhada para se dar alguma envolvência e foram criados os caminhos de 276 

Fátima, não tantas como seria desejável, mas também outras coisas que atraem, não chega a 277 

festa grande, as atividades da H2O e dos cicloturismo, é preciso algo mais que justifique uma 278 

estadia, é um projeto interessante para não ser só um grande encargo.---------------------- 279 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 280 

---------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA------------------------------ -----------281 

------------------------------INFORMAÇÕES-------------------------------------------------- Não 282 

há inscrições para intervir.---------------------------------------------------------------------- 283 

--- A presidente da Assembleia de Freguesia deu novamente a palavra ao Executivo da Junta 284 

de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------- 285 
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----Sr. Presidente de Junta de Freguesia.----------------------------------------------------------- 286 

---- Só queria destacar aqui rapidamente duas ou três situações, já se falou no contato com a 287 

autarquia relativamente da gestão dos bens do domínio público e o modo como se pode 288 

acautelar.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 289 

A campanha de angariação de fundos de um dia pela vida também estamos envolvidos, mas 290 

tem sido a Adélia de certa maneira tem apoiado o processo, pressupõe que todas as freguesias 291 

adotem uma atividade de angariação de fundos e todos têm optado por caminhadas e estamos 292 

a tentar enriquecer a actividade prevista para 19 de Janeiro que depois a entrega dos fundos 293 

numa sessão conjunta no jardim municipal no dia 2 de fevereiro.-------- 294 

Das sessões de assembleia municipal hei de fazer um pequeno apanhado para não ser muito 295 

longo para vos entregar ou falar convosco.------------------------------------------------------------ 296 

O dispositivo especial do combate ao incêndio que em Rio Maior parece-me ainda que a 297 

distância é um dos municípios que isto correu bem e como estivemos envolvidos e percebemos 298 

a dimensão e o valor que é ter a frente alguém que percebe da coisa. Eu tenho aprendido 299 

imenso na tentativa de desempenhar funções que me foi entregue letigimamente, mas não 300 

tinha a noção da componente militar dos bombeiros associada a gnr nomeadamente nas 301 

comemorações uma dimensão hierárquica e uma copia muito colada a hirarquia militar. 302 

No dia 19 de outubro foi o primeiro dia com o grupo ar puro e depois fizemos duas sessões e 303 

já falamos disso.------------------------------------------------------------------------------------------- 304 

Depois há um convite a 23 de outubro para o carnaval do rio e era interessante temos um 305 

grupo para ir representar a freguesia no carnaval noturno que irá ocorrer no dia 2 de março 306 

sem desvirtuar o nosso carnaval, foi lançado o desafio e já falei com algumas associações mas 307 

há uma certa reserva que isto tire pessoal ao nosso carnaval. --------------------------------- 308 

Depois a questão do orçamento participativo, foi feito com resultados inesperados que iremos 309 

pegar para refletir com o caminho a seguir.--------------------------------------------------- 310 

A questão da transferência de competências muito cedo o Município chamou as Freguesias 311 

para lhe comunicar as competências e os valores que lhe iam ser pedidos. ---------------------- 312 

Realizou-se o mercado que são atividades simples mas que dão um colorido à população e a 313 

freguesia e que deveríamos ir enriquecendo. ---------------------------------------------------------  314 

Temos tentado participar em todos os momentos das associações, retiranos alguma margem 315 

de execução de tarefas, tem se tentado chegar as freguesias vizinhas para aproximar o 316 
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relacionamento. Participei num jantar ali em arrifana o estavam Azambuja e Manique, e em 317 

Rio Maior também com todos os presidentes de junta.----------------------------------------------  318 

A torre bela achei uma questão interessante tem a ver com identidade e da questão como 319 

funcionamos com o Brinçal. ----------------------------------------------------------------------------- 320 

Tem-se tentado fomentar a formação dos colaboradores, a Luzia e também a Vera agora 321 

integrada no projeto a nível contabilístico, ou processo contrato administrativo, não é por falta 322 

de assuntos e de tópicos que não tem possibilidade de fazer formação dado que são áreas que 323 

independente da escala se tem de funcionar dentro da norma, ou da lei.--------------  324 

A manutenção da estrada do pontão tem sido feita com a colaboração de populares e do JD 325 

que deve ser reconhecidos e da estrada para a Arrifana que foram feitos caminhos com um 326 

acordo que temos com a APAS florestas. Que agora retomaram que fizeram a requalificação 327 

na zona do Vale Curral, da estrada da casa do Samuel até à Quinta da Ferraria e também da 328 

estrada que vai dar a casa do Hélio e do Amadeu, vamos usufruir das máquinas para melhoria 329 

de outros caminhos e aproveitar as associações para elementos de observação e informação 330 

privilegiadas. Nos temos tido pessoas e grupos que tem a possibilidade de identificaar e 331 

sinalizar situações que requerem melhorias e a ausência de caça inverteu-se e os caçadores 332 

tem de reforçar e renovar para criar e alimentar os animais para manter os ecossistemas temos 333 

uma crise miito grande da caça tradicional. ----------------------------------- 334 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------335 

--- Sr. Tesoureiro Sérgio António Bento Vivo ------------------------------------------------------ 336 

Queria referir a questão financeira a dia 18, não mudou muito tirando aqui uma 337 

particularidade, havia em cofre 1.834,31€ (mil, oitocentos e trinta e quatro euros e trinta e um 338 

cêntimos) e no banco 30.798,20€ (trinta mil, setecentos e noventa e oito euros e vinte 339 

cêntimos), daqui há a salientar uma nuance que este dinheiro em caixa era excessivo eu 340 

procuro evitar situações ao máximo sem descapitalizar, o dinheiro em caixa porque vai ser 341 

necessário fazer pagamentos aqui e acolá como esta situação do pagamento das presenças da 342 

assembleia por isso fizemos um depósito de 800€ e é a diferença de saldos mas o saldo final 343 

é igual. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 344 

O JP vai tomando nota de todas as muitas ações que ele participa e esquece a obra que as 345 

pessoas veem e eu tenho aqui uma ou outra. A principal a requalificação da capela do 346 

cemitério, quem já lá passou percebeu que o telhado foi substituído achamos que faria sentido 347 

manter o beirado ao contrário de alguns, estarmos a substituir só para ficar mais capaz e retirar 348 
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aquele trabalho arquitectónico notável e seria retirar a traça. Que não foi muito dispendiosa 349 

ficou em 2000 e qualquer coisa euros foi um valor aceitável para a necessidade que existia.--350 

--------------------------------------------------------------------------------- 351 

A estrada do pontão e na estrada para a arrifana foi feito com a niveladora em julho 352 

infelizmente não ficou como nós queríamos. Ainda pedimos que a empresa voltasse 353 

novamente repor as valetas no pontão, ele andou na Marmeleira e o JP também tentou 354 

convencê-lo mas como tem muito trabalho não foi possível da parte da empresa. Esperamos 355 

que o trabalho não se danifique muito com o inverno e fica aqui compromisso assumido que 356 

iremos intervir para não se perder o investimento ali feito por não ter sido concluído da melhor 357 

forma. --------------------------------------------------------------------------------------------- 358 

Quanto às questões do domínio público, também queria destacar que já tivemos várias 359 

reuniões nesse sentido que entendemos que a gestão de domínio público e do território 360 

compete à Junta de Freguesia, mas há quem entenda doutra forma e nestes últimos anos têm 361 

intervindo por vezes de forma leviana sem sequer consultar os que de direito e então colocou 362 

se aqui a dúvida de quem tinha direito e quem não tinha direito se podia qualquer um intervir 363 

e então consultamos a Câmara, ficou de dar uma resposta e um irá apresentar um documento 364 

explicativo com o que se pode ou não fazer e espero quando esteja pronto que não haja mais 365 

dúvidas e que haja mais intervenções daqueles que não devem intervir, ainda que o resultado 366 

final possa ser excelente.--------------------------------------------------------------  367 

Dizer aqui também falta aqui uma ou outra atividade nomeadamente o peditório da luta 368 

portuguesa contra o cancro que foi no dia 1 de novembro com as habituais voluntárias, a 369 

Adélia a Luzia e a Vera, e como diz a I.P. somos voluntariosos muito participativos e sociais 370 

a abraçar estas causas e não sei se já há valores mas acho que correu muito bem.--------------- 371 

O mercado de são martinho penso que é uma atividade para manter, de início queria fazer um 372 

todos os meses e eu disse que não concordava porque fazer uma ou duas atividades destas por 373 

ano é mais que suficiente, este ano tivemos o imprevisto de uma intempérie e adiamos uma 374 

semana. ------------------------------------------------------------------------------------ 375 

Em relação a formação CNC neste momento existe um sistema contabilísticos ao nível das 376 

juntas que a dois anos e tal que se fala será substituído pelo CNC mas tem sido adiado para 377 

2020 e mesmo que tenha sido adiado entendemos que era importante elas participarem nesta 378 

formação para estarmos informados do que aí vem. ------------------------------------------------- 379 
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Acrescentei o dia 13 de dezembro a conclusão do serviço do Paulo Caetano e acrescentei o 380 

jantar de Natal que este ano decidiu envolver a atribuição das verbas às associações e assim 381 

uma sessão mais descontraída e digna, num espaço da freguesia e ajudar a economia e como 382 

o JP diz e muito bem foi um investimento de 300€ (trezentos euros) e para quem acha muito 383 

foi a verba que demos às associações exceto a ARCA que já tinha sido contemplada com 384 

100,00€ (cem euros) para a dupla légua e 1.100,00€ (mil e cem euros) para a banda num total 385 

de 1.200,00€ (mil e duzentos euros) como é habitual e deixamos de parte a Igreja porque todos 386 

sabem elas abraçaram um investimento significativo e por isso entendemos não apoiá-lo agora 387 

e apoiar em 2019 com algo mais significativo para a eletrificação dos sinos. 388 

Dizer que estes apoios foi o primeiro ano e nossa intenção definir critérios mais justa possível 389 

para todas as associações, compreendemos e concordamos que o trabalho feito não é igual de 390 

todos uns contribuem mais que outros e a dificuldade vai ser arranjar uma forma de quer as 391 

associações evidenciarem isso perante o executivo, e o executivo  analisar de forma correta 392 

essa situação e depois distribuí-la e esperamos chegar a bom porto.-------------- 393 

-------------------APROVAÇÃO DO Correção do anexo 1 de Taxas e licenças --------------- 394 

Vamos para o segundo ponto que é a aprovação de Correção do anexo 1 de Taxas e licenças 395 

este documento apresentado está válido mas tem um erro quantitativo na rubrica -inumação 396 

de cadáver adulto, onde se inscreveu a quantia de 50,00€ (cinquenta euros) e deveria estar 397 

70,00€ (setenta euros).----------------------------------------------------------------------------------- 398 

Estamos a falar do primeiro valor da página 3, é importante que se perceba que não houve 399 

alteração, o que aconteceu foi que da última vez que este documento veio a aprovação 400 

consequência de umas propostas de alteração das taxas de ocupação do mercado diário, 401 

indevidamente o valor dessa tal inumação do cadáver de adulto vinha como 50,00€ mas o que 402 

na realidade já se praticava era 70,00€ que foi um lapso de digitação detectado pela Luzia e 403 

por isso tem de vir aqui para correção.--------------------------------------------------------  404 

Colocada a votação foi aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------  405 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------406 

-----------------------------Apreciação e Votação das Opções do Plano e Orçamento da 407 

Receita e da Despesa para o Ano Financeira de 2019 ------------------------------------------- 408 

Inscreveram-se para intervir os membros da Assembleia Alexandre Vitorino Jacinto (A.J.) e 409 

Ana Margarida da Fonseca Dias (A.D.) e Inês Filipa Anacleto Pião (I.P.).-----------------------410 

------------------------------------------------------------------------------------ A.J. queria o 411 
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esclarecimento de algumas dúvidas, na questão do orçamento da despesa, relativamente ao 412 

espaço envolvente da ACAR e da Associação dos Caçadores quais é os espaços que pretendem 413 

requalificar, relativamente á ciclovia e percursos pedestre e do que foi feito. Continuamos a 414 

achar que os encargos sociais estou a ver a verba reduzida. A questão da vigilância e 415 

segurança. Perceber a questão da requalificação em Hostel que percebemos que é uma 416 

prioridade para este executivo que para nós não é, que temos uma visão completamente 417 

diferente, não qualquer tipo de indicador que este tipo de investimento é necessário à 418 

Freguesia de Arrouquelas, quanto a nós não faria sentido estar neste orçamento. 419 

---- A.D. não quero fazer nenhuma questão sobre isto mas enaltecer que foi visto pelo 420 

executivo as propostas do nosso partido e com muita satisfação vejo que atenderam a algumas 421 

propostas e quero deixar um agradecimento a isso.---------------------------------------- 422 

---- I.P. queria realçar este programa, parece-me bastante interessante, estar a presença da 423 

valorização do meio ambiente é sempre importante termos uma Freguesia sustentável a nível 424 

do ambiente, tal como as atividade aqui mencionadas no geral que irão contribuir para o 425 

desenvolvimento da nossa freguesia e ressalvar também que em relação ao orçamento do ano 426 

anterior que a receita é superior ao ano de 2018, e em questão de curiosidade queria saber a 427 

que se deve este investimento da CMRM na nossa freguesia.----------------------------- 428 

--- S.V. dizer que como já disse o ano passado, que ao contrário das associações tem o seu 429 

rigor mas não tem exigências legais como a junta de freguesia, em relação a este caso não 430 

podemos oscilar muito em relação ao que vem de trás temos que olhar à medida dos dois anos 431 

anteriores, tem de ser algo realista pois obedece a muitas regras. Reservamo-nos um pouco 432 

aqui em algumas delas o valor sugerido abaixo da média. Para começar na parte da I.P. há um 433 

reforço significativo pela CMRM é de 11.000€ (onze mil euros) a mais que era em 2018, foi 434 

de 30.763,98€ (Trinta mil, setecentos e sessenta e três euros e noventa e oito cêntimos)  e para 435 

2019 41 763,91€ (Quarenta e um mil, setecentos e sessenta e três euros e noventa e um 436 

cêntimos). Depois os 3F’s que é o fundo financiamento de freguesia a verba que é 437 

disponibilizado pela poder central para a freguesia, houve um aumento de 3.364€ (três mil, 438 

trezentos e sessenta e quatro euros)  em relação a 2018, isto é tudo bom para todos para quem 439 

está no poder e para quem está contra poder e a fiscalizar só espero que tenhamos a capacidade 440 

de gerir bem. Ainda assim não é a diferença que existe no total, nós em 2019 tínhamos 441 

apresentado 95.723€ (noventa e cinco mil, setecentos e vinte e três euros) e em 2018 temos 442 

apresentado 79.000€ (setenta e nove mil euros) este orçamento tem um acréscimo de 20% em 443 
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relação a 2018 furto destes dois reforços da CMRM e dos 3F’s mas também daquilo que nós 444 

verificamos que eram as receitas as previsões que tínhamos em 2018, em algumas rubricas 445 

revelaram-se muito melhores do que estava previsto e em relação ao IMI pago em tínhamos 446 

previsão de 900€ (novecentos euros) e ainda falta o pagamento de IMI de dezembro no entanto 447 

já recebemos 1.525€ (mil, quinhentos e vinte cinco euros) em anos anterior em 2017 448 

recebemos 1.224€ (mil, duzentos e vinte e quatro euros), a isto não deve ser alheio a campanha 449 

que desenvolvemos da atualização das cadernetas e que alguns estavam em São João não deve 450 

ter sido alheia a essa atualização. A nível do IMI rústico tínhamos previsto 7.000€ (sete mil 451 

euros) e já recebemos 8.179€ (oito mil, cento e setenta e nove euros) tanto numa como outra 452 

estamos a ser reservados mas acreditamos que será superior. As bancas do mercado tínhamos 453 

previsto para 2018 1.600€ (mil e seiscentos euros) já recebemos 2.515€ (dois mil, quinhentos 454 

e quinze euros) de todos os utilizadores do mercado diário. E depois temos um situação ao 455 

contrário que todos sabemos que o talho deixou de funcionar por opção própria temos tentado 456 

encontrar soluções esperamos conseguir resolver e colmatar esta lacuna, e daí que tivemos 457 

meia receita de 960€ (novecentos e sessenta euros) e estamos só a balizar 600€ (seiscentos 458 

euros) porque podemos não resolver atempadamente esta situação.--------------------------------459 

----------------- 460 

A nível da despesa, nomeadamente valores que o Luís mencionou o ano passado, e por isso 461 

este ano desdobramos aqui os outros bens que incluem a quinquilharia, compras menores de 462 

pequenos utensílios, a ração da burra e vai ter uma rubrica única, também ao nível da 463 

eletricidade houve uma redução e não fizemos nada de extraordinário. A representação e 464 

outros serviços, os jantares como os que fizemos ontem, os que fazemos nas tasquinhas ou na 465 

nossa festa com os representantes da Câmara, até ao momento gastamos 900€ (novecentos 466 

euros) com o jantar de ontem. Também desdobramos as atividades pelo António Fonseca, as 467 

limpezas de rua e este ano já não haverá colocação de química.  Depois só dizer que a questão 468 

das despesas bancárias e os IMI’s e o governo tem essas promiscuidades onde entregam uma 469 

verba e taxam uma parte dessa verba. Também houve um reforço para as associações locais 470 

as outras associações vai ser aqui que vamos tentar contemplar a Igreja por entendermos que 471 

é uma associação distinta das outras. Volta aqui a aparecer um valor para a requalificação 472 

capela e o cemitério de 2000€ (dois mil euros) quando eu disse que a obra já estava concluída, 473 

mas diz capela e cemitérios e pensamos fazer uma intervenção no muro pois não temos 474 

nenhum interesse que aquele muro caia e voltar a fazer um de tijolo onde se perderia a 475 
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arquitetónica. Temos a questão da garagem da junta, um reforço da construção dos passeios a 476 

cicloventura respondendo a A.J. tem a ver com isso mesmo não houve oportunidade este ano, 477 

fizemos a abertura dos caminhos mas não efetivamente neste projeto e por isso volta a 478 

aparecer.---------------------------------------------------------------------- 479 

Quanto a ACAR não é mais que responder a um pedido alertas destas associações quer uma 480 

quer outra tem a sede em ruas que não estão cuidadas alcatroadas, nem pavimentadas nem 481 

calcetadas e por isso achamos que deve haver uma intervenção para dignificar os espaços não 482 

é uma verba disponibilizada às associações mas é um investimento junto aqueles dois espaços. 483 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 484 

Só para terminar os casos sociais a verba que aqui cai é o valor pago à Fátima para pagar a 485 

limpeza do mercado diário, ela compra a carne e nós pagamos e cobrimos essa despesa para 486 

darmos esse contributo e remunerar pelo trabalho desenvolvido e daí os 300€ (trezentos euros) 487 

que tem sido suficiente. Mas qualquer uma das rubricas pode ser aumentada pois não são 488 

valores finais são orçamento. A vigilância e segurança está incluída na rubrica que é serviços 489 

e é basicamente o alarme mas já tivemos um rouba da arrecadação e como vamos requalificar 490 

a garagem vamos estender o alarme para lá.-------------------------------------------- 491 

Colocada a votação, o documento foi aprovado por unanimidade. ---------------------------492 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------493 

--------------OUTROS ASSUNTOS ---------------------------------------- 494 

Não foram efetuadas inscrições----------------------------------------------------------------------- --495 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------496 

------------------------------ INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ------------------------------------  497 

Não foram efetuadas inscrições.------------------------------------------------------------------------- 498 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------499 

--------------------------------------------ENCERRAMENTO-----------------------------------------500 

----Quando eram nove e meia hora, a Sra. Presidente da Mesa de Assembleia de Freguesia deu 501 

por encerrados os trabalhos da presente sessão.-------------------------------------------------- 502 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------503 

--------Pela Mesa da Assembleia ------------------------------------------------------------------------ 504 

O Presidente da Mesa:_________________________________________ --------------------- 505 
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O Primeiro Secretário: ________________________________________ ----------------------   506 

O Segundo Secretário:________________________________________ ----------------------- 507 

---------Pelo Executivo ----------------------------------------------------------------------------------- 508 

-------------:________________________________________________ ------------------------ 509 

-------------:________________________________________________ ------------------------ 510 

-------------:________________________________________________ ------------------------ 511 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------512 

----- Os Membros da Assembleia --------------------------------------------: 513 

________________________________________________ -------------------------------------: 514 

________________________________________________ -------------------------------------: 515 

________________________________________________ -------------------------------------: 516 

________________________________________________ -------------------------------------: 517 

________________________________________________  -------------------------------------: 518 


