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-------------------------------------------- ATA NÚMERO 1/2019 ------------------------------------------- 1 

--- Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dezanove, reuniu em sessão ordinária a 2 

Assembleia de Freguesia de Arrouquelas, sob a presidência de Filipa Alexandra Costa 3 

Caetano, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------ 4 

-- Primeiro: Informações; ----------------------------------------------------------------------------- 5 

-- Segundo: Análise e ratificação do Contrato Interadministrativo e do Acordo de Execução 6 

para o ano de 2019; --------------------------------------------------------------------------------------- 7 

-- Terceiro: Análise votação dos documentos de prestação de Contas de 2018; ---------------- 8 

-- Quarto: Primeira Revisão ao Orçamento de 2019; ----------------------------------------------- 9 

-- Quinto Cinco: Outros Assuntos; -------------------------------------------------------------------- 10 

-- Quando eram dezoito horas e trinta minutos e na qualidade de Presidente da mesa da 11 

Assembleia de Freguesia de Arrouquelas, Filipa Alexandra Costa Caetano deu aberta a 12 

sessão e foi depois dada a palavra a Miguel António Lisboa Pereira (M.P.) para, na qualidade 13 

de Segundo Secretário, proceder à chamada dos elementos presentes, nomeadamente: --------14 

----------------------------------------------------------------------------------- 15 

Filipa Alexandra Costa Caetano (F.C.), em representação do Partido Socialista (PS) e 16 

Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia; ------------------------------------------------ 17 

Ângela Sofia Fialho Santos (A.S.), em representação do Partido Socialista (PS), Primeiro 18 

Secretário; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Vanessa Catarino Coelho Gil (V.G.) em representação da Coligação Democrática Unitária 20 

(CDU), -------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Adélia Brites Alface (A.A.) em representação da Coligação Juntos pelo futuro (PSD/PP); - 22 

Nuno Pedro Anacleto (N.A.) em representação do Partido Socialista (PS); ------------------ 23 

Alexandre Vitorino Jacinto (A.J.) em representação do Movimento Independente 24 

Arrouquelas Sim; -------------------------------------------------------------------------------------- 25 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Registou-se a ausência de Maria Luísa Simões Regueira Lopes (M.L.), em representação do 27 

Partido Socialista (PS), Primeira Secretária, motivada por questões pessoais. Nos termos do 28 

Regimento em uso pela Assembleia de Freguesia de Arrouquelas, coube a Ângela Sofia Fialho 29 

Santos (A.S.) enquanto elemento disponível de entre os mais votados da respetiva lista eleitoral 30 

assegurar a substituição de M.L., nesta sessão assumindo o lugar de 1º secretário;--- 31 
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Registou-se igualmente a ausência de Inês Filipa Anacleto Pião (I.P.), em representação do 32 

Partido Socialista (PS), motivada por questões pessoais. Nos termos do regimento em uso pela 33 

Assembleia de Freguesia de Arrouquelas, coube a Nuno Pedro Anacleto (N.A.) enquanto 34 

elemento disponível de entre os mais votados da respetiva lista eleitoral assegurar a 35 

substituição de I.P. ---------------------------------------------------------------------------------------- 36 

Registou-se igualmente a ausência de Mara Lisa Felício Mota (M.M.) em representação da 37 

Coligação Democrática Unitária (CDU), Segunda Secretária, motivada por questões pessoais. 38 

Nos termos do regimento em uso pela Assembleia de Freguesia de Arrouquelas, coube a 39 

Miguel António Lisboa Pereira (M.P.) enquanto elemento disponível de entre os mais 40 

votados da respetiva lista eleitoral assegurar a substituição de M.M., nesta sessão assumindo 41 

o lugar de segundo secretário; --------------------------------------------------------------------------- 42 

Registou-se ainda a ausência de Ana Fonseca Dias (A.D.) em representação da Coligação 43 

Democrática Unitária (CDU), motivada por questões pessoais. Nos termos do regimento em 44 

uso pela Assembleia de Freguesia de Arrouquelas, coube a Vanessa Catarino Coelho Gil 45 

(V.G.) enquanto elemento disponível de entre os mais votados da respetiva lista eleitoral, 46 

assegurar a substituição de A.D. nesta sessão assumindo o lugar de segundo secretário; ------ 47 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 

No espaço reservado ao executivo da Junta de Freguesia de Arrouquelas estiveram presentes: 49 

João Paulo Relveiro Martinho Colaço (J.P.), Presidente da Junta de Freguesia de 50 

Arrouquelas, Sérgio António Bento Vivo (S.V.) Tesoureiro e Mário Eugénio Pião Vitorino 51 

Anacleto (M.A.), Secretário. ---------------------------------------------------------------------------- 52 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 

----------------------------------------------- QUÓRUM ------------------------------------------------- 54 

Verificada a existência de quórum, a Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão pelas 55 

18:30 horas.------------------------------------------------------------------------------------------------ 56 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 

Na Assembleia de Dezembro a A.D. tinha solicitado que a verificação e aprovação das Atas 58 

1, 2 e 3 de 2018 fosse na próxima assembleia pois não tinha tido tempo de verificar as mesmas, 59 

e pretendia saber se alguém tinha algo a dizer.-------------------------------------------------------- 60 

S.V. propôs que na capa venha a data da assembleia; em termos de correções, e para começar, 61 

deve-se corrigir, na linha 203 “Pérgola”, na linha 212 “manifestaram que fosse erradicado os 62 

químicos e o Arrouquelas Sim pretendia a erradicação progressivamente”, na linha 213 63 

“tendo o executivo já acordado não voltar a usar químicos”, na linha 548 “Fogueteiro Sr. 64 
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Rodrigo Morgado”, Linha 549 “Sr. Rodrigo Morgado” e linha 6 “parque de máquinas para 65 

a freguesia”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 66 

Na Ata Nº 2, linha 756 “proposta com 4 votos contra”, linha 811 “não vai”, linha 8 “onerosa”, 67 

linha 8 falta texto, dito por mim e pelo João Paulo. -------------------------------------------------  68 

Na Ata nº 3 linha 59 “e que incluam coisas que não constam no áudio”, linha 66 “Pérgola”, 69 

linha 182 “posteriori”, linha 185 “como carta orientadora”, linha 194 “delay”. Nesta 70 

sequência, S.V. reparou que o documento que tinha não era igual ao que estava na posse da 71 

mesa, e gostava de saber se o que têm é igual ao meu ou ao da Assembleia. F.C. diz que as 72 

atas foram enviadas em dezembro para todos e a que o S.V. tem o rascunho e esta é a versão 73 

final. F.C. propôs que as atas fossem aprovadas e que as alterações que foram indicadas pelo 74 

S.V. constem na próxima Ata, pois a diferença que existe é de formatação. F.C. perguntou se 75 

alguém se opõe à aprovação destas atas, e ninguém se opôs. --------------------------------------- 76 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 77 

------------------------------ PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------- 78 

No período de Antes da Ordem do dia F.C. disse que recebeu uma carta endereçada por S.V. 79 

que refere a falta de uma Ata do anterior mandato e na função de presidente da mesa, 80 

perguntou ao J.P. como estamos na elaboração desta Ata. ------------------------------------------ 81 

J.P. sem retirar valor ao que está a ser feito, e o que está a ser feito pelo S.V. é um trabalho 82 

válido e essencial, pois ainda não conseguimos acertar o passo de modo a fazer face às 83 

exigências, mas ainda hoje referi em assembleia municipal que fazer atas é um trabalho oculto 84 

geralmente feito fora de horas e o que devia se tornar um documento legalmente aceitável. 85 

Relativamente à ata número três de 2017, está por terminar porque tem de ser escrita o mais 86 

exaustivo possível, temos a gravação, já se fez uma versão sintética e agora temos de passar 87 

o áudio para ficar registada integralmente. A ata será terminada, se houver voluntários 88 

agradecemos, mas iremos fazer os progressos à medida que conseguimos, por isso pedimos 89 

compreensão. ------------------------------------------------------------------------------ 90 

F.C. pede ao J.P. o desafio da apresentação da ata na próxima assembleia e o mesmo aceita o 91 

desafio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  92 

S.V. pediu a palavra para dizer que não se pode ter paciência nenhuma, pois isto tem a ver 93 

com o mandato anterior, tem a ver com a mesa que estava constituída na altura, e o que o J.P 94 

está a dizer não faz sentido nenhum, pois em dezembro de 2018 pediu se que fosse melhor 95 

redigida e até ao dia de hoje não houve qualquer tipo de reação, pelo que, em último recurso, 96 

solicitou a esta mesa a intervenção para a Ata de 2017. --------------------------------------------- 97 
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F.C. refere que a Ata de Dezembro que foi disponibilizada é um rascunho porque a M.L. 98 

adoeceu e não pôde terminar a mesma.----------------------------------------------------------------- 99 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 

-------------------------------INTERVENÇÕES SENHORES MEMBROS----------------------- 101 

---- Inscreveram-se para intervir o membro da Assembleia Alexandre Vitorino Jacinto (A.J.) 102 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 103 

---- Alexandre Vitorino Jacinto iniciou a sua intervenção com referência aos 45 anos do 25 104 

Abril, pelas portas que se abriram a um povo oprimido, possibilitando o debate livre de ideias 105 

e de escolhas, fazendo sentir o sabor da liberdade, esses homens e mulheres deverão ser um 106 

exemplo para todos nós pela sua determinação numa causa que é de todos, eles são motivo de 107 

orgulho e admiração, que deve motivar as novas gerações para os combates do presente e do 108 

futuro, em prol de uma sociedade mais democrática, mais solidária e mais justa. --------------- 109 

Essa Liberdade trouxe consigo o Poder Local Democrático que é uma das expressões mais 110 

salientes e melhor conseguidas da revolução, um motor da transformação, uma enorme 111 

transformação do território e do desenvolvimento de freguesias e concelhos. Hoje Arrouquelas 112 

Sim aparece com essa visão progressista e inovadora, com uma atitude que respeita valores 113 

fundamentais: Liberdade e Cidadania, apresentando-nos como uma alternativa de facto. 114 

Sentimos que abril nos deu liberdade de expressão, mas também nos convocou, a todos, para 115 

a responsabilidade das nossas ações. ------------------------------------------------------------------- 116 

Queremos o Poder Local Democrático mais próximo dos cidadãos, as populações revêem-se 117 

nesse poder e é essa a nossa responsabilidade. Nós os eleitos locais, temos um dever acrescido 118 

de nos afirmarmos pela positiva e espírito crítico construtivo, necessariamente, plural, por 119 

vezes, naturalmente, polêmico, com coerência da atitude, tolerância e respeito mútuos. Temos 120 

a responsabilidade de envolver os cidadãos na decisão política para que estes possam escolher, 121 

com conhecimento de causa, os diferentes projetos políticos que lhes são apresentados, não 122 

apenas quando se realizam eleições, mas também na avaliação que fazem da gestão da coisa 123 

pública, assim alimentamos a democracia e todo o processo democrático.------------------------ 124 

Fazendo aqui este tributo ao passado importante para todos os portugueses, estamos também 125 

a celebrar um futuro melhor para nós e para quem virá a seguir. Viva o 25 Abril. E depois de 126 

celebrar abril com algumas palavras, venho lamentar a muito fraca celebração realizada pela 127 

nossa freguesia desta data tão importante para todos e que deve ser relembrada sempre que 128 

possível. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  129 

Gostaria agora de fazer algumas perguntas à mesa da assembleia e ao executivo. Questiono a 130 

mesa relativamente à ordem de trabalhos e pergunto porque razão os pontos referentes à 131 
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análise e aprovação do quadro de pessoal da freguesia e a análise e aprovação do inventário/ 132 

património da freguesia não constam na ordem de trabalho, sendo que os mesmos são 133 

obrigatórios por lei. Nomeadamente a lei 75/2013 art.16 e). Aproveito para perguntar ao 134 

executivo já que os mesmos pertenciam à assembleia e ao executivo do passado mandato, 135 

porque razão esse inventário nunca foi analisado, discutido e votado, sendo que essa 136 

responsabilidade não é só do executivo, mas também da assembleia de freguesia. Eu acho 137 

estranho não sabermos que património a junta tem e em que estado está, para além de não 138 

respeitar a lei que menciono. ----------------------------------------------------------------------------  139 

Tenho mais três questões concretas a colocar, as quais agradecia uma resposta clara e objetiva:  140 

1. Relativamente à obra que se realiza na Rua Principal junto ao largo H2O, sabemos que 141 

a calçada foi colocada pela junta de freguesia e agora parte da mesma foi retirada, para 142 

dar lugar à construção, questiono como foi conduzido este processo.  143 

2. A outra pergunta está relacionada com os alcatroamentos de algumas vias da 144 

povoação, é uma pena que sejam alcatroadas determinadas vias e ainda existam em 145 

Arrouquelas pessoas que vão para suas casas em estradas de terra batida, que no 146 

inverno ficam no estado que nós sabemos, quanto a nós essas prioridades estão 147 

trocadas. Assim pergunto, que critérios foram seguidos para determinar prioridades de 148 

alcatroamentos, e quem os decidiu.  149 

3. Gostaria ainda que esta assembleia fosse esclarecida relativamente ao quadro de 150 

pessoal desta freguesia, e que fossem esclarecidos que tipo de contratos existem para 151 

a funcionária Vera Pião e Ana Nogueira as funções atribuídas a cada uma delas. ------  152 

Termino com as palavras de Salgueiro Maia: há vários tipos de estados e há o estado a que 153 

chegámos, neste caso a nossa freguesia! Caminhamos para metade do mandato e este 154 

executivo arrisca-se a ficar conhecido por falta de ambição de resolver problemas e são 155 

muitos, alguns dos quais já passaram por esta Assembleia trazidos pelo Arrouquelas SIM e 156 

que aguardam ainda resposta, esta indecisão não ajuda o processo democrático e acima de 157 

tudo é uma obstrução ao desenvolvimento da nossa freguesia. Arrouquelas Sim queremos 158 

mais e merecemos mais decisões. ---------------------------------------------------------------------- 159 

Ficam aqui algumas das indecisões que urge resolver para Arrouquelas avançar. A famosa 160 

calçada, passaram dois anos e nada de novo, continuamos a aguardar tomadas de decisões. --  161 

As questões levantadas relativamente à H2O, relativamente à sua excelente intervenção na 162 

Fonte da Breja, uma indecisão que está a obstruir o desenvolvimento da nossa terra, e também 163 

a elaboração de candidaturas que podem trazer mais-valias à nossa freguesia. ------------------ 164 
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As questões relativamente à venda ambulante na aldeia, nomeadamente no largo dos 165 

combatentes. Uma situação que ainda pode originar situações desagradáveis para todos, era 166 

importante a tomada de decisão e mediação entre partes, responsabilidade da JF. Aproveito 167 

para questionar se o telhado do mercado diário é de telhas de amianto. -------------------------- 168 

Questiono a decisão relativamente à funcionária da JF vai haver ou não vai haver, vai haver 169 

ou não vai haver concurso público, em que é que ficamos. Quanto ao orçamento participativo 170 

em que é que ficamos, vai haver alguma decisão depois do processo inicial; o Hostel acontece 171 

ou não acontece? A questão das burras continua a causar mau estar em algumas pessoas, 172 

relativamente à alimentação dos animais, estas situações já vieram a esta assembleia várias 173 

vezes, mas é um facto que muitas pessoas de Arrouquelas continuam a perguntar se os animais 174 

são alimentados e que em condições. ------------------------------------------------------------------ 175 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  176 

F.C deu a palavra ao executivo. ------------------------------------------------------------------------- 177 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  178 

J.P. disse que iria abordar algumas questões e outras deixaria para os seus colegas. Quanto ao 179 

25 de Abril, enquanto enquadramento, entendemos que as comemorações sejam pautadas por 180 

algum pessimismo e que a celebração tenha sido fraca, a ideia é ir enriquecendo na medida do 181 

possível; também disse que não foi paupérrima e que de alguns tempos a esta parte sente que 182 

renasceu das cinzas e hoje sente prazer em fazer estas coisas. Quanto ao inventário e ao quadro 183 

do pessoal, quanto ao que sabe do que se faz e se fez na transição do mandato, há comunicação 184 

desta informação e isso fica registrado em ata e depois há um levantamento e registo 185 

informático. Quanto ao quadro do pessoal, por inerência da situação com a Luzia Sabino, foi 186 

atualizado recentemente; quanto ao inventário, tem sido falado sempre, há conhecimento da 187 

matéria e faz-se investigação, trata-se de um processo em fase de reinício, estamos a ver o que 188 

está feito informaticamente para depois passarmos à fase das existências; do património, e 189 

quadro do pessoal, existe mas não está completo e a oposição pode pedir uma listagem do que 190 

está feito.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 191 

A calçada nem me vou debruçar sobre isso porque a dificuldade de uma decisão única e 192 

comum não tem sido fácil, e quanto às ruas alcatroadas, não houve condições para outro tipo 193 

de decisão, porque a proposta quando veio já trazia as estradas definidas, nós temos os registos 194 

assinalados em mapa e não é por falta de discussão ou informação que não serão feitos os 195 

alcatroamentos, temos a expectativa de que irão acontecer. ----------------------------- 196 

Em relação às funções da Ana Nogueira, é funcionária da Câmara Municipal de Rio Maior e 197 

está destacada aqui no Centro de Estar e desenvolve atividades de animação, recreio, lazer, 198 
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envelhecimento ativo e artesanato; tem um plano de atividades, reportando todas essas 199 

atividades à Câmara Municipal de Rio Maior. Isto não é de agora, inicialmente era proposta 200 

da freguesia e do associativismo local, o que permitiu que fosse feito ao longo do tempo, mas 201 

agora está mais estável; é um bom elemento que temos na freguesia, mas todo o reporte 202 

profissional pessoal e financeiro é perante a autarquia. --------------------------------------------- 203 

Quanto à Luzia Sabino, esta apresentou nova proposta de extinção do posto e em finais de 204 

março terminou a relação que tinha com a freguesia e temos estado em contato com elementos 205 

externos para repor a normalidade e as funções legalmente necessárias; isso tem sido feito 206 

com o imenso contributo da Vera Pião, que faço questão de referir: pelo investimento e pelo 207 

gosto em saber mais, permite responder à população nas melhores condições, com o apoio de 208 

pessoas que têm experiência do ponto vista administrativo e legal, contabilístico e financeiro. 209 

Já se iniciou a contratação de duas pessoas, um contrato de prestação de serviços com uma 210 

jurista e com uma Técnica de Contas, a Dr.ª Maria José Figueiredo e a Dr.ª Helena Ricardo, 211 

por ajuste direto anual, que tem um custo mensal de duzentos euros cada, que farão a ligação 212 

presencial ou por videochamada com a Vera Pião e com o Tesoureiro para que se vão 213 

cumprindo os prazos e sejamos capazes de fazer a transição. A ideia é ir integrando todo o 214 

conhecimento e experiência para ser aberto concurso para o quadro de pessoal da junta de 215 

freguesia. Como são elementos externos, trabalham com outras juntas de Freguesia, a ideia 216 

será enriquecer tudo o que sejam instrumentos, regulamentos, registos, modos de 217 

funcionamento, procedimentos, controlo interno, princípios e valores, de modo a que no final 218 

do mandato se entregue a instituição em condições decentes e orientada para a qualidade, e 219 

que esteja tudo sujeito a regras que, independente de quem vier, seja encontrada o modo de 220 

trabalho mais ajustado. ----------------------------------------------------------------------------------- 221 

A fonte da Breja vou deixar para os meus colegas que são mais competentes do que eu nesses 222 

assuntos. A venda ambulante é um dilema que temos, e que está a ser trabalhado com alguma 223 

calma, para que não pese mais para um lado ou para o outro, mas terá de ser negociado. ------ 224 

O mercado diário deixo para o meu colega que tratou do assunto e tem a informação em 225 

primeira mão. Sobre o orçamento participativo, houve um resultado inesperado, um efeito 226 

perverso da metodologia utilizada; desta vez tentámos ir ao encontro das pessoas que estão 227 

em casa e o resultado levou-nos a confirmar que temos uma população muito envelhecida não 228 

só do ponto de vista etário, mas também em termos de perspetivas e neste caso a orientação 229 

final foi para o fim de vida com dignidade; o que saiu da atividade não nos deu grande margem 230 

de manobra; o que se pretende é “morrer em paz”, “como poder andar em paz e em segurança” 231 
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e “como passar os últimos dias de forma decente e fazer uso do que o estado faculta”. Nós 232 

estávamos à espera de ideias mais arrojadas. ---------------------------------------------------------- 233 

Quanto às burras, a ideia, mais uma vez, é regular o processo, a proposta mais interessante 234 

passa pela detenção doméstica e assim regular todo o processo e transformá-las em ex-libris 235 

porque há muitas pessoas que se deslocam a Arrouquelas para as verem, o que é um processo 236 

natural, pelo afeto que têm e demonstram por algumas pessoas, como é o caso do Sr. Vicente 237 

Dias, que muito as tem apoiado em termos de comida e alojamento temporário. Em relação 238 

ao hostel estamos a iniciar um processo de orientação estratégica para uma proposta 239 

sustentável, a título de informação prévia, sobre o que pensamos do assunto e quais as 240 

possibilidades de iniciativas e intervenções em torno do azeite, envolvendo também a questão 241 

da gastronomia, do vinho, do cavalo lusitano, da paisagem, das festividade e da religião, tudo 242 

isto permitindo que se reforcem as dinâmicas para que as pessoas possam ficar um ou outro 243 

dia neste território. ----------------------------------------------------------------------------------------  244 

JP passa a palavra a MP, que esclareceu que a calçada foi feita com a cedência de terreno por 245 

parte do Igor que agora terá decidido fazer uma casa e propôs devolver o valor gasto pela junta 246 

na concretização da calçada. Em relação aos alcatroamentos, na reunião que tivemos com o 247 

Vereador Filipe Santana, mostrámos o nosso desagrado da forma como são feitos os mesmos, 248 

porque só sabemos um ou dois dias antes das máquinas chegarem à aldeia. No alcatroamento 249 

da estrada das Francilheiras acho estranho o AJ não se pronunciar, pois, para M.P. aquela 250 

estrada é secundária, e existem estradas dentro do perímetro urbano, mais prioritárias. 251 

Infelizmente neste mandato não temos tido opção de escolha, mas temos tido muito mais 252 

alcatrão e esperamos que até ao final do mandato tenhamos as estradas todas alcatroadas. ---- 253 

Sobre a candidatura à fonte da Breja, disse não ter nenhum conhecimento de ter havido uma 254 

candidatura feita à junta e de ter havido algum entrave. Quanto à venda ambulante, disse que 255 

a junta passa a licença para o sábado no horário do mercado diário e que o senhor Amadeu 256 

Vilela deveria terminar a sua atividade dentro do horário para o qual tira a licença, mas no 257 

domingo a licença é tirada na Câmara Municipal de Rio Maior que é quem tem legitimidade 258 

para as licenças nos espaços públicos. Quanto às telhas de amianto no mercado diário, as 259 

telhas estão isoladas e por isso não há perigo e quase 70% da população de Arrouquelas tem 260 

essas telhas nos quintais e por isso essa informação deve passar, porque aí sim há os perigos 261 

inerentes às mesmas. Quanto às burras, existe uma folha em que se assina se a alimentação 262 

foi dada ou não, porque quem trata delas ou sou eu ou é o senhor Vicente Dias e com esse 263 

controlo sabemos se já comeram ou não. -------------------------------------------------------------- 264 
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As comemorações do 25 de Abril, vocês sabem o que faltou, faltou um porco no espeto, 265 

porque se houvesse porco no espeto o largo estaria cheio e aí teria sido um sucesso de certeza. 266 

Houve atividades, poucas, mas houve, uma caminhada, um filme, o hastear das bandeiras e 267 

não veio ninguém assistir, não havendo muita adesão. Tenho de concordar com o senhor 268 

Jacinto que estamos a meio do mandato e as obras têm sido poucas e não é por falta de 269 

dinheiro, e por isso se calhar em vez de pensar tanto estará na altura de começar a concretizar 270 

obra, seja em valetas, alcatrão, cimento… Em relação às comemorações do aniversário da 271 

freguesia queria expressar que no meu entendimento as atividades que a junta organizou e 272 

desenvolveu foram bastante boas e com uma adesão satisfatória. ---------------------------------- 273 

JP passa a palavra ao SV. ------------------------------------------------------------------------------  274 

SV iniciou o discurso de que Abril lhe diz muito e é especial por duas maneiras, eu nasci no 275 

ano do 25 de Abril e para mim a democracia é, e especial a mim e a todos, que faz com que 276 

estejamos aqui e deu nos a possibilidade de termos o que temos hoje, as celebrações valem o 277 

que valem, poderíamos ter feito outras coisas mas a câmara também condiciona um pouco 278 

porque é tudo no mesmo dia, a nível camarário e nacional, penso que este ano já demos um 279 

pouco mais de cor, pode ser que para o ano possamos dar um pouco mais de ênfase, mas não 280 

deixamos de marcar o dia que tanto orgulha a quem defendeu e defende a democracia. ------- 281 

Quanto ao quadro do pessoal o JP já falou, mas só quero dizer que o AJ fala de cor, porque 282 

já foi aprovado há um ano, exatamente na Assembleia de abril, o quadro de pessoal e foi uma 283 

consequência da eventual saída da Luzia que se veio a registar este ano. Em relação ao 284 

inventário a Luzia falou me disso, deu-me a entender que era uma competência do tesoureiro, 285 

era um objetivo e não foi possível no tempo útil que ela cá esteve, irei tentar agora com as 286 

prestadoras de serviço, a Dr. ª Maria José, e eventualmente concluir ou pelo menos avançar 287 

nesse processo; são trabalhos complexos que não se fazem de um dia para o outro, mas não é 288 

a prioridade das pessoas de Arrouquelas, mas fica aqui o meu compromisso de tentar melhorar 289 

a situação.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 290 

Em relação ao passeio do Igor o M.P. já falou que está a ser resolvido, mas só para dizer, 291 

rapidamente, que na altura disse que não me sentia confortável com a situação mesmo sendo 292 

amigo pessoal do Igor, que poderíamos estar a beneficiar alguém em detrimento de outros, 293 

mas o executivo decidiu assim e tinha legitimidade para o fazer, mas como disse o MP o Igor 294 

entende que tem uma dívida, digamos assim, para com a junta e no final do processo 295 

encontraremos decisão justa para todos. ---------------------------------------------------------------  296 

Quanto ao alcatrão, eu vi a publicação no facebook do Arrouquelas Sim, e vi as fotos só de 297 

acesso a casa particulares e ruas sem saída, e não posso deixar de dizer porque se apresenta 298 
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uma rua que é a Rua do Espicha, que se se der ao trabalho de tirar a areia, por baixo da mesma 299 

encontra alcatrão e a última casa é, a casa da Suíça que está alcatroada. Vamos ser justos. 300 

Como diz que todos têm direito a alcatrão, nós também concordamos com isso e como o MP 301 

disse este ano já veio mais alcatrão do que é habitual pois só costuma vir em ano de eleições 302 

e já veio o ano passado e já veio este ano. Já solicitamos ao vereador no passado dia 22 de 303 

Abril para exatamente concluirmos o que falta em Arrouquelas, e nós medimos no perímetro 304 

urbano o que faz sentido alcatroar e ficas a saber que falta alcatroar de grosso modo 1400 305 

metros e para além disso solicitamos a re-pavimentação da Rua Afonso Calado da Maia e o 306 

troço da Rua da Comissão de Melhoramentos, que vai desde a Rua Principal até ao 307 

Cruzamento do Tintas, que são mais noventa metros que estão completamente degradados e 308 

por isso acreditamos, e vamos ter a esperança que se não for tudo, alguma coisa se vai fazer, 309 

e dizer que todos deviam ter esgotos queria só dizer que quase 100% de Arrouquelas tem 310 

saneamento neste momento. ------------------------------------- 311 

O estado a que chegamos também concordo, temos muito dinheiro em carteira mas muito 312 

pobres de obra, aí sou obrigado a concordar com essa situação e o MP também concorda, 313 

quero eu acreditar que este ano possamos mostrar mais pois existe verba para isso, existe  314 

vontade, existe ideias, existem projetos por isso vamos ver como vai ser até ao final do ano, 315 

mas o senhor Alexandre continua a apregoar aqui na questão do plano estratégico que nós não 316 

temos planeamento, acho que o Senhor Alexandre confunde é o que nós passamos a ele e o 317 

que decidimos entre nós. O Senhor Alexandre não pertence ao executivo e ficou em terceiro 318 

lugar e custa-lhe não fazer parte das decisões e nem tudo tem de vir à assembleia, as leis são 319 

como são, e este executivo quer se queira, quer não se queira, tem legitimidade de decidir bem 320 

ou mal porque gere o território e quem pode decidir algo para a Arrouquelas é este executivo.-321 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 322 

Em relação à calçada já disse o que tinha a dizer, desde há um ano nunca mais esse tema foi 323 

abordado e debatido e espero que futuramente seja definido alguma coisa sobre isso. Em 324 

relação à H2O queria dizer que numa reunião que nós tivemos ainda com o Senhor  presidente 325 

da H2O foi-lhe solicitado à semelhança do que aconteceu com os cicloturistas que propusesse 326 

um protocolo de parceria com a junta e o Senhor de forma altiva disse para sermos nós a fazê-327 

lo e depois aceitaria ou não, mas quer o senhor queira ou não esta entidade é superior à H2O 328 

e se quer uma parceria com esta entidade terá de propor e não o contrário. Esta é a entidade 329 

que gere o território. Em relação a venda ambulante e na presença dos proprietários do 330 

estabelecimento de venda ambulante disse que a ideia de vender em frente ao mercado diário 331 

poderia entrar em conflito com os demais negócios, ao qual os vendedores argumentaram que 332 
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não entraria em conflito, passado um ano e qualquer coisa, estamos lá, mas na verdade estamos 333 

um pouco limitados, porque há duas situações, uma é a Câmara que pode passar a licença para 334 

espaços públicos e nós não nos podemos opor, nem ninguém, tal como ocorre ali no espaço 335 

da Loja do Ló e como é um espaço particular nós não podemos fazer nada quanto a isso. A 336 

partir do momento que o espaço é privado e o proprietário dá autorização não se pode fazer 337 

nada quanto a isso. ---------------------------------------------------------------------------------------- 338 

AJ diz que as candidaturas de que fala são candidaturas ocupacionais e não para o espaço. E 339 

quanto aos documentos, esses foram entregues na Câmara há um ano. E a questão do 340 

inventário e do pessoal tem de vir todos os anos à assembleia, a Lei 75/2013 diz isso mesmo 341 

e acredita que isso nunca foi feito. --------------------------------------------------------------------- 342 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 343 

------------------------------ PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------- 344 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 345 

 ----------------------- PONTO NÚMERO UM - INFORMAÇÕES ----------------------------- 346 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 347 

JP com a autorização da presidente disse que, dado o volume de trabalho, as informações que 348 

foram trabalhadas para o relatório e para esta sessão não foram entregues por escrito, e dada 349 

a emergência, dado que tivemos de fazer a recolha com a base nas mais relevantes no período 350 

de janeiro a abril, serão agora destacadas oralmente as principais: nomeadamente:-------------  351 

 “Um Dia pela Vida” uma atividade interessante na freguesia, liderada pelo Alexandre e pela 352 

Adélia que tiveram uma participação meritória. A “Exposição do Serrador” em que a junta 353 

também teve alguma participação num evento fora de portas. As ações que têm sido feitas em 354 

relação à proteção da floresta, em cooperação com a Câmara, a GNR e as juntas de 355 

freguesias, onde os agentes do SEPNA (Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente) 356 

percorreram a freguesia e fizeram um varrimento onde foram assinalados 18 pontos e a ideia 357 

foi sempre trabalhar com os responsáveis e com os proprietários para tratarem da limpeza ou 358 

do corte para não serem alvo de multa. Foram feitos alguns contatos com a entidade para 359 

estruturar o elemento estratégico, que vos tinha falado, do Azeite. Reuniões com Proteção 360 

Civil, para uma campanha a ter início em maio na mesma altura do período de combate a 361 

incêndios, onde vem a informação para os presidentes de junta onde dirá como comunicam e 362 

se organizam e se estruturará o combate ao incêndio em conjunto com os bombeiros. De 363 

destacar as Comemorações dos 57º anos da Freguesia onde foi interessante participar num 364 

conjunto de atividades muito exigentes a nível de logística e de organização mas o saldo final 365 

foi positivo, pois temos uma comunidade disponível à adesão das propostas. Depois veio a 366 
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questão das melhorias, alcatroamento etc. em abril entrou se nesta transição com o apoio das 367 

colaboradoras externas e reuniões com uma associação Tempos Brilhantes com o projeto 368 

“Asas do Tempo” e em desenvolvimento com a Câmara Municipal de Rio Maior que visa 369 

criar em conjunto, com o centro de estar atividades ao longo de três anos com três horas 370 

semanais para pessoas mais de 55 anos, artesanato, saúde, turismo, animação para depois se 371 

fazer um plano. Em finais de março às tasquinhas com a participação da ARCA, terá sido um 372 

certame de sucesso com algumas questões de resistência devido às mudanças que foram feitas 373 

a nível da entrada e da ocupação das crianças. A 7 de abril a visita do Bispo com a bênção dos 374 

sinos. Estivemos também na entrega dos prémios das tasquinhas, Assentiz e Azinheira 375 

transitam para a feira de setembro. A presença na Marmeleira no dia 13 de abril no certame 376 

EDP com período de discussão de cultura nos meios rurais de que envolve São João da 377 

Ribeira, Ribeira de São João, Marmeleira e Azambujeira que permitiu artistas urbanos a passar 378 

por estas freguesias com assembleias de discussão e elaboração dos trabalhos. As tasquinhas 379 

de Manique, onde há coisas que são comuns, para além da burra. Incluído na semana da 380 

juventude de Rio Maior, o dia 5 de maio será feito em Arrouquelas com algumas atividades 381 

com uma oficina de cozinha alternativa vegetariana ou vegan, organizada pela H2O. A tarde 382 

irá realizar-se um jogo de pista também orientado pela H2O no espaço de Arrouquelas e um 383 

outro grupo irá visitar o Paul de Manique e a Praça dos Imperadores e depois iremos nos juntar 384 

todos no posto de vigia onde se irá realizar um sunset com Dj Tomás. Nos dias 11 e 12 de 385 

maio alguns peregrinos irão trilhar os caminhos de Fátima onde uns irão a pé e outros a correr. 386 

A 19 de Maio iremos ter o almoço da igreja e de manhã será o limpar a europa, dado que 387 

iremos voltar a realizar esse evento. E amanhã haverá o Bom Verão nas Bocas em Rio Maior 388 

entre o 12 e as 18h30. Para terminar, no dia 26 teremos as eleições para o parlamento europeu. 389 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 390 

S.V. pediu para complementar com a situação financeira entre caixa e banco; neste momento 391 

temos 33.118,48€ (trinta e três mil, cento e dezoito euros e quarenta e oito cêntimos) 392 

tesouraria, não é problema para já. Salientar que ainda não foi transferida qualquer verba da 393 

CMRM porque só agora iremos aprovar este acordo ou seja dos 42.000€ (quarenta e dois mil 394 

euros) que irão vir da Câmara ainda não estão expressos neste saldo. Salientar que em relação 395 

ao aniversário consegui convencer os meus colegas a fazer a homenagem que fizemos, não é 396 

que eles não estivessem de acordo, é que a ideia era outra, quando nós no programa Por 397 

Arrouquelas que mencionámos que devia ser atribuída uma medalha de honra para pessoas 398 

que se tinham destacado em nome da freguesia e só faria sentido começar pelos presidentes 399 

de junta e assim foi com muito gosto, pois deveriam ser homenageadas em vida e infelizmente 400 
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algumas já não o foram. Mostrar o meu desagrado por não termos este documento pronto a 401 

tempos e horas. Este executivo já está a providenciar em avançar com a calçada junto ao 402 

terreno com a Aurinda, foi envolvida a proprietária a ceder terreno para não se estrangular e 403 

posteriormente iremos avançar com essa calçada. Dizer também ainda que uma questão de há 404 

uns anos, que no estreito do José Colaço que aquela construção falamos com o proprietário e 405 

a junta vai fazer uma parede interior e deitar abaixo a outra. --------------------------------------- 406 

O voluntário António Coelho Pedro “António Balanco”, só para enquadrar: tomou a iniciativa 407 

em mãos, reunimos e chegamos à conclusão que era proveitoso para todos e, a nível de 408 

legalidade, estamos desde Janeiro a tentar enquadrar num programa de voluntariado e o JP 409 

pesquisou e acreditamos que vamos conseguir enquadrá-lo neste processo, não irá receber 410 

qualquer verba assalariada mas terá um seguro. ------------------------------------------------------ 411 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 412 

----- ANÁLISE E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO E 413 

ACORDO DE EXECUÇÃO PARA O ANO DE 2019 ------------------------------------------- 414 

F.C. passou a palavra ao tesoureiro. SV diz que isto é mais uma formalidade para oficializar 415 

que se tinha acordado com a Câmara da verba a atribuir, são mais onze mil euros que o ano 416 

passado, estamos a falar de 42.763,98€ (quarenta e dois mil, setecentos e sessenta e três euros 417 

e noventa e oito cêntimos), é uma formalidade e espero que a assembleia aprove para que 418 

possamos receber e aplicar essa verba no nosso território. ------------------------------------ 419 

FC diz que não será para aprovar, mas só para conhecimento da assembleia. ------------------ 420 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 421 

----- ANÁLISE E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 422 

DA FREGUESIA DE ARROUQUELAS DO ANO DE 2018 ---------------------------------- 423 

AJ inscreveu-se só para dizer que o documento está bem elaborado consoante as normas e 424 

com o relatório simples do que foi feito, mas no ponto do movimento associativo devia vir 425 

discriminado a quem foi dado e o quê. --------------------------------------------------------------- 426 

JP antes de passar a palavra ao tesoureiro só para dizer que se trata de uma tentativa de 427 

enriquecer o processo, porque sentíamos já há algum tempo que fazia sentido ter um 428 

documento que fizesse a leitura das contas. Por isso o que temos aqui é a tentativa de 429 

enriquecer estes processos com informação do executivo e enquadrar o que foi aprovado em 430 

executivo. E o relatório de gestão uma primeira tentativa de acordo com as características 431 

mínimas deste processo. --------------------------------------------------------------------------------- 432 

S.V. Tomou da palavra e disse que já se aprovou aqui o relatório de 2017, um relatório de 433 

transição, com parte do anterior mandato e com metade deste mandado. Iniciamos o mandato 434 



ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ARROUQUELAS 

Página 14 de 16 

com 11.792,34€ (onze mil, setecentos e noventa e dois euros e trinta e quatro cêntimos) e 435 

saldo final do ano de 2017 com 5.724,29€ (cinco mil setecentos e vinte e quatro euros e vinte 436 

e nove cêntimos), resultando no saldo final de 6.068,05€ (seis mil e sessenta e oito euros e 437 

cinco cêntimos). Dizer que nesse período de 24 outubro até 31 de dezembro as entradas mais 438 

relevantes das bancas 560€ (quinhentos e sessenta euros), dos quais 210€ (duzentos e dez 439 

euros) foram recuperação de dívidas do anterior mandato, mas neste momento está controlada; 440 

também com o IMI recebemos 2.806,83€ (dois mil, oitocentos e seis euros e oitenta e três 441 

cêntimos). As despesas mais significativas foram as despesas com o pessoal de 3.658,47€ (três 442 

mil, seiscentos e cinquenta e oito euros e quarenta e sete cêntimos) e o pagamento de uma 443 

despesa do passeio da rua principal, uma fatura que já vinha de trás de 1.353€ (mil, trezentos 444 

e cinquenta e três euros). E ficou ainda uma fatura pendente que só em 2018 foi liquidada 445 

1.258,00€ (mil duzentos e cinquenta e oito euros) de trabalhos realizados na igreja.------------ 446 

Os documentos de prestação de contas da Freguesia de Arrouquelas, do ano económico e 447 

financeiro de 2018 foram apresentados nos seguintes termos: a receita foi de 86.459,34€ 448 

(oitenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e nove euros e trinta e quatro cêntimos), a despesa 449 

foi de 69.098,60 € (sessenta e nove mil e noventa e oito euros e sessenta cêntimos), o total de 450 

operações de tesouraria entradas foi de 318,43 € (trezentos e dezoito euros e quarenta e três 451 

cêntimos), o total de operações de tesouraria saídas foi de 1.566,70 € (mil quinhentos e 452 

sessenta e seis euros e setenta cêntimos), tendo transitado para a gerência seguinte, um saldo 453 

orçamental de € 23.110,36 € (vinte e três mil cento e dez euros e trinta e seis cêntimos) e um 454 

saldo de operações de tesouraria de 329,00 € (trezentos e vinte e nove euros), verificando-se 455 

assim um total de disponibilidades a 31 de dezembro de 2018 no valor de 23.438,36 € (vinte 456 

e três mil quatrocentos e trinta e oito euros e trinta e seis cêntimos). --- 457 

J.P. reforçou que que junto vai também um esquisso das atividades realizadas ao longo do 458 

ano, e depois reforçando a tentativa de enriquecer os documentos está a proposta de integrar 459 

neste momento a observância do estatuto da oposição. -------------------------------------------- 460 

Os documentos foram colocados a votação e aprovados com 4 votos a favor e 3 461 

abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 462 

A.J. justificou a sua abstenção pela postura do Arrouquelas Sim que prova com este relatório 463 

uma fraca capacitação de realizar obras para Arrouquelas, com um saldo de dinheiro mas com 464 

falta de desenvolvimento na nossa terra. ---------------------------------------- 465 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 466 

-------------------------1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2019------------------------------ -467 

----Não houve inscrições para debate. ---------------------------------------------------------------- 468 
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J.P. passou a palavra ao Tesoureiro. S.V. Disse que se bem se recordam em dezembro 469 

aprovamos o orçamento para este ano, nessa altura ainda não sabíamos como iria terminar o 470 

ano a nível financeiro. Quando fechamos todas as contas surge o saldo final e nesta assembleia 471 

de Abril vimos reforçar esse orçamento distribuindo os valores que decidimos distribuir por 472 

essas verbas que necessitam de ser reforçadas. Também estas propostas valem o que valem 473 

mas dado o valor significativo de 23.110,36€ (vinte e três mil cento e dez euros e trinta e seis 474 

cêntimos), só explicar ao nível de seguros temos um contrato de seguros fixos, mas como 475 

surgiram as caminhadas, segurar as pessoas que participam e reforçamos esta rubrica. 476 

Também já falamos â pouco do Antonino Pedro, que poderá obrigar a mais uma despesa a 477 

esse nível e também está aqui contemplado. Estudos, Pareceres, projetos e consultadoria são 478 

estas prestações de serviços da Dra. Maria José e Dra. Helena Ricardo são 200€/mês cada uma 479 

e houve necessidade de reforçar. Já está aqui contemplado o procedimento concursal para a 480 

substituição do lugar da Luzia, é a Dra. Maria José que irá conduzir este processo. Os casos 481 

sociais aplicam-se quando nós pagamos pela limpeza do Mercado Diário (Fátima Madaleno). 482 

Reparações de viaturas para eventuais despesas. Capela e cemitério. Garagem da sede da 483 

junta. Reforço de 2.000€ (dois mil euros) para os passeios da junta o sistema de drenagem 484 

para as valetas. Não quer dizer que se gaste este dinheiro todo, mas assim está direcionado. -485 

--------------------------------------------------------------------- 486 

Os documentos foram colocados a votação tendo sido aprovados com 4 votos a favor e 3 487 

abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 488 

M.P. mencionou que se absteve porque os documentos só foram entregues no dia da 489 

Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 490 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 491 

-----------------------------------------OUTROS ASSUNTOS ---------------------------------------- 492 

A.J. propõe que em relação ao António Coelho Pedro, que concorda com a decisão da junta.-493 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 494 

O Sr. Rogério Bom pediu para intervir e disse que não está em representação de ninguém nem 495 

de partidos, estou aqui a nível pessoal, JP propôs-me a exposição do serrador e conseguimos 496 

desempenhar o meu papel para valorizar Arrouquelas de uma atividade que foi o sustento 497 

desta terra, em que foram muitas pessoas de várias localidades e uma Sra. Mafalda Ferro pediu 498 

me para fazer uma reportagem fotográfica onde me ofereceu uma CD onde no fim me disse 499 

que foi a exposição mais bem conseguida neste local. Levei o que sabia e Arrouquelas ficou 500 

valorizada, só lamento não ter respondido por completo por causa de problemas de saúde.---- 501 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 502 
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Não havendo mais assuntos para debate, e para produção de efeitos imediatos e eficácia 503 

externa, foi exarada a presente ata, nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por mim 504 

redigida, Ângela Sofia Fialho Santos, na qualidade de Primeira Secretária. ----------------- 505 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 506 

Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente da Junta de Freguesia declarou encerrada a 507 

sessão quando eram 23:30 horas. ----------------------------------------------------------------------- 508 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 509 

.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 510 

--------------------------------------------Pela Mesa da Assembleia ------------------------------------ 511 

--------- O Presidente da Mesa: ____________________________________ -------------------   512 

--------- O Primeiro Secretário: ____________________________________ -------------------   513 

--------- O Segundo Secretário: ____________________________________ ------------------- 514 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------515 

- 516 

--------------------------------------------- Pelo Executivo ----------------------------------------------- 517 

------------:_______________________________________________ --------------------------- 518 

------------:_______________________________________________ --------------------------- 519 

-----------: ________________________________________________ -------------------------- 520 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 521 

------------------------------------------ Os Membros da Assembleia ---------------------------------- 522 

----------: ________________________________________________ --------------------------- 523 

----------: ________________________________________________ --------------------------- 524 

----------: ________________________________________________ --------------------------- 525 

----------: ________________________________________________ --------------------------- 526 

----------: ________________________________________________  -------------------------- 527 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 528 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 529 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 530 


