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24 DE ABRIL DE 2021 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE 

ARROUQUELAS 
MUNICIPIO DE RIO MAIOR 

Documento elaborado de acordo com os termos previstos no Decreto Lei n.º 

54-A/99 de 22 de fevereiro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela 

Lei n.º 162/99 de 14 de setembro, pelo Dec. Lei n.º 315/2000 de 2 de dezembro, 

pelo Dec. Lei n.º 84-A/2002 de 5 de abril, pelas Leis n.º 60-A/2005 de 30 de 

dezembro e Lei n.º 2/2007 de 15 de janeiro, e resolução n.º 5/2010 de 13 de 

dezembro do Tribunal de Contas. 

É parte integrante dos instrumentos de gestão autárquica consagrados na Lei 

n.º 75/2013 de 12 de setembro, e tem por finalidade complementar e 

enriquecer a prestação de contas referentes ao exercício findo em 31 de 

dezembro de 2020.  
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DENOMINAÇÃO E ENDEREÇO POSTAL: 

A Junta de Freguesia de Arrouquelas tem a sua sede na Rua Principal, n.º 265, em 

Arrouquelas 

 

ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÓNICO E SÍTIO NA INTERNET: 

O endereço eletrónico que permite comunicar com a Junta de Freguesia é 

geral@freguesiadearrouquelas.pt e sítio na internet é 

www.freguesiadearrouquelas.pt ; 

Também se pode utilizar o endereço presidente@freguesiadearrouquelas.pt e 

consultar as propostas e atividades realizadas em 

https://www.freguesiadearrouquelas.pt ou 

https://www.facebook.com/jfarrouquelas 

 

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA COLETIVA (NIPC): 

O número de identificação de pessoa coletiva é o 506 549 064. 

 

CLASSIFICAÇÃO PORTUGUESA DE ATIVIDADES ECONÓMICAS: 

A Junta de Freguesia de Arrouquelas é uma pessoa coletiva de direito público, 

cujo código de atividade económica é 84113, inserindo-se na Administração 

Pública, Defesa e Segurança Social - Administração Local. 

 

ÁREA GEOGRÁFICA: 

A Junta de Freguesia de Arrouquelas abrange uma área de cerca de 27,81 km2, 

limitada a Norte pela União de Freguesias de São João da Ribeira e Ribeira de São 

João e pela Freguesia de Asseiceira, a Sul pela União de Freguesias de Manique 

do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, a Oeste pela União de 

Freguesias de Assentiz e Vila da Marmeleira, e a Leste pela Freguesia de Alcoentre. 

 

POPULAÇÃO: 

A Freguesia de Arrouquelas tem atualmente 502 eleitores,  

  

mailto:geral@freguesiadearrouquelas.pt
http://www.freguesiadearrouquelas.pt/
mailto:presidente@freguesiadearrouquelas.pt
https://www.freguesiadearrouquelas.pt/
https://www.facebook.com/jfarrouquelas
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1. RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

 

ENQUADRAMENTO 

O relatório de gestão e os documentos de prestação de contas relativos ao ano 

financeiro de 2020 refletem a atividade desenvolvida e a situação económica e 

financeira da Freguesia de Arrouquelas. 

Pretende-se que estes documentos constituam um importante instrumento de 

apoio à gestão da freguesia, onde de uma forma rápida e simples se visualizam as 

informações, através de mapas, gráficos e demais indicadores de análise 

apresentados, procurando espelhar-se aquela que foi a atividade desenvolvida 

pelo Executivo, no quadro de competências das Autarquias Locais elencadas na 

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, que alterou a Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro. 

Os documentos de prestação de contas, sendo fundamentais para o controlo e 

gestão das autarquias locais, devem traduzir fielmente a execução orçamental, 

patrimonial e económica dos documentos inicialmente aprovados, 

designadamente os previsionais, que consubstanciam os fundamentos para o 

desenvolvimento da atividade da freguesia. 

Assim, o Executivo apresenta, em cumprimento do disposto na alínea e), do n° 1, 

do art.º 16° do Anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, que alterou a Lei n.º 

169/99 de 18 de setembro, os Documentos de Prestação de Contas e Relatório de 

Gestão, relativos ao ano financeiro de 2019. 

 

ORGANIZAÇÃO 

O Relatório de Gestão contempla a informação que se encontra legalmente 

definida em termos de prestação de contas,  
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1.1. ANÁLISE DAS CONTAS 
 

A receita foi de 140.055,68 € (cento e quarenta mil e cinquenta e cinco euros e 

sessenta e oito cêntimos), a despesa foi de 123.864,08 € (cento e vinte e três mil 

oitocentos e sessenta e quatro euros e oito cêntimos); 

 O total de operações de tesouraria entradas foi de 100,00€ (cem euros); 

O total de operações de tesouraria saídas foi de 100,00€ (cem euros), tendo 

300,00€ (trezentos Euros) transitado para a gerência seguinte; 

O saldo orçamental é de 23.110,36 € (vinte e três mil cento e dez euros e trinta e 

seis cêntimos) e o saldo de operações de tesouraria de 100,00 € (cem euros). 

Verifica-se assim um total de disponibilidades a 31 de dezembro de 2020 no valor 

de 27.316,14 € (vinte e sete mil trezentos e dezasseis euros e catorze cêntimos. 

 

 

1.2. ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

O mandato que terminará no próximo mês de outubro do corrente ano permitiu à 

Junta de Freguesia de Arrouquelas consolidar as suas práticas de gestão 

autárquica as inerentes opções em termos de políticas públicas. A ação 

desenvolvida teve em vista – sobretudo - a consolidação dos seus valores em torno 

do compromisso com o cidadão, a valorização da componente humana, a 

integridade, a transparência, a cidadania e a lealdade. Realidade 

acompanhada bem de perto por quem assumiu localmente os direitos e deveres 

do estatuto de oposição que a democracia confere. 

Foi nossa missão prestar um serviço de qualidade à população de Arrouquelas, 

garantindo uma boa imagem institucional, valorizando a Junta de freguesia 

enquanto organização representativa da democracia local, intervindo 

ativamente na melhoria contínua dos seus recursos, equipamentos e serviços, e 
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promovendo a defesa do seu bem-estar e da sua qualidade de vida, apesar das 

dificuldades e constrangimentos das políticas públicas. 

A responsabilidade que assumimos teve no princípio da sustentabilidade (nas 

dimensões económica, social e ambiental), no serviço à comunidade e ao 

interesse público, na ponderação e na razoabilidade, na justiça e equidade, 

valores que orientaram as atividades realizadas. 

É para nós evidente o crescimento constante dos valores afetos aos orçamentos 

iniciais (ver gráfico), destacando a progressão positiva dos orçamentos em mais 

de 50%, relativamente ao ano 2017, e de cerca de 14%, relativamente ao ano de 

2020. Esta tendência manifestou-se de forma evidente a partir do segundo ano de 

mandato, que coincidiu com a produção legislativa que favoreceu a 

transferência de competências para as freguesias, acompanhada da 

transferência de recursos. 

A Junta de Freguesia de Arrouquelas esforçou-se por atingir os objetivos a que se 

propôs, nomeadamente: 

Executou competências próprias e delegadas; promoveu uma gestão de 

serviços orientada para a qualidade, concebendo-se um primeiro esboço 

de modelo organizacional assente na partilha de informação e na 

distribuição concertada de áreas de trabalho (ver organograma); 

comemorou os seus marcos identitários (aniversário da fundação da 

Freguesia e datas mais relevantes); promoveu ações de sensibilização e 

certames temáticos; dinamizou os espaços sociais e apoio o movimento 

associativo, sinalizou e enriqueceu o cadastro territorial, disseminou 

informação sobre a freguesia, entre muitas outras propostas. 

De registar que este envolvimento, que pressupunha uma continuidade 

lógica no desempenho destas competências, se viu, no entanto, 

completamente alterado com o surgimento da situação de emergência 

devida à doença Covid-19, provocada pela transmissão, à escala 

planetária, do vírus Sars-Cov-2. Também o abate do pinheiro centenário 

existente no recinto da igreja nos merece registo a lamentar, apesar de se 
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ter tratado da morte natural de uma árvore que tão gratas memórias leva 

consigo. 

As áreas de intervenção da Junta de Freguesia de Arrouquelas estão 

identificadas há imenso tempo. No entanto, quanto a intervenções 

relevantes para a população, neste mandato, teremos de destacar a 

requalificação da capela e do cemitério, a valorização de espaços 

(valetas, largos, travessas, Parque de Merendas, espaços verdes,  …) e 

edifícios públicos (Centro de Estar, Sede da Junta de Freguesia, Escola 

Primária, Posto Médico, …), o reforço da capacidade de visitação 

(caminhos rurais, biodiversidade, exploração caseira de asininos, 

valorização da gastronomia e do empreendedorismo local, …), entre outras 

consideradas essenciais à sustentabilidade da freguesia e ajustados à sua 

dimensão e estrutura.  

A estratégia de reforço do nosso envolvimento em atividades orientadas para as 

pessoas, aproveitando datas festivas, comemorações sociais e momentos de 

partilha coletiva, foi totalmente executada e permitiu ultrapassar as dificuldades 

sentidas ao longo do ano, reforçadas pelo papel decisivo e contrastante das 

funções e estatuto de oposição que, ao longo do ano, contribuem para a causa 

comum. 

Convirá reforçar que o papel desempenhado pela oposição teve, sobretudo no 

que respeita à perceção e acompanhamento das transições verificadas antes, 

durante e após a renúncia da Assistente Administrativa, com todas as alterações 

que daí decorreram, uma influência determinante nas dificuldades encontradas 

ao nível do acompanhamento dos respetivos processos, na sua maioria sujeitos a 

uma considerável exigência em termos de rigor, evidências e procedimentos, por 

vezes difíceis de contemplar na sua totalidade. 

A realidade que se foi construindo ao longo do ano contribuiu, sem margem para 

dúvidas, para o nosso fortalecimento enquanto responsáveis pela execução do 

plano e legítimos representantes da Freguesia de Arrouquelas. Sabemos que as 

consequências que daí poderão advir só se tornarão visíveis nos próximos tempos. 

E sabemos que este é um comportamento “naturalizado”, que geralmente 
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acompanha a execução do plano e funciona como estratégia de aprendizagem 

prática, como um contributo formativo essencial à melhoria continua. 

Em suma, poderemos afirmar que se tratou de um ano que, apesar das 

dificuldades e do confronto com alguma fragilidade na execução financeira do 

plano, em muito contribuiu para o início de todo um novo processo de 

reconversão de atitudes e comportamentos face ao que se entende ser a 

“função” pública que nos foi legitimamente atribuída, que esperamos ver 

claramente reforçada no próximo ano de 2021. 
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ANEXOS   

 

24 DE ABRIL DE 2021 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE 

ARROUQUELAS 

MUNICIPIO DE RIO MAIOR 

MUNICIPIO DE RIO MAIOR 
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A.1 

 

REGISTOS DE ATIVIDADES REALIZADAS 
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SESSÃO DO EXECUTIVO FREGUESIA DE ARROUQUELAS 46 2019/2020 
 

 

 

Situação Financeira em 11/06/2020 
 

 

DISPONIBILIDADES  

Em Cofre… (…) 129,71 € 

Em Banco……………………… Caixa Geral de Depósitos 7.624,79 € 

SUBTOTAL 7.754,50 € 

  

 

 

 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
 
 

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

M
e

n
sa

lm
e

n
te

 

Corte – limpeza de ervas na freguesia - operadores internos & externos  

Limpeza de espaços verdes, corte de ervas e manutenção de espaços 

públicos 

Limpeza de ruas e vias de acesso [trabalho voluntário] 

Contacto com proprietários [sensibilização e acompanhamento] 

Organização & gestão de obras em curso  
 

 

 

 

 

 

GESTÃO INTERNA 

  

09.01|23.01|06.02|19.03|02.04| 

30.04|07.05|21.05|04.06|18.06| 
Reuniões de executivo 

sleek
Carimbo

sleek
Carimbo
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OUTRAS ATIVIDADES 

JANEIRO 

03 Sessão de Trabalho com o Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior 

06 

Freixivias - Parque Merendas 

    

Obra Cemitério e Igreja - Luís Ricardo 

    
 

09 Sessão de trabalho: Mais Desporto Mais Saúde 

11 Manutenção Espaços Urbanos, vias e valetas... 

13 

EDP distribuição - Obra na Rua Principal 

    

Fresoft: Sessão Paulo Esfola 

14 
Visita de acompanhamento com a presença do senhor Presidente 

Câmara Municipal de Rio Maior 
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15 CMRM: Ricardo Rosário, Eng.º Gonçalo Amaro 

16 

Preparação da atividade da Desmor: Mais Desporto, Mais Saúde 

Trabalhos efetuados pela Freixivias, colocação de manilhas e caixa de 

retenção de águas pluviais 

Proposta Caetano Rosa: Alinhamento de terreno & Caixa junto Casa de 

Henrique - Luísa Ataíde 

21 Sessão CMRM: 35ª Edição Tasquinhas 

22 CMRM: Sessão com Presidente de Câmara 

23 CMRM: Medição áreas a intervencionar - Pavimentação  

24 Jornal O Mirante 

25 2ª Gala AECRM 

 

FEVEREIRO 

05 

Organização de Visitas ao Centro Estágios / 2020, junta de freguesia e 

Desmor 

Reposicionamento de abrigo de passageiros 

Visita de Diagnóstico [Executivo] 

12 
Trabalhos efetuados, pela Freixivias, na Rua Principal, retirada de abrigo 

de passageiros 
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13 

Inicio de obras de saneamento na Rua dos Trinta 

   

 

15 

MDMS 2019 - 2020 - Caminhada em Arrouquelas 

    

    

19 

Inicio festejo da Freguesia  

  

  

22 Assembleia Municipal Rio Maior 
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28 

SEPNA [GNR] DECIR2020 

    

 

MARÇO 

06 TASQUINHAS 2019 

16 
Encerramento dos serviços da secretaria da junta, derivado ao estado de 

emergência declarado pelo governo 

19 Declarado Estado de Emergência [COVID 19] 

23 

Desinfeção com Hipoclorito [Sécio + Mari Pião]  

 

  

24 
Resíduos Urbano [Recolha Zonas ...] 

Terça-feira, 24 de março⋅07:30 – 08:00 

 

25 58º Aniversário da Freguesia de Arrouquelas, 1962 - 2020 
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30 Desinfeção COVID. 19 [CMRM] +Voluntários [J Diogo, Vítor Pião, A Luís Morgado.  

31 

Reunião Presidente Câmara [Zoom - Sessão Síncrona] 

Largo dora 

  

  

  

ABRIL 

01 

Regar relva Igreja 

Emídio Madaleno, desinfeção espaços públicos com Hipoclorito 

Inicio da data de entrega do Irs 2019 

 

   

02 Reparação canalização igreja 
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03 Resíduos Urbano [Recolha Zonas ...] 

04 

Desinfeção Hipoclorito [A Luis] Joao Paulo 

Colocação Tampa cimento Saneamento, Rua Principal (bombas) 

Colocação Tampa cimento Saneamento, Rua Dr. João Afonso Calado da Maia 

(João Marcelino) 

Mercado diário, apoio aos vendedores e fregueses plano de contingência.  

5 Corte ervas empresa 3d X 2pax X 8h 

6 Luis Ricardo (listar m2) Cemitério Fase III 

07 
João Paulo CMRM + Civiberica André Barbosa 

Serviços externos: António Luís Morgado 

08 Serviço externos: Desinfeção Hipoclorito Sódio [Emídio Madaleno] 

09 
Questionário CNS - COVID-19 - Perceção das Juntas de Freguesia das 

dificuldades sentidas pela população 

10/12 

Sexta-feira Santa, Páscoa 

 

   

13 Emídio Saramago [Jardim Poço] 

15 

Freixivias: gestão intervenções urgentes... 

Ruas como Joias [corte ervas vias a requalificar] D1 Rua José sebastião bento; 

Rua da Escola Velha Rua da Sanguinheira [largo junto Cartola] 

17 

Armando Cruz + Luis Mário 

Civibérica - Cristo [D1] 

João Paulo CMRM (caudal ip10) 

Ruas como Joias [D2] 

18 

Ruas como joias [D3] rua Joaquim Coelho fialho + Largo Maria Elvira Rua da Fonte 

da Breja Travessa dos Calados Travessa Quintal do Lopes 

    

20 Civibérica - Inicio de trabalhos - alcatroamento de ruas 
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21 

José Luís Veríssimo Transladar Oliveira bairro social 

    

   

 

    

João Paulo (CMRM) lP10 Hidráulica 
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David Duque [Brinçal] 

22 Colocação betuminoso rua pinhal fazenda, calados 

23 Civibérica ... remates 

24 

Ruas Como Joias [T2_D1 Rua da Comissão de Melhoramentos, Rua do Nort 

 

 

 

 

25 

Hastear Bandeiras, 25 de abril comemorações restritivas. 

 

   

25 Rua como Joias [T2_D2] Rua da Igreja, desde Amarino até ecoponto 
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27 

Civiberica [Largo Combatentes] 

JFA: Limpeza estaleiro [José Luís Veríssimo] 

PAVET On: sinalizar locais para Colocação 

28 Documentos de Prestação de Contas 2019 

30 Gonçalo 2 cargas detritos e limpeza 

 

 

  

  

 

  

  
  



 

JUNTA DE FREGUESIA DE ARROUQUELAS 
       MUNICIPIO DE RIO MAIOR 

INFORMAÇÕES 

 
 
 

Rua Principal, nº 265 2040-031 Arrouquelas Telf e Fax (+351) 243949465 Tlm (+351) 996529850 NIPC 506549054 

 Email: geral@freguesiadearrouquelas.pt URL www.freguesiadearrouquelas.pt  JFA_FXX 

 

 

MAIO 

04 Início Projeto CEI+ - Artur Manuel Ferreira Coelho [Projeto Social 2020-2021] 

07 Substituição Router SIBS - Wondercom [ATM Praça do mercado] 

10 Dupla Légua da Freguesia de Arrouquelas [ARCA] 

12 Construção valeta na Travessa dos Calados [João Silva, Lda.) 

14 Substituição Router SIBS - Wondercom [ATM Praça do mercado] 

26 Sessão de Trabalho Delegação de Competências CMRM 

27 Formação Eco-colaboradores Freguesias XX ABAE 

28 Reunião 1/2020 DECIR 2021 - Bombeiros Voluntários de Rio Maior 

 

 

 

JUNHO | 2020 

01 Substituição Router SIBS - Wondercom [ATM Praça do mercado] Cisco out 

02 Inicio Trabalho Corta-Silvas [Competências delegadas 2020] 

  

 























Documento de informação sobre a atividade da Junta de Freguesia de Arrouquelas e respetiva situação financeira, ao abrigo do 
disposto na alínea e) do n.  º 2 do art.º 9.º da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das autarquias Locais

1

DOCUMENTO 
INFORMAÇÕES ARROUQUELAS, 18 MAR 2021 

 

NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Foi com pesar que assist imos, no passado dia 18 

de fevereiro de 2021, ao abate do pinheiro da 

Igreja (Pinus Pinea), um exemplar de boa 

memória, plantado seguramente na primeira 

metade do séc. dezanove, o que lhe permitiu 

acompanhar em si lêncio e sossego um longo 

período da vida de Arrouquelas.  

Jamais poderia ter sido um ato gratuito, dada 

a consideração e respeito que esta árvore nos 

merece, pela l igação que estabeleceu com 

Arrouquelas nos seus principais momentos de 

comunidade arrouquelense teve nesta árvore 

um forte referencial identitário e um repositório 

de memórias pessoais, e coletivas, 

verdadeiramente indescrit ível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

O pinheiro da igreja mostrou os primeiros sinais 

de doença em finais de novembro de 2017, 

altura em que se atribuíram culpas - infundadas 

- à existência de ramificações de Hedera Hélix, 

vulgarmente conhecida como hera, 

considerada ora planta ornamental ora praga 

vegetal, que estraga paredes e sufoca outras 

plantas, e ao encharcamento da raiz do 

pinheiro, provocada pelo rompimento 

circunstancial do cano de abastecimento do 

sistema de rega.  

A iminência de degradação fatal da árvore 

levou ao contacto com o - Instituto Pedro 

Nunes, de Coimbra - cuja equipa se 

deslocou ao local, para recolher amostras  

que permit issem diagnosticar a situação, 

o que se veio a confirmar.  

No relatório de Ensaio ( IPN/FITOLAB/077) é 

descrita a existência de nematodes 

fungivoros e bacteriófagos nos ramos da 

copa do pinheiro, e de vários tipos de 

fungos, com destaque para o Sphaeropsis 

sapinea, causador de degradação em 

espécies de Pinus e Mariannaea elegans, 

comum em madeira em processo de 

apodrecimento, para além de inúmeras 

galerias de Cerambicideos.  

A empresa Árvores & Pessoas foi a 

responsável pelo corte, contratualizado 

com o Município de Rio Maior , sendo 

intenção do executivo proceder à 

requalif icação do espaço, com possível 

rearborização seletiva e nivelamento de 

terras e acessos pedonais, estando 

prevista a colocação, em local visível, de 

uma lâmina retirada do pinheiro, com 

datação para memória futura.  

ANEXO 9 
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ATIVIDADES
 

 

ARROUQUELAS, 18 MAR 2021

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

M
e

n
sa

lm
e

n
te

 Limpeza de espaços verdes, corte de ervas e manutenção de espaços públicos

Limpeza de ruas e vias de acesso [trabalho voluntário] 

Contacto com proprietários [sensibilização e acompanhamento] 

Gestão, comunicação & acompanhamento global das intervenções  

# Supervisão de medidas de contingência Covid.19 

GESTÃO & FUNCIONAMENTO 

Assembleia Municipal 12 dezembro 2020 | 27 fevereiro 2021 

Assembleia de Freguesia 20 dezembro de 2020 

Câmara Municipal Rio 
Maior - Presidente 16 dezembro 2020 | 11 fevereiro 2021 

Junta de Freguesia 
[Executivo]  

Comissão Municipal Defesa da Floresta 3 março 2021 

dezembro  

16 

Requalificação da sede e espaço da garagem, com pavimentação, caixas e sumidouros 
(João Alfredo Silva Lda.) 

Substituição de contentores Rua José Ferreiro, Praça do Mercado, Rua Principal junto 
ecoponto  e Jardim do Triangulo 

Plenário Conselho Local de Ação Social  representação institucional 
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ACTIVIDADES
 

 

ARROUQUELAS, 18 MAR 2021

dezembro 0 

16 Recolha de Fogo de Artificio  secções  para apoio aos festejos de Natal; oferta da 
Câmara Municipal de Rio Maior 

17 Webinar Fresoft: secretaria e serviços administrativos 

18 Freixivias Lda: requalificação de valetas na Rua dos Combatentes 

19 Atividades gestão Covid-19  Mercado Diário de Arrouquelas 

21 Vidral Lda.  intervenção nas vitrines, portas e janelas da Junta de Freguesia 

28 Civibérica Lda: levantamento de caixas 

29 Colocação de toldo nas instalações do Mercado Diário de Arrouquelas (Estores Leão Lda)

janeiro  

4 Inicio intervenção Kelas Parque  requalificação; Marimaior Lda. 

5 Remates em calçada  Portelinha e Rua Principal  António Cipriano Unipessoal Lda. 

6 Reunião Serviço Municipal de Proteção Civil  Medidas covid-19; Cineteatro Municipal 

7 Preparação de terreno para colocação de calçada  Travessa dos Caçadores Fase II; 
intervenção a cargo de João Alfredo Silva Lda. 

8 Sessão de trabalho com Freixivias Lda. - intervenções para primeiro semestre 2021 

9 
Gestão e acompanhamento de medidas de prevenção Covid-19 no Mercado Diário

Acompanhamento de propostas de intervenção: calçada Rua Principal (Igor Martinho), 
requalificação caminhos rurais 
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ACTIVIDADES
 

 

ARROUQUELAS, 18 MAR 2021

janeiro 1 

13 

Comissão de proteção Civil: Sessão de trabalho relativa a medidas municipais Covid-19 

Sessão de trabalho com parceiros interessados na requalificação de espaço público:  valeta 
em calçada na Rua Joaquim António do Casal (David & Ana Casal Diogo) 

Tomada de posse dos corpos sociais do Centro Social e Paroquial de São João Batista  
Ribeira de São João (representação institucional) 

15 
Sessão de trabalho com parceiros interessados na requalificação de espaço público:  valeta 
em calçada na Rua Professora Isabel P Freire (José Tomás Grazina) 

Sessão de trabalho: membros da mesa eleitoral: organização de medidas Covid-19

16 

Gestão e acompanhamento de medidas de prevenção Covid-19 no Mercado Diário

Acompanhamento de propostas de intervenção: Rua dos Arneiros (Elsa Tinta) 

Confrontações com espaço público: Rua dos Arneiro (José Lopes Anacleto) 

17 Colocação de plástico celofane em volta do Sobreiro da Igreja (controle sanitário)

18 
Construção de valetas em cimento (EM 510, Rua Joaquim Coelho Fialho, Rua dos Arneiros); 
intervenção a cargo de Freixivias Lda. 

20 Intervenção em estrutura Telecom (poste caído)  Travessa da Pré-Escola (Beth Rocha)

21 
Aquisição de CPU (Computador) para enriquecimento de serviços administrativos; aquisição 
efetuada na empresa Ribalnet Lda. 

22 Receção de materiais para mesa eleitoral de Arrouquelas <Município> 

23 

Gestão e acompanhamento de medidas de prevenção Covid-19 no Mercado Diário

Sessão de trabalho com António Fonseca Unip. Lda: Cemitério, Parque de Merendas e 
Centro de Estar (vegetação, arbustos e árvores) 

SIBS Multibanco (Mercado Diário): reporte de avaria (comunicações) 

24 Eleições Presidenciais: dia de votação (Mesa Eleitoral de Arrouquelas) 

25 Reinstalação de software de gestão FRESOFT  atualização final 

27 
Sessão de trabalho Câmara Municipal de Rio Maior (Departamento de Turismo); análise e 
distribuição de descritores de paisagem (Quilómetro Zero)  Ponto de visitação: Igreja da 
Paróquia de Arrouquelas 

29 
Câmara Municipal de Rio Maior: de materiais de divulgação de medidas Covid-19 <Irene 
Frutuoso>  

30 Gestão e acompanhamento de medidas de prevenção Covid-19 no Mercado Diário
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ACTIVIDADES
 

 

ARROUQUELAS, 18 MAR 2021

fevereiro 1 

1 
Trabalhos saneamento básico na Rua do Casal (Município) 

Recolha de resíduos volumosos (Municipio) 

2 Receção de materiais de divulgação de medidas Covid-19 (Câmara Municipal Rio Maior) 

3 Aquisição de ciprestes para Cemitério  António Fonseca Unip Lda 

5 Colocação de Ciprestes no Cemitério  Murete intermédio  António Fonseca Unip Lda 

6 Gestão e acompanhamento de medidas de prevenção Covid-19 no Mercado Diário

8 Centro de Estar: retoma de atividades (Ana Nogueira), após licença de maternidade

9 Confrontações com espaço público: Rua Pinhal da Fazenda (José Barros Cruz & A. Cruz)

15 Requalificação de paredes e muros do cemitério  zona frontal átrio; Marimaior Lda 

18 
Abate do pinheiro da igreja (pinus pinea); intervenção a cargo de Pessoas & Árvores 
(Mortágua), com apoio da Câmara Municipal de Rio Maior 

19 
Efeméride local: hastear de bandeiras por ocasião do 59.º aniversário da Freguesia de 
Arrouquelas (fundação) 

22 Sessão de trabalho Executivo: análise documental (atas em atraso) 

24 Colocação de leitor de paisagem (Quilometro Zero) - Igreja Paroquial de Arrouquelas

25 
Sessão de trabalho Censos 2021: reunião com o objetivo de preparar o processo censitário 
no Concelho de Rio Maior e na freguesia de Arrouquelas 

27 
Colocação de arbustos (de proteção) e seleção de varas (choupos) na zona do Parque 
de Merendas; intervenção a cargo de António Fonseca Lda 

março  

1 Sessão de trabalho com Ana nogueira: Plano de atividades para 2021 (gestão Covid-19) 

3 
Reparação e requalificação de portas, janelas e vitrines (sede Junta de Freguesia, 
Mercado Diário, Kelas Parque, Centro de estar e Igreja): Vidral Lda 

3 Censos 2021: entrevistas com candidatos a recenseadores e coordenador de freguesia

11 Georreferenciação de propostas de reforço da iluminação pública: Município (R Rosário)

13 Gestão e acompanhamento de medidas de prevenção Covid-19 no Mercado Diário
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SITUAÇÃO FINANCEIRA

ARROUQUELAS, 18 MAR 2021 
  
  

DISPONIBILIDADES Valores referenciados à data de  25 de fevereiro de 2021 

Em cofre ...  Caixa 504,38 EUROS 

Em bancos  26 811,76 EUROS 

TOTAL 27 316,14 EUROS 

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA Despesas de Capital 

        Dotações Despesas Dotação %  
EXEC  #               Corrigidas Pagas Disponível


























































































































































































