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 Quadriénio 2017 / 2021  
   

 Ata nº 50 / 2020  
     

 Ata da Sessão Ordinária de 25/08/2020  

      

 

PRESENÇAS: 

Presidente: João Paulo Relveiro Martinho Colaço 

Secretário: Mário Eugénio Pião Vitorino Anacleto 

Tesoureiro: Sérgio António Bento Vivo 

Assistente: Vera Lúcia Lisboa Pião 

 

FALTAS: 

  

  

  

 

Início reunião: Vinte e uma horas 

Encerramento: Vinte e três horas e trinta minutos  

Resumo diário da Tesouraria:   

Banco: quarenta e três mil novecentos e cinquenta e um euros e setenta 

e nove cêntimos [43951.79] 

Caixa: seiscentos e oitenta e um euros 3e trinta e um cêntimos [681.31] 

Total: quarenta e quatro mil seiscentos e trinta e três euros e dez 

cêntimos [44633.10€] 

Observações: Caixa à data de 12 de agosto de 2020, banco à data de 24 de 

agosto de 2020 
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Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte, reuniu às vinte e 1 

uma horas o executivo da Junta de Freguesia de Arrouquelas para uma 2 

sessão Ordinária, sob a presidência de João Paulo Relveiro Martinho Colaço, 3 

na qualidade de Presidente de Junta, que contou com a presença do 4 

Secretário Mário Eugénio Pião Vitorino Anacleto e do Tesoureiro Sérgio 5 

António Bento Vivo. ------------------------------------------------------------------------------------     6 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  7 

Da Ordem de Trabalhos constavam os seguintes assuntos: ----------------------------  8 

Período Antes da Ordem do Dia (AOD): ------------------------------------------------------- 9 

i) Análise e aprovação de atas. ------------------------------------------------------------------  10 

ii) Informações, expediente documentação financeira; --------------------------------  11 

iii) Atividades. --------------------------------------------------------------------------------------------  12 

Período da Ordem do Dia (POD): -----------------------------------------------------------------  13 

1. Assuntos para conhecimento; ------------------------------------------------------------------  14 

1.1 Cemitério – Furto de numeradores; ---------------------------------------------------------   15 

1.3 Colocação de abrigo de passageiros na Rua Principal. ---------------------------  16 

1.4 Aquisição de toldo ou abrigo para o Mercado Diário. -----------------------------  17 

1.5 Faturação eletrónica. ----------------------------------------------------------------------------   18 

1.6 Proposta de alargamento de Ecoponto para o Bairro Social. -------------------  19 

1.7 Proposta de construção e elevação de lombas, Rua Principal. ----------------  20 

1.8 Dispensadores de álcool gel. -----------------------------------------------------------------  21 

1.9 Requalificação da Rua dos Fundadores da Junta de Freguesia. ---------------  22 

2. Assuntos para deliberação; --------------------------------------------------------------------- 23 

2.1. Homologação de procedimento concursal. ------------------------------------------  24 

3. Outros assuntos; --------------------------------------------------------------------------------------  25 

Período Depois da Ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------   26 

4. Intervenção do público. --------------------------------------------------------------------------  27 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  28 

-----------------------------------                   Quórum                 ------------------------------------  29 
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Verificada a existência de quórum deu-se início à reunião pelas 21 horas, 30 

onde o presidente passou no imediato ao período seguinte.  ------------------------  31 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    32 

Período Antes da Ordem do Dia: -----------------------------------------------------------------  33 

i) Análise e Aprovação de Atas; ------------------------------------------------------------------   34 

Foi aberta, pelo senhor Presidente, a sessão número 50, de 25 de agosto de 35 

2020, cumprimentou os presentes e deu inico à sessão com a reapreciação 36 

de atas, nomeadamente as atas número 21, 23, 43, 44 45, 47 e 49. Depois de 37 

uma breve descrição de como se processaria a sessão, passou a palavra ao 38 

senhor tesoureiro Sérgio Vivo. ----------------------------------------------------------------------    39 

Tomando da palavra o tesoureiro, reiterou e alertou, novamente, para o 40 

facto de a ordem de trabalhos não chegar a tempo e horas, e quis 41 

esclarecer, com a Vera Pião, situações que continuam a acontecer a nível 42 

de tesouraria, a titulo de exemplo nomeou duas das situações: 1) atividades 43 

propostas para pagamento e já estão pagas; 2) atividades propostas para 44 

pagamento para uma entidade e já foram pagas por outra, e quer saber, 45 

em concreto, qual o circuito das faturas. -----------------------------------------------------  46 

Tomando da palavra o presidente reiterou que houve um atraso na entrega 47 

das faturas por na altura não existir tesouraria e nesse tempo foi se insistindo 48 

com a Câmara Municipal de Rio Maior para o reembolso do valor enviado, 49 

nos mapas da Delegação de Competências. ----------------------------------------------   50 

Tomando da palavra o tesoureiro reiterou que existe outro assunto que 51 

pretende ver esclarecido que é em relação à despesa efetuada pelo senhor 52 

António Balanco na Churrasqueira no mercado diário, e solicitou 53 

explicações. Foi explicado ao executivo de que foi feita uma só fatura, com 54 

a junção de vários dias (fim de semana), com a quantidade de mercadoria 55 

levada pelo senhor António Pedro, e que está escrito na parte de trás as 56 

datas e quantidades e a quem pertencem. ------------------------------------------------   57 
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Tomando da palavra o secretário reiterou que se o senhor António Balanco 58 

deixou de ter onde tomar as refeições, na sequência da Maeluisa ter 59 

fechado, e tal como foi falado numa outra reunião, ele podia ir buscar a 60 

mesma à churrasqueira. Sendo no momento a situação diferente e com a 61 

abertura da Maeluisa, poderá retomar o que terá ficado inicialmente 62 

acordado, embora, ao falar com o senhor António Balanco, não seja de sua 63 

intenção voltar (por motivos pessoais). Sobre as faturas tudo se pode resolver 64 

com uma única fatura, para os dias que seja adquirido a refeição na 65 

churrasqueira do mercado diário. ---------------------------------------------------------------   66 

Tomando da palavra o tesoureiro reiterou que existem uma série de 67 

alterações às atas apresentadas e que passou a numerar: ---------------------------  68 

1) Ata 44, o valor financeiro por extenso não está correto e tem a palavra 69 

quarenta a mais (retificação efetuada durante a sessão); ----------------------------  70 

2) Ata 44,  linha 166, onde consta, passamos a transcrever: “… isto é, por 71 

cada fatura que o presidente faça …”, e reiterou que o presidente não faz 72 

faturas, mas sim apresenta faturas (retificação efetuada durante a sessão); --  73 

3) Ata 44, motivo da abstenção do tesoureiro, passamos a transcrever: “ … 74 

dependente da reposição das atas em atraso…”, quer que volte a dizer, o 75 

que inicialmente tinha sido acordado e que o seu voto não está 76 

dependente (retificação efetuada durante a sessão); ---------------------------------  77 

4) Ata 44, linha 243, onde diz tesoureiro deveria constar presidente; --------------- 78 

5) Ata 47, linha 37, onde diz; passamos a transcrever: “ …o tesoureiro falou no 79 

atraso dos vencimentos…”, não houve atraso nos vencimentos, mas sim 80 

atraso na disponibilização do documento com o valor dos vencimentos 81 

(retificação efetuada durante a sessão);  ---------------------------------------------------- 82 

6) Deixou um alerta para que as atas sejam lidas depois de terminadas, para 83 

evitar e corrigir erros ortográficos e assim é escusado vir para à reunião 84 

apontar alterações desnecessárias (se houvesse o cuidado após a redação).   85 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  86 
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Ata 21, aprovada por maioria; --------------------------------------------------------------------  87 

Ata 23, aprovada por maioria, --------------------------------------------------------------------  88 

Ata 43, aprovada por maioria, --------------------------------------------------------------------  89 

Ata 44, aprovada por maioria, --------------------------------------------------------------------  90 

Ata 45, aprovada por maioria, --------------------------------------------------------------------  91 

Ata 47, aprovada por maioria, --------------------------------------------------------------------  92 

Ata 49, aprovada por maioria, --------------------------------------------------------------------  93 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   94 

ii) Informações, expediente documentação financeira; --------------------------------  95 

O senhor presidente informou sobre a correspondência relevante: ---------------- 96 

a) a sociedade de direitos de autor solicitou informação sobre espetáculos 97 

previstos e cancelados na freguesia; ----------------------------------------------------------- 98 

b) legislação a prorrogar as sessões, executivo e deliberativo, por 99 

videoconferência até à data de 31 de dezembro de 2020; --------------------------- 100 

c) envio de relatório, ensaio, sobre o pinheiro da igreja, vindo do instituto 101 

Pedro Nunes, laboratório Fitossanidade, acoplado à Universidade de 102 

Coimbra e após a última reunião, a dezasseis de agosto,  com o objetivo de 103 

identificação de fungos cultiváveis, despiste de nemátodes da madeira do 104 

pinheiro, bursaphelenchus xylophilus e outros nemátodes, do relatório é 105 

destacado o seguinte: “ dos fungos indicados destaca-se em termos 106 

fitossanitários Sphaeropsis sapinea, agente causal de “dieback” em espécies 107 

de Pinus, tendo este sido detetado apenas no pinheiro- manso principal, que 108 

se encontrava em estado avançado de declínio. Os restantes fungos 109 

isolados e identificados não representam qualquer tipo de risco fitossanitário 110 

em Pinus pinea, sendo apenas importante destacar que o fungo 111 

Marannaera elegans é comum em madeira em processo de 112 

apodrecimento, tendo este fungo surgido também na planta com um 113 

estado mais avançado de declínio. É de realçar ainda a presença de 114 

inúmeras galerias de insetos Cerambicídeos no tronco e ramnos da arvore, 115 
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que podem ter contribuído também para a morte da mesma, a par do 116 

fungo e até dum provável estrangulamento das raízes. Para a densidade 117 

destes insetos diminua ou pelo menos não aumente, de forma a que não 118 

invadam outras arvores próximas, recomendamos o corte deste pinheiro já 119 

morto.” – --------------------------------------------------------------------------------------------------- 120 

Das ideias discutidas com o instituto surgiram duas propostas: ----------------------- 121 

1) realizar o corte e encontrar uma forma de manter uma parte do tronco 122 

com os anéis e ou a colocação de uma placa com a sinalização dos anos e 123 

algum acontecimento relacionada com as datas ou ficar presente numa 124 

sala pública como uma espécie de leitor de paisagem, isto é um leitor 125 

histórico de datas; --------------------------------------------------------------------------------------126 

2) realizar o corte total e plantar novas árvores e trazer uma placa para a 127 

sede da junta de freguesia com alusão histórica sobre o pinheiro; -----------------128 

d) unidade móvel de rastreio contra o cancro da mama, que será no dia 3 129 

de setembro no Arraial da festa; ----------------------------------------------------------------- 130 

e) vacinação dos canídeos e felídeos, no dia 19 de setembro, será feita a 131 

divulgação, e o local será o do  costume (recinto de festas), pelas 10h30. -----132 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    133 

iii) Atividades – realizadas e por realizar. ------------------------------------------------------ 134 

O senhor presidente informou sobre as atividades mais relevantes entre os 135 

meses de junho e agosto, entre as quais se destacam: --------------------------------- 136 

a) continuação de implementação das medidas de contingência no 137 

mercado diário, aos sábados, com a colaboração do senhor Mário Pião e 138 

da senhora Judite Relveiro; ------------------------------------------------------------------------- 139 

b) interrupção no fornecimento de abastecimento da água, com diferentes 140 

intensidades e durações, nos dias 18, 19, 20 e no dia 23 de julho, situação 141 

reposta gradualmente e, para que conste, como existe a necessidade de 142 

intervenção na área, os dias acima mencionados serviram como uma 143 

experiência, para melhorar futuramente o abastecimento de água na 144 
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freguesia e que, infelizmente, não foi bem sucedida. Como tal, foram 145 

identificados entre 4 a 5 pessoas que estão na linha média alta de 146 

abastecimento, para que possam identificar os períodos em que existe 147 

diminuição ou a intensidade do caudal da água, para se tentar resolver este 148 

constrangimento existente na freguesia. Será depois ativado o contacto com 149 

o senhor engenheiro para a regulação dos 4kg para os 5kg, para que, com 150 

muito cuidado, não existam ruturas. Depois de identificado o problema, 151 

normalmente, entre uma a duas horas a situação é regularizada; ----------------- 152 

c) contacto com a Agrolex, senhor Manuel Antunes, para a limpeza e corte 153 

da vegetação; ------------------------------------------------------------------------------------------  154 

d) visita de acompanhamento com o engenheiro Telmo, no dia 20 de julho, 155 

para efetivar a colocação de lombas na Rua Principal e a proposta será, 156 

passamos a transcrever:  “ Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 157 

Rio Maior, Estimado senhor Luís Filipe Santana Dias, Eng.º, Na sequência dos 158 

contactos estabelecidos juntos dos serviços que superiormente dirige, e 159 

decorrente das referências que temos vindo a recolher, nomeadamente 160 

junto da população local, vimos junto de vossa Excia solicitar o apoio dos 161 

serviços da Câmara Municipal de Rio Maior na construção de uma lomba e 162 

na elevação de uma passadeira, ambas na Rua Principal, em Arrouquelas 163 

(ver anexo 1). Trata-se de uma proposta que pretende, sobretudo, atenuar 164 

os riscos associados à circulação automóvel nesta parte da povoação, cuja 165 

proximidade com estabelecimentos comerciais favorece igualmente a 166 

circulação de pessoas e bens, carecendo assim de regulação funcional, 167 

enquanto apoio de retaguarda. Reitera-se que a observação das condições 168 

e características do nosso pedido já foi efetuada durante o mês de julho do 169 

corrente ano (20/07/2020), com a presença do Eng. Telmo Filipe, mais tarde 170 

reforçada com deliberação favorável por parte do nosso Executivo, de 25 171 

de agosto. “ ----------------------------------------------------------------------------------------------  172 
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e) deservagem e corte de ervas, limpeza de valetas em parceria com os 173 

voluntários da freguesia, intervenção da empresa Corta Silvas da senhora 174 

Filomena Fonseca, da empresa Rua Como Joias e trabalhos com a 175 

niveladora com o apoio da empresa Freixivias; -------------------------------------------- 176 

f) sinalização de furto, no dia 30 de julho, de cerca de trezentas placas, 177 

numeradores do cemitério, foi efetuada uma comunicação eletrónica nos 178 

serviços da Policia de Segurança Pública que ficaram de vir à freguesia e 179 

comunicada a situação à Guarda Nacional Republicana de Rio Maior; -------- 180 

f) incêndio na zona do Salgueirinho, no dia 30 de julho, ao pé do senhor 181 

Belchior; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 182 

g) convite para assistir à missa ao ar livre e à procissão, este ano um tanto ao 183 

quanto diferente dos outros anos derivado aos acontecimentos atuais; --------- 184 

h) inicio da terceira fase da requalificação dos muros do cemitério, no dia 3 185 

de agosto, e o senhor presidente tem a expectativa de que o espaço fique 186 

digno e assumiu compromisso com o senhor Luís para uma última e 187 

derradeira fase a ser negociada com o executivo e que irá envolver a 188 

limpeza do muro que falta e retirar a capa envolvente para pintura com 189 

tinta e requalificação final exterior da Capela com o beirado e a pintura das 190 

telhas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  191 

i) reposição do arquivo, no dia 15 de agosto, na sala de espera do gabinete 192 

médico com a aquisição de prateleiras no Leroy Merlin para colocação dos 193 

documentos; --------------------------------------------------------------------------------------------- 194 

j) visita dos serviços municipais, no dia 17 de agosto, organizado e orientado 195 

pelo senhor Gonçalo, para verificação do estado do portão no centro de 196 

estar e foi sugerido pelo senhor Paulo fazer uma base em ferro e o portão em 197 

madeira para dar continuidade ao espaço das burritas, para verificação de 198 

caixas, passeios e os remates, o parque de merenda e uma ou outra rutura. 199 

Após a visita, o senhor presidente ficou com a ideia de que, se a Câmara 200 

Municipal disponibilizar entre 10 a 12 toneladas de massas frias e o cilindro é 201 
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possível terminar os remates na freguesia ou então, conforme o preço das 202 

massas frias, terminar os trabalhos com a empresa Freixivias. -------------------------  203 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   204 

Período da Ordem do Dia: --------------------------------------------------------------------------  205 

1. Assuntos para conhecimento; -----------------------------------------------------------------  206 

1.1 Cemitério – Furto de numeradores; ---------------------------------------------------------   207 

O executivo foi informado do furto ocorrido no cemitério, dos numeradores e 208 

reiterou que, após análise aos orçamentos (Diacria, Maxiarte, Porta Imagem, 209 

Bom Sinal e SNSV) existem valores desde os 720€ (setecentos e vinte euros) a 210 

2030€ (dois mil e trinta euros), e o material varia entre o alumínio (mais caro) 211 

e o PVC (mais barato). Na Maxiarte, o senhor Jorge Mateus faz uns 212 

marcadores, numeradores pequenos para colar nas campas a 0.60€ 213 

(sessenta cêntimos) mais iva cada e nos que for necessária estaca é 214 

colocado à posterior. Tomando da palavra o secretário reiterou que o mais 215 

correto seria aproveitar os que ainda lá estão para o cemitério novo, ou seja 216 

no cemitério velho ficar tudo com os mesmos numeradores e no novo 217 

aproveitar os que sobraram. Tomando da palavra o presidente reiterou que 218 

para além dos numeradores no cemitério velho existe também as placas dos 219 

talhões, e o módulo do cemitério no programa Fresoft está a ser atualizado 220 

com a matriz. ---------------------------------------------------------------------------------------------   221 

O executivo tomou conhecimento, deliberou e aprovou por maioria 222 

(deliberação n.º 62), com dois votos a favor (MP e JP) e uma abstenção (SV) 223 

até estar reposta a legalidade (diversas atas em atraso), a aquisição de 224 

numeradores de cemitério. -------------------------------------------------------------------------  225 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   226 

1.2 Finalização das obras do Parque de Merendas; ---------------------------------------   227 

O executivo foi informado de que irá ser dada a continuidade ao projeto, 228 

elaborado pela Arquiteta Bárbara Vitorino, do Parque de Merendas com a 229 
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empresa Freixivias e já foi passada a informação ao Município da intenção 230 

de colocação de iluminação no local. --------------------------------------------------------  231 

O executivo tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------  232 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  233 

1.3 Colocação de abrigo de passageiros na Rua Principal. ---------------------------  234 

O executivo foi informado de que, se irá avançar com a obra de colocação 235 

do abrigo de passageiros, junto à associação na Rua Principal e já foi 236 

solicitado ao senhor João Silva a colocação de uma base como estrutura de 237 

apoio ao apeadeiro, será feita a aquisição à empresa Cabena.  ------------------   238 

O executivo tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------  239 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    240 

1.4 Aquisição de toldo ou abrigo para o Mercado Diário. ------------------------------  241 

O executivo foi informado da necessidade de colocação de um toldo, 242 

proteção ou abrigo no mercado diário, derivado ao período de mudança 243 

de estação, e um dispensador de pé de álcool gel portátil para a entrada e 244 

um outro dispensador de álcool gel para a zona do multibanco. ------------------  245 

O executivo tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------  246 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   247 

1.5 Faturação eletrónica. ----------------------------------------------------------------------------  248 

O executivo foi informado de que Rio Maior tem a faturação eletrónica a 249 

partir da comunidade intermunicipal e da sua ligação à central de compras, 250 

como a freguesia não faz parte do compromisso da central de compras o 251 

processo encontra se de momento bloqueado, no entanto existem dois 252 

operadores indicados pela Fresoft, Saphety no valor dos 700€ (setecentos 253 

euros) e o Yeti que são 200€ (duzentos euros), não será possível para já 254 

indicar qual é o que melhor se adequa às necessidades da junta, por 255 

indisponibilidade do comercial da Fresoft. ---------------------------------------------------  256 

O Executivo tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------  257 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   258 
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1.6 Proposta de alargamento de Ecoponto para o Bairro Social. --------------------  259 

O executivo foi informado da proposta, de alargamento para o bairro social 260 

de um Ecoponto, situação já analisada pela engenheira Vera. Na sequência 261 

da anterior proposta foi equacionado a colocação de um novo contentor 262 

junto aos ecopontos que estão situados ao pé da casa do senhor Carlos 263 

Marques e verificar qual a melhor solução para a zona do mercado diário 264 

(novos ecopontos ou maiores ou duplicar). Tomando da palavra o tesoureiro 265 

reiterou que na zona da Naturidade também se deveria equacionar a 266 

deslocação dos Ecopontos, para facilitação da manobra de algum camião 267 

que entre ou saia das instalações da Unidade. --------------------------------------------  268 

O executivo tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------  269 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   270 

1.7 Proposta de construção e elevação de lombas, Rua Principal. -----------------  271 

O executivo foi informado da proposta de construção e elevação de lomba 272 

na Rua Principal, assunto anteriormente mencionado na linha 149. A 273 

construção de uma lomba na Rua Principal na zona ao pé do antigo 274 

estabelecimento comercial do senhor António Vitorino e pôr sugestão do 275 

engenheiro a elevação da passadeira ao pé do apeadeiro no Largo 25 de 276 

março. Tomando da palavra o tesoureiro reiterou que além da proposta 277 

sugerida, era de repensar a recolocação da passadeira na Rua Principal 278 

antes da Associação, para a zona ao pé do novo abrigo. Tomando da 279 

palavra o presidente reiterou que, a pedido da senhora Isabel Margarida, 280 

solicitou para análise a colocação de uma lomba na entrada da Rua 281 

Principal ao pé da casa da solicitante, mas aquando a visita do senhor 282 

engenheiro foi negada a intervenção, por se encontrar fora do limite da 283 

freguesia. Tomando da palavra o tesoureiro questionou se existe alguma 284 

data para a revisão do P.D.M. (Plano Diretor Municipal). Tomando da palavra 285 

o secretário reiterou que embora esteja atrasado, foi dado um limite até ao 286 

final do ano para estar concluído, embora possa ser alargado o prazo 287 
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derivado à situação atual do país. Tomando da palavra o presidente reiterou 288 

que ainda nem sequer chegou, da Câmara Municipal, a proposta final. -------  289 

O executivo tomou conhecimento, deliberou e aprovou por maioria 290 

(deliberação n.º 63), com dois votos a favor (MP e JP) e uma abstenção (SV) 291 

até estar reposta a legalidade (diversas atas em atraso), construção de 292 

lombas e elevação de passadeira na Rua Principal. -------------------------------------  293 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   294 

1.8 Dispensadores de álcool gel. ----------------------------------------------------------------  295 

O executivo foi informado da intenção do senhor presidente em reabrir o 296 

Centro de Estar e retomar as atividades realizadas, após limpeza e pintura do 297 

espaço, repor os acessos (movéis de cozinha e casa de banho). Tomando a 298 

palavra o secretário reiterou que deveria ser adquirido um dispensador de 299 

pé com pedal para o álcool gel. ----------------------------------------------------------------   300 

O executivo tomou conhecimento, deliberou e aprovou por maioria 301 

(deliberação n.º 64), com dois votos a favor (MP e JP) e uma abstenção (SV) 302 

até estar reposta a legalidade (diversas atas em atraso), a aquisição de 303 

dispensadores de álcool gel, verticais e em PVC, para o mercado diário, 304 

centro de estar e multibanco (ATM). ------------------------------------------------------------  305 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   306 

1.9 Requalificação da Rua dos Fundadores da Junta de Freguesia. ----------------  307 

O executivo foi informado da proposta de requalificação na Rua dos 308 

Fundadores da Junta de Freguesia, junto à casa do senhor Fernando 309 

Fernandes, que deu entrada na Câmara Municipal antes do Covid 19 e que 310 

passa por a colocação de massas frias na zona. E como resposta pode ser 311 

dado que de momento não existem condições para avançar, mas que 312 

poderá até ser uma zona a intervencionar. Tomando da palavra o tesoureiro, 313 

reiterou que, passamos a transcrever: “não quer dizer que não se faça 314 

alguma coisa, (…) mas se toda a gente vai pedir…”. Tomando da palavra o 315 

secretário reiterou que, passamos a transcrever: “ a questão é que ele até 316 
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dificultou, o que ele lá fez no fim de fazer a casa, até dificultou o corte das 317 

ervas, pois elevaram aquilo para a água não correr encostada ao muro (…) 318 

porque as valetas sempre foram encostadas ao muro (…)e puseram lá pedra 319 

e até dificulta …”. Tomando da palavra o tesoureiro reiterou que, passamos 320 

a transcrever: “para além disso o Armando (…)quando a gente ai andou e 321 

foi uma briga que ele diz que teve com ele, porque o degrau, por exemplo 322 

está do lado de fora (…) só tem direitos e não tem deveres”, todos estão no 323 

direito de solicitar mas cabe ao executivo decidir se aceita ou não”. Após 324 

uma breve análise e debate foi decidido primeiro uma visita ao local para 325 

verificação e ver qual a melhor solução. Tomando da palavra o secretário 326 

reiterou que se houver o entendimento do executivo, para o próximo ano 327 

poderá ser um local a definir para uma requalificação. Tomando da palavra 328 

o presidente reiterou que se calhar ficaria resolvido o problema com a 329 

colocação de massas frias. Tomando da palavra o tesoureiro reiterou que, 330 

ao não saber se irá ser uma zona a requalificar para o ano, não interessa 331 

para já a colocação de massas frias, pois corre-se o risco de ter de se destruir 332 

o que já foi feito. Tomando da palavra o presidente reiterou que existe a 333 

questão do Largo do Raimundo pendente no encaminhamento das águas 334 

para a caixa. Na Rua dos Arneiros também existe uma zona ao pé da casa 335 

da senhora Elsa Tinta que mete água, na calçada e na grelha. Existe ainda 336 

umas manilhas para colocar nas zonas de acesso à estrada do Pontão, vale 337 

de freires, vale das lebres (manilhas estão na Câmara Municipal). Tomando 338 

da palavra o secretário reiterou ser importante solicitar ao senhor Milton 339 

juntar todas as manilhas que estão espalhadas e trazer para a junta. 340 

Tomando da palavra o presidente reiterou que na estrada que vai para a 341 

Arrifana se deveria, antes do inverno, iniciar a colocação de valetas e o 342 

reforço das valetas com a niveladora; colocação de pavê na travessa da 343 

pré escola, tarefa que provavelmente o senhor João Silva poderá executar; 344 

requalificação do espaço à volta da sede, arrecadação e garagem 345 
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(pintura), isolamento de algeroz (humidades), colocação de tela; questão 346 

das águas na rua Principal ao pé do Hélio e Amadeu e travessa que vai 347 

desde a rua dr. João Afonso Calado da Maia até à Rua dos Combatentes 348 

do Ultramar. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 349 

O executivo tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------   350 

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

1.10 Análise Financeira. ------------------------------------------------------------------------------  352 

O executivo foi informado pelo presidente que tem feito umas contas numa 353 

folha de cálculo e que as mesmas terão de bater certo com as do 354 

tesoureiro. Tomando da palavra o tesoureiro reiterou que não tem contas 355 

desde março e não vai bater certo porque não tem os dados atualizados 356 

por atraso dos serviços. Tomando da palavra o presidente reiterou que na 357 

delegação de competências da Câmara existia um total de 59301€ 358 

(cinquenta e nove mil trezentos e um euros), já foi executado o valor total de 359 

48107€ (quarenta e oito mil cento e sete euros) despesas enviadas para a 360 

câmara, falta executar 11193.64 (onze mil cento e noventa e três euros e 361 

sessenta e quatro cêntimos)e falta reembolsar 9740.47€ (nove mil setecentos 362 

e quarenta euros e quarenta e sete cêntimos). Após uma breve análise ao 363 

extrato conclui-se que falta uma parcela e a informação não está de todo 364 

completa. Existem rubricas esgotadas e outras com percentagens (30%, 60%, 365 

etc). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   366 

O executivo tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------  367 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    368 

2. Assuntos para deliberação; --------------------------------------------------------------------- 369 

2.1. Homologação de procedimento concursal. ------------------------------------------ 370 

O executivo foi informado da proposta relativa à homologação do 371 

procedimento concursal, preenchimento de posto de trabalho por tempo 372 

indeterminado (auxiliar administrativo) e para que conste em ata para 373 

depois ser publicado em Diário da República, passamos a transcrever: “ 374 
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Considerando que: Após decorrido o prazo para a audiência de 375 

interessados, e para efeitos de homologação, a junta de freguesia de 376 

Arrouquelas, recebeu a lista de ordenação final, enviada pelo respetivo júri, 377 

acompanhada das restantes deliberações do procedimento concursal 378 

comum de recrutamento, tendo em vista a ocupação, por tempo 379 

indeterminado, de um posto de trabalho de assistente operacional (auxiliar 380 

administrativo), situação que tem sido devidamente acompanhado pelo 381 

executivo; Propõe-se, para deliberação, que: Nos termos do n.º 2 do artigo 382 

28 da portaria n.º 125 – A/2019, de 30 de abril, o executivo da junta de 383 

freguesia de Arrouquelas aprove a homologação da lista de ordenação 384 

final, acompanhada das restantes deliberações do júri do procedimento 385 

concursal comum, de recrutamento, tendo em vista a ocupação, por tempo 386 

indeterminado, de um posto de trabalhos de assistente operacional (auxiliar 387 

administrativo), aberto pelo aviso n.º3579/2020 publicado no Diário da 388 

República n.º43 de 2 de março de 2020; Afixe a mesma lista de 389 

homologação na secretaria da freguesia de Arrouquelas e a torne disponível 390 

na sua página eletrónica (www.freguesiadearrouquelas.pt).  ------------------------  391 

O executivo tomou conhecimento deliberou e aprovou, por maioria 392 

(deliberação n.º 65), com dois votos a favor (MP e JP) e uma abstenção (SV) 393 

até estar reposta a legalidade (diversas atas em atraso), a homologação da 394 

lista de ordenação final do procedimento concursal. -----------------------------------  395 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   396 

3. Outros Assuntos. -------------------------------------------------------------------------------------  397 

3.1 Informação da H2O relativo a projeto social. ------------------------------------------  398 

O executivo foi informado de uma proposta, da H2O relativamente a um 399 

projeto social em parceria com Associação “Just a Change”, de apoio à 400 

habitação digna que tem vindo a ser consolidado entre as duas 401 

organizações e foi apresentada à Câmara Municipal de Rio Maior e à 402 

Freguesia de Arrouquelas. ---------------------------------------------------------------------------  403 
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O executivo tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------  404 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  405 

Período Depois da Ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------   406 

4. Intervenção do público. --------------------------------------------------------------------------  407 

O executivo foi informado de que poderão fazer interpelações se assim o 408 

entenderem no período a decorrer e de seguida passar a palavra ao 409 

público, ao senhor Manuel Pereira Rosa. Tomando da palavra o tesoureiro 410 

reiterou que, passamos a transcrever: “continuo, pela a última vez, até 411 

porque falei com o “peco” e sei que lhe foi solicitado algo que vai acatar 412 

mais despesa (…) alimentar mais a novela e sobrecarregar mais a decisão, a 413 

má decisão, a meu ver, da adega do Fernando do José Colaço, portanto 414 

continuam me a dizer que não houve motivo, não há motivo, para uma 415 

decisão unilateral do senhor presidente, tendo em conta o que foi lá 416 

decidido, tendo em conta que não houve alterações para pior mas sim para 417 

melhor, com isso tudo já se passaram coisas, a meu ver, despropositadas 418 

como tu teres de assumir 300€ por causa dele ter partido os depósitos, e 419 

ninguém te pediu isso (…) é mentira? Não lhe pagaste isso? Eu fiz-te uma 420 

pergunta (…) não sei se era segredo ou não, e não vejo que faça sentido ser 421 

segredo e não vejo que faça sentido ter acontecido. Ele diz que lhe foi 422 

solicitado tirar de lá o entulho e resumindo e baralhando o que s fez ali foi 423 

obviamente fazer uma obra privada, beneficiar o privado com o dinheiro da 424 

junta, é o que fica neste momento se não concluirmos a obra, se nós 425 

decidirmos concluir a obra, eu espero e não vejo motivo para não ser assim, 426 

penso que todos temos a ganhar inclusive o proprietário, não tenho qualquer 427 

dúvida e volto a debater e não vou me alongar mais que fazer aquela obra 428 

vai mudar completamente aquele local que neste momento já está mais 429 

largo do que em muitos sítios como eu já disse e que vai ficar 430 

completamente amplo, até vai causar estranheza a meu ver caso se 431 

concretize aquela obra, seja 50 seja 40, seja 10, seja 15 a meu ver , pelo que 432 
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me foi dito é 50 que se vai ganhar no espaço (…) mais uma vez te digo e 433 

apelo para ser e até porque evita este custo excecional que é estar a tirar o 434 

entulho à mão que é um pincel daqueles, passo o termo, enquanto poderia 435 

ser se retirado com a máquina obviamente quando fosse deitado a parede 436 

abaixo”. Tomando da palavra o secretário reiterou que, passamos a 437 

transcrever: “… em relação ali, não sei como está essa situação, se os 438 

parques infantis abriram, se não abriram (…) e como está sempre a sair 439 

novas orientações…”. Tomando da palavra o presidente reiterou que 440 

segundo as orientações, os parques infantis e circuitos de manutenção 441 

continuam fechados. --------------------------------------------------------------------------------- 442 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   443 

Não havendo mais assuntos a tratar a sessão foi encerrada pelas 23:30 horas, 444 

tendo eu, Vera Lúcia Lisboa Pião, redigido a presente ata que, depois de lida 445 

e aprovada, vai assinada pelos membros do executivo. -------------------------------446 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   447 

--------------------------------- Arrouquelas, 25 de agosto de 2020 ----------------------------  448 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 449 

---- Presidente: ……………………………………………………………………… ---------  450 

---- Secretário: ……………………………………………………………………… ----------  451 

---- Tesoureiro: ……………………………………………………………………… ----------  452 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   453 


