30 DE ABRIL DE 2021

Documento elaborado de acordo corn os termos previstos no Decreto-Lel n.°
54-A/99 de 22 de fevereiro, corn as alteraçöes que he forarn introduzidas pela
Lel n.° 162/99 de 14 de setembro, pelo Dec. Lei n.° 315/2000 de 2 de dezembro,
pelo Dec. Lei n.° 84-A/2002 de 5 de abril, pelas Leis n.° 60-A/2005 de 30 de
dezembro e Lei n.° 2/2007 de 15 de janeiro, e resoluçOo n.° 5/2010 de 13 de
dezembro do Tribunal de Contas.

E

porte integrante dos instrurnentos de gestao autárquica consagrados na Lei
n.° 75/2013 de 12 de seternbro, e tern por finalidade complernentar e
enriquecer a prestacao de contas referentes ao exercIcio findo em 31 de
dezembro de 2021.

PRAMBULO
ENQUADRAMENTO

Nos termos do olinea e) do n° 1 do artigo 16° do Lei n° 75/2013, de 12 de
setembro,

compete

a

Junta

subsequentemente submeter

a

de

Freguesia

elaborar,

oprovar

e

opreciação do respetiva Assembleia de

Freguesia os documentos de prestaçao de contas.

A Portaria n° 218/2016 de 9 de agosfo, prevê o Regime Simplificado do SNC
AP, para as microentidades. Sendo consideradas microentidades, segundo
os termos do artigo n° 4 do referida Portaria, aquelas que, no âmbito do
SNC-AP, definido no artigo n° 3 do Decreto-Lei n° 192/2015, de 11 de
setembro, apresentem, nas duos iiltimas prestaçöes de contas, urn
montante global de despesa orçamentol poga inferior ou iguol a urn milhão
de euros, situocao em que se encontra a Freguesia de Arrouquelos.

Pretende-se que, o relotório de 2021, constitua urn importante instrumento
de opoio

a

gestao do freguesia, onde de umo forma rápido e simples se

visuolizem as informacoes, otravés de mapos, gráficos e demois indicadores
de análise apresentodos, procurando espeihar-se aquela que foi a
otividode desenvolvida pelo Executivo, ou seja todos as informoçöes que
se julgam suficientes

a avaliaçao global e acompanhamento do

situaçao

financeira do autarquia., segundo a Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, que
alterou a Lei n.° 169/99 de 18 de Setembro.
Apás as eleiçOes autárquicas de 26 de setembro o executivo tomou posse
o 15 de outubro de 2021 e o presente relatário reflete 77 dias de gestao do
otual executivo e 288 dias de gestao do anterior executivo.

Desde marco de 2020 que vivemos tempos muito difIceis devido

a

pondemia Covid-19, muitas dos atividades ploneadas não se realizaram,

Página 2 de 29

outras realizaram-se de forma simbólica, para evitar o ajuntamento de
pessoas e a propagacão do virus. 0 combate

a

pandemia levou-nos a

executar tarefas diferentes do habitual, corn o objetivo de apoiar a
populacao, proteger os utentes e demos provas da nossa capacidade de

,I’

adapfacao.

Jc
Continuamos a investir cada vez mais na prestacao de servicos d7 ,%t
proximidade, que permitem a meihoria da qualidade de vida
populacao, nomeadamente dos mais idosos e dos mais carenciados e no
desenvolvimento e crescimento do nossa Freguesia. Este trabaiho sO é
possIvel corn muito esforco do executivo, de todos os colaboradores e do
Assembleia de Freguesia de Arrouquelas, que esperamos que nos apoiem
no desenvolvimento das nossas atividades, a todos uma palavra de
agradecimento pelo empenho e dedicação para alcancar as metas e os
desafios a que nos propomos.

R

0 Presidente do Junta
%4ACL

(Mario Eugenic Pião Vitorino Anacleto)
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cARAcTERIzAçA0 DA ENTIDADE:
DEN0MINAçA0 E ENDEREO POSTAL:
A Junta de Freguesia de Arrouquelas tern a sua sede na Rua Principal, n.° 265, em
Arrouquelas
ENDEREO DE CORREIO ELETRONICO E SITIO NA INTERNET:

o

endereço eletránico é: geral@freguesiadearrouquelas.pt e sItio na internet é

www.freguesiadearrouquelas.pt;Também

se

pode

utilizar

0

endereço

presidente@freguesiadearrouquelas.pt e consultar as propostas e atividades
realizadas em https://www.facebook.com/jfarrouquelos.
NUMERO DE IDENTIFIcAçA0 DE PESSOA COLETIVA (NIPC):

o nrnero de identificação de pessoa coletiva é o 506 549 054.
cLASSIFIcAcA0 PORTUGUESA DE ATIVIDADES ECONOMICAS:
A Junta de Freguesia de Arrouquelas, cujo código de atividade econOmica é
84113, inserindo-se na Administração Piiblica, Defesa e Segurança Social

-

Administração Local.
AREA GEOGRAFICA:
A Junta de Freguesia de Arrouquelas abrange uma area 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 Macussa, a Oeste pela União de
Freguesias de Assentiz e Vila da Marmeleira, e a Leste pela Freguesia de Alcoentre.
P0PuLAçA0:
A Freguesia de Arrouquelas tern atualmente 516 eleitores,
LEGISLAçA0:
REGIME FINANCEIRO
Lei n° 73/2013 de 3 de setembro

—

Regime Financeiro das Autarquias Locais e das

Entidades Intermunicipais
REGIME JURIDICO
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A Lel n° 75/2013 de 12 de setembro, estabelece o regime jurIdico das autarquias
locals, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime
juridico do transferência de competéncias do Estado para as autarquias locais e
para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurIdico do associativismo.
PARTICIPAçOES DA ENTIDADE:

Näo existem
PARTICIPAcOES DA ENTIDADE

-

INFLUENCIA DOMINANTE

Não existem

DEscRIcAo SUMARIA DAS ATIVIDADES
V

Gestão dos serviços da Freguesia;

V

Adrninistração e conservacão do património da Freguesia;

V

Promover a prestação de serviços aos utentes;

V

Apolar as entidades e organismos legalmente existentes na Freguesia;

V

Exercer as competéncias e as atribuiçOes previstas legalmente;

V

Cumprir o contrato Interadministrativo da delegacao de competéncias
entre o MunicIpio de Rio Malor e a Junta de Freguesia, bern corno o acordo
de descentralizaçOo de competências.

IDENTIFIcAçA0 DOS MEMBROS DO ORGAO EXECUTIVO:

Junta de Freguesia é composta por urn presidente, urna secretária e uma
tesoureira

A

Nome

Cargo

Forca Politica

Presidenfe

Mario Eugénio Pião Vitorino Anacleto

Partido Socialista

Secretária

Teresa Isabel Quintino Fialho

Coligaçao Juntos pelo Futuro

Tesoureira

Marina Isabel Ricardo Relveiro

Partido Socialista

—

—

PS
—

PPD/PSD-CDS/PP

PS

ELEMENTOS EM REGIME DE PERMANENCIA:

Nirnero de elernentos em regime de perrnanência —0
NUmero de elementos em regime de meio tempo-C
Restantes elementos —3
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NUMERO DE ELEITORES:

Menos de 5.000.
0RGANIzAçA0 CONTABILISTICA:

A Freguesia de Arrouquelas aplica o Sisterna de Norrnalizaçao ContabilIstica (SNC
AP) aprovado pela Lei

fl°

192/2015 de 11/99, conjugado corn a Portaria n° 218/2016

de 9 de agosto.
7

OUTRA INFORMAcAO

7.1
7.2

AcOES DE FIscALIzAcAo
APRovAcAo DOS DOCUMENTOS

Não existirom

Executivo

Norma de controlo inferno e eventuals alteracoes

Existe
Publicados
Internet

Regulamentos

7.3

Piano de Prevençao de Riscos, Gestão e eventuals AlteraçOes

Nâo se aplica

Relotário de ovoliocão do ExecucOo do Piano de Riscos de
GestOo

Não se oplico

INscRIcAo DO SALDO DA GERENCIA ANTERIOR

Executivo

Deliberativo

RevisOo Orcomental n.° 1

19 obril 2021

24 abril 2021

Revisão Orçomentol n.° 2

21 junho 2021

26 junho 2021

Alteracao Orcamentol

74
7.5

7.6

7.7

Deliberativo

Nove

INF0RMAcA0 RELATIVA

A c0NSOLIDAcAO

Identitlcocao das entidades que compOem a Grupo POblico
DEScENTRAUzAcA0 ADMINISTRATIVA
Tronsferêncio de competéncios do Estodo poro Os Orgaos
dos Autorquios Locals
Tronsferénclo de competencios do Estodo para as Orgäos
dos entidodes Intermunicipois

DE CONTAS
NOo se oplica

Sim

Ndo

DELEGAcA0 DE COMPETENCIAS
Dos órgOos do MunicIplo nos órgaos dos Freguesios

Sim
X

Não

Dos órgaos do MunicIpio nos órgaos dos entidades
Intermunicipois
INFORMAcA0 RELATIVA A PESSOAL

Sim

Não

Na eventuolidade do existência de limites legois, em moféria
de pessoal, indicar se os mesmos toram observodos
N° de trabalhadores a 31 de dezembro
7.8
7.9

PRAZO MEDIO DE PAGAMENTO

1
Inicio doexercicio

Fim doexerclcio

A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE
Data do constituicOo
Entidodes associodos no tim do exerciclo
InformocOo sobre a existêncio de otividode/movimentos financeiros no gerencio

CONCESSAO DE SERVIOS PUBLICOS/OBRAS PUBLICAS
Concessionário
MECANISMO DE REcuPERAcAO FINANCEIRA E OUTROS
PROGRAMAS DE REGuLARIzAcAO DE DIVIDA A
FORNECEDORES

Sim

Ndo
X

Sim

Ndo
x
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ORGANOGRAMA DA ORGANIzAçAO DOS SERVIOS

Nos termos do n° 5, do artigo

150,

do Decreto-Lei n° 305/2009, de 23 de outubro, cj

Assemblela de Freguesia do Arrouquelas, na sessão ordinária de 26 de junho de
2021, aprovou sob proposta do Junta de Freguesia de 21 de junho de 2021, o
regulamento da organização dos servicos do Freguesia de Arrouquelas e respetivo
organogroma, que a seguir se apresenta

JUNTA bE FEUE5IA

PRESIbENTE

I

Serviços Adnunistrah ‘os

Servicos de obras, Manutençao, Espacos Verdes,
Abastecimento PLiblico, Ambiente, Protecao Civil
e
Cemitério
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ESTRUTURA POLITICA
ESTRUTURADOS ORGAOS AUTARQUICOS
A estrutura politico assenta em dois órgOos: a Assembleia de Freguesia, corn
funçöes de natureza deliberativa e fiscalizadora do atividade desenvolvida pela

flN

Junta de Freguesia e a Junta de Freguesia corn funçOes essencialrnente
execufivas.
A Assernbleia de Freguesia é composta por sete membros e a mesa é composta
por uma Presidente e dois Secretários.

IDENTIFIcAçA0 DOS MEMBROS DO ORGAO DELIBERATIVO
Cargo

Presidente

10

Nome

I

Forca PoIItca

Ana Margarida Fonseca Dias

Partido Socialista PS

Nuno Pedro Anacleto

Partido Socialista

Goncalo Luls Pedro Ferreira

ColigacOo Juntos pelo Futuro

Alexondre Vitorino Jacinto

Arrouquelas Sirn

Membro

Ana Raquel Born Caldeira Rosa

Arrouquelas Sirn

Mernbro

Luis Manuel Bernardes Vicente

Arrouquelas Sirn

Membro

Luis Antonio Caetano Madaleno

Partido Socialista

Secretário

2° Secretário

Membro

-

-

-

PS

-

PPD/PSD-CDS/PP

PS

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Os procedimentos administrativos são mültiplos, revestindo-se de graus de
complexidade diversa.
A atividade administrativa desenvolve tarefas administrativas, asseguradas por
uma trabaihadora corn a categoria assistente operacional corn contrato por
tempo indeterminado.
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NLiMERO DE TRABALHADORES EM 31 /1 2/2021

Em 31 de dezembro de 2021, a autarquia tinha os seguintes trabaihadores:
CONTRATADO POR TEMPO INDETERMINADO
Categoria

Nümero

Assistente Operacional

1

TOTAL

1

N

CANDIDATURAS AO INSTITUTO DO EMPREGO E F0RMAçA0 PROFISSIONAL (IEFP)

A Junta de Freguesia no ano de 2020 candidatou-se aos apoios técnicos e
financeiros, concedidos pelo Instituto do Emprego e Formaçao Profissional (IEFP),
no Ombito das medidas:
Emprego

—

Inserção+, reguladas pela Portaria n° 128/2009 de 30 de janeiro, n/

redaçOo que Ihe foi dada pela Portaria n° 164/2011 de 18 de abril.

o

desenvolvimento destas medidas pretende promover a meihoria

competências socioprofissionais

dos desempregados e

dos

proporcionar uma

aproximaçao ao mercado de trabaiho, mantendo-os em contacto corn diversas
atividades.
A candidatura teve a duracão de 12 meses, terminou em 30 de abril de 2021 e
permitiu que um cidadão residente da Freguesia tivesse ocupado e recebesse urn
salário mensal.
SISTEMA INFORMATICO:

o

nosso fornecedor aplicacional é a empresa Fresoft Lda., sendo da sua

responsabilidade a atualização permanente dos aplicaçöes informáticas de
acordo corn a Iegislacao em vigor.
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SERVIOS ADMINISTRATIVOS
ATENDIMENTO AO PUBLICO

Não se quantificaram de forma exata, o nmero de utentes atendidos pelos
servicos no ano de 2021, mas através dos registos informáticos, pode obter-se
informação sobre o tipo e nUmero de documentos emitidos, na Secretaria da
Junta de Freguesia de Arrouquelas.

Atestados/comprovatlvos
Resldêncla

Nmero de documentos
emitidos
33

Provos de vlda

9

Comprovativo do agregado famIliar

3

Para efeltos do Seguranca Social

1

TOTAL

4

/4t

46

REGISTO DA CORRESPONDENCIA

Os serviços procedem diariamente ao registo de toda a correspondência
recebida e expedida. Em 2021 o nUmero de registos foi o seguinte:

Correspondência Recebida!expedida

Numero de Registos

Correspondência recebida

442

Correspondencia expedida

343

TOTAL

785
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No sentido de ajudar a populacão, sobretudo os mais idosos e mais carenciados,
procedemos gratuitamente

a execução dos serviços abaixo indicados:

nscricães /Pedidos diversos

Nimero

Inscricöes na atividade fIsica

12

Pedldos de quelmos

59

Pedido de certificados de voclnação

30

Marcacão de consultas

11

Pedidos de receltos

12

Transporte de idosos

37

TOTAL

/4

161

LICENA DE CANIDEOS E GATIDEOS

o

artigo 425° da Lei n° 2/2020 de 31 de marco, do Orçamento de Estado, veio

alterar o artigo 27° do Decreto-L& n° 82/2019, de 27 de junho e refere:
Os cães registados no SIAC são objeto de licenciamento anual no Junta de
Freguesia do area de recenseamento do seu titular.
Em 2021 foram registados e licenciados os canIdeos
,

Canideos

Ntmero de documentos
emitidos

Registo de novos canIdeos

17

Llcencas

20
TOTAL

37
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DEM0NsTRAcOEs FINANCEIRAS

RECEITAS ORAMENTAIS

Em 2021 a receita cobrada totalizou a importância de 117.796,00 €, assim
distribuIda:

Previstas
corrigidas

Receitas

Cobradas

Grau de
execucao

At

Receltas Correntes:
01 -IMI róstlco

8 750,00 €

6 575,37 €

04-Toxas Bancas do mercado,
canideos, atestados e outras

2 450,00 €

1 371,00 €

10,00 €

0,00 €

50,00 €

0,00 €

0603-Estado

47 447,00 €

47 439,52 €

0605-Admlnlstracao Local

17 601,22 €

17 576,93 €

50,00 €

0,00 €

07-Venda de bens e seMcos

2 785,53 €

2 304,90 €

08-Outras receltas

1 225,00 €

1 224,18 €

1 500,00 €

1 500,00 €

44 096,25 €

39 753,98 €

55,00 €

50,12 €

126020.00€

117796.00€

-

05

-

Rend de propriedade juros
-

06-Transferènclas correntes:
0601 -Prlvadas

0608

-

FamIas

06-Receltas de capital
09- Venda de bens de Investlmento
Cemiterlo
10- Admlnlstracao local
15- Reposlcöes nao abatldas nos
pagamentos
TOTAL

-

RECEITAS CORRENTES

Impostos Diretos, receita do Ml referente aos prédios rUsticos e 1 % sobre os prédios
urbanos da freguesia, 6.575,37 €.
Taxas cobradas por licencas de canIdeos, atestados, declaraçOes, mercado
diário, 1.371,00 €.
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TRANSFERENCIAS CORRENTES:
Estado/Admlnlstracão Central:
FFF -Fundo de Financiarnento dos Freguesias, 46.597,00 €.
Centro de Emprego, 842,52 €.
Administracão Local:
DescentralizaçOo de corn petêncios, 14.811,22 €.
Contrato interadministrativo de delegacão de competència do MunicIpio no
Freguesia de Arrouquelas, 2.170,00 €.
Eleiçöes e recenseamento eleitoral, 545,75 €.
MunicIpio de Rio Maior - Outras receitas, 49,9 6 €.
Venda de Bens e Servicos Correntes:
Venda do pin heiro, 120,00 €.
Trabaihos por conta de particulares, 184,90 €.
Cemitérios, taxas de enterramento, 1.040,00 €.
Renda da loja do mercado e outras, 2.184,18 €.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:
Venda de sepulturas no cemitério e concessão de alvarás, 1 .500,00 €.
Contrato interadministrativo de delegacão de competência do MunicIpio no
Freguesia de Arrouquelas, 33.253,98 €.
MunicIpio de Rio Maior, apolo para a aquisição de urn veIculo, 6.500,00 €.
CONTROLO ORAMENTAL DA RECEITA

o

valor do receita orçomental corrigida prevista, para o ano de 2021 totalizou a

importância de 126.020,00 € e a receita cobroda totalizou a importOncia de
117.796,00 €.
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o

grau de execução do orrecadocao do receito orcamental, correspondeu a

93,47 %.

Receita cobrada

• IMI; 5,58%

/

• Taxas;

• Reposicöes näo
abatidas nos
pagamentos;
0,05%

Como se pode verificor pela onálise do gráfico do receito cobrado, 40,27% dos
receitos são provenientes dos receitos correntes do Administração Centrol/Estado,
33,75% são provenientes dos receitos de capitol do Administraçao Local, 14,92%
são provenientes dos receitas correntes do Administroção Local, 5,58% são
provenientes do lMl, 1,96% são provenientes do vendo de bens e servicos, 1,27%
são provenientes do vendo de bens de investimento, 1,16% são provenientes dos
taxas cobrodas no freguesia, 1,04% são provenientes de outras receitos e 0,05%
são provenientes dos reposiçOes não abotidas

005

pogomentos.
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DESPESAS ORAMENTAIS

Em 2021 a despesa totalizou a importância de 131.157,75 €, assim distribulda:

Prevlstcis

Despesos

Corrigidas

Pagas

Grau de
execucao

Despesas

Despesos Correntes:
01- Despesas corn pessoal
02.01 -Aqulslcao de bens
02.02-Aqulslcão de servlcos
03-Outros encargos flnancelros
04-Transferènclas correntes
06- Outras despesas correntes

23 576,52 C

22 578,55 €

7 184,39 C

5 559,55 C

28 041,80 €

24 506,43 €

260,00 C

255,75 €

5 780,00 €

5 239,78 €

497,00 €

345,27 €

87 896,43 €

72 672,42 €

153236.14€

131 157.75€

85,59%

Despesas de Capitol:
07-Aqulslcao de bens de capital
TOTAL

/

DESPESAS CORRENTES

Pessool

Abrangem este capItulo das despesas correntes: as remuneraçöes certas e
permanentes a tItulo de vencimentos, subsIdios de refeição, de férias e de Natal,
do

pessoal

contratado

por tempo

indeterminado,

abonos

para

faihas,

suplementos e prémios, encargos com a sa6de, contribuiçOes da entidade para a
segurança social, seguros de pessoal, retencöes parc o SNS, acordo de capitação
da ADSE e abono dos autarcas, 22.578,55 €.
Aquisição de Bens e Serviços
Aquisicão de bens

Inclul a aquisição de combustIveis, os produtos de limpeza, alimentaçao, material
de escritório, artigos parc oferta, pecas, materials de construçOo, bem como a
aquisiçOo de outros bens cuja vida ütil nOo seja superior a um ano, 5.559,55 €
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Aquisição de serviços

Compreende os encargos das instalaçöes (água e eletricidade), conservaçao de
bens máveis, imOveis e veIculos, comunicaçöes, deslocaçOes, seguros dos
velculos, serviço de contabilidade e consultadoria, assistência técnica, serviços de
limpeza e outros servicos, como pagamento das gratificaçOes aos membros das
mesas de voto no ato eleitoral de 24.506,43 €.
Outros Encargos Financeiros

Compreende os encargos referentes as despesas de transferéncia bancária e
comissOes por monutenção das contas, 255,75 €.
Qjçj

Transferências Correntes

Entendem-se por transferências correntes, as importâncias concedidas sem
(if.- .)%_1

qualquer contrapartida, quando retiradas do rendimento corrente da autaruig(7”
para financiar as despesas correntes do destinatário. Integram esta rubrica,
subsIdios atribuldos as AssociaçOes e Comissöes, a bolsa mensal paga

ds
00

trabaihador do contrato emprego-inserção+ e a aquisiçao de alimentos e bens
alimentares atribuldo as famIlias carenciadas do Freguesia, 5.239,78 €.
Outras despesas Correntes

Compreende outras despesas, aquelas que não se enquadram dos rubricas
anteriormente referidas, nomeadamente a quota anual para a Anafre, os impostos
e taxas, os reembolsos do IMI, 345,27 €.
DESPESAS DE CAPITAL

São as que implicam alteraçOes no patrimánio duradouro e que, por isso, se
traduzem no seu acréscimo.
São as despesas, realizadas para aumentar o capital fixo, incluindo bens
duradouros, tais como: terrenos, habitaçOes, outros edifIcios, estradas, construçOes
diversas, beneficiação e requalificaçao do património, viaturas, maquinaria e
equipamento diverso, 72672,42 €.
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CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESA
As dotaçöes corrigidas da despesa para o ano de 2021, totalizararn a importância
153.236,14 € e o valor da despesa paga totalizou a importância de 131.157,75 (.
0 grau de execuçOo orçarnental da despesa paga orçamental, correspondeu a
85,59 %.

1-

“AC

Despesa Paga

Aquisicao bens
correntes ; 4,24%

Aquisicão bens de
I

‘

Aquisiço
serviços
18,68%

Encargos
financeiros; 0,20%
Outras desp.
correntes ; 0,26%

Transf, correntes;
4,00%

Como se pode verificar pela análise do gráfico da despesa paga, 55,41%
corresponde a aquisicäo de bens de capital, 18,68% corresponde a despesas de
aquisicão de serviços, 17,21% corresponde a despesas corn pessoal, 4,24%
corresponde a despesas de aquisição de bens, 4,00% corresponde a despesas de
transferências correntes, 0,26% corresponde a outras despesas correntes e 0,20%
corresponde a despesas corn outros encargos financeiros.
RETENçOES
As verbas retidas nos pagamentos são tratadas como operaçoes orcamentais a
serem registados em dois perIodos: o pagamento

a

entidade credora e o

pagarnento a urna terceira entidade, a quem se entrega urna verba retida ao
credor. Urn exernplo desta situaçOo é a contabilização dos vencirnentos, que são
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pagos ao trabalhador, e em momento distinto (regra geral no mês seguinte) são
pagos os valores retidos (os descontos) as diferenfes entidades.

Transitou para 2022 em retençOes a importância de 663,86 referente aos descontos
da ADSE, Seguranca Social e IRS dependente e independente.
0BRIGAcOE5 POR PAGAR

As obrigaçöes por pagar totalizararn a importOncia de 2.654,01 €, referente a
dividas a terceiros (fornecedores) e a retencOes (descontos dos trabaihadores e
IRS independente), conforme abaixo discriminado:
tS- •1

Retencoes/Fomecedores

Valor

Descontos/refencoes
Fornecedores

663,86 €
1 990,15 €

TOTAL

2 654,01 C

PIANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

0 PIano Plurianual de Investimentos (PPI), totalizou a importOncia de 72.672,42 €,
correspondente a urn nIvel de execução global de 82,62 % em relacao ao
inicialrnente previsto.
Da análise do PPI, pode concluir-se que foram realizados as seguintes projetos:
V

Aquisição de equipamento informático para a sede do Junta, 694,19 €.

V

AquisiçOo de software informático para a sede da Junta, 597, 15 €.

V

Aquisição de dois fan tenários para o cemitérlo, 369,00 €.

V

Requalificacão da gara gem do sede da Junta, 5.078,48 €.

V

Requalificação do estaleiro, 2.810,15 €.

V

Aquisição de urn velculo ligeiro de mercadorias, 8.500,00 €.

V

Construçao de passelos na Freguesia, 3.39 1,04 €.

V

Requalificação da rede viária da Freguesia e via ção rural, 10.826,89 €.

V

Aquisição e reparaçao de placas toponImicas, 392,59 €.

V

Construção de sisternas de drenagem de águas residuals, 7.982,57 €.

V

Requalificação do Capela do cernitério, 9.993,10 €.
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V Requalificacão de parques e jardins e parque de merendas, 9.625,66 €.
V Requalificação do Kelas Parque, 6.182,40 €.
V Requalificacão do mercado, 6.229,2 0 €.

C

CONCLUSAO
Podernos concluir, que a Freguesia de Arrouquelas em 2021, recebeu o valor de
41.253,98 € de receitas de capital, e realizou obras e adquiriu bens de investimento
no valor de 72.672,42 €.
E que os valores das despesas de investimento corresponderam a 55,41% do total
das despesas pagas.
SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE
0 mapa do resumo dos fluxos de caixa, permite verificar que transitou para a ano
de 2022 a importOncia de 13.854,39 €, assim distribuIdo:
Banco/cofre

Valor

Cofre

206,77

Caixa Geral de Depósitos
TOTAL

13 647,62
13 854,39 €

APOIOS FINANCEIROS
Em 2021 foram atribuIdos apoios financeiros, no valor de 1.700,00 € as coletividades

abaixo indicadas, corn o objetivo de desenvolverem atividades de natureza social,
cultural, recreativa e desportiva:
V Associacão Cicloturismo Amigos da Roda, 300,00 €
V ACFA
V H20

-

V ARCA

-

AssociaçOo de Caçadores da Freguesia de Arrouquelas, 300,00 €

Associacão de Jovens de Arrouquelas, 300,00 €
—

Associacão Recreativa e Cultural de Arrouquelas, 300,00 €

Apoio financeiro para dinarnizacao de atividades na Freguesia de Arrouquelas:
V AssociaçOo Cultural do Conceiho de Rio Maior

-

A Beleza das Pequenas

Coisas, 500,00 €
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ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS, RECREATIVAS E DESPORTIVAS
COMEMORAçOES EM CONTEXTO DE PANDEMIA

I

FUNDAcAO DA FREGUESIA DE

ARROUQUELAS
(N

A Freguesia de Arrouquelas comemorou o

59•0

aniversário da sua criacão, por

decreto de 19 de fevereiro de 1962. A “Itirna freguesia a ser criada

(a data)

no

conceiho de Rio Major, (desanexada da freguesia de S. JoOo da Ribeira)
constitulda por urna grande aldela do mesmo nome, cuja area confina, a sul, corn
o vizinho conceiho de Azarnbuja”.
DEM-SE VIVAS A ARROUQUELAS!

o nosso passado rnerece o meihor do(s) futuro(s)

590

Anlversário
1962
Arrouquelas 2021
da Freguesia de

i

COMEMORAçAO DO DIA MUNDIAL DA ARVORE

A Junta de Freguesia de Arrouquelas associou-se ao espIrito do Dia da
Arvore e da Floresta e plantou mais duas árvores, gentilmente cedidas
pelo senhor Vitor Pião, que muito he agradecernos por ainda se ter
juntado ao executivo para complernentar a atividade, na companhia de
Mario PiOo e Vicente Dias, sob o olhar de Mario Fialho, conhecedor
exIrnio na arte de bern cuidar das árvores.
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4k

A atividade decorreu no zona do Centro de Estar de Arrouquelas, tendo
se plantado urn Freixo e urna Oliveira. No local foi recenternente
plantada uma Parrotia.

4.

I

I

/

—

£

c0MEMORAcA0 DO XLVII ANIVERSARIO DO 25 DE ABRIL

I

DIA DA LIBERDADE

A Junta de Freguesia cornernorou o XLVII aniversário do dia 25 de Abril de forrna
simbálica, evitando o ajuntarnento de pessoas e a propagação do virus.
Foram hasteadas as bandeiras na sede do Junta de Freguesia
PROJ ETO DE TEATRO “SOMOS TO DOS UM RIO”

Arrouquelas

e urna dos 5 freguesias que faz parte do grupo de arranque de Sornos

Todos Urn Rio urn projeto de teatro e cornunidade alargado a todo o Municipio de
Rio Maior.
Este é urn projeto do comunidade, corn a cornunidade e para a comunidade, por
isso todos são bem-vindos.

o dia 20 de malo de 2021

foi data designada para a apresentação a comunidade

de Arrouquelas.
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DUPLA LEGUA DE ARROUQUELAS NO DIA DA EUROPA

No dia 9 de mob de 2021, dia da Europa, realizou-se a dupla Iégua de Arrouquelas.

tD[U WPW

--I

,-.

N

\

DIA INTERNACIONAL DO BURRO

A Junta de Freguesia de Arrouquelas, instituiçao que é proprietária de dois animais
de “estimação”, duas burros, corn o objetivo de proteger e preservar e race, no
dia 8 de maio de 2021, nOo esqueceu o Dia Internacional do Burro e convidou a
população a visitor e fazer umas festas as burros.
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ATELIER AO AR LIVRE

o projeto “Atelier ao Ar Livre”, vencedor do Orçarnento Participativo Jovem 2020,
é urna iniciativa da COmara Municipal de Rio Major destinada a crianças dos 12
meses aos 12 anos.
A Freguesia de Arrouquelas acolheu esta atividade no fim de sernana de 22 e 23
de malo de 2021, estimulando capacidades e formas de expressäo corporal,
criativa e libertadora, redescobrindo e valorizando o nosso espaco natural.

ScD

.5 22e23demaio 5.

PASSEIO BiT “PAlS & FILHOS

I

DOMINGO, 6 JUNHO 2021

A Junta de Freguesia de Arrouquelas colaborou na organização de urn passeio de
bicicletas de BTT, que se realizou no dia 6 de junho de 2021.
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CAMINHADA ENTRE VIN HAS E Oil VAIS

A Junta de Freguesia de Arrouquelas colaborou corn a Associaçao de Cicloturismo
dos Amigos do Roda, no organizacao de urna caminhada entre vinhas e olivais,
corn o objetivo de promover a atividade social e desportiva, que contribui para a
melhoria do sa6de e do bem-estar fIsico, do convivéncia e do espIrito de
solidariedade.

/

MsnrI
contactos: 962481090 91956432 9ll3725O

DECORARVORE 2021

o

Centro de Estar de Arrouquelas, em parceria corn a Junta de Freguesia,

organizou a exposição Nifre’

&“

Esfe projeto, inserido no tema

‘

Decorarvore.
A Vida & 0 Covid’ pretendeu, acima de tudo,

colmatar o isolarnento em tempo de pandernia dando urna maior qualidade de
vida e ânirno a quem participa nestas atividades.
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Projeto pioneiro na nossa freguesia, consistiu na elaboraçao e instalacao de ninhos
artificiais e flores, construIdos corn rnateriais reciclados e colocados nas árvores dos
jardins e espacos de interesse local, permitindo assim que a sua dinOrnica seja
diferente do habitual.

FEIRA DE SAO MARTIN HO

II

Corn o objetivo de desenvolver o comércio local, a Junta de Freguesia de
Arrouquelas organizou a feira de São Martinho, no dia 14 de novembro, junto ao
mercado diário.

*..

FEIRA DE SÃO
MARTINHO
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A FREGUESIA DE ARROUQUELAS APOIA GRANDES CAUSAS

Decorreu no dia 31 de outubro de 2021, o peditório de rua da Liga Portuguesa
Contra o Cancro, sendo este a principal fonte de financiamento desta lnstituição.
Participaram no peditório a Secretária e a Tesoureira da Junta de Freguesia,
respetivamente, Teresa Fialho e Marina Relveiro.
No fim do peditório agradeceram

a população o contributo prestado a esta causa

e deram conhecimento do valor angariado.

POSTAL DE NATAL

A Junta de Freguesia promoveu durante a época Natailcia as seguines otividodes:
“Escreva uma mensa gem de Natal, sem saber quem a val receber!”

Carota) Arrouquetense,
Nesta quadra nataticla em quo todos vivemos em harmonic. paz e sottdariedade. a
Junta do Frequesia de Arruuquelus promove a ativdade POSTAL DE NATAL
Esta atividade preteode quo todas as pessoas residentes flu nossu trequesia. deixem
uma mensagem par, outra, embora nSo saiba a quem so destinu a mesma
Baste escrever uma mensagern de nataL no postal que the iremos distrrbuir.
devotuefldo.O para que possamos encam,ohar. posterrurmento. para outra pe050a.
Sisto nor uma atruidade que abrange a nossa ireguesia no seu tOdo. gostariamos do
contar rum a partinipaqo do toduS PARTICtPEt
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CONCURSO DE NATAL

o

Concurso de Natal

-

Coroas, Presépios e Arvores de Natal, decorreu durante a

mês de dezembro e teve coma principal objetivo o despertar da criatividade,
estimular o envolvimento e a participaçOo de todos recuperando as tradiçöes
antigas.

Concurso de Naf’t’
Coroas, Presópios e
Arvores de Natal

fl*4,.

Dtfl d

H

It%
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•
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I*Tff H

Std.d.nmb,9

o resultado do concurso fol o seguinte:
-

-

-

10

Lugar parc a meihor Coroa: Antonio Varela

10

Lugar para a melhor Arvore de Natal: AntOnio Varela

10

Lugar para o meihor Presépio: Idolinda Pião
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r

Fol uma iniciativa que surpreendeu pela boa adesão de candidaturas. A Junta de
Freguesia de Arrouquelas, agradeceu a todos as que participaram nesta primeira
edição, todos foram vencedores porque deram uma nova vida

a nossa freguesia.
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