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Introdução 

2014 foi um ano perfeitamente atípico e com diversas variantes nada usuais numa 

Autarquia. Efetivamente nos três primeiros meses e enquanto as Instâncias 

Governamentais não nomearam a Comissão Administrativa a gestão foi levada a cabo 

pelo Presidente eleito – Delfim Manuel Oliveira da Silva. Foi um período onde imperou 

a enorme dificuldade em pagar ordenados aos Funcionários pela impossibilidade de 

movimentação das contas bancárias. Apesar de todas estas dificuldades foram-se 

efetuando limpezas nos arruamentos, recuperando jardins, efetuando limpezas em 

granitos no Cemitério e Igreja Paroquial, mas sempre e apenas com o equipamento 

existente, pás, enxadas e algumas vassouras. Como é ainda do perfeito conhecimento 

de todos os membros Eleitos, foram elencadas uma série de situações ilegais que por 

imperativo legal tiveram de ser comunicadas às Instâncias Tutelares respetivas. A esta 

situação anómala de gestão uninominal, seguiu-se um período de gestão tripartido pela 

Comissão Administrativa nomeada por Despacho do Secretário de Estado da 

Administração Interna, constituída por Delfim Manuel Oliveira da Silva, Ricardo Leite 

de Oliveira e Rui Mário Rodrigues da Cunha Ferreira que exerceram a gestão entre 1 

de Abril e 5 de Junho, onde já foi possível regularizar os ordenados de todos os 

Funcionários, recuperar o camião e levá-lo à vistoria, assim como a carrinha. 

Mantiveram-se as limpezas nos arruamentos, recuperação de jardins, etc. Ambas as 

gestões estiveram sempre condicionadas ao disposto na Lei n.º 47/2005, de 29 de 

Agosto. 

Após as eleições realizadas em 25 de Maio de 2014, a Junta de Freguesia passou a ser 

constituída por: 

Presidente Delfim Manuel Oliveira da Silva 

Secretário Ricardo Leite de Oliveira 

Tesoureira Andreia Resende 

Vogal Alcino Pereira Monteiro 

Vogal Rui Manuel Sá 

Se na primeira gestão a preocupação se centrou na angariação de fundos para ir 

pagando por conta os ordenados dos Funcionários e tentar suster as penhoras que 

pendiam sobre a Autarquia, com a gestão da Comissão Administrativa houve a 

preocupação de com as limitações impostas pela Lei ir solucionando alguns problemas 

relacionados com as viaturas, reposição dos pagamentos em atraso e algumas obras de 

limpeza, remodelações de jardins e manutenção de espaços com o apoio da Câmara 

Municipal face às condicionantes legais. 
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Após as eleições e constituído o elenco Autárquico centramos a nossa atuação numa 

primeira fase na resolução das Penhoras pendentes sobre a Junta de Freguesia, 

estabelecendo acordos de pagamento com alguns e adiando para uma fase posterior a 

resolução de outros casos não de menor importância, bem pelo contrário, mas de 

resolução mais compassada, na reformulação de Regulamentos Externos e Internos e 

na recuperação da credibilidade financeira junto dos nossos tradicionais Fornecedores. 

Cedo constatamos que a nossa atuação neste mandato iria estar inevitavelmente 

limitada e condicionada pela dívida elevada com que nos deparamos. Foi decisão clara 

deste Executivo procurar acima de tudo reduzir a dívida ao máximo possível e 

trabalhar no sentido de re-credibilizar a Junta de Freguesia na praça, pelo que obras de 

elevada envergadura não poderão ser equacionadas num futuro breve sob pena de 

colocarem em causa a sustentabilidade financeira da Autarquia. 

Fechou-se um ciclo político, um outro se abriu com a necessidade de abertura e 

diálogo com as restantes forças políticas não porque a necessidade a isso o obrigasse 

mas tão só e apenas porque é um princípio claro que defendemos. 

A conjuntura nacional obriga-nos a contenção, a situação financeira também a isso nos 

obriga, pelo que a nossa principal aposta se direcionou para a Ação Social e para a 

colaboração estreita com o Movimento Associativo a principal mola impulsionadora do 

progresso de uma Freguesia. 

Por fim manifestamos a nossa vontade explícita de manter uma política de verdade e 

uma Junta com paredes de vidro, este que sempre foi o nosso lema, defendê-lo-emos 

até ao final da nossa intervenção política ao nível das Autarquias. Queremos contar 

com todos, independentemente de credos, políticas ou simplesmente raças, todos nos 

merecem o mesmo respeito e para todos trabalharemos de igual modo. Esperamos de 

todos os que participam na Assembleia de Freguesia independentemente dos partidos 

que representam exatamente o mesmo – trabalhar por e para Arrifana. 
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1. Ação Social 

a. Se o facto de Arrifana ser tão só e apenas a Freguesia mais idosa do 

concelho de Santa Maria da Feira obrigou-nos a apostar numa vertente 

assistencialista mais forte. A criação do Fórum Social veio 

complementar a nossa ideia e dar razão às perspetivas que mantínhamos 

da necessidade de apostar muito seriamente no escalão sénior etário 

com mais de 65 anos de idade, aquele onde mais se fez sentir o 

crescimento aquando dos Censos 2010. Arrifana tem neste momento 

mais de seis centenas de idosos com idade superior a 65 anos a viverem 

sozinhos e sem familiares diretos próximos das suas residências. É um 

fator a levar em conta e obriga-nos a uma atenção acrescida a todos os 

que acreditamos numa Ação Social interventiva e atuante. Como 

referimos atrás a constituição do Fórum Social com a especial e 

imprescindível colaboração da Divisão de Ação Social da Câmara 

Municipal de Santa Maria da Feira, engloba todas as Instituições Sócio 

Caritativas de Arrifana – Bombeiros Voluntários de Arrifana, Centro de 

Saúde do Sudoeste, Agrupamento Escolar de Arrifana, Centro Social e 

Paroquial de Arrifana, Conferência São Vicente de Paulo, Irmãos 

Missionários dos que sofrem, Agrupamento de Escuteiros de Arrifana, 

ACRA-Associação Cultural e Recreativa de Arrifana e Associação dos 

Alcoólicos Anónimos. Tem-se revelado um trabalho 

extraordinariamente frutuoso, e desta mais valia surgirão reflexos a 

muito curto prazo. 

b. Numa estrita colaboração com as iniciativas do Centro de Emprego de 

Paços de Brandão, o Executivo decidiu ceder as instalações da Casa da 

Juventude, para cursos de formação na área da informática destinados a 

Adultos num princípio subjacente de que a sabedoria não escolhe idades 

e é sempre tempo de aprendermos algo de diferente. 

c. Numa atitude que entendemos como meramente solidária participamos 

ativamente na Caminhada Solidária pelo Renatinho. Foi uma iniciativa 

levada a efeito pelo Agrupamento de Escuteiros à qual desde a primeira 

hora demos a nossa pronta e exigível colaboração, tal e qual toda a 

População o fez consensualmente. 
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2. Educação 

a. É usual dizer-se que o futuro é sempre uma incógnita, contudo se não o 

prepararmos, poderá eventualmente vir a tornar-se numa maior 

incerteza. Nesse contexto temos vindo a acompanhar bem de perto as 

diversas movimentações que se vão implementando ao nível da área 

escolar. Se é certo que infelizmente a nível nacional não existe uma 

política educativa devidamente programada e que seja transversal a 

todos os governos, ao nível regional essa inconstância obriga a 

contínuas alterações nem sempre previamente delineadas e que vão 

originando constantes inflexões nos órgãos decisórios. Mais uma EB1 foi 

encerrada, desta feita na Carvalhosa, outros estabelecimentos de ensino 

poderão vir a encerrar num futuro próximo. Devido a políticas nem 

sempre as mais corretas, não interessa por parte de quem, a melhor 

oferta no concelho vizinho vai originando a que na grande maioria das 

nossas crianças em idade escolar, os encarregados de educação 

recorram aos seus serviços. Não discutimos o motivo, pois é demasiado 

óbvio, discutimos isso sim, os princípios que estão subjacentes a este 

tipo de orientações no ensino, e que vai motivando a contínua saída dos 

nossos jovens e adolescentes para as Escolas de São João da Madeira e, 

assim não será de estranhar que mais algum Jardim de Infância ou EB1 

venha a fechar num futuro próximo. 

 

3. Saúde 

a. Desenvolveram-se parcerias com Clínicas, com vista à realização de 

rastreios junto das Populações Infantil e Sénior. Foi o caso na área da 

audição com rastreios auditivos efetuados na quase generalidade a 

seniores. Da mesma forma foi efetuado um rastreio ao nível de doenças 

infetocontagiosas junto da população jovem, destinada ao despiste de 

eventuais doenças nomeadamente para os ligados ao consumo de 

estupefacientes. 

b. Continuamos a ceder as nossas instalações da antiga sede da Junta de 

Freguesia à Associação Mais Viver, para a realização das suas reuniões 

semanais de despiste e recuperação dos Alcoólicos Anónimos. 
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4. Cultura 

a. Cedência do espaço da Casa da Juventude para levar a efeito a 

realização de Tertúlias Literárias à quinta-feira, levada a efeito pelos 

Amigos das Artes. Da mesma forma esta Associação recentemente 

formada está a desenvolver um trabalho ainda numa fase embrionária 

destinada a formar um grupo de teatro. 

b. A preservação da nossa identidade histórica levou-nos a procurar 

alguém que idealizasse a criação de um livro de histórias destinadas aos 

jovens em idade escolar onde sejam relatadas as Memórias das Invasões 

Francesas. Viemos a descobrir que esse projeto de livro já existia e era 

resultante de um trabalho levado a efeito por antigos alunos da Escola 

EB,2/3 de Arrifana, com a orientação da Professora Ana Paula Oliveira, 

uma Arrifanense a lecionar no estabelecimento escolar de Milheirós de 

Poiares. Com o apoio da Câmara Municipal estamos a desenvolver a 

criação do referido projeto que será uma realidade em 2015. 

c. A cultura é parte integrante de uma comunidade, faz ou fez parte do 

dia-a-dia de uma população, da interação dos membros de uma 

sociedade, das suas ligações, das diversas formas de pensar e sentir e de 

todas as maneiras de exteriorizar emoções e pensamentos. Arrifana 

sempre teve a sua ligação a uma ruralidade sempre presente em todas 

as iniciativas locais. As Desfolhadas tiveram para os nossos seniores um 

lugar de destaque nas suas juventudes. Muitos deles aí se conheceram e 

constituíram famílias. Relembrar o passado e dizer mostrando aos mais 

novos como era em tempos idos é uma obrigação que enquanto 

Autarcas sentimos. Com o apoio do Rancho e do Agrupamento de 

Escuteiros foi uma realidade que os nossos jovens querem ver repetida. 

 

5. Desporto 

a. O nosso Pavilhão Desportivo esteve durante algum tempo dissociado 

da nossa População. Com a intervenção do Clube Desportivo 

Arrifanense quer ao nível do Futsal, quer ao nível do Taekwondo ou do 

Voleibol Feminino a realidade começou a inverter-se. Temos vindo a 

desenvolver esforços junto da Feira Viva, EM com vista à alteração do 

protocolo existente para que novas realidades possam surgir em 
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Arrifana, nomeadamente o Futsal juvenil. Novas reuniões continuarão a 

surgir para alteração do protocolo existente. 

b. Continuamos a apoiar o Futebol de Formação e estivemos ao lado do 

Clube Desportivo Arrifanense aquando do seu Torneio Infantil Anual 

através da colaboração com um pequenino lanche destinado aos 

pequenos Atletas. 

c. Estivemos presentes ao lado do Clube Desportivo Arrifanense aquando 

da negociação com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, para a 

resolução da dívida com a Autoridade Tributária. 

d. Estivemos igualmente ao lado do Clube Desportivo Arrifanense na 

resolução da candidatura aos Campos Sintéticos, intermediando 

enquanto membros de um protocolo tripartido com vista à permissão 

juntamente com a Câmara Municipal para a alteração ao protocolo 

existente num futuro próximo. 

e. Através de protocolos simples estabelecemos parcerias com o Clube 

Desportivo Arrifanense, a Associação Superar Desafios, a Associação 

Os Arrifanenses Futebol Clube e mais recentemente com a ACRA-

Associação Cultural e Recreativa de Arrifana, para cedência das antigas 

instalações da Junta de Freguesia com vista à formação desportiva de 

jovens, adolescentes e adultos através de aulas de hip-hop, zumba, step, 

aeróbica e dança em contrapartida da animação desportiva a levar a 

efeito nas manhãs dos domingos de Verão em 2015. 

f. Numa estrita colaboração com a Divisão Social da Câmara Municipal de 

Santa Maria da Feira, cedemos as instalações da antiga sede da Junta de 

Freguesia e comparticipamos o pagamento a um Professor de Educação 

Física que leciona junto dos nossos Seniores aulas de manutenção física 

integradas no programa Movimento e Bem-Estar. São neste momento 

aproximadamente meia centena de seniores que têm neste espaço as 

suas aulas de manutenção física programada. 

 

6. Lazer 

a. Arrifana está demasiado carente de uma zona de lazer onde as famílias 

se possam encontrar, onde os jovens possam brincar e onde os pais 

possam efetuar ginástica de manutenção. A Zona de Lazer da Azenha 

poderá vir a ser num futuro próximo o local ideal para esse fim. Foram-

se realizando trabalhos complementares de melhoramento do espaço. 
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Muitos mais terão de continuar a surgir para alcançarmos os nossos 

objetivos. Num espírito de rentabilização (no sentido prático) do 

espaço a Junta de Freguesia estabeleceu um protocolo com a ACRA a 

fim de dinamizar o referido espaço. É nossa pretensão numa fase inicial 

dinamizar a parte nascente do espaço e onde estamos a investir mais os 

nossos esforços. 

b. Numa perspetiva de criar condições de bom lazer na Zona de Lazer da 

Azenha, com o apoio da Câmara Municipal foi levado por diante a 

construção de um açude, com vista à criação de um espelho de água, 

assim como retenção de água para numa fase posterior com a 

recuperação dos moinhos coloca-los a laborar e poder vir a ser 

brevemente uma outra mais-valia importante para a Zona de Lazer. 

c. A Zona de Lazer do Reguinho de Água é outro espaço mais reduzido e 

onde as pessoas terão igualmente possibilidade de distração, de 

manutenção e de lazer. Houve entretanto a necessidade de uma 

intervenção de fundo no sistema de águas pluviais para estabilização do 

terreno desta Zona de Lazer. 

d. O Parque Infantil da Cooperativa Habitacional de Manhoce, foi objeto 

de alguma manutenção nomeadamente nos brinquedos existentes, assim 

como no rinque, com a estabilização da rede delimitadora do espaço e a 

manutenção dos espaços envolventes. 

e. As Merendas de fim de Outono, foram outra iniciativa louvável levada a 

efeito pelo Centro Social e Paroquial, com os apoios do Agrupamento 

de Escuteiros e da Junta de Freguesia. Foi mais uma forma interessante 

de angariação de fundos para as Coletividades e uma experiência para 

no futuro virem a ser criadas algumas iniciativas de fim de semana no 

Verão.  

f. Aquele que foi o primeiro de tantos outros que entretanto foram 

surgindo, um pouco por todos o País, o nosso Festival das Coletividades 

voltou a ser uma realidade no ano de 2014. Devido à impossibilidade 

legal da Junta de Freguesia liderar o processo com o apoio dos Hippies, 

uma vez que era a Comissão Administrativa quem na altura estava à 

frente dos destinos da Junta, foi esta Coletividade quem ombreou com a 

responsabilidade de realização do Festival. A Junta de Freguesia esteve 

obviamente desde a primeira hora ao lado dos realizadores, apoiando 

com a cedência de pessoal e numa fase posterior liderando o processo 

para que tudo corresse como se tornou uma realidade fantástica. Em 

boa hora se fez a descolagem do “Cidade no Jardim” de São João da 
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Madeira, uma vez que não somos apologistas de competições a este 

nível e as realidades são absolutamente díspares. 

 

7. Património Autárquico 

a. Numa procura contínua de mudança temos vindo a provocar uma 

significativa alteração das entradas na Rua Terras de Santa Maria a 

Norte e a Sul, com ajardinamentos mais apelativos, para que num curto 

prazo possamos apresentar as nossas entradas com a dignidade que a 

nossa Vila merece. 

b. Os espaços ajardinados existentes em Arrifana têm merecido da nossa 

parte uma atenção mais cuidada, para que a nossa Vila apresente um ar 

mais cuidado e mais limpo. Muito ainda há para ser feito. 

c. Às Autarquias é exigido que a manutenção do Património seja uma 

realidade. Com a escassez cada vez maior de verbas é necessário que se 

efetuem recuperações e manutenções com forma a preservar o passado 

mais recente. Nesse princípio efetuamos a recuperação da Fonte das 

Laceiras e numa fase mais adiante efetuaremos a recuperação do 

tanque. É certo que já serão muito poucas, as pessoas que usam quer a 

fonte quer o tanque mas, é necessário preservar as memórias de 

tempos idos. No caso presente, a fonte estava a montante com 

problemas de perca de águas na mina, foi necessária a intervenção de 

mineiros para recuperar a represa de água e substituir o tubo que serve 

a fonte. 

d. Uma das nossas propostas e ânsia dos Arrifanenses em geral era a 

aquisição de terreno denominado de “Quinta da Celanira” com vista à 

criação de um Centro Cívico na parte central da Vila, contudo, temos 

que ser antes de mais realistas e ver até onde a nossa vontade se pode 

tornar uma utopia. Na realidade as verbas (que à partida das 

negociações uma das duas partes proprietárias dos terrenos) pedidas 

são perfeitamente insuportáveis para que a nossa vontade se torne uma 

realidade. Mais importante que o nosso querer está a necessidade 

imperiosa de sermos cautelosos e não colocarmos a Autarquia numa 

situação deficitária difícil de controlar no futuro a exemplo do que 

acontece no presente. O nosso legado para o futuro não podem ser 

dívidas. 

e. No seguimento da mudança dos espaços ajardinados, também o jardim 

do Cemitério, foi substituído, retiraram-se os agapantes e todo o lixo 
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que escondiam, substituindo por relva, o que motiva mais intervenção 

mas, confere aos espaços uma maior dignidade. 

f. Igualmente todo o separador central da Avenida do Corgo foi objeto de 

atenção com substituição de algumas espécies aí existentes e 

manutenção da maioria delas. A limpeza tem igualmente sido uma 

constante para manter o espaço com a dignidade que uma zona central 

merece. 

g. Remodelação do jardim do Corgo Center foi obviamente um dos 

passos seguintes, com a eliminação daquilo que foi idealizado como 

tanques e espelhos de água mas que, desde há imensos anos deixaram 

de funcionar. Foi retirada a inicial barraca que alojou o Espaço de leitura 

e todo o jardim foi intervencionado, conferindo-lhe um ar mais 

agradável, como é reconhecido nomeadamente pelos comerciantes do 

local. 

h. Uma outra remodelação levada a efeito foi a do jardim da Rua Américo 

de Resende, em frente à Quinta da Celanira, eliminando-se todos os 

arbustos aí existentes e que escondiam uma enormidade de lixo e 

dotando o espaço de algumas espécies arbóreas que confiram ao espaço 

mais dignidade. 

i. O espaço ajardinado lateral à Junta de Freguesia, era igualmente um 

amontoado de arbustos e lixo, retiramos tudo e substituímos por relva 

que obriga a mais intervenção mas confere na nossa opinião mais 

dignidade ao local, pena que as pessoas menos sensíveis achem por bem 

que o espaço é o local ideal para que os seus cãezinhos satisfaçam as 

suas necessidades o que obviamente lamentamos e vão conseguindo 

estragar todo um trabalho que pretendíamos válido e apelativo. 

j. A plantação de árvores também não foi descurada e a Avenida do 

Corgo disso foi exemplo. Além da poda levada a efeito nas árvores 

existentes, no largo aí existente foram plantadas algumas espécies que a 

breve prazo conferirão ao local um espaço mais aprazível e que poderá 

vir a ser utilizado como zona de descanso e de lazer. 

k. Como já o referimos acima a manutenção do património é uma 

necessidade sempre presente e premente, com a limpeza de granitos 

levada a efeito no Cemitério e na Igreja Paroquial procuramos acima de 

tudo oferecer aos Arrifanenses o que de fantástico existe na nossa terra 

e que necessitamos de realçar, pena foi que, com a queda da árvore de 

grande porte no Cemitério toda a frontaria tivesse sido abalada e a 

necessitar de intervenção a muito curto prazo 
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l. Também foi efetuada a limpeza dos granitos da Fonte do Corgo e 

efetuada a pintura dos muros de forma a conferir ao espaço central uma 

maior dignidade que muitos teimam em continuar a conspurcar 

infelizmente. 

m. Igualmente objeto de intervenção foi a pintura dos muros do Largo 

Manuel José Pereira ou Largo da Feira como tradicionalmente dizemos, 

foi apenas um lavar da cara uma vez que temos em perspetiva para este 

espaço uma intervenção de fundo que confira à Avenida 5 de Outubro a 

dignidade que a mesma merece. 

n. Manutenção e pintura dos muros interiores e exteriores do Cemitério 

Paroquial foi um outro passo que levamos a efeito exatamente na 

sequência do princípio que defendemos de fazer a manutenção do 

património edificado e este espaço sendo por génese um espaço tão 

sentido por todos uma vez que aí estão todos os nossos antepassados, 

torna-se absolutamente necessário conferir aos mesmo a dignidade que 

merece. 

o. Já na introdução fizemos referência ao facto de que encontramos o 

camião com inspeção por fazer, com os pneus a necessitarem de ser 

substituídos e necessitado de uma manutenção geral. Foi o que a 

Comissão Administrativa teve que levar a efeito a partir do momento 

em que tomou as rédeas da Autarquia. 

p. Também a carrinha andava penosamente a arrastar-se e a necessitar de 

uma intervenção duradoura, igualmente a Comissão Administrativa teve 

que decidir pela sua manutenção pese embora o seu estado bastante 

degradado. 

q. Equipamento de corte como no caso presente as roçadoras ou 

máquinas de cortar relva, tão indispensáveis à limpeza de valetas e 

jardins eram equipamento inexistente enquanto disponível, uma vez que 

se encontravam à guarda de uma empresa reparadora e que colocavam 

como disponíveis mediante o pagamento de outras reparações 

imensamente atrasadas. Foi necessário estabelecer acordos de 

pagamento, substituir quase todas face ao seu depauperado estado, 

adquirir outras ferramentas tais como esmeril, sopradora e diversas 

ferramentas elementares, uma vez que ao que tivemos conhecimento 

todo o restante equipamento maquinal existente havia sido roubado. 

r. A obra de maior envergadura levada a efeito neste primeiro meio ano 

de mandato foi a recuperação das Casas de Banho Públicas, situadas na 

cave do palco. Eram um espaço medonho, sujo e de dignidade duvidosa. 
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Foi efetuada uma intervenção geral com demolição de algumas paredes 

e levantamento de outras, onde foram criados uns banhos com a 

dignidade que Arrifana merece, em ambas as casas de banho foi criado 

um espaço de duche destinado aos romeiros a caminho de Santiago que 

assim os pretendam usar, vamos mantendo a sua abertura condicionada 

aos horários de Eucaristia para evitar roubos e deterioração que, 

nomeadamente em dias de Feira dos Quatro vamos constatando 

infelizmente a espaços de ausência dos nossos Funcionários. 

s. Uma das situações com que nos confrontamos aquando da chegada à 

Autarquia foi de que na Habitação Social de Adoufe havia-se registado 

um incêndio há aproximadamente cinco anos atrás e de então para cá 

jamais o sistema elétrico funcionou na cave desta Habitação Social o que 

impedia os residentes de aí guardarem os seus haveres ou viaturas. 

Com o imprescindível apoio da Câmara Municipal foi possível 

recuperarmos a iluminação e dar alguma dignidade ao espaço até aí 

prostrado ao abandono. 

t. No seguimento da recuperação elétrica efetuamos ainda a pintura das 

garagens nesta Habitação Social de Adoufe voltando a conceder aos 

seus habitantes a hipótese de usarem a cave. 

u. Quando no último Inverno nos deparamos com infiltrações de água na 

Sede da Junta de Freguesia fomos obrigados a intervir nas vedações 

exteriores uma vez que as placas de impermeabilização estavam 

descoladas e esse facto originava infiltrações no Salão Nobre e no Hall 

de entrada da Junta de Freguesia. 

v. Aquando da nossa chegada deparamo-nos ainda com o pavimento no 

rés-do-chão e no primeiro andar completamente deteriorado nos locais 

onde existiam as plantas de adorno. Constatamos que o fundo dos 

referidos vasos estavam podres e que devido a esse facto o linóleo foi 

apodrecendo devido ao acumular de águas. Procedemos então à 

substituição das plantas, bem assim como dos vasos. 

w. Deparamo-nos ainda com problemas no palco destinado à Presidência e 

tivemos que solucionar os problemas de carpintaria de forma a corrigir 

defeitos estruturais aí existentes. 

x. De igual forma e porque nos estávamos a confrontar com problemas 

elétricos e constantes curto-circuitos na Sala de Reuniões tivemos de 

substituir toda a iluminação aí existente e proceder à pintura da Sala 

cujos tetos estavam demasiado estragados com os contínuos problemas 

elétricos. 
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8. Feiras e Mercados 

a. Uma das principais situações que originavam contínuas reclamações e 

algumas situações claramente discricionárias, prendiam-se com a falta de 

um Regulamento para a Feira dos Quatro. Foi uma das primeiras 

prioridades que entendemos por bem levar por diante e procurar 

dentro da legalidade existente à altura substituir algumas decisões que 

originavam o Regulamento em vigor à data. Sabíamos na altura que a 

decisão de o colocar em prática sem o prévio parecer da Associação 

dos Feirantes e da Associação dos Consumidores era uma situação que 

nos colocava numa posição de alguma ilegalidade, contudo e mesmo 

assim optamos pela decisão de o colocar em prática. Seria 

posteriormente substituído e corrigido.  

b. Para o Mercado Dominical tem um projeto de Regulamento existia. 

Tudo era feito à imagem do Regulamento da Feira dos Quatro mas nada 

regulamentado como impõe a Lei. Tal como o Regulamento da Feira 

dos Quatro, com o Regulamento do Mercado Dominical tivemos uma 

prática idêntica optando pelo mal menor e colocando-o em prática sem 

o prévio parecer das Associações de Feirantes e Consumidores. 

Também este veio posteriormente a ser substituído e corrigido. 

c. Temos vindo a efetuar o levantamento topográfico da Feira dos Quatro 

e do Mercado Dominical para enquadramento dos Feirantes e para que 

num futuro muito próximo possamos devolver a Avenida 5 de Outubro 

e a Rua Comandante Amorim, (a primeira devido aos Correios e a 

segunda devido à presença da Farmácia) aos Habitantes de Arrifana que 

se sentem prejudicados com o fecho do trânsito nestas duas Ruas. 

d. Com a criação dos Regulamentos temos vindo a ter uma política de 

sensibilização ambiental dos Feirantes. Claro que alguns, teimosos como 

são, continuam a deixar os seus lugares pejados de lixo. Os 

Regulamentos são perfeitamente claros nesta matéria e num futuro 

muito próximo deixaremos a sensibilização e passaremos à ação com 

aplicação de coimas aos prevaricadores. 
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9. Rede Viária 

a. Com o lançamento da Empreitada pela Câmara Municipal surgiu uma 

necessidade de reformular o desvio de hidrantes sobrantes (da Fonte 

das Laceiras) na rua Fernando Namora para a Rua dos Descobrimentos. 

Esta obra foi levada a efeito pelos Proprietários do terreno, (que 

tiveram a seu encargo o serviço de máquina bem como a mão de obra) 

com a colaboração da Câmara Municipal (que cedeu a tubaria e o 

material destinado às caixas de visita). Foi uma obra 

extraordinariamente benéfica para os moradores que, viram desta 

forma resolvido mais um problema grave de águas pluviais existente em 

Arrifana. 

b. Durante alguns anos tivemos interrompida a circulação na Rua dos 

Descobrimentos por motivos da cedência do piso que se havia 

desmoronado devido às intempéries e à obstrução de um desvio de 

águas pluviais problemático e mal dimensionado à época. Após muito 

tempo de espera foi levada a efeito esta Empreitada da responsabilidade 

da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, que ficou dotada de uma 

conceituada obra de engenharia e em que o caudal das pluviais recebeu 

uma considerável duplicação o que garante condições excecionais de 

caudal intenso. Ao mesmo tempo e para garantia de sustentabilidade 

dos terrenos aos proprietários confinantes foi construído um muro de 

suporte em gavião que consubstancia uma garantia para o futuro. 

c. A Postura de Trânsito em Arrifana está perfeitamente desajustada da 

realidade atual. Temos vindo a efetuar o levantamento sinalético 

existente e a elencar as necessidades atuais para que num futuro 

próximo e com o apoio da GNR e da Divisão de Trânsito da Câmara 

Municipal possamos reformular a Toponímia e Sinalética da nossa 

Postura de Trânsito.  

d. As passadeiras em Arrifana ou a falta delas, tem-nos limitado a 

intervenção não só porque não estão referenciadas na Postura de 

Trânsito, como não estão devidamente sinalizadas ou porque não estão 

devidamente bem situadas. Todos temos a noção exata da falta que elas 

fazem aos Utentes da via pública mas todos temos que ter a consciência 

de que a sua colocação obedece a determinadas regras não só de 

implementação como de legalização. 
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e. A limpeza das nossas Ruas tem sido uma prioridade no nosso mandato. 

Todos temos a consciência que muito ainda há para fazer neste capítulo. 

As nossas valetas e Ruas ainda estão longe daquilo que idealizamos e 

queremos ver implementado em Arrifana. Faltam-nos equipamentos 

para que esse trabalho corresponda ao nosso ideal, faltam-nos 

condições monetárias para implementar algumas ideias que nos 

garantam uma Arrifana mais limpa e asseada. Vamos num futuro breve 

poder melhorar as condições a nível da limpeza. 

f. A aplicação e substituição de sargetas em diversos locais tem sido uma 

regra que temos seguido e implementado em diversos locais de forma a 

colocar os diversos lugares servidos de um adequado sistema de rede 

de pluviais e de forma a evitarmos os constrangimentos criados pelas 

chuvas que levam a criar os lençóis de água tão incómodos para quem 

tem de se deslocar a pé. Enquanto não tivermos uma adequada rede de 

pluviais vamos continuar a apostar no desvio das águas perdidas. 

g. A intervenção levada a efeito pela Câmara Municipal com a rede de 

saneamento deixou-nos as estradas num perfeito caos. Todos temos 

consciência que a recuperação das estradas não só implica muito tempo 

como gastos exorbitantes por parte do Município. Enquanto as nossas 

estradas não começam a ser servidas de novos “tapetes”, e primeiro 

serão as vias de maior tráfego como se compreende, vamos procurando 

minorar os impactos causados com os “buracos” nas estradas 

colocando massa de compactação a frio. 

h. Depois de termos adquirido uma nova máquina de cortar relva, temos 

vindo a efetuar cortes nos espaços relvados com alguma regularidade. 

Ainda estamos muito longe do ideal mas temos a noção de que a este 

nível já conseguimos reduzir o período de espera. 

 

10. Cemitérios 

a. Talvez o setor mais problemático no momento atual é o Cemitério. A 

fobia da venda de sepulturas, em tempos passados, levou a que o setor 

das sepulturas temporárias fosse descurado. Quando fomos 

confrontados com a abertura de sepulturas temporárias com corpos 

sepultados há dezassete anos e mais e constatamos que os corpos não 

estavam em condições de serem exumados, tivemos que recorrer a 

situações alternativas, como o foram a eliminação de espaços 
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ajardinados a fim de aí serem criados novos covatos. Tivemos que 

contactar pessoas entendidas na matéria que nos aconselharam a utilizar 

produtos enzimáticos e ao mesmo tempo que os covatos eram abertos, 

substituir a terra por areia de forma a auxiliar a decomposição do corpo 

e a regenerar o terreno. O futuro passará inevitavelmente pela criação 

de sepulturas monolíticas de consumpção aeróbia. 

b. Existia uma norma mais ou menos idêntica a um projeto de 

Regulamento para o Cemitério que não se adequava à realidade 

existente e às necessidades e características do nosso Cemitério. 

Estudamos diversos Projetos de Regulamentos e acabamos por 

apresentar o Regulamento em vigor que nos pareceu o mais consensual 

com as nossas necessidades. 

c. Como é do conhecimento da generalidade dos nossos Membros Eleitos 

à Assembleia de Freguesia não existe um programa informático onde 

estejam vertidos todos os dados respeitantes às pessoas aí sepultadas. 

Iniciamos um levantamento por sepultura que, em confronto com os 

dados existentes nos levarão num futuro breve a informatizar os 

Serviços Cemiteriais que, são uma necessidade premente e informativa. 

d. A manutenção das sepulturas temporárias, foi um dos propósitos que 

levamos por diante, com aplicação de pó de pedra e estabilização do 

espaço de forma a consolidar o mesmo e a oferecer um aspeto mais 

sóbrio ao nosso Cemitério. Pena que algumas pessoas teimem em não 

cumprir o preceituado mas, estamos convictos que com o tempo as 

coisas acabarão por normalizar. 

 

11. Serviços à Comunidade 

a. Apoiar desempregados, reformados e Inválidos no preenchimento de 

documentos oficiais foi uma das indicações que demos aos nossos 

Serviços de Secretaria por forma a minorarmos os problemas que estas 

pessoas sofrem no dia-a-dia. Não tem sido uma procura muito assídua 

mas, estamos todos disponíveis para ajudar os Utentes nestas situações. 

b. Ações de sensibilização cívica e de fiscalização ambiental no Cemitério 

têm sido levadas a efeito procurando numa primeira fase tentar 

convencer as pessoas a colaborarem pela via do bem sem entrarmos em 

situações que os Regulamentos preveem de aplicação de coimas. Somos 

apologistas da sensibilização, felizmente não serão muitas as queixas de 
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infração e as que vão surgindo são sempre do mesmo tipo de pessoas, 

problemáticas por natureza. 

c. Tal como a Lei impõe, o atendimento à população em geral é feito na 

Reunião do Executivo na última segunda-feira de cada mês. Temos sido 

procurados por imensos Arrifanenses que têm exposto os seus 

problemas e aos quais temos procurado responder com celeridade. O 

facto de o Executivo estipular este dia como de atendimento à 

População não impede de forma alguma que diariamente ouçamos 

pessoal ou oficialmente as diversas queixas e possamos solucionar todos 

os problemas que nos vão colocando. 

d. A criação de um Regulamento de Taxas e Licenças veio conferir ao 

Utente uma melhor clarificação da forma como as Taxas são aplicadas o 

critério com que são aplicadas e veio ainda conferir um critério não 

discricionário de atuação perante a População, ao mesmo tempo que 

estabelece o sistema e a regra de aumento das Taxas e Licenças 

emitidas pela Junta de Freguesia. Trata-se de um Regulamento 

extremamente sucinto, que inclui todas as licenças e taxas a serem 

aplicadas pela Autarquia, devidamente atualizadas comparativamente 

com Autarquias vizinhas, com uma adicionante, de ter associado o 

índice de atualização anual indexado à taxa de inflação prevista pelo 

Instituto Nacional de Estatística. 

 

12. Salubridade e Recolha de Lixos 

a. Tem sido uma aposta sistemática da Autarquia com a consequente 

eliminação de todos os focos infeciosos de lixos que se fazem sentir 

muito em especial junto dos Ecopontos e que tantas dores de cabeça 

nos têm feito. Tem sido uma luta constante e continuará por certo a 

ser. Muitas queixas temos feito junto da Brigada do SEPNA da GNR, 

muitos autos têm sido levantados pelas Forças de Segurança, mas temos 

a consciência plena que só pela insistência conseguiremos levar o 

“nosso barco a bom porto”. 

b. Estamos igualmente a eliminar a proliferação de cestos em arame 

existentes na via pública, com os incómodos e maus cheiros que tal 

situação origina. Temos insistido junto dos Condomínios para que 

procedam ao requerimento de contentores junto da Câmara Municipal, 

criando como contrapartida uma área dentro dos seus espaços 
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devidamente cimentado e responsabilizando-se pela limpeza dos 

referidos contentores. 

c. Ao mesmo tempo e sempre que nos apercebemos da existência de 

alguma montureira, procuramos de imediato eliminá-la para evitar a 

proliferação de lixos acumulados. Em parceria, mantemos a nossa 

disponibilidade de às sextas-feiras continuar a disponibilizar a carrinha 

para efetuar a recolha de monos, sempre que sejamos para tal 

solicitados, depositando-os a expensas próprias e sem qualquer 

pagamento por parte dos Utentes, no Ecocentro em Mosteirô. 

d. Com a estrita colaboração das Brigadas Municipais da Câmara Municipal 

de Santa Maria da Feira, procedeu-se à substituição de ramais de águas 

pluviais na Rua Burgo de Ryfanna em dois locais, a poente junto da 

Fonte com o desvio de águas pluviais que provocavam constantes 

inundações criando uma situação de mau estar aos residentes que 

encontravam dificuldades em sair de suas próprias casas desde que não 

fosse nas suas próprias viaturas. A nascente desta mesma Rua foi 

efetuada uma colocação de hidrantes de forma a escoar as águas pluviais 

com maior caudal e evitar a contínua inundação de garagens a cotas 

inferiores à própria estrada. Num futuro próximo nova obra surgirá 

com vista à drenagem adequada das águas pluviais que neste momento 

ainda fazem a travessia num terreno privado com os consequentes 

inconvenientes. 

e. Temos vindo a negociar com a Câmara Municipal e com a Suldouro a 

recolocação de alguns Ecopontos em locais que entendemos ser 

consensual mais estratégicos e com um menor impacto negativo. 

 

13. Recursos Humanos 

a. Uma das nossas primeiras decisões prendeu-se com a dotação de 

normas de Higiene e Segurança, pelo que contratualizamos com uma 

Empresa de Medicina no Trabalho a realização de testes médicos a 

todos os Funcionários assim como a implementação de normas de 

higiene e de segurança no exercício de funções nas mais variadas e 

diversificadas ações exercidas pelos nossos Funcionários. 

b. De igual forma começamos a adquirir equipamentos de proteção 

individual, tais como botas, viseiras, joelheiras, capacetes, luvas, etc.. 

Não se tratando de um investimento avolumado constitui contudo não 
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só o cumprimento do estabelecido pela Lei e a realização de um ativo 

de proteção dos Funcionários com vista à redução dos acidentes de 

trabalho que atingiam nesta Autarquia uma percentagem considerada 

elevada. 

 

14. Administração 

a. Com vista a uma uniformização dos procedimentos internos no seio da 

Administração Autárquica da Junta de Freguesia foi criada uma Norma 

de Controlo Interno compreendida na contabilidade das Autarquias 

Locais, é composta pelo plano de organização, políticas, métodos e 

procedimentos de controlo, adotados pela Freguesia, que permitam 

assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada, eficaz e 

eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de 

situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos 

registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação 

financeira fiável. 

b. Da mesma forma, foi criado o Regulamento de Cadastro e Inventário 

Patrimonial que estabelece normas e formas de procedimento no dia-a-

dia no que respeita a tudo o que é considerado Património da 

Autarquia. O inventário do património municipal deverá permanecer 

atualizado, para que permita conhecer em qualquer momento, o estado, 

o valor, a afetação e a localização de todos os bens. Assim, e juntamente 

ao que se encontra definido no POCAL quanto às definições de 

controlo e nomeação dos respetivos responsáveis, procuram ter-se em 

conta neste documento as normas legais sobre inventariação, 

amortizações e provisões, bem como a identificação de 

responsabilidades funcionais, os circuitos obrigatórios dos documentos, 

as verificações respetivas e o cumprimento dos princípios da segregação 

de funções. 
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Quinta do Corgo (início das obras da Urbanização do Corgo) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documentos de Prestação de Contas 
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Anexo II 

 

Designação da Entidade FREGUESIA DE ARRIFANA 

Gerência 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014 

Documentos a enviar (Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 

100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública - 

5000x343,28€ = 1,716,400,00€) 

 

 Controlo orçamental de despesa 

 Controlo orçamental de receita 

 Fluxos de caixa 

 Contas de ordem 

 Operações de tesouraria 

 Caraterização da entidade 

 Empréstimos 

 Relatório de gestão 

 Ata da reunião em que foi discutida e votada a contabilidade 

 Normas de controlo interno e suas alterações 

 Síntese das reconciliações bancárias 

 Relação nominal dos responsáveis 

 

 

O Presidente da Junta 
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Caraterização da Entidade 

 

Designação da Entidade; FREGUESIA DE ARRIFANA 

Gerência; 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014 

Número de Identificação Fiscal; 506 894 436 

Endereço; Avenida do Corgo, 58  -  3700-460 ARRIFANA  VFR 

Regime Financeiro; Autonomia Administrativa e Financeira 

 

Importância recebida da Direção Geral das Autarquias Locais; 

Designação Importância 

Fundo de Financiamento das Freguesias ,00€ 

Total ,00€ 

 

Investimento realizado; 

 

Designação Importância 

Equipamento informático  

Software informático  

Equipamento Básico  

Total  

 

 

O Presidente da Junta 
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Relatório de Gestão 

 

Designação da Entidade; FREGUESIA DE ARRIFANA 

Gerência; 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014 

 

A Autarquia arrecadou receitas no valor de 0,00€ (…) assim discriminadas: 

 

RECEITAS 

 

Classificação 

Económica 
Designação Importância % 

 Correntes   

01 Imposto Municipal sobre Imóveis 0,00€  

04 Taxas 0,00€  

06 Transferências correntes 0,00€  

0702 Prestação de serviços 0,00€  

0703 Rendas 0,00€  

08 Outras receitas correntes 0,00€  

 Total 0,00€ 100,00 
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Relatório de Gestão 
 

Designação da Entidade; FREGUESIA DE ARRIFANA 

Gerência; 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014 

 

As despesas realizadas pela Autarquia somam a quantia de 0,00€ (…) assim 

distribuídas: 

 

DESPESAS CORRENTES 

 

Classificação 
Económica 

Designação Importância % 

01 Despesas com o pessoal 0,00€  

02 Aquisição de bens e serviços correntes 0,00€  

04 Transferências correntes 0,00€  

06 Outras despesas correntes 0,00€  

 Total 0,00€  
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DESPESAS DE CAPITAL 

 

Classificação 
Económica 

 
Designação 

 
Importância 

 
% 

070107 Equipamento de informática 0,00€  

070108 Software de informática 0,00€  

070110 Equipamento básico 0,00€  

 Total 0,00€  

 

 

 

 

 

DESPESA TOTAL 

 

Classificação 
Económica 

 
Designação 

 
Importância 

 
% 

 Corrente 0,00€  

 Capital 0,00€  

 Total 0,00€  
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SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS 

 

Designação da Entidade; FREGUESIA DE ARRIFANA 

Gerência; 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014 

 

 
Banco 

 
Conta 

Saldo em 
31.12.2014 

Saldo 
Contabilístico 

 
Observações 

Português de 
Investimentos 

   (*) 

Caixa Geral 
Depósitos 

   (*) 

 
Popular 

   (*) 

 
Total 

 
…………………… 

 
0,00 

 
0,00 

 

(*) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências 

 

 

 

O Presidente da Junta                                                       A Tesoureira 
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RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS 

 

Designação da Entidade; FREGUESIA DE ARRIFANA 

Gerência; 1 de Janeiro a 31 de Março de 2014 

Nome 
Situação na 

Entidade 

Remuneração 

auferida 

Delfim Manuel Oliveira da Silva Presidente 
 

 

Designação da Entidade; FREGUESIA DE ARRIFANA 

Gerência; 1 de Abril a 5 de Junho de 2014 

Nome 
Situação na 

Entidade 

Remuneração 

auferida 

Delfim Manuel Oliveira da Silva Membro 
 

Ricardo Leite de Oliveira Membro 
 

Rui Mário Cunha Ferreira Membro 
 

 

Designação da Entidade; FREGUESIA DE ARRIFANA 

Gerência; 6 de Junho a 31 de Dezembro de 2014 

Nome 
Situação na 

Entidade 

Remuneração 

auferida 

Delfim Manuel Oliveira da Silva Presidente 
 

Ricardo Leite de Oliveira Secretário 
 

Andreia Resende Tesoureira 
 

Alcino Pereira Monteiro Vogal 
 

Rui Manuel Sá Vogal 
 

 

O Presidente da Junta                                           A Tesoureira 
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APROVAÇÃO PELO EXECUTIVO 

 

Os Documentos de prestação de contas, respeitantes ao ano financeiro de 1 de 

Janeiro a 31 de Dezembro de 2014, totalizam na receita 0,’’€ (…) e na despesa 

0,00€ (…), foram aprovados pela Junta de Freguesia de Arrifana em sua reunião 

ordinária, nos termos da alínea e), do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de Setembro, realizada no dia 8 de Abril de 2015. 

 

A JUNTA, 

 

Presidente  

Secretário  

Tesoureira  

Vogal  

Vogal  

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

 

A Assembleia de Freguesia de Arrifana, em sessão ordinária de 29 de Abril de 

2015 deliberou, como consta na respetiva Ata, e de harmonia com o disposto 

na alínea b) do n.º 1, do artigo 9.º, da Lei n.º 75/2013. De 12 de Setembro, 

apreciar e votar os Documentos de Prestação de Contas. 

 

A Mesa da Assembleia de Freguesia, 

Presidente  

1.ª Secretária  

2.ª Secretária  

 


