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Introdução
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No preceituado na lei 169/99, de 18 de Setembro, nomeadamente na alínea a) do n.º 2
d art.º 17.º, e no estrito cumprimento das competências atribuídas às Juntas de
Freguesia:
“Elaborar e submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia as opções do plano e a
proposta do orçamento”.
Vimos muito respeitosamente submeter à apreciação e posterior votação o Plano de
Atividades e Orçamento para o ano de 2014, bem assim como o Plano Plurianual de
Investimentos para 2014, 2015, 2016 e 2017.
Ainda e no estrito cumprimento da Lei n.º 24/98, de 26 de Maio, Estatuto do direito
de oposição nas Autarquias Locais, foram enviados aos Partidos da Oposição – Partido
Socialista e CDS – Partido Popular ofício solicitando a participação dos Partidos da
Oposição na elaboração do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2014. De
maneira informal o representante do CDS-PP manifestou a sua vontade em ver
consignado no Plano Plurianual de Atividades a aquisição da Quinta Dona Celanira para
que aí seja instalado o Centro Cívico de Arrifana e apresentou as suas ideias no que
respeita à obra aí a ser prevista, que vem exatamente ao encontro das vontades do
Executivo afeto ao Partido Social Democrata e do membro do Partido da Nova
Democracia.
No que respeita ao Partido Socialista não recebemos qualquer manifestação de
vontade em participar na elaboração do Plano Plurianual, Plano de Atividades e
Orçamento.
A finalidade destes Plano Plurianual e Plano de Atividades e Orçamento é ir ao
encontro das perspetivas dos Arrifanenses que acreditaram no nosso Programa
Eleitoral e nos confiaram o seu voto, nas Eleições de Setembro de 2013, bem como
nas Intercalares de Maio último.
É vontade expressa deste Executivo de imediato estabelecer contactos (já iniciados)
com os nossos Credores para definirmos um programa de pagamentos que tenha por
finalidade estabelecermos o equilíbrio financeiro no mais curto espaço de tempo
possível, de forma a satisfazer os compromissos anteriormente assumidos sem que
coloquem em sobressalto o normal funcionamento da Autarquia e de forma a não
condicionarem o futuro.
Os cenários económicos, quer nacionais, quer mundiais, não serão os mais
perspetivantes contudo, e alicerçados numa gestão absolutamente rigorosa, estamos
convictos de que com o imprescindível apoio da Câmara Municipal conseguiremos
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atingir os objetivos a que nos propusemos perante o Eleitorado Arrifanense. A entrada
em vigor das leis 73/2013 e 75/2013, respetivamente Lei das Finanças Locais e Regime
Jurídico das Autarquias Locais é algo complexa e ainda não completamente clarificada,
o que pressupõe que durante o mandato em curso novos Diplomas surjam clarificando
as referidas Leis.
Temos a perfeita consciência de que esta será em grande parte uma luta contra o
tempo e contra as inúmeras adversidades mas, as dificuldades aguçam-nos o engenho e
acicatam a nossa vontade de fazer … bem.
A Autarquia não é uma força de domínio mas, em certa medida e sempre que
necessário, terá de afirma-se como um contrapoder que acautela eventuais abusos do
poder Estatal ou das empresas sobre os interesses e direitos das populações locais. É
assim um órgão de defesa e salvaguarda de equilíbrios e de justiça social.
Contamos com todos, mesmo com os críticos, desde que nos possam a ajudar a
vislumbrar melhor o nosso desempenho.

O Presidente da Junta de Freguesia
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Grandes Opções do Plano
Atividades anuais
Plano de Atividades 2015
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Grandes Opções do Plano
1. Ação Social
a. Implementação da construção de um Lar Sénior
b. Recenseamento da população sénior em situação de abandono
familiar e com dificuldades financeiras e de saúde para
monitorização
c. Aulas de introdução à informática para a População Sénior

2. Educação
a. Fomentar parcerias com as Associações de Pais das Escolas
sediadas em Arrifana
b. Desenvolver esforços junto do Ministério da Educação para
fomentar a valência na área profissionalizante na Escola EB.2,3
c. Analisar com os decisores Escolares (Câmara Municipal,
Agrupamento Escolar e Associações de Pais) qual o caminho a
seguir no que ao futuro diz respeito na área da Educação, em
particular no Ensino Pré-Primário e Primário

3. Saúde
a. Apoio à Unidade de Saúde Familiar – Feira Sul
b. Desenvolver parcerias com clínicas, com vista à realização de
rastreios de saúde junto da população infantil e sénior
c. Fomentar com os Bombeiros Voluntários de Arrifana cursos
de primeiros socorros junto da população

4. Cultura
a. Dinamizar a criação de uma Tuna Musical
b. Desenvolver esforços para que o Jornal “O Arrifanense” volte
a ter periocidade mensal
c. Dinamizar a criação de um livro de histórias que conte aos
mais novos as histórias de Arrifana e dos nossos antepassados
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d. Encetar esforços com vista à futura criação de um Auditório
Municipal

5. Juventude
a. Criação de um Gabinete de Apoio à Juventude
b. Estudar a possibilidade de criação de um espaço Co-working

6. Desporto
a. Estabelecer contactos com as Coletividades Desportivas
Arrifanenses com vista à possibilidade de conclusão do Parque
Desportivo de Santo Estêvão
b. Desenvolver esforços com vista à renegociação da utilização
do Pavilhão Desportivo
c. Estudar com a Direção do Arrifanense a possibilidade, vontade
e interesse na construção de um sintético no atual campo de
treinos

7. Lazer
a. Criação, recuperação e dinamização de Parques Infantis
b. Conclusão das obras na Zona de Lazer da Azenha
c. Dinamizar a Zona de Lazer do Reguinho de Água

8. Comércio
a. Estudar com o Comércio local a criação de um Cartão Sénior
b. Criação de parcerias com vista ao incentivo do consumo no
Comércio local

9. Transportes
a. Manutenção e dotação de melhores condições nas Paragens
rodoviárias
b. Contacto com as Rodoviárias em serviço na nossa freguesia
para possibilidade de rever horários de transporte
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10. Património Autárquico
a. Dotação de entradas apelativas e turísticas na Rua Terras
Santa Maria, a norte e sul de Arrifana
b. Embelezamento de alguns espaços ajardinados
c. Estabelecer negociações com vista à eventual aquisição de
terreno destinado à construção de um Centro Cívico
d. Estudar a criação de um espaço de cafetaria com esplanada e
parque infantil na zona central de Arrifana

11. Feiras e Mercados
a. Elaboração de um novo Regulamento para a Feira e um outro
para o Mercado
b. Levantamento topográfico do espaço da Feira dos Quatro e
redimensionamento da ocupação dos espaços pelos Feirantes
c. Distribuição harmonizada do Mercado Dominical
d. Ações de sensibilização e fiscalização ambiental junto dos
feirantes em colaboração com a Associação dos Feirantes

12. Rede Viária
a. Manutenção dos passeios existentes e eventual construção de
passeios em zonas onde tal seja viável
b. Em colaboração com a Câmara Municipal estudar
alargamentos em vias mais congestionadas
c. Ligação da Rua de Manhouce em Arrifana à Rua do Regadio
em Escapães, numa parceria conjunta entre as duas
Autarquias e o Município
d. Substituição de sinais de trânsito degradados
e. Reformulação da postura de trânsito em colaboração com a
GNR e a Divisão de Trânsito da Câmara Municipal
f. Implementação de sinalética indicativa do Património
Edificado, bem como orientação para os visitantes indicando
lugares, locais e Instituições
g. Reformular a política de passadeiras existentes, adequando-as
ao Plano Municipal de Mobilidade
h. Diligenciar a eliminação urgente do património degradado do
Largo da Rua e eliminação de focos infeciosos
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13. Serviços à Comunidade
a. Apoiar desempregados, reformados, inválidos e usufrutuários
do RSI no preenchimento de documentos oficiais
b. Criação de um espaço junto da Capela Mortuária para
proteção dos utentes em dias de intempéries
c. Ações de sensibilização cívica e fiscalização ambiental no
Cemitério
d. Criação de sepulturas monolíticas de consumpção aeróbica
com vista à eliminação da falta de lugares no geral face à
dificuldade de decomposição dos corpos sepultados
e. Atendimento à população em horário pós laboral, a decorrer
na última segunda-feira de cada mês.

14. Salubridade e Recolha de lixos
a. Reequacionar a colocação de Ecopontos para evitarmos o
contínuo abuso de deposição indevida de lixos domésticos e
industriais
b. Distribuição de papeleiras em ruas já servidas de passeios
c. Eliminação de montureiras ocasionais
d. Dinamização da recolha de “monstros” pelos Serviços da
Autarquia para levá-los a destino final – Ecocentro
e. Ações de sensibilização cívica e ambiental em parceria com a
Suldouro e Câmara Municipal junto da população escolar
f. Ações de sensibilização cívicas e ambientais com a população
g. Limpeza de valetas e fiscalização de matos e terrenos
abandonados

15. Recursos Humanos
a. Dotação de equipamentos de proteção individual
i. Fardas
ii. Botas
iii. Viseiras, joelheiras, aventais, capacetes, luvas, etc.
b. Aplicação do preceituado legal no que respeita à Higiene e
Segurança no Trabalho
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Atividades anuais

1.

Carnaval Infantil

2.
Comemorações do Morticínio em Arrifana, aquando das Invasões
Francesas

3.

Festival das Coletividades (continuação)

4.

Verbenas de fim-de-semana

5.

Manhãs Desportivas de Verão

6.

Fórum Social (continuação)

7.

Fórum Associativo

8.

Fins-de-semana culturais

9.

São Martinho Solidário
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Plano de Atividades a realizar em 2015
1. Continuação das obras na Zona de Lazer da Azenha
2. Manutenção de Jardins e Parques
3. Limpeza de ruas
4. Eliminação de infestantes
5. Eliminação de montureiras
6. Reparação da frontaria do Cemitério
7. Substituição de gradeamentos no Cemitério
8. Resolução de problemas com águas pluviais na Avenida do Corgo
9. Resolução de problemas com águas pluviais no Reguinho de Água
10. Negociações com vista à aquisição de terreno destinado ao Centro Cívico
11. Aquisição de máquinas e ferramentas de longa duração
12. Construção monolítica de consumpção aeróbia para o regime temporário
13. Aquisição de uma carrinha de caixa aberta com báscula
14. Aquisição de um trator com pá frontal e equipamento de desmatação
15. Instalação de papeleiras em ruas com passeios
16. Recuperação de passeios ao longo da Rua Terras de Santa Maria
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Resumo do Orçamento
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Princípios Orçamentais e Regras Previsionais
Sendo o Orçamento uma previsão anual de receitas e despesas, deve estar de acordo
com as contas e classificador económico.
A elaboração de documentos previsionais deve pois obedecer a uma previsão o mais
rigorosa possível obedecendo a princípios previamente estabelecidos e que nos são
referidos no POCAL;
1. Princípio da Independência – a elaboração, aprovação e execução do
orçamento das Autarquias locais é independente do Orçamento de Estado,
2. Princípio da Anualidade – os montantes previstos no Orçamento são
anuais, coincidindo o ano económico com ano civil,
3. Princípio da Unidade – o Orçamento das Autarquias locais é único,
4. Princípio da Universalidade – o Orçamento compreende todas as despesas
e receitas,
5. Princípio do Equilíbrio – o Orçamento prevê os recursos necessários para
cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais
às despesas correntes,
6. Princípio da Especificação – o Orçamento discrimina suficientemente todas
as despesas e receitas nele previstas,
7. Princípio da Não Consignação – o produto de quaisquer receitas não pode
ser afeto à cobertura de determinadas despesas, salvo quando essa afetação for
permitida por lei,
8. Princípio da Não Compensação – todas as despesas e receitas são inscritos
pela sua importância integral, sem deduções de qualquer natureza.

“… o Orçamento das Autarquias
Locais é único …”
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PLANO PLURIANUAL DE
INVESTIMENTOS
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Documentos previsionais sujeitos a aprovação na Junta de Freguesia de Arrifana, na sua
reunião ordinária de
Presidente
Secretário
Tesoureira
Vogal
Vogal

Apresentados à Assembleia de Freguesia de Arrifana em sessão
Presidente
1.º Secretário
2.º Secretário
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