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ATA N." 29/2018

Aos dezanove dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, reuniu a Câmara Municipal de Arraiolos, na

sala de rêuniÕes do edifício dos Paços do Concelho, em quê estiveíam presentes:

PRESIDENTE:

Sílvia Cristina Tirapicos Pinto

VEREADORES:

Jorge Joaquim Piteira Macau

Joáo Paulo Gouláo Campos

António Francisco Correia Traguedo

DelÍina Bárbara dos Santos Lima

HORA DE ABERTURA:

A Sf Presidente, declarou aberta a reunião pelas quinze horas e trinta minutos.

I - PERíODO DE ANTES DA OROEM OO DIA

A) Proposta de Aprovação da ata no 28 de 0511212018

Nos termos do n.o 2 do art.o 57.o da Lei n.o 75113, de '12 de setembro, e nos. 2 e 4 do aÍt.' 34.o do Código do

Procêdimento Administrativo, foi aprovada, por unanimidade, a ala no 28, da reuniáo realizada a 5 de

dezembro do con'enle ano.

B) lntervenções dos ilembros do Executivo (aÉigo 52.o da Lei 7512013, de '12 de setembro):

O Sr. Vereador Traguedo, começou por dar os parabéns pelas iniciativas e dinàmica na época natalícia

para projetar o concelho de Arraiolos. Considera ainda quê estando o ano de 2018 a Índar, houveram
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reuniÕes proveitosas, construtivas, tendo como objetivo o progresso do concelho. Pensa estarem criadas

condiçÕes a nível de empreendedorismo e turismo, sendo um facto a desertificação e o encerramento de

serviÇos públicos, e mais recentemente o balcão do Millenium bcp em Arraiolos. Na sua opiniáo, é

necêssário mais empresas para a criação de postos de trabalho e Íxação de pessoas.

Finalizou, desejando a todos os votos de Boas Festas.

A Sra. Presidente, agradeceu os elogios ao trabalho do executivo, e informou ter uma reunião marcada com

administrador do banco Millenium, para tentar encontÍar alguma solução. Lamenta o facto de estarem a ser

encerrados serviços públicos no concelho, sendo os CTT outro encerramento que poderá estar em marcha.

Deseja umas Boas Festas e um ano 2019 profícuo para o desenvolvimenlo do concelho

II . ORDEM DO DIA

1. PRESTOÊNCtA:

1.,I. RELATÓRIO ANUAL DO PLANO OE GESTÃO OE RISCOS DE CORRUPçÃO E INFRAÇÔES

CONEXAS RELATIVAS AO ANO DE 2018:

Presente o Relatório anual do Plano de Gestão de Riscos e Corrupçâo e lnfraçÕes Conexas relativas ao

ano de 2018, elaborado conforme a Recomendação no 1/2009 do CPC (Conselho de Prevenção da

Corrupçáo) e aprovado em reunião de Câmara de 30 de dezembro de 2009, nos termos da alÍnea d) do

ponto '1.1..

O documento foi remetido anteriormente a todos os membros, devendo Íicar arquivado na pasta auxiliar de

atas/2o18.

O Sr. Vereador Traguedo, questionou sobre quem elaborou o relatório, a que data se refere e se este é um

documento pró-forma. Ao que a Sra. Presidente respondeu, ser elaborado pela jurista do Município, tendo

como data de elaboração 12 de dezêmbro, ê que lem de ser enviado até 31 de dezêmbro para o Tribunal

de Contas.

O documento foi aprovado por unanimidade.

1.2. FOGUEIRA DE NATAL - AUTORIZAÇÃO:

À semelhança de anos anteriores, a Sraa Presidenle apresentou a seguinte proposta:

Em época natalicia, a exemplo do que se veriÍica pelo mundo fora, as iniciativas que reforçam a

solidariedade e o convlvio entre familiares e amigos, multiplícam-se, também, no concelho de Anaiolos -
escolas, assoc,açÕes sociais, sociedades e clubes despotlivos, e/npresas, organizações sócio-profissionais

aliam-se ao simbolismo da época e organizam convÍvios, encontros e festas para assinalar a quadra que

se atravessa. Á e/as se associam, também, os órgãos autárquicos, celebrando, apoiando e promovendo

direta mente aÇões diyersas.
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Uma das fomas de assinalar esta data festiya são as tradicionais fogueiras de Natal que, no local

denominado 'Castelo" na llha do Castelo, a Câmara Municipal vem assumindo, com a colaboração da

Junta de Freguesia de Anaiolos e de mondores locais.

É uma iniciativa que se tem revelado aglutinadora da comunidade local e de muitos naturais que, ausenÍes

durante todo o ano por motÚos profissionais, aqui regressam, nesta altura, pan convívio com a família e

amigos.

É uma iniciativa que importa manter, pelo que ao abrigo do no. 2 do aff. 3go. do Decrcto-Lei no. 31O|2OO2

de 18/12, pmpõe que a Câman Municipal, em colaboração com a Junta de Freguesia de Anaiolos e

moradores locais prcmova a tndicional fogueia de Natal no local denominado "Castelo" na llha do Castelo,

freguesia de Anaiolos, enlre as 16,00 horas de 21/12nO18 e as 09,00 horas de 0Y01/2019, ros segu,nÍes

lermos:

1. A Divisão de Planeamento, Gestão Uftanistica, Sêrvíços Urbanos e Ambientê desta Câmara

Municipal deye assegurar as ações necessánbs à rcalização da fogueira, delimitando e

protegendo, fisicamente, o perímetrc da mesma, eíetuando vigilância diáia e assegurando a

limpeza e remoção de resíduos, também diaiamente, de foma a acautelar a segunnça de

pessoas e bens.

2. Num raio de 10 metros a padir da foguein, e no período atrás indicado é proibido o

e stac ion a me nto a utomóvel.

A proposta foi aprovada, por unanimidade, devendo ser dado conhecimento à G.N.R. e aos B.V.A

2. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

2.í.APRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA:

A Câmara tomou conhecimento do resumo diário de tesouraria datado de dezoito de dezêmbro de dois mil

e dezoito, cujo total de disponibilidadês e de 1.802.328,55€ (um milhão, oilocenlos e dois mil, tÍezentos e

vinte e oito euros e cinquenta e cinco cêntimos), sendo: doÍaçõês orçamentais - 1.798.870,20€ (um milhão,

setecentos e noventa e oito mil, oitocentos e setênta euros e vinte cêntimos) - dotações não otçamentais -
3.458,35€ (três mil, quatrocentos ê cinquenta e oito euÍos e trinta e cinco cêntimos).
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2.2. TARIFÁRIO OOS SERVIçOS OE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESíDUOS PARA

2019:

A Sra. Presidente apresentou uma pÍoposta de alteração ao Tarifário de Águas, Saneamênto e Resíduos

para 20í I, que tinha sido enviada a todos os membros anteriormente, que por ser extensa foi dispênsada a
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sua transcrição, ficando erquivada na pasta auxiliar de atas/2o18, salientando que a mesma foi sujêita a

pedido de parecer à ERSAR.

O Sr. Vereador Traguedo considerou haverem aumentos signiÍicativos no novo tarifário, ao que a Sra.

Presidente respondeu, que ainda assim o parecêÍ da ERSAR reÍere que o aumento tariÍário proposto,

manterá em 2019, uma cobertura dos gastos por via tarifária insatisÍalória, comum aos três serviços.

PropÕe-se no entanto, manter os valores enviados à ERSAR aquando do pedido de parecer.

A proposta Íoi aprovada por unanimidade, entrando em vigor dia 01/01/2019.

2.3. APROVAÇÃO DE REGULAi'ENTO DO CONSELHO COORDENADOR DE AVALIAçÃO - SECçÃO

AUTÓNOMA:

Presentê à reunião o Regulamento de Funcionamento do Conselho de Coordenaçâo de Avaliação com

vista à criaçáo de secçáo autónoma paÍa avaliaÇão de pessoal nâo docente do Agrupamento de Escolas

do Município de Arraiolos, de acordo com a Portaria n" 759/2009 de 16 de julho. O Conselho Coordênador

de Avaliaçâo, Secção Autónoma é composta pelo Oirigente responsável pelos recursos humanos, Diretora

do Agrupamento de Escoles e presidida pela SÉ Presidente da Câmara.

O p[esentê Regulamento Íoi aprovado por unanimidade.

2.4. MINUTA DE CONTRATO OE Ei'PRÉSTIMO:

Tendo em conta a informaÇáo do serviço DAF, deliberou a Câmara, por unanimidade, aprovar a Minuta do

Contrato de Abêrtura de Crédito no montante de 1.'100.000,00€ (um milhão e cem mil euros), a celebrar

com a Caixa Geral de Depósitos, lnstituição a quem foi adjudicado o Ílnanciamento e está conforme as

condições pretendidas pela Câmara, sendo assim aprovadas as cláusulas contratuais.

Foram ainda conferidos plenos poderes à SÉ Presidente para outorgar o competente contrato, a enviar ao

Tribunal de Contas pâra aprovagâo.

3. GESTÀO URBANISTICA:

3,1. OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO UNAIHA DE ARRAIOLOS - APROVAÇÃO E ABERTURA DE

INOUÉRITO PÚBLICO:

Submetida à reuniâo, e aprovada por unanimidade, a informaçâo emitida pela DAUSUA, para abertura de

um período de discussão pública de aprovaçáo do Programa Estrategico de Reabilitação Urbana (PERU)

para a Operaçáo de Reabilitaçâo Urbana (ORU) de Arraiolos - Centro Histórico, desenvolvida pela

êmpresa Lugar do Plano em parceria com a Câmara Municipal de Arraiolos. Anteriormente a Assembleia
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Municipal em 29 de fevereiro de 2016, tinha.iá aprovado a Delimitação da Area de Reabilitação Urbana

(ARU) - Centro Histórico.

O prolêto ORU deve ser submetido ao lnstituto da Habitaçáo e da Reâbilitaçâo Urbana (IHRU) para

emissáo de paÍecer náo vinculativo no praz o dê 15 dias. É proposto que a Câmara delibeÍe que a operação

é sistemática e proceda à abertura de um período de discussáo públicá através de aviso a publicar na 2"

série do diário da república e a divulgar na comunicação social, o qual deverá ser ânunciado com a

antecêdência mínima de 5 dias e decorrer por um período mínimo dê 20 dias, podêndo ser apresentadas

reclamaçÕes, observações ou sugestóes, por qualquer meio escÍito dirigido à Presidente da Câmara

Municipal e podêrá estar patente para consulta pública no sítio da internet da Câmara municipal ê no

balcão dê atendimento da DAUSUA, localizado no ediÍício dos Paços do Concelho.

3.2. PROJETOS OE ARQUITETURA:

Submetidos os seguintês processos:

. Processo n" 28118, em nome de Hugo Pedro Ribeiro Fontes, relativo à aprovação do proleto de

arquitetura para construçáo dê moradia unifamiliar, dê um único piso destinado a habitaçáo com

piscinâ, no Loteamento da Ouinta do Jogo, Rua da Ouinta do Jogo, lote 13 - llhas em Anâiolos.

Tendo em conta o pareceÍ lécnico do Íesponsávêl da Gestáo Urbanísticê - DAUSUA, datado de 2018112118

a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto, dado cumprir as obrigaçóes legais e

regulamentares aplicáveis.

. Processo no 83/07, em nomê de Francisco José Lopes Vieira, relativo à aprovaçáo do proreto de

arquitetura de alteraÉo nos alçados laleral e posterior e no intêrior do edifício ê introduçáo dê

atelier de arquitetura, na Antiga Estrada Nacional 4, no 17 em Vimieiro.

Tendo em conta o pareceÍ técnico do responsável da Gestão Urbanística - DAUSUA, datado de

2018112119, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o proreto , dado cumpÍir as obrigaçÕes legais e

regulamentares aplicáveis.

. Procêsso no 30/'18, em nomê de Samuel Dinis PÍates Salsinha., relativo à construçâo dê uma nova

ediÍlcaÉo de um piso destinado a habitação, com êspaço coberto destinado a garagem e piscina,

na Courela do Lebreiro -Artigo 113 Secção E na lgrejinha.

Tendo em conta o parecer técnico do responsável da Gestáo UrbanÍstica - OAUSUA, datado de

201.8112119, a CâmaÍa delibeÍou, por unanimidade, aprovar o pro.ieto , dado cumprir as obÍigaçÕes lêgais e

regulamentares aplicáveis.

3.3. PROJETOS DE ESPECIALIDAOES:

Submetidos os seguintes processos:
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. Processo no 2/18, em nome de Rui Manuel Pereira de Paiva, relativo à aprovaÉo do projeto de

especialidades referênte à obfa de uma nova edificação de um piso com garagem e piscina, e

garagem descobêrla no logradouro, destinada a habitaçáo, no Rua Outeiro de São Pedro em

Arraiolos.

Tendo em contâ o paÍecer técnico do responsável da Gestáo Uóanística - DAUSUA, datado de 2018/'12l17

a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto, dado cumprir as obrigaçôês lêgais e

regulamentares aplicáveis.

. Processo n" 102197, êm nome de Jan Pelle BoÍve, relativo à aprovaçáo do projeto dê

especialidades rêferente nomeadamente à rede de água e esgoto da obra a decorrer náo

licenciada, ao abrigo das obras de conseNaçáo, na Rua de Olivença, n'25 em Arraiolos.

Tendo em conta o parêcer técnico do responsável da Gestáo Urbanística - DAUSUA, datâdo de 2018/í2l'18

a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto, condicionado ao referido na informaÉo.

. Procêsso no 30/í7, em nome de João Manuel da Silva Cardoso Xarepê, relativo à aprovaçáo do

projeto de especialidadês rêferentê à obra de construção de edifício destinado a habitaÉo,

moradia unifamiliar com dois pisos e garagem, na Rua Nova dos Almocrevês, lote 29 em Arraiolos.

Tendo em conta o parêcer técnico do responsável da Gestáo Urbanística - DAUSUA, datado de 20'18/'12l17

a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto, dado cumprir as obrigações legais e

regulamêntares aplicáveis.

3.4. PROJETOS DE LEGALIZAÇÃO:

Submetidos os seguintês procêssos:

. Processo no 92/99, em nome de Associaçáo Social Unidos de Santana do Campo, relativo à

âprovaçáo do pro.,eto de legalizaçáo de obra dê alteração de ediÍício, na Rua 25 de Abril, 34 em

Santana do Campo.

Atendendo o parecer técnico do responsável da Gestão Urbanística - DAUSUA, datado de 20181'l?11.9 a

Câmara dêliberou, por unanimidade, aprovar o projeto, condicionado à entrega de elemenlos em falta.

Face ao exposto no refêrido parecêr, a Câmara tomou conhecimento que a situação é passível de instrução

de processo de contra-ordenação, confoÍme previsto na alínea a) do no 1 do artigo 98" (realizaçâo dê

operações urbanísticas sem o rêspêlivo alvará de licenciamento).

Náo fez paÍte da votação, o Vereador Jorge Macau, por fazer parte dos órgãos sociais.

. Processo no 53/08, em nome de Carlos AlbeÍto Calváo Silva, relativo à aprovaÉo do projeto de

legalÉação de obÍa de alteraçáo e ampliaçáo de volumetria de edifício destinado a habitaçáo e

apresentação de pro.,eto de ediícação de piscina, na Travessa das Casas Novas, no 5 - llha da

Boavista.

Pr.ç. do Muâidpio, 27 - ,OalH)27 
^ii 

lOLOl

a!r.leon{ddoipr



Município de Arraiolos
www.cm-arraiolos.pt

Câmara Municipal

Atendendo o parecer técnico do responsável da Gestão Urbanística - DAUSUA, datado de 2018112119 a

Câmara deliberou, por unanimidade, apÍovar o projêto, dado cumprir as obrigaçóes legais e regulamentares

aplicáveis.

Face ao exposto no referido parece( a Câmara tomou conhêcimento quê a situação é passível de instrução

de processo de contra-ordênaçáo, conforme previsto na alínea a) do no 1 do artigo 98o (realizaÉo de

opêraçóes urbanísticas sem o respetivo alvará de licenciamento).

. Processo no 62189, em nome de António Joaquim Carpelho Saragoça, relativo à aprovação do

prgeto de legalização de obra de ampliação de edifício de habitação com área destinada a

arÍecadaçÕes da habitação, na Rua Nova - llha do Castelo.

Atendendo o parecer técnico do responsável da Gestáo Urbanística - DAUSUA, datado de 2018112119 a

Câmara deliberou, por unanimidadê, aprovar o projeto, dado cumprir as obngaçóês legais e regulamentares

aplicáveis.

Face ao exposto no referido paÍecer, a Câmara tomou conhecimento quê a situaÉo é passível dê instrução

dê procêsso de contra-ordênação, conforme previsto na alínea a) do no 1 do artigo g8o (realizaÉo de

operaçôes urbanísticas sem o respetivo alvârá de licenciamênto).

III - APROVAçÃO DE MINUTA:

Para que lodas as deliberaçóês possam ter êfêitos imediatos, foi êlaborada uma minuta, que dêpois de lida

e colocada à votaÉo, de acordo com o disposto no no 4 do af 57 da Lei 75120'|.3, de '12 de dezembro, foi

aprovada por unanimidade.

E, não havendo mais nada a tratar Íoi declarada encerrada a reuniáo, pelas dezasseis horas e oito minutos,

de que se lavrou a presente ata, que, após a sua leitura foi aprovada, por unanimidade, sendo assinada

pela Sra. Presidênte ê por mim Paula Femanda Baheiro Coelho (Assistente Técnica do GRIC), que a

rêdigi e subscrevi.

A Presidente da Câmara Municipal AAssistente Técnica
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