Município de Arraiolos
Assembleia Municipal

———————

ATA N.º 10
Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e quinze, reuniu a Assembleia Municipal de Arraiolos, pelas
vinte horas e trinta minutos, em sessão ordinária, na sala de reuniões do edifício Arraiolos - Multiusos.
Estiveram presentes:


Jerónimo José Correia dos Loios - Presidente



Isaura da Conceição Serra Barreiros – 1ª. Secretária



Maria José Dias Polha – 2ª. Secretária

E os membros:
Mário Pedro Godinho Barreiros; Paula Alexandra Bexiga Pastaneira; Paulo César Margarido Cristo; Catarina
Cartaxo Correia dos Loios; António Paulo Ramalho Campos; Luís Fernando Godinho Miguel; Caetano António
Fanico Alfaiate; Francisco Marcos Toquito Coelho Barbeiro (entrou pelas 21,40h); Maria Manuel Pimpão
Gabriel; Júlio Palmiro Vitória; António Jacinto Prates Comendinha; António Francisco Correia Traguedo; Carla
Sofia Rosalino Couvinha; Rui Jorge Varela Falcão e Sandra Maria Marques Serra Alpiarça.
A srª. Maria Eduarda Mota Arnaud foi substituída pelo sr. Tomás Inácio de Paiva Calhau, nos termos nos termos do artºs. 78º. e 79º. da Lei 169/99 de 18 de setembro, com alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002.
Faltou sem apresentação de justificação o sr. José Dimas Geraldo Rosado.
Do órgão executivo estavam presentes, a srª. Presidente e os vereadores Joaquim Páscoa; Jorge Macau; Palmira Chaveiro e Manuel Leitão.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Discussão e votação da ata:
Presidente da Assembleia: Colocou o projeto da ata da sessão ordinária de 25 de fevereiro do corrente ano à
discussão, o qual havia sido remetido, antecipadamente, a todos os membros.
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Não havendo qualquer observação por parte dos eleitos, o sr. Presidente da Mesa colocou o projeto à votação
verificando-se que foi aprovado, por maioria, com dezassete votos favoráveis e uma abstenção, assumida pela
srª. Carla Couvinha.
Correspondência:
Para conhecimento de todos os presentes, foi distribuído um resumo da correspondência recebida desde os
finais de Fevereiro até à presente data.
Conforme a ordem de inscrição, usaram da palavra os seguintes membros:



Sr.ª Paula Pastaneira que felicitou a Junta de Freguesia de Arraiolos pelo projeto “Livros à solta” que
em parceria com a Associação Dupla Personalidade disponibiliza em vários espaços do Centro Histórico de Arraiolos livros, incentivando, assim, os munícipes à leitura. Considerando de grande importância a iniciativa, esperando que seja alargado as outras freguesias



Sr. Mário Falcão propôs a aprovação de uma Saudação alusiva ao 1º. de Maio, solicitando a dispensa
da leitura e distribuição por todos os membros.



Sr. Tomás Calhau que apresentou as seguintes situações, solicitando que fossem tidas em consideração, nomeadamente:

 Alteração dos pontos de iluminação situados no piso da Praça, dado que a sua forma têm
provocado quedas e desequilíbrios de muita gente, e a maior parte deles nem funcionam;

 Limpeza das ervas nas bermas da estrada de Arraiolos – Aldeia da Serra, dado que o seu es tado ainda torna a dita estrada mais estreita;

 Arranjo da curva ao cabo da vila, já várias vezes colocado, continuando em terra batida, não
se justificando, uma vez que até as estradas das hortas foram alcatroadas;

 Sugeriu como forma de favorecer e promover a Feira S. Boaventura, a realização dos espetá culos junto ao recinto da feira, uma vez que nos moldes como tem ocorrido nos últimos
tempos – anfiteatro - as pessoas acabam por não irem à feira.
Por fim, chamou a atenção para a quantidade de peixe morto junto à Barragem do Divor, e
aproximando-se a quinta feira de Ascensão, necessita de uma nova limpeza da zona envolvente.
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Sr.ª. Maria Manuel questionou sobre o motivo da retirada das árvores no passeio da Avenida 1.º de
Maio.



Sr. Paulo Cristo que, em nome da bancada do Partido Socialista, procedeu à leitura de uma Saudação
ao 25 de abril e 1.º de Maio, propondo a sua aprovação.



Sr. António Traguedo que colocou as seguintes questões:
 Qual a situação do regulamento dos mercados, uma vez que estava previsto a alteração da lo calização, manifestando a necessidade urgente, dado que nos últimos mercados tiveram que
requisitar a GNR, de forma a manterem alguma ordem.


Solicitou que, futuramente, as cartas com a fatura da água, fossem entregues com mais antecedência, uma vez que os munícipes acabam por ter pouco tempo para procederem ao respetivo pagamento.

 Apelou para a intervenção da Câmara na ampliação do piso do quintal do Jardim Infância, assim como, do muro que está em risco de ruir (situação já colocada pela Educadora).


Agradeceu em nome da população a requalificação da zona do poço, que beneficiou a freguesia e lembrou o pedido efetuado ao Vereador Páscoa aquando da inauguração do circuito
pedonal, relativamente à solicitação junto da EDP para colocação de alguns focos na variante
sul, dada a inexistência de iluminação na zona.

 Solicitou informação sobre as diligências já tomadas pela Câmara relativamente à situação da
barragem do Divor, dada a quantidade de peixe morto junto à mesma.
 Questionou sobre a alteração da concentração do passeio do cicloturismo que sempre ocorreu junto à Junta de Freguesia e este ano passou para zona da Igreja.
Por fim, colocou a necessidade de atribuição de números de polícia na Rua dos Anciãos, que
dada a sua inexistência causa grande transtorno aos residentes.



Júlio Vitória alertou para a necessidade de alcatroamento do caminho entre a Rua da Escola e a linha de caminho-de-ferro, de forma a facilitar o acesso de todo o tipo de transito quando ocorre
algum corte da rua principal (entrada de Arraiolos – Vale do Pereiro), e em especial no Inverno.



Srª. Maria José procedeu à leitura de uma Declaração sobre as comemorações do 41º. Aniversário do 25 de Abril, cuja transcrição se dispensou, ficando anexa à presente ata.
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Não havendo mais inscrições, o sr. Presidente da Assembleia propôs a discussão e votação da documentação
entregue, nomeadamente:
 Saudação “ 1 de Maio – Dia Internacional do Trabalhador”;
 Saudação ao 25 de Abril e 1.º de Maio;
Não havendo qualquer pedido de intervenção, procedeu-se à votação, separadamente, sendo as propostas
aprovadas, por unanimidade.
De seguida, deu a palavra à sr.ª Presidente da Câmara para responder às questões colocadas, seguindo-se de
um segundo período para colocação de questões que entendessem.
Usando da palavra, a srª. Presidente da Câmara esclareceu que as luminárias da praça foram colocadas há
alguns anos e a funcionalidade era a iluminação de edifícios, todavia, a Câmara está a tentar solucionar a
situação, uma vez que já foram apresentadas várias ocorrências. Quanto às ervas na estrada de Aldeia da
Serra informou que os serviços da Câmara estão a executar as bermas das estradas, iniciaram no troço
Carrascal para Aldeia da Serra seguindo-se a referida, ficando solucionado a questão. Sobre a Feira de S.
Boaventura referiu que este tipo de feira, à semelhança de muitas outras, tiveram a sua época, vindo a perder
o interesse durantes os últimos anos, no entanto, a Câmara Municipal está a tentar revitalizá-la com outras
componentes, de qualquer forma considera que o auditório, embora seja limitado no espaço, tem dado
resposta aos espetáculos realizados. Relativamente à barragem do Divor manifestou preocupação na situação,
e conjuntamente com a Associação de Regantes têm vindo a acompanhar diariamente e a proceder à retirada
do peixe morto. Informou que trocou impressões com o pessoal da SEPNA que referiram se tratar de uma
situação cíclica, estando já agendada uma reunião no próximo dia 7 de maio com Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas (ICNF), GNR-SEPNA e Agência Portuguesa do Ambiente (APA) de forma a
encontrarem uma resposta ao fenómeno, que já em anos anteriores ocorreram. Esclareceu que as árvores do
passeio da Avenida 1º. de maio foram retiradas para pavimentação do mesmo com pavé e granito, sendo,
posteriormente, recolocadas.
Respondendo à s questões do sr. Presidente da Junta de Freguesia de Igrejinha, informou que o atraso na
entrega das cartas se deveu a um problema técnico, quanto ao piso e muro do Jardim de Infância tratam-se
de obras que estão previstas serem realizadas em simultâneo, durante as férias de verão. Quanto à alteração
da concentração do cicloturismo não teve qualquer intenção, mas sim, uma experiência por parte da
organização dado o espaço no Largo da Igreja ser mais amplo, esclareceu ainda que nas outras localidades as
concentrações não são realizadas junto às Juntas, mas sim, em largos que considerem espaçosos e funcionais.
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Quanto à questão da falta de toponímia teve conhecimento da situação que está a ser resolvida pelos
serviços.
O sr. Presidente da Mesa abriu o segundo período de tempo para intervenções, verificando-se as seguintes
intervenções:



Sr. António Traguedo referiu não ter havido qualquer resposta ao assunto do mercado.



Sr. Caetano Alfaiate elogiou as comemorações ocorridas pelo 25 de Abril, nas quais a Câmara
Municipal enalteceu o trabalho desenvolvido pelas Associações que desenvolvem ações sócioculturais, desportivas e de solidariedade social no concelho, sem esquecer os trabalhadores do
município que com o seu empenho e dedicação mereceram condecoração, pelos 20, 25 e 35 anos. De
seguida, alertou para algumas questões, nomeadamente, o número de luminárias apagadas na
localidade, sendo urgente a sua reparação por parte da EDP, a situação do peixe morto da barragem
que terá haver por parte das entidades envolvidas uma resolução rápida, a decisão da alteração da
localização do mercado, cuja aprovação por parte da Assembleia de freguesia já ocorreu e
comunicada à Câmara Municipal a alguns anos, a colocação das placas toponímicas, em falta, como
exemplo, a Rua dos Anciões; o arranjo urbanístico do Largo onde foi instalado o Monumento aos
Combatentes, finalizando alertou, para o cheiro intenso a esgoto na Rua dos Operários que segundo
algumas informações obtidas haverá esgoto doméstico ligado para as águas pluviais, originando, que
o cheiro saia através dos sumidouros da via pública.

A srª. Presidente da Câmara solicitou que fosse dado indicação da localização das luminárias de forma a ser
solicitada a intervenção da EDP, esclarecendo ainda que está a ser difícil a resolução de algumas situações
com essa entidade, que praticamente o atendimento é através de atendedor automático.
Dada a inexistência de mais intervenientes, o sr. Presidente da Mesa passou ao

Período da Ordem do Dia
A Assembleia foi convocada com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1. Apreciação da atividade municipal;
2. Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2014;
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3. Regulamento de Atribuição de Subsídios e Apoios às Associações/Coletividades do
Município de Arraiolos.

1. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL:
Presente informação emitida pela srª. Presidente da Câmara Municipal relativamente à atividade que
decorreu entre a última reunião e a presente, no cumprimento da alínea c), do ponto 2, do artigo 25.º da Lei
n.º 75/99, de 12 de setembro, de 12 de setembro.
Usando da palavra o sr. Paulo Cristo solicitou informação do executivo sobre a estratégia por ter sido registada
a marca da empada de Arraiolos, que, só por si, não garante a defesa do produto e não impede que seja feita
em qualquer parte do mundo. Julga que além da marca seria muito importante avançar com um processo
para a certificação do produto de forma a garantir a defesa dos seus produtores e da região.
A srª. Presidente da Câmara aceitou a observação feita admitindo ter sido importante a obtenção da marca,
sendo realmente muito complexa a certificação porque implicará um grande rigor nos ingredientes, todavia, a
Câmara Municipal está a trabalhar num regulamento de forma a levar à valorização do produto.
O documento ficará arquivado na pasta auxiliar de atas/2015.

2. RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2014:
De conformidade com a legislação vigente foi presente à reunião o Relatório de Gestão e Conta de Gerência
relativos ao ano 2014, que, por exaustivos, ficarão arquivados na pasta auxiliar de atas/2015.
O sr. Presidente da Mesa passou a palavra à sr.ª Presidente da Câmara que fez um breve resumo, salientando
que o ano continuou marcado com a crise económica do País, com a ofensiva contra o Poder Local, com as
alterações legislativas, nomeadamente a Lei das Finanças Locais e nova redução na participação dos impostos
do Estado, que levaram a um decréscimo das transferências recebidas ao longo dos últimos anos, reduzindo
assim a capacidade de ação do município.
Alegou ainda que, apesar desta situação o município conseguiu manter-se sem dívidas em atraso e reduzir os
montantes das contas a pagar em cerca de 51% em relação a 2013, cumprindo assim a Lei dos Compromissos
e Pagamentos em Atraso.
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Sobre a documentação intervieram:



Sr. Tomás Calhau considerou a documentação bem estruturada e esclarecedora de toda a atividade
desenvolvida pela Câmara.



Sr. António Traguedo evocou que ficou em falta um documento fundamental que é o parecer do Revisor Oficial de Contas, que sendo uma entidade independente é importante fazer a comparação com
os dados apresentados. De seguida, referiu não concordar com as palavras da srª. Presidente quando
refere ter havido quebra e da análise que fez concluiu que o Município está muito bem financeiramente. Por fim, solicitou esclarecimento “nas custas e perdas extraordinárias” a que se refere multas
de 22.155 euros, uma vez que a sua freguesia só tem 19 mil euros para gastar por ano.

Não havendo mais intervenções o sr. Presidente da Mesa passou a palavra à srª. Presidente que agradeceu as
palavras do sr. Traguedo que demonstram que a Câmara Municipal tem pautado pelo rigor e por uma boa gestão autárquica. Quanto à multa informou tratar-se de uma coima aplicada pelo Ministério do Ambiente relati vamente a uma ETAR.
Passando-se à votação, verificou-se que a documentação foi aprovada, por maioria, com doze votos favoráveis
e seis abstenções por parte dos eleitos do Partido Socialista.

3. REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS E APOIOS ÀS ASSOCIAÇÕES/COLETIVIDADES DO MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS:
Na sequência da recomendação da Assembleia Municipal na última reunião relativamente ao Regulamento
em título, apresentou a Câmara Municipal uma proposta de retificação ao artigo 8.º (Programa de Apoio), que
antes congregava todos os tipos de apoio, e agora, para melhor interpretação é sujeito a desdobramento, daí
resultando a criação de novos artigos, ou seja, do antigo artº 8.º resultarão o 8º, 9º, 10º e 11º, associados res petivamente, ao tipo de apoios, ao Apoio Anual, Apoio Especial e Apoio Excecional.
A sr.ª Presidente da Câmara Municipal fez uma breve explicação.
Passando-se à votação foi a proposta aprovada, por maioria, com dezoito votos favoráveis e uma abstenção
tomada pelo sr. Francisco Barbeiro.

Minuta das deliberações: Aprovada, por unanimidade.
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Nada mais havendo a tratar, foi a sessão encerrada pelas 21,50 horas, da qual e para constar se lavrou a presente ata, que depois de aprovada pela Assembleia, será assinada pela Mesa.

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
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