Município de Arraiolos
Assembleia Municipal

———————

ATA N.º 11
Aos trinta dias do mês de junho 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:
Catarina Cartaxo Correia dos Loios; Paula Alexandra Bexiga Pastaneira; Paulo César Margarido Cristo; Caetano
António Fanico Alfaiate; Maria Manuel Pimpão Gabriel; António Francisco Correia Traguedo; Carla Sofia
Rosalino Couvinha; Rui Jorge Varela Falcão e Sandra Maria Marques Serra Alpiarça.
O sr. Júlio Palmiro Vitória foi substituído 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.
Faltaram, por motivo justificado: Mário Pedro Godinho Barreiros; Luís Fernando Godinho Miguel ; António
Paulo Ramalho Campos; Francisco Marcos Toquito Coelho Barbeiro; Maria Eduarda Mota Arnaud e António
Jacinto Prates Comendinha; 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 29 de abril do corrente ano à dis cussão, 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 a sua aprovação, por unanimidade.
Correspondência:
Para conhecimento de todos os presentes, foi distribuído um resumo da correspondência recebida desde os
finais de abril até à presente data.
Conforme a ordem de inscrição, usaram da palavra os seguintes membros:



Sr.ª Paula Pastaneira que felicitou a Câmara Municipal pela realização da iniciativa “O Tapete Está na
Rua” que na sua opinião correu muito bem, no entanto, sugeriu que futuramente fosse encontrado
um outro espaço para colocação das roulotes das farturas e pizas instaladas na Avenida 1º. de Maio,
que devido à grande afluência, em especial, no dia das marchas acabam por os clientes ocuparem
grande parte da via, gerando alguma confusão a quem circula a pé ou de automóvel. Relativamente
aos ATL’s considerou uma boa iniciativa da Câmara Municipal e uma mais-valia para as famílias, todavia, a localização têm saltitado de lugar para lugar ao longo dos anos, considerando que seria benéfico
ser encontrada uma infraestrutura para este tipo de oferta.



Srª. Maria Manuel que tendo frequentado a piscina municipal verificou que foram efetuadas umas
pequenas alterações, nomeadamente, na piscina infantil, todavia, chamou a atenção para o piso demasiado escorregadio colocado.



Srª. Carla Couvinha agradeceu à Câmara Municipal a forma como se juntou à Freguesia de Vimieiro
nas comemorações dos 500 anos do Foral Manuelino, considerando um evento muito bem organizado e muito agradável para a freguesia.



Sr. António Traguedo referiu não ter recebido a certificação das contas solicitada na última reunião,
solicitando que lhe fosse facultado. De seguida, deu conhecimento de algumas queixas de munícipes
da sua freguesia relativamente à recolha de lixo dos contentores cujos trabalhadores ao efetuaram
não limpam as ruas, nem realizam com assiduidade semanal a recolha dos monos (móveis, eletrodomésticos), relatando para uma situação existente há mais de 15 dias. Continuando, questionou quando se prevê a repavimentação ou o tapamento dos buracos dos arruamentos da Igrejinha, em que
ponto está a situação da envolvente do Monumento aos Combatentes e qual a solução para os entulhos de pequenas obras, dado que tem sido confrontado com o problema, que anteriormente eram
colocados junto ao campo de futebol, mas devido à legislação ambiental não poderá permitir. Infor-
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mou que, recentemente se realizou o IV Raid BTT que juntou cerca de 400 participantes, mas o problemas foi no final a questão dos banhos, dada a existência de apenas 2 balneários no Centro Cultural, apelando à Câmara Municipal para desbloquear a questão do campo de futebol ou na construção
de um mini-polidesportivo. Por fim, informou da existência de jovens da Igrejinha que se dedicam à
prática de futsal, mas dada a inexistência de campo têm que se deslocar para Arraiolos ou para Évora,
sugerindo a colocação de um relvado sintético no campo do Centro Cultural de forma a evitar a deslocação e atrair mais jovens.



Sr. Tomás Calhau salientou para a necessidade de arranjo da estrada junto às Bombas da Repsol em
Arraiolos que está cada vez pior. De seguida, referindo-se ao preço da água considerou que houve
uma duplicação dos valores pagos não devido ao preço da água, mas sim aos valores das taxas que
passaram a ser cobradas. Fez ainda um reparo, uma vez que conclui que quem gasta muita água acaba por pagar menos, quando anteriormente era o contrário.

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 referiu que realmente este ano verificou-se uma maior
afluência de pessoas às roulotes, causando alguns transtornos com o trânsito, no entanto, no próximo ano
irão estudar uma alternativa. Quanto à piscina salientou que ainda não tinha chegado qualquer informação,
no entanto, iria ser analisada a situação. Considerou igualmente que a iniciativa realizada no Vimieiro foi
muito positiva e graças ao contributo e envolvência de todos. Respondendo às questões do sr. Presidente da
Junta de Freguesia de Igrejinha, referiu que iria averiguar a situação da limpeza, quanto aos “monos” a Junta
poderá contribuir informando das ocorrências de forma a ser dada uma resposta rápida. Quanto ao
pavimento dos arruamentos será mais provável a reparação dos buracos do que a pavimentação que irão
tentar realizar logo que seja possível. A zona do Monumento está a ser sujeita a um estudo de forma a
valorizar toda a zona envolvente. Sobre os entulhos informou que a Câmara Municipal faz recolha de
pequenas quantidades, para grandes obras torna-se necessário recorrer a empresa especializada. Quanto à
sugestão da colocação de relvado sintético referiu que teria de ser ponderado porque decerto inviabilizará
outras atividades que desenvolvem no dito espaço.
Relativamente ao pavimento da via junto às bombas informou que irá ser reparado dentro das possibilidades,
sobre o tarifário das águas referiu que foram realizadas sessões de esclarecimento em todas as localidades do
concelho, e procurou-se explicar todas as alterações, que são imposições da ERSAR, nomeadamente o novo
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modelo de fatura, assim como, a redução do número de escalões e a aplicação de tarifas novas

–

saneamento, resíduos e 3 taxas fixas que são entregues ao Estado (recursos hídricos, resíduos e águas
residuais) - originando uma alteração significativa, no entanto, e de acordo com os Regulamentos aprovados
foi criado o tarifário social para as famílias carenciadas, que, até ao momento, já requereram cerca de 250
famílias. Informou ainda que a Câmara Municipal tentou minimizar os efeitos da alteração, correndo o risco
da ERSAR vir a inviabilizar o nosso tarifário e obrigar ao cumprimento integral da legislação.
O sr. Presidente da Mesa abriu o segundo período de tempo para intervenções, tendo-se inscrito:



Sr. Paulo Cristo que, tendo tomado conhecimento de notícia tornada pública pelo proprietário do
projeto “Aldeia da Terra” manifestando descontentamento relativamente à relação com a autarquia,
solicitou esclarecimento sobre a situação, porque seria bom para o concelho não se perder o projeto
dado ser de interesse turístico.

A srª. Presidente da Câmara esclareceu que a Câmara Municipal têm colaborado e apoiado o projeto,
salientando uma parceria estabelecida com Road Park, Aldeia da Terra e a Câmara cujo objetivo é ocupar
grupos de crianças de outros concelho a passarem o dia em Arraiolos. Informou ainda que convidou o Sr.
Tiago Cabeça para participar na BTL e na iniciativa “O Tapete Está na Rua” sem que tenha dado qualquer
resposta, lamentando que opte por escrever nos blogs e não se dirija à Câmara Municipal a colocar as
questões.
Dada a inexistência de mais intervenientes, o sr. Presidente da Mesa deixou uma nota sobre a possibilidade
de vir a ser marcada uma reunião extraordinária nos próximos dias, para emissão de pareceres relativamente
aos Projetos de Lei 1000, 1001, 1002 e 1003/XII - criação das freguesias de S. Pedro da Gafanhoeira, Santa
Justa, S. Gregório e Sabugueiro solicitados pela Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder
Local, da Assembleia da República. De seguida passou-se ao

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

1. Apreciação da atividade municipal;
2. 1ª. Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa, Plano de atividades Municipal e
Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2015.
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1. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL:
No cumprimento da alínea c), do ponto 2, do artigo 25.º da Lei n.º 75/99, de 12 de setembro, foi presente
informação emitida pela srª. Presidente da Câmara Municipal relativamente à atividade que decorreu entre a
última reunião e a presente.
Sobre a informação interveio a srª. Maria Manuel que solicitou informação sobre os fornecimentos do projeto
de reabilitação da piscina municipal e à Lusogolfe.
A srª. Presidente da Câmara referiu que o projeto será para piscina interior de forma a dotá-la de condições a
nível de balneários e de sistema e energia quanto ao fornecimento à Lusogolf será para dotar o circuito de
manutenção da Manizola com um novo equipamento - mini golfe.
Seguiu-se o sr. Traguedo que teceu um comentário relativamente ao saldo contabilístico considerando-o
muito elevado, esperando que caso se mantenha ou aumente, até ao final do ano, haja uma benesse para as
Freguesias.
O documento ficará arquivado na pasta auxiliar de atas/2015.

2. 1ª. Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa, Plano de atividades Municipal e Plano Plurianual de
Investimentos para o ano de 2015:
Pela srª. Presidente da Câmara foi feita uma breve explicação da proposta da 1ª. Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa, Plano de atividades Municipal e Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2015, sa lientando que se trata, essencialmente, da integração do saldo do ano anterior evocando as rubricas que fo ram reforçadas.
Solicitando a palavra o sr. Traguedo solicitou alguns esclarecimentos sobre os reforços, nomeadamente, ao gasóleo, estudos e projetos e trabalhos especializados.
A Srª. Presidente da Câmara respondeu que se tratam de rubricas com necessidade de reforço destacando
que os trabalhos especializados é respeitante aos encargos com a AgdA – Sistema intermunicipal de sanea mento.
Passando-se à votação foi a documentação aprovada, por unanimidade.
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Minuta das deliberações: Aprovada, por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, foi a sessão encerrada pelas 21,40 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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