Município de Arraiolos
Assembleia Municipal

———————

ATA N.º 13
Aos nove dias do mês de setembro 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; Maria Eduarda Mota Arnaud; António Paulo Ramalho Campos; Luís Fernando Godinho Miguel;
Caetano António Fanico Alfaiate; Maria Manuel Pimpão Gabriel; Francisco Marcos Toquito Coelho Barbeiro; Júlio
Palmiro Vitória; António Jacinto Prates Comendinha; António Francisco Correia Traguedo; Rui Jorge Varela Falcão e
Sandra Maria Marques Serra Alpiarça.
Faltaram justificadamente: José Dimas Geraldo Rosado e Carla Sofia Rosalino Couvinha.
Do órgão executivo estavam presentes, a srª. Presidente e os vereadores Joaquim Páscoa; 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 30 de junho do corrente ano à
discussão, o qual havia sido remetido, antecipadamente, a todos os membros.
Não havendo qualquer observação por parte dos eleitos, o sr. Presidente da Mesa colocou o projeto à votação
verificando-se a sua aprovação, por maioria, com catorze votos favoráveis e 4 abstenções assumidas pelos
membros: Mário Barreiros, Francisco Barbeiro, António Campos e Luís Godinho, uma vez que não estiveram
presentes na dita reunião.
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Correspondência:
Foi distribuído, para conhecimento de todos, um resumo da correspondência recebida, entre os finais de Junho e a
presente data.
Conforme a ordem de inscrição, usaram da palavra os seguintes membros:


Sr.ª Paula Pastaneira felicitou a Câmara Municipal pelo apoio que efetuou este ano com aquisição dos
manuais escolares, que sendo uma das propostas da bancada do Partido Socialista, não podia deixar de
elogiar a iniciativa dado tratar-se de uma mais valia para as famílias, e algum alivio para as mais
carenciadas. Salientou, no entanto, um senão que deveria ser tido em conta o apoio à Junta de Freguesia
de Vimieiro, que sendo uma Junta que já vinha aplicando essa medida há uns anos, seria justo ser
ressarcida financeiramente, dada as dificuldades que as juntas de Freguesia devem sentir. De seguida,
questionou a srª. Presidente se já tinha conhecimento da informação da Autoridade Tributária que prevê a
possibilidade dos municípios, mediante deliberação da Câmara e Assembleia Municipal, de reduzirem a
taxa do IMI em função do número de dependentes, considerando ser uma medida que beneficiará toda a
população do concelho. Por fim, colocou ainda uma questão, que abordou no inicio do ano e colocada na
anterior reunião, sobre a previsão do arranjo do arruamento ao cabo da vila, dado ter passado o verão e
com a proximidade do inverno será decerto mais difícil a realização das obras. Informou ainda que os
moradores da zona estão muito descontentes e ponderam tomar uma posição mediática de forma a
chamar a atenção para o problema.



Sr. Caetano Alfaiate deixou uma saudação à Câmara Municipal pelas introduções feitas este ano na Feira
de S. Boaventura, assunto que já tinha sido levantado há algum tempo na Assembleia Municipal.
Considerou que as alterações vieram melhorar bastante toda a estrutura da feira, satisfazendo as
aspirações de muitos arraiolenses e até mesmo de muitos feirantes. De seguida, enalteceu o esforço que a
Câmara Municipal tem feito pela organização das festas, não só da sua freguesia, mas também as que
decorrem pelas várias localidades do concelho.

Dada a ausência de inscrições, foi pelo Sr. Presidente da Mesa, dada 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 quando a Câmara Municipal decidiu apoiar na
aquisição dos manuais escolares já a Junta de Freguesia de Vimieiro tinha avançado com o dito apoio, apoio esse
que vêm fazendo há alguns anos. Continuando referiu que a Câmara Municipal, no uso da sua competência,
decidiu esta componente na ação social escolar destinando-se a todos os alunos do 1º. ciclo do concelho, nos quais
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estão abrangidos os alunos de Vimieiro, pelo que, considera desnecessário ser feita qualquer transferência para a
Junta de Vimieiro, até porque constam como uma atividade no seu Plano.
Relativamente à informação da Autoridade Tributária referiu que a Câmara têm conhecimento, todavia, criticou a
forma que o Governo encontrou para dizer aos municípios como apoiar as famílias, sendo à custa duma receita que
é dos próprios municípios, o certo seria, criar medidas de apoio do próprio orçamento de Estado.
Quanto ao arruamento referiu estar previsto numa planificação de obras a realizar, tendo sido já iniciado o arranjo
da entrada da vila, seguindo-se outras intervenções em arruamentos.
O sr. Presidente da Mesa abriu o segundo período de tempo para intervenções, tendo-se inscrito:


Sr. António Traguedo agradeceu à Câmara Municipal todo o apoio prestado por ocasião das festas de N.ª
Sr.ª da Consolação, que, mais uma vez, se provou que a sua realização, apesar dos poucos recursos
económicos, se deveu à colaboração entre as entidades. De seguida, questionou a Câmara Municipal sobre
o ponto da situação, já colocada em anteriores reuniões, relativo ao arranjo do espaço envolvente ao
Monumento. Continuando manifestou em seu nome e de alguns fregueses o desagrado relativamente ao
programa Verão Total realizado pela RTP1 em Arraiolos, no qual foi excluída qualquer referência aquela
freguesia, nomeadamente, a participação do Grupo Aguarela do Divor ou qualquer menção ao Museu
Etnográfico Genésio Pontes no Centro Cultural. De seguida, colocou algumas questões, nomeadamente,
sobre as obras que foram garantidas ser executadas na Escola/Jardim de Infância, quando se está a pouco
mais que 1 semana para o inicio do ano escolar; a colocação de contentores dado o deficit existente na
localidade e a situação da instalação dos ecopontos.



Srª. Paula Pastaneira referiu ter entendido as palavras da srª. Presidente sobre o apoio dos manuais
escolares, no entanto, considerou ficar um sentimento de injustiça em relação à população da Freguesia
de Vimieiro, uma vez que todas as outras puderam beneficiar do apoio da Câmara Municipal.



Sr. Júlio Vitória chamou, mais uma vez, a atenção para a falta de placas informativas na rotunda da estrada
da Comenda indicando a localização da Igrejinha ou de Vale do Pereiro e para a deficiente sinalização nas
pontes existentes na estrada de Vale do Pereiro/EN4; Monte da Comenda/Vimieiro; EN4/S.
Gregório/Aldeia da Serra e Aldeia da Serra/Pavia, causando algumas dificuldades a quem circula e que já
poderiam ter sido resolvidas par o bem de todos. Por fim, solicitou informação sobre a disponibilidade de
apoio por parte da Câmara Municipal para a limpeza do ribeiro junto à localidade de Vale do Pereiro,
informando que algumas pessoas já iniciaram, no entanto, há zonas que necessitam de intervenção dos
serviços da Câmara Municipal.
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Sr. António Comendinha interveio informando que sendo detentor de uma parte de terreno abrangida
pelo ribeiro não procedeu mais cedo aos trabalhos de limpeza, dado ter estado a aguardar decisão se
haveria ou não intervenção da Câmara Municipal, no entanto, face à falta de resposta concreta optou por
iniciar, prevendo terminar no final do mês. Solicitou ainda, que a Câmara Municipal intercedesse junto dos
correios ou de quem faça a gestão/distribuição da correspondência em Vale do Pereiro, que fossem
entregues na Junta de Freguesia, tal como fazem com os registos, toda a correspondência que
desconheçam os remetentes, de forma a evitar prejuízos aos munícipes com as entregas tardias.



Sr. Paulo Cristo referiu que dentro do perímetro urbano da aldeia de S. Pedro da Gafanhoeira há por vezes
um vazamento para a Ribeira que, deverá ser do conhecimento da Junta, mas que seria de bom agrado ser
intervencionada o mais rápido possível, de forma a evitar situações desagradáveis. Manifestou ainda ser
insuficiente a limpeza dos arruamentos em S. Pedro da Gafanhoeira, sendo visível as ruas e os passeios
cheios de ervas, necessitando de uma intervenção mais eficiente. Quanto ao beneficio fiscal referiu
perceber a posição da Srª. Presidente, considerando-a como uma opção política, que não partilham, uma
vez que há possibilidade da Câmara Municipal poder vir a aliviar a carga fiscal dos seus munícipes.
Finalizando, comentou a questão do apoio à Junta de Freguesia de Vimieiro, no tocante, aos manuais
escolares, considerando que as famílias do Vimieiro deveriam beneficiar de algum apoio por parte da
Câmara Municipal na educação dos seus filhos, de forma a ficarem em pé de igualdade com as restantes
famílias do concelho, seria uma questão de justiça e equidade perante todos os munícipes.

Usando da palavra, a srª. Presidente da Câmara começou por responder às questões do Presidente da Junta de
Freguesia de Igrejinha referindo que o projeto da zona do Monumento ainda não está concluído, quanto à
transmissão do programa “Verão Total” esclareceu que a única intervenção da Câmara foi o envio de listagem com
os pontos de interesse, artistas, produtores, etc existentes no concelho, no qual constava o referido grupo, sendo
da responsabilidade da RTP a seleção dos conteúdos que emitiram no programa. Quanto à obra na EB1/JI informou
que irá ser iniciada amanhã, segundo indicação do empreiteiro, no tocante, aos contentores e ecopontos já foram
adquiridos, estando a aguardar a respetiva entrega, de forma a serem colocados nos locais. Quanto à falta de
sinalização referiu que iria dar indicação aos serviços para levantamento da situação. Relativamente à limpeza do
ribeiro garantiu que, durante o corrente mês, será dada alguma ajuda para a resolução do assunto. Por fim,
esclareceu mais uma vez que o apoio que a Câmara Municipal aprovou abrange todos os alunos do concelho
inclusivamente os alunos da freguesia de Vimieiro, porque caso sejam apresentadas as faturas relativas à aquisição
dos manuais escolares serão apoiados.
Dada a inexistência de mais intervenientes, o sr. Presidente da Mesa passou ao
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Período da Ordem do Dia
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 75/2013, de
12 de setembro.
Usando da palavra, o sr. António Traguedo referiu ter constatado que o saldo da Câmara Municipal teve um
aumento substancial das receitas em relação ao saldo do ano anterior, não compreendendo porque não são as
freguesias contempladas, dado o estado lastimável dos arruamentos, quando estamos a 3 meses do final do ano.
A srª. Presidente da Câmara Municipal remeteu a resposta do assunto para as Leis das Finanças Locais e dos
Compromissos.

2. CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS A CELEBRAR COM AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO:
De conformidade com o preceituado na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/13, de 12 de setembro, foi
apresentado pedido de autorização da Câmara Municipal para a celebração de dois contratos interadministrativos
com as Juntas e Uniões de Freguesia do Concelho, um na área da educação e outro na área do abastecimento de
água.
A srª. Presidente da Câmara Municipal fez uma pequena introdução referindo tratar-se da renovação dos contratos
aprovados no ano anterior, com as devidas adaptações dos encargos, salientado que foram analisados e discutidos
com as respetivas juntas e uniões de freguesia.
Não havendo qualquer observação, o sr. Presidente da Mesa colocou a proposta apresentada à votação
individualizada por cada Freguesia e União, verificando-se a aprovação, por unanimidade.
Os contratos ficarão arquivados na pasta auxiliar de atas/2015.

3. PESSOAL:
a) Alteração ao Mapa de Pessoal:

Submetida a proposta da 1ª alteração ao mapa de pessoal/2015 para efeitos de aprovação por parte deste
órgão, conforme consigna o artigo 29º, n.º 4 da Lei Geral de Trabalho das Funções Públicas, aprovada, em
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e da alínea a) do nº. 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3
de setembro.
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Sobre o assunto foi pela srª. Presidente feita uma pequena explicação sobre a proposta sallientando que alteração
não implica qualquer aumento de número de postos de trabalho, visando apenas retificações.
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento ou observação, a Assembleia procedeu à votação do assunto,
sendo aprovado, por unanimidade.
b) Autorização para o recrutamento excecional de trabalhadores para ocupação de postos de trabalho do mapa
de pessoal:
Foi submetida uma proposta da Câmara Municipal em que solicita autorização para o recrutamento de três
assistentes operacionais, constantes da reserva de recrutamento, de acordo com o artigo 64.º da Lei do Orçamento
de Estado para 2015, aprovada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro.
A Srª Presidente fez uma breve justificação da proposta salientando a necessidade de recrutamento de mais três
assistentes operacionais - Jardineiros de modo a colmatar a falta de trabalhadores neste domínio, em função dos
lugares previstos no mapa de pessoal, e a legalidade da consulta da reserva constituída (a partir dos candidatos
aprovados em procedimento anterior e utilizável no prazo de 18 meses contados da homologação da lista de
ordenação final).
Na apreciação do assunto, usou da palavra o sr. Paulo Cristo solicitando esclarecimento visto que tinha em ideia
que o concurso que decorreu não tinha sido para função diferente do que está a ser proposto, ao que a srª.
Presidente esclareceu que a Câmara Municipal procedeu a 2 procedimentos concursais um para recrutamento de 1
Mecânico que apenas ficou selecionado um concorrente e o outro para um Assistente Operacional - Jardineiro que ficou
com uma bolsa de 14 candidatos.
Passando-se à votação foi o assunto aprovado, por unanimidade.

4. ANÁLISE E VOTAÇÃO DA PROPOSTA REFERENTE À ANÁLISE E APROVAÇÃO DO ADITAMENTO AO CONTRATO DE
PARCERIA PÚBLICA (E OS ANEXOS I-A A IV-A) E DO ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO (E OS ANEXOS I-A A
III-A E ANEXO IVA), ENTRE O ESTADO PORTUGUÊS E O CONJUNTO DE MUNICÍPIOS DE ALCÁCER DO SAL,
ALJUSTREL, ALMÔDOVAR, ALVITO, ARRAIOLOS, BARRANCOS, BEJA, CASTRO VERDE, CUBA, GRÂNDOLA,
MÉRTOLA, MONTEMOR-O-NOVO, MOURA, ODEMIRA, OURIQUE, SANTIAGO DO CACÉM, SERPA, VENDAS NOVAS,
VIANA DO ALENTEJO E VIDIGUEIRA E CONHECIMENTO DA “MINUTA DO ACORDO PARASSOCIAL ENTRE A ADP –
ÁGUAS DE PORTUGAL, SPGS, SA E A AMGAP – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIO PARA A GESTÃO DA ÁGUA PÚBLICA
DO ALENTEJO, ENQUANTO ACIONISTAS DA AGDA – ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, SA.:
Foi submetida uma proposta remetida pela Câmara Municipal, que se transcreve:
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“Em 13 de agosto de 2009 e em 25 de setembro de 2009, foram assinados respetivamente os contratos de parceria
pública e de gestão entre o Estado Português – Ministério do Ambiente do Território e Desenvolvimento Regional e
os Municípios subscritores.
Na sequência deste acordo, foi constituída a Entidade Gestora da Parceria (EGP) – AgdA – Águas Públicas do
Alentejo, SA, celebrado um contrato de gestão entre as partes, um acordo parassocial e ainda os correspondentes
contratos entre cada município e a empresa em causa.
Passados, que são, mais de cinco anos e atendendo quer à mudança do quadro económico e financeiro, decorrente
do PAEF – Memorando da Troika (BCE-FMI-UE), que condicionou a execução dos “contratos de parceria e de
gestão”, bem assim e em particular, a execução do “modelo técnico global” (investimento), previsto a ser executado
com apoios financeiros do QREN/POVT e a redução das transferências do Orçamento de estado para os municípios,
entenderam as partes iniciar um processo de renegociação, que teve o seu inicio em junho de 2014 e que está
agora consubstanciado em alterações aos documentos que regulam a parceria (contrato de parceria pública e
contrato de gestão).”
Pela srª. Presidente da Câmara foi feito um breve resumo das alterações de fundo relativamente aos contratos
então celebrados, salientando que os investimentos previstos para o concelho de Arraiolos serão mantidos, ou
seja, a ligação da Barragem dos Minutos ao Vimieiro e a intervenção nas ETAR´s de S. Pedro da Gafanhoeira, Ilhas,
Arraiolos, Igreijinha e Vimieiro.
Usando da palavra, o Sr. António Traguedo fez um breve resumo sobre as fontes de financiamento referidos no
documento F9, questionando qual a participação de capital do Município de Arraiolos, ao que a srª. Presidente
referiu não estar em condições de responder, mas que podia solicitar à entidade gestora e fornecer
posteriormente.
Passando-se à votação foi aprovado, por unanimidade, o aditamento ao Contrato de Parceria Pública (e os anexos
I-A a IV-A) e o aditamento ao Contrato de Gestão (e os anexos I-A a III-A e anexo IV- A), entre o Estado Português e
o conjunto de Municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodô var, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro
Verde, Cuba, Grândola, Mértola, Montemor-o-Novo, Moura, Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, Serpa,
Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vidigueira, d e l e ga n d o p o d e re s n a s r ª . P re s i d e n te d a C â m a ra
M u n i c i p a l p a ra s u bs c r e v e r t o d o s o s d o c u m e nt o s .
A A s s e m b l e i a to m o u a i n d a conhecimento da “Minuta do Acordo Parassocial entre a AdP – Águas de Portugal, SPGS, SA e a AMGAP – Associação de Município para a Gestão da Água Pública do Alentejo, enquanto acionistas da AgdA – Águas Públicas do Alentejo, SA.”
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5. DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE NA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PDM DE ARRAIOLOS:
Pelo sr. Presidente da Mesa foi dado conhecimento de um oficio da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo que no âmbito do processo de Revisão do Plano Director Municipal de Arraiolos, e nos termos
da Portaria nº. 1474/2007, de 16 de novembro, solicitam a designação do representante deste órgão, para que integre a Comissão de Acompanhamento, cuja 1ª. reunião plenária se realizará no próximo dia 24 de setembro.
De seguida, propôs que se procedesse à votação, mediante escrutínio secreto, indicando a 1ª. Secretária Isaura
Barreiros.
O sr. Paulo Cristo propôs o Presidente da Junta de Freguesia de igrejinha, Sr. António Traguedo.
Assim, o sr. Presidente referiu que a primeira proposta ficaria com a designação de proposta 1 a segunda de proposta 2, passando-se à votação, mediante escrutínio secreto, apurando-se:
➢

Proposta 1 - 12 votos

➢

Proposta 2 – 6 votos

Ficou, assim, designada a srª. Isaura Barreiros, como representante da Assembleia na dita Comissão.

Nada mais havendo a tratar, foi a sessão encerrada pelas 22 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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