Município de Arraiolos
Assembleia Municipal

———————

ATA N.º 18
Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e dezasseis, reuniu a Assembleia Municipal de Arraiolos, pe las 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; Catarina Cartaxo Correia dos Loios; Paula Alexandra Bexiga Pastaneira; Maria
Manuel Pimpão Gabriel; Luís Fernando Godinho Miguel; Francisco Marcos Toquito Coelho Barbeiro; António
Jacinto Prates Comendinha; António Paulo Ramalho Campos; José Dimas Geraldo Rosado; Júlio Palmiro
Vitória; António Francisco Correia Traguedo; Carla Sofia Rosalino Couvinha; Rui Jorge Varela Falcão e Sandra
Maria Marques Serra Alpiarça.
Faltaram justificadamente: Paulo César Margarido Cristo; Maria Eduarda Mota Arnaud; Caetano António Fanico Alfaiate.
Do órgão executivo estavam presentes, a srª. Presidente e os vereadores: Jorge Macau; José Rosalino; Palmira
Chaveiro e Manuel Leitão.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Discussão e votação da ata:
Presidente da Assembleia: Colocou à discussão o projeto da ata da sessão ordinária de 28 de junho do
corrente ano, o qual havia sido remetido, antecipadamente, a todos os membros.
Após ter sido incluída uma alteração sugerida pelo sr. Presidente da Junta de Freguesia de Igrejinha –pág. 4,
procedeu-se à votação verificando-se a sua aprovação, por unanimidade, dos presentes na referida reunião.
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Não participou na apreciação e votação os membros: Júlio Vitória, uma vez que não esteve presente.
Correspondência:
Foi distribuída, para conhecimento, uma relação da correspondência recebida, entre os finais de junho e a
presente data.
O sr. Presidente da Assembleia realçou o convite da CIMAC relativo à Conferência Nacional intitulada “O
Poder Local Democrático e a Constituição da República Portuguesa” a realizar no dia 30 de setembro, com
inicio às 09,45h, no Auditório da CCDR Alentejo – Évora, apelando à participação.
Conforme ordem de inscrição, usaram da palavra os seguintes membros:



Srª. Paula Pastaneira que felicitou a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia pela iniciativa conjunta
“Às quintas no Castelo”, que considerou de grande valor cultural uma vez que promoveram os artistas
da terra e pelo aproveitamento do espaço do castelo, que em muito agrada os nossos habitantes.
Sugeriu que seria interessante que o espaço do Castelo fosse aproveitado para outras iniciativas
culturais idênticas ou outras, incluindo a do Tapete Está na Rua, pois será decerto uma mais-valia para
a promoção da nossa terra.
Deu ainda os parabéns à Câmara Municipal pela pavimentação da Rua Castro Velho – Arraiolos, que
muito embora, viesse a ser exigida a algum tempo, a obra foi realizada e aplaudida pelos seus
moradores que comemoraram com a realização de um jantar/convívio, no qual foi levantada a
questão do melhoramento do espaço em terra existente, já há uns anos, na Rua do Cabo da Vila, que
merecia ser encontrada uma solução para melhorar a zona.
Apelou para a necessidade de restruturação e ampliação das piscinas municipais, de forma
acompanhar a evolução dos espaços existentes noutros municípios vizinhos, e a tornar-se numa zona
mais apelativa que cative mais crianças e visitantes. Sugeriu ainda que o espaço entre a piscina e o
polidesportivo da manizola, que se encontra com aspeto de abandono, fosse rentabilizado para uma
zona que poderia vir ser utilizada para o desenvolvimento de atividades de animação de crianças –
ATL.



Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Igrejinha, António Traguedo, agradeceu à Câmara Municipal
todo o apoio prestado por ocasião das festas de Nª. Srª. da Consolação que se realizaram no corrente
mês, lamentando, no entanto, a falta de letrings nos stands, culpabilizando a empresa contratada
para o efeito.
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Chamou a atenção para a falta de limpeza dos contentores que, segundo informação durante este
verão, não foram ainda lavados, o que está a provocar algum desagrado por parte da população,
devido ao mau cheiro constante, questionando quando se prevê a lavagem dos mesmos e a
substituição de alguns dado o mau estado. Continuando, alegou algumas preocupações levantadas
por habitantes da sua freguesia, nomeadamente:
- Abastecimento de água – se já foi encontrada alguma solução para o problema da falta de água;
- Quadro Comunitário 2020 – se a Câmara iria ou não aproveitar os financiamentos para candidatar a
Barragem do Divor e qual o projeto.
Dada a ausência de inscrições, o Sr. Presidente da Mesa, deu a palavra à sr.ª Presidente da Câmara para
responder às questões colocadas, seguindo-se um segundo período para colocação de questões que
entendessem.
A Srª. Presidente da Câmara informou que os serviços já estão a trabalhar no projeto de regeneração da
piscina municipal de forma a ser candidatado à eficiência energética enquadrado no novo quadro
comunitário. Esclareceu que as candidaturas ao novo quadro comunitário são mais complexas que as
anteriores, uma vez que, anteriormente, bastava um estudo prévio e agora além do estudo é exigido o projeto
de execução.
Lamentou a situação da falta de letrings nos stands, desconhecendo-se, até ao momento, o que terá
acontecido, para não completarem o serviço contratado, mesmo após vários avisos para execução dos
mesmos, de qualquer forma irá ser responsabilizada pela ocorrência.
Relativamente aos contentores informou que o município já adquiriu novos contentores, que serão dentro em
breve, distribuídos pelas freguesias, muito embora, haja a necessidade de adquirir mais alguns. Quanto à
lavagem referiu que a viatura de lavagem de contentores que é partilhada pelos municípios de Arraiolos,
Mora, Montemor-o-Novo e Vendas Novas não tem tido capacidade para conseguir a execução do serviço,
estando já em curso a possibilidade de contratualização de uma empresa para sua realização. Sobre a água
para a povoação da Igrejinha esclareceu que a C. M. tem acompanhado a situação e segundo informação do
responsável da Agda – Águas Públicas do Alentejo, estão a encetar esforços para encontrarem uma solução,
mas de qualquer forma não têm havido falta de água e já foi reduzida a utilização do auto-tanque dos
Bombeiros. Por fim, comunicou que a intervenção da Barragem do Divor já tem estudo prévio necessitando
para a candidatura, de um projeto de execução, cuja concretização irá prosseguir, esperando que o novo
Quadro Comunitário consiga abranger este projeto que será de grande importância para a freguesia da
Igrejinha e para o concelho.
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O sr. Presidente da Mesa abriu o segundo período de tempo para intervenções, não se verificando qualquer
inscrição.
Período da Ordem do Dia
A Assembleia foi convocada com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Apreciação da atividade municipal;
2. Contratos interadministrativos a celebrar com as Juntas de Freguesia do Concelho;
3. Autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais:
3.1. Fornecimento de Eletricidade em regime de mercado livre;
3.2. Reabilitação do Cineteatro de Arraiolos.

1. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL:
Presente a 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, a qual foi antecipadamente distribuída a todos os membros.
Sobre a mesma, o sr. António Traguedo questionou sobre o número de crianças que beneficiaram dos
manuais escolares e sobre o projeto de pavimentação da variante da Igrejinha, finalizando considerou o saldo
contabilístico elevado que deveria ser ponderado, dada a proximidade do final do ano.
A srª. Presidente da Câmara Municipal esclareceu que a oferta dos manuais escolares abrangeu 171 alunos,
tendo ao 1º. ano sido cedido as fichas uma vez que o Estado forneceu os livros quantos aos restantes anos
2º.. 3º. e 4º. foram oferecidos os livros e respetivas fichas. Quanto ao projeto informou ser necessário para a
candidatura ao Quadro Comunitário 2020 clarificando a localização da variante.
A informação ficará arquivada na pasta auxiliar de atas/2016.

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.
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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, tendo nos contratos na área
do abastecimento de água sido incluído um valor para a distribuição das cartas/faturas mensalmente à
exceção da freguesia de Vimieiro cuja distribuição é assegurada pelos funcionários do município. Salientou,
ainda, que foram analisados e discutidos com as respetivas juntas e uniões de freguesia.
Sobre o assunto, o sr. Traguedo manifestou com agrado essa alteração, cuja sugestão tinha levantado já
anteriormente.
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/2016.

3. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS:
3.1. FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE EM REGIME DE MERCADO LIVRE:
Submetida uma proposta do seguinte teor:
“Na sequência da adjudicação do fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre, pelo prazo de 3
anos, na reunião da Câmara Municipal de 18/05/2016, os serviços procederam à contratualização com a EDP,
sem que tenha sido solicitado autorização prévia da Assembleia Municipal para a assunção de compromissos
plurianuais, conforme refere a alínea c) do nº. 1 do artº. 6º. da Lei nº. 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei de
Compromissos e Pagamentos em Atraso).
Tendo em conta a não ter havido qualquer produção de efeitos financeiros e verificando-se a necessidade de
corrigir o lapso ocorrido, de forma a ser dado cumprimento ao preceito legal em vigor, solicita-se autorização
para assunção do compromisso plurianual, cuja despesa totaliza 881.424,50€, acrescido de IVA, ou seja,
1.084.152,14€, prevendo-se que seja repartido da seguinte forma:
Ano corrente – 240.922,69€
2017 – 337.291,78€
2018 - 337.291,78€
2019 – 168.645,89€
Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação, sendo a proposta aprovada, por unanimidade.
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3.2. REABILITAÇÃO DO CINETEATRO DE ARRAIOLOS.
Foi submetida uma informação da Câmara Municipal em que dão conhecimento que na reunião ordinária de
07/09/2016, foi decidido a abertura de concurso público para a realização da Empreitada de Reabilitação do
Cineteatro de Arraiolos, pelo que, e para os efeitos previstos na alínea c) do nº. 1 do artº. 6º. da Lei nº.
8/2012, de 21 de fevereiro (Lei de Compromissos e Pagamentos em Atraso), solicita autorização para
assunção do compromisso plurianual, cuja despesa está orçamentada em 1.157.980,68€, cuja previsão de
repartição será:
Ano corrente – 48.249,20€ (edifício)
Ano de 2017 – 578.990,34€ (edifício)
Ano de 2018 – 485.835,09€ (edifício) + 44.906,05€ (zona envolvente)
Na apreciação do assunto, intervieram:
- Sr. António Traguedo que solicitou esclarecimento sobre o valor a receber dos fundos comunitários, tendo a
srª. Presidente da Câmara informado que o projeto foi aprovado com o valor de 900.000,00€ sendo
financiado em 85%, ou seja, 765 mil euros.
- Srª. Maria Manuel perguntou qual o tipo de intervenção que irá ser efetuada, ao que a srª. Presidente da
Câmara informou tratar-se da reformulação de todo o edifício, adaptando-o as normas técnicas em vigor,
passando por alteração dos espaços interiores e cobertura.
- Srª. Paula Pastaneira perguntou se estava previsto o recomeço das sessões de cinema, ao que a srª
Presidente esclareceu que nesta candidatura a máquina de projeção não será financiada, de qualquer forma a
sala ficará preparada para uma posterior aquisição.
A Assembleia Municipal procedeu à votação, verificando-se a sua aprovação, por unanimidade.
Minuta das deliberações: Aprovada, por unanimidade.
Usando da palavra, a srª. Presidente da Câmara Municipal informou que brevemente irá apresentar um pedi do de suspensão de mandato, a fim de exercer licença de maternidade.
Nada mais havendo a tratar, foi a sessão encerrada pelas 21,20 horas, da qual e para constar se lavrou a
presente ata, que depois de aprovada pela Assembleia, será assinada pela Mesa.

_______________________________________
6

Município de Arraiolos
Assembleia Municipal

———————

_______________________________________

_______________________________________

7

