
Município de Arraiolos
Assembleia Municipal
———————

ACTA Nº. 4

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e catorze, 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:

António  Manuel  Quaresma Coelho;  Mário  Pedro  Godinho  Barreiros;  Paula  Alexandra  Bexiga Pastaneira;

Francisco Marcos Toquito Coelho Barbeiro;  Catarina Cartaxo Correia dos Loios;  António Paulo Ramalho

Campos (entrou pelas 20,45h.); Luís Fernando Godinho Miguel; José Dimas Geraldo Rosado; Caetano Antó-

nio Fanico Alfaiate; Maria Manuel Pimpão Gabriel; Maria Eduarda Mota Arnaud; António Francisco Correia

Traguedo; Carla Sofia Rosalino Couvinha; Rui Jorge Varela Falcão e Sandra Maria Marques Serra Alpiarça.

Faltaram sem apresentação de justificação: Paulo César Margarido Cristo e Júlio Palmiro Vitória

Do órgão executivo estavam presentes, a srª. Presidente e os srs. Vereadores: Joaquim Páscoa; Jorge Macau;

Palmira Chaveiro e Manuel Leitão.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Pelo sr. Presidente foi proposto a aprovação do projeto de ata nº. 3 de 27/12/2013, o qual havia sido remetido,

antecipadamente, a todos os membros.

Não havendo qualquer pedido de intervenção, o sr. Presidente da Mesa procedeu à votação verificando-se que

foi aprovada por maioria, com  dezassete votos favoráveis e uma abstenção assumida pela srª. Maria José, uma

vez que não esteve presente.

De seguida, procedeu-se à distribuição por todos os presentes, a seguinte documentação:

– Resumo  da  correspondência  recebida desde  os  finais  de  dezembro  até  à  presente  data,  para

conhecimento.
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– Proposta de Tomada de Posição sobre a Reforma Judiciária – Novo Mapa Judiciário, tendo em conta

que foi aprovado a 6 de Fevereiro de 2014, em Conselho de Ministros um diploma que procede à

regulamentação da Lei da Organização Judiciária (Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto), que estabelece o

regime aplicável à organização e funcionamento dos tribunais judiciais.

De acordo com a ordem de inscrição, usaram da palavra os seguintes membros:

– Sr.ª Maria Manuel  referiu que a Câmara Municipal na última reunião alegou que apenas disponham

de determinada verba para arranjo do Cine-teatro em Arraiolos quando adquiriram edifício do LCDA,

questionando quais os fins do mesmo.

– Sr.  António  Traguedo  colocou  algumas  questões  relativamente  à  povoação  da  Igrejinha,

nomeadamente:

 Pedido de reforço da iluminação pública nalguns arruamentos, dada a necessidade de substituição

de algumas lâmpadas e luminárias;

 Solicitou a colocação de massas betuminosas em alguns arruamentos, tendo em conta que, com o

Inverno rigoroso, houve necessidade de reparação de algumas condutas;

 Questionou sobre a existência ou não de lotes de terreno para venda no Bairro da Boa Estrela;

 Dado ter evocado, na última reunião, a ausência em Plano de qualquer referência à Barragem do

Divor e tendo tomado conhecimento da existência de um investidor solicitou informação sobre

qual a posição do executivo sobre o investimento proposto para aquela zona.

Finalizando, referiu que a freguesia de Igrejinha foi a única a ter um crescimento populacional nos

últimos anos, mas lamentavelmente é das poucas que não tem um polidesportivo, sendo fundamental

criar condições para que a população se mantenha e não venha a decrescer.

– Quaresma Coelho solicitou informação sobre o ponto da situação de algumas questões colocadas na

última Assembleia, nomeadamente, o corte da ecopista e a previsão do asfaltamento da Rua Gil Neto –

Loteamento da Cruz da Barreta.

– Sr.ª Carla Couvinha questionou a Srª. Presidente da Câmara do porquê do aluguer do Parque Urbano à

Freguesia de Vimieiro quando se pretende utilizar para aulas de ginástica a prestar à população, no

âmbito de estágio profissional.

Usando da palavra, o sr. Presidente da Assembleia esclareceu que, muito embora, no período antes da ordem

do dia se possa colocar qualquer questão, todas as que foram colocadas se inseriam mais no 1.º ponto da

ordem do dia, dando a palavra à sr.ª Presidente da Câmara.

A srª.  Presidente  começou  pela  questão  colocada  pela  última  interveniente,  esclarecendo  que  a  Câmara

Municipal já desenvolve um projeto desportivo no Vimieiro para pessoas com mais de 50 anos, pelo que,
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havendo uma duplicação  de projetos  foi  feita  uma contra  proposta  à  Freguesia  de Vimieiro  permitindo a

utilização,  mas a título de aluguer,  uma vez que não se justifica  os encargos (eletricidade e outros)  com

sobreposições,  no entanto,  será cedido a título gratuito  para outras  iniciativas  já  solicitadas,  dando,  como

exemplo, por ocasião do 25 de Abril. Quanto à Ecopista continuam as negociações que se preveem positivas,

sobre a pavimentação e alteração do Loteamento esclareceu que os serviços técnicos estão já a trabalhar no

assunto.  Relativamente  às  questões  colocadas  pelo  sr.  Presidente  da  Freguesia  de Igrejinha  solicitou  que

fizesse chegar um levantamento dos pontos de luz necessários, quanto ao asfaltamento dos arruamentos só

poderá ser efetuado quando o tempo o permitir e está idealizado na mesma altura da estrada, relativamente ao

polidesportivo afirmou que a população de Igrejinha tem usufruído do polidesportivo do Centro Cultural, que

não tem as melhores condições mas julga satisfazer.

Por  fim,  informou  que  a  Câmara  Municipal  adquiriu  o  imóvel  do  LCDA,  todavia,  não  efetuou  ainda  a

escritura, no entanto, a aquisição foi idealizada para o projeto de criação do Museu Dordio Gomes, esperando

que as condições económicas o permitam.

O sr.  Presidente  da  Mesa  abriu  o  segundo  período  tempo  para  intervenções,  tendo  usado  da  palavra  os

seguintes membros:

– Sr. António Traguedo lembrando que faltou resposta a duas questões por si colocadas, nomeadamente,

sobre a existência de lotes e o investimento para a Barragem do Divor;

– Srª. Carla Couvinha esclarecendo que o projeto da Junta de Freguesia não é semelhante ao da Câmara,

pois previam a utilização à quarta-feira durante a tarde de forma as crianças frequentarem e para grupo

etário entre os 20 – 40 anos que não têm este tipo de atividade na freguesia.

Usando da palavra, a srª. Presidente da Câmara respondeu não ter dados certos mas julga existir 1 ou 2 lotes

livres no Loteamento da Boa Estrela, quanto ao investidor informou que foi apresentada uma proposta que

está em fase de análise e avaliação sobre as questões económicas que podem acarretar, por parte da Câmara

Municipal.

Não  havendo  mais  pedidos  de  intervenções,  o  sr.  Presidente  da  Assembleia  questionou  relativamente  à

Tomada de Posição sobre a Reforma Judiciária – Novo Mapa Judiciário, se haveria alguma consideração.

Dada a inexistência, passou-se à votação do documento, verificando-se a sua aprovação, por unanimidade,

ficando arquivado na pasta auxiliar de atas, sob o nº. 5.

Não havendo mais assuntos, o sr. Presidente da Assembleia Municipal passou ao

Período da Ordem do Dia

A Assembleia foi convocada com a seguinte Ordem de Trabalhos:
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1. Apreciação da atividade municipal;

2. Regimento;

3. Protocolos de cooperação com as freguesias:

3.1 - Arraiolos;

3.2 – Igrejinha;

3.3 - União das Freguesias de S. Gregório e Santa Justa;

3.4 - União das Freguesias de S. Pedro e Sabugueiro;

3.5 – Vimieiro.

1. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL:

No cumprimento do alínea c), do ponto 2, do artigo 25.º da Lei n.º 75/99, de 12 de setembro, foi apresentada

informação emitida pela srª. Presidente da Câmara Municipal relativamente à atividade que decorreu entre a

última reunião e a presente, que ficará arquivada na pasta auxiliar de atas, sob o n.º 6.

Solicitando a palavra o sr.  Francisco Barbeiro retomou a questão da Presidente  da Junta  de Freguesia de

Vimieiro uma vez que a srª. Presidente da Câmara não deu resposta, reforçando que se trata de um projeto para

um grupo etário que não tem qualquer atividade e que seria interessante a sua realização. 

Aproveitou ainda para questionar a Câmara sobre assunto já colocado na anterior reunião, relativamente ao

abastecimento de água na zona do Rossio, em Vimieiro.

A  srª.  Presidente  respondeu  que  a  Câmara  tem  estado  atenta  às  candidaturas  no  âmbito  do  Quadro

Comunitário,  de  forma  a  enquadrar  essa  obra,  uma  vez  que  só  poderão  solucionar  casos  pontuais  e  o

necessário seria uma intervenção mais profunda de forma a resolver a situação.

Retomando a palavra o sr. Francisco Barbeiro solicitou que a Câmara Municipal reavaliasse a situação do

projeto para o parque urbano de Vimieiro.

2. REGIMENTO:

Usando da palavra, o sr. Presidente da Assembleia lembrou que, na última sessão da Assembleia, foi aprovado

o Regimento, com a ressalva de se encontrar uma nova redação consensual para o artº. 9º., tendo o Partido

Socialista feito chegar uma proposta, assim como, a Mesa da Assembleia, que após conversações trocadas não

se chegou a uma redação consensual.
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Assim, solicitou autorização para a distribuição de ambas as propostas, efetuando  uma explicação da proposta

da Mesa e dada palavra ao sr. Quaresma Coelho para esclarecer a proposta, que, por sua vez, referiu que na

sua perspetiva a proposta do Partido Socialista vai ao encontro da discussão na última reunião e do que foi

manifestado por alguns dos membros da CDU. Considerou ainda que a proposta da Mesa não altera em nada a

redação  anterior,  e  não  garante  que  haja  rotatividade  dos  locais  de  realização  das  reuniões  deste  órgão.

Manifestou  uma  vez  mais  que  o  Regimento  deverá  garantir  essa  condicionante,  de  forma  a  haver  uma

aproximação deste  órgão a  toda a população do concelho e não limitar  só a Arraiolos  como sempre tem

ocorrido.  Finalizando  defendeu  que  houvesse  por  parte  de  todos  algum  consenso  para  garantir  uma

aproximação à população, visto o concelho ser pequeno e ser fácil a deslocação a qualquer das localidades.

De seguida usaram da palavra, intervieram:

– Srª.  Isaura  Serra manifestou  concordância  com  a  proposta  da  Mesa  uma  vez  que  garante  a

rotatividade da realização das reuniões da Assembleia, mas de qualquer forma também chamava a

atenção para o facto da freguesia de Arraiolos ter 3 localidades e mais de 50% da população.

– Sr.  Mário  Barreiros  propôs  que fosse  mantida  a  redação do  art.º  9.º  uma vez que já  prevê essa

possibilidade de realização de reuniões noutras localidades. Referiu ainda que, muito embora. nunca

se  tenham realizado  não  quer  dizer  que  não  se  venha  a  realizas  noutra  localidade,  até  porque  o

Regimento já previa essa situação.

– Sr.  Rui  Falcão referiu  que  ambas  as  propostas  referem praticamente  a  mesma  coisa,  no  entanto,

poderá ocorrer que a sessão venha a realizar-se numa localidade cujos assuntos poderão dizer respeito

a uma outra.

– Sr. Caetano Alfaiate manifestou opinião idêntica ao anterior interveniente, referindo que a proposta

do PS poderá vir a impedir a realização de 2 sessões seguidas na mesma localidade.

– Srª.  Maria  Manuel  defendeu  que  o  fundamental  será  ficar  garantido  que  pelo  menos  uma  vez a

Assembleia passe por cada freguesia.

– Sr.  Francisco  Barbeiro  manifestou  idêntica  opinião  reforçando a  ideia  da  necessidade  de  levar  a

Assembleia até às populações.

De  seguida,  o  sr.  Presidente  da  Assembleia  propôs  que  a  reunião  fosse  interrompida,  pelo  período  de  5

minutos, para uma melhor análise do teor das propostas.

Pelas 21,45h., o sr. Presidente retomou os trabalhos, referindo que a proposta da Mesa era retirada, mantendo-

se a redação dos ponto 1, 3 e 4  do artº. 9º. do Regimento, propondo para o ponto 2 o seguinte teor: As sessões

poderão decorrer noutra localidade dentro da área do município.

Passando-se à votação de ambas as propostas, verificou-se o seguinte: 
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• Proposta do Partido Socialista –  11 votos contra e 7 favoráveis;

• Proposta da Mesa – 11 votos favoráveis e 7 contra.

Pelo Sr. Quaresma Coelho foi feita a seguinte declaração de voto: 

“Voto contra a proposta dos membros da CDU, porque é mais do mesmo. É vidente que eu penso que agora,

como o Partido Socialista teve a coragem de colocar esta questão na Assembleia Municipal,  a Mesa vai

manter o que teve na base da discussão, que é o poder de marcar as reuniões onde muito bem entender, mas

espera que finalmente as reuniões possam ter efeito em todas as freguesias do concelho de Arraiolos”.

3. PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM AS FREGUESIAS:

Foram presentes propostas de Protocolos de Cooperação com as Freguesia, cujas transcrições se dispensaram

ficando arquivadas na pasta auxiliar sob o nº. 7.

Sobre o assunto, a sr.ª Presidente da Câmara salientou a importância da existência do Protocolos, uma vez que

se tratam de matérias que as Freguesias vem desenvolvendo desde o início do ano e semelhantes aos anos

anteriores, que irão vigorar até à aprovação dos Acordos de Execução a estabelecer de acordo com a legislação

em vigor.

Não havendo qualquer pedido de intervenção, passou-se à votação individual de cada protocolo, verificando-

se o seguinte:

3.1- ARRAIOLOS:

Aprovado por unanimidade.

3.2 – IGREJINHA:

Aprovado por unanimidade.

3.3 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE S. GREGÓRIO E SANTA JUSTA:

Aprovado por unanimidade.

3.4 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE S. PEDRO E SABUGUEIRO:

Aprovado por unanimidade.

3.5 – VIMIEIRO:

Aprovado por unanimidade.
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Minuta das deliberações: Aprovada, por unanimidade.

========X========

Período de intervenção dos munícipes

O sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao munícipe que esteve presente desde o início dos trabalhos, sr. Ma-

nuel Raul que, por sua vez, solicitou informação se vai ou não efetivar a alteração ao trânsito no Bairro da Ma -

nizola, em Arraiolos.

Usando da palavra a srª. Presidente agradeceu a presença do munícipe e respondeu que o assunto estava em

fase de reavaliação dada a existência de propostas colocadas por munícipes e pelos serviços municipais, mas

logo que houvesse uma conclusão seria aprovada.

========X========

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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