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

ATA Nº. 6

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e catorze, reuniu a Assembleia Municipal de Arraiolos, pelas

vinte e uma horas, em sessão ordinária, em Vale do Pereiro - sede do Grupo Musical e Recreio Valpereirense.

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; Pau-

lo César Margarido Cristo; Catarina Cartaxo Correia dos Loios; António Paulo Ramalho Campos; José Dimas

Geraldo Rosado; Caetano António Fanico Alfaiate; Maria Manuel Pimpão Gabriel; Maria Eduarda Mota Ar -

naud; Júlio Palmiro Vitória; António Francisco Correia Traguedo; Carla Sofia Rosalino Couvinha; Rui Jorge

Varela Falcão e Sandra Maria Marques Serra Alpiarça.

Faltaram justificadamente: Francisco Marcos Toquito Coelho Barbeiro e  Luís Fernando Godinho Miguel.

O sr.   Luís Fernando Godinho Miguel 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.

Do órgão executivo estavam presentes, a srª. Presidente e os vereadores Joaquim Páscoa; Jorge Macau; Palmi -

ra 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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Sobre o projeto interveio o sr. Quaresma Coelho que solicitou correção à sua intervenção constante no 2º. Pa-

rágrafo -  página 4, que foi aceite pela Mesa e corrigida de imediato.

Não havendo mais pedidos de intervenção, o sr. Presidente da Mesa colocou o projeto à votação verificando-

se que foi aprovado, por maioria, com dezoito votos favoráveis e uma abstenção, assumida pelo sr. Tomás Ca -

lhau.

Correspondência:

Foi distribuído, por todos os presentes, um resumo da correspondência recebida desde os finais de abril até à

presente data, para conhecimento.

Pelo sr. Presidente da Mesa foram feitos os agradecimentos à  srª. Presidente da Junta de Freguesia da União

das Freguesias de S. Gregório e Santa Justa  ter aceite a realização da reunião numas das localidades, que

muito embora tenha perdido a identidade de freguesia será sempre considerada por este órgão como tal, à

Direção do Grupo Musical e Recreio Valpereirense pela cedência de sala e ao sr. Américo Casas Novas, vogal

de Junta  por todo o apoio logístico dado para a realização.

Conforme a ordem de inscrição, usaram da palavra os seguintes membros:

– Sr. Quaresma Coelho  que cumprimentou todos os presentes e congratulou-se com o facto de ser a

primeira vez que se efetua uma sessão da Assembleia fora da sede do concelho. Evocou ter sido uma

proposta do Partido Socialista que em princípio não foi acolhida pelos membros da CDU tendo uma

das argumentações evocada que só se justificaria quando os assuntos se referissem a uma freguesia em

concreto, que, curiosamente não acontecesse com esta ordem de trabalhos. Manifestou satisfação por

ter sido acolhida por parte da Mesa a proposta visto ser fundamental levar a Assembleia às restantes

populações do concelho.

– Sr. António Traguedo que agradeceu à srª. Presidente da Câmara os documentos fornecidos relativos a

assunto  da  anterior  reunião  e  solicitar  informação  quando  se  previa  a  discussão  dos  acordos  de

execução, dado estarem no mês de junho e as juntas de freguesia pouco terem recebido do Município.

Continuando informou que o assunto da escola de Igrejinha estava praticamente resolvido tendo em

conta já estarem inscritas 23 crianças, muito embora, 2 delas façam anos só a partir de setembro, de

qualquer forma, algumas só se inscreveram porque foi garantido a realização de ATL na freguesia.

Referiu ainda, que este ano foi encontrada solução, no entanto, está muito apreensivo com o futuro

uma vez que dada a  inexistência  de algumas  valências  - berçário  e  creche  – os  pais  acabam por

procurar alternativa noutras localidades, sendo depois difícil afastá-las dos amigos e do meio. Assim,

deixou um alerta ao Município para a necessidade que numa candidatura ao Quadro Comunitário seja

colocada esta hipótese juntamente com a Junta de Freguesia e Associação de Reformados de Igrejinha
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que reúne condições para criação desta valência. Em termos de informação salientou que os ATL's de

verão estão inscritas 33 crianças.

– Sr.ª Paula Pastaneira perguntou se este ano está previsto a abertura dos bares existentes nas piscinas

municipais  que consideram uns espaços de interesse  que deveriam ser dinamizados e colocados à

disposição de todos.

– Srª. Carla Couvinha  questionou a Srª. Presidente quando prevê o pagamento dos transportes escolares

deste  ano,  visto  que  se  verifica  um  atraso  desde  Janeiro  assim  como  da  última  prestação  das

transferências do ano transato.

– Sr.  Júlio  Vitória  cumprimentou  todos  os  presentes  e  manifestou  uma  grande  satisfação  com  a

realização da reunião na sua localidade. De seguida fez uma chamada de atenção a algumas situações

que deveriam ser corrigidas antes que haja alguns dissabores, concretamente a correção das bermas da

estrada da Comenda - Vimieiro que ficaram muito baixas, sendo provavelmente um erro do construtor,

dado ter sido arranjada há pouco tempo e, a falta de placas protetoras na curva da estrada de Vale do

Pereiro – Azaruja, cuja situação já alertou várias vezes e nada foi feito.

– Sr. Quaresma Coelho solicitou à srª. Presidente da C. M. que fosse feito o ponto da situação sobre o

asfaltamento das vias já colocado em anteriores sessões, nomeadamente, EN-Igrejinha; EN – Zona das

Hortas  e  a  Rua  Gil  Neto  em Arraiolos.  Pediu  igualmente  informação  sobre  o  corte  indevido  na

ecopista.

Usando da palavra, o sr. Presidente da Assembleia referiu que iria passar a palavra à sr. Presidente da Câmara

para responder às questões colocadas, seguindo-se de um segundo período para colocação de questões que

entendessem.

A srª.  Presidente  da Câmara esclareceu que os Acordos com a Juntas  de Freguesia  estão a ser  ultimados

contando que até ao final do presente mês esteja concluído todos este processo, que logo que estejam em

condições será remetido à Assembleia Municipal.  Quanto ao funcionamento da EB Igrejinha registou com

satisfação  ter-se  conseguido  trazer  mais  crianças,  manifestando  disponibilidade  da  Câmara  para  apoiar  a

possibilidade de preparação de candidatura para valência na Associação de Reformados, que aliás já a alguns

anos  tinha  sido  levantada  essa  hipótese.  Quanto  às  piscinas  informou  que irão  abrir  no próximo sábado,

estando previsto ser  assegurado pelo LCDA o funcionamento de um bar que irá funcionar  como formato

idêntico aos últimos anos – quiosque, sendo impossível por parte da Câmara proceder às obras de adaptação

das estruturas existentes face às exigências para este tipo de estabelecimentos. Quanto à questão levantada

pela sr.ª Presidente da Junta Freguesia de Vimieiro referiu que irá junto dos serviços saber o porquê do atraso

e informaria da situação. Relativamente aos assuntos colocados pelo sr. Júlio tomou a devida nota de qualquer
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forma as placas já estavam adquiridas. Por fim informou que estrada que liga a EN4 à igrejinha já estava

asfaltada faltando apenas  as marcações, quanto às restantes mantinham-se na mesma situação.

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

seguintes membros:

– Sr. Paulo Cristo que reportando-se à situação do encerramento da linha analógica para linha digital de

televisão  que  a  situação  na  sede  do concelho  ficou  remediada  e  dado estarmos  numa  zona  rural

questionou sobre a existência ou não deste problema nesta freguesia e saber se a Câmara Municipal

tem alguma estratégia para dar resposta a estas zonas, uma vez que acesso à televisão é um bem de 1ª.

necessidade.

– Srª.  Sandra  Alpiarça que  agradeceu  à  Mesa  ter  decidido  da  realização  da  reunião  numa  das

localidades  de que é Presidente,  que apesar  da agregação da freguesia  a irá sempre manter  a sua

identidade continuando a luta pela reposição da situação anterior.

– Sr. Tomás Calhau manifestou o seu agrado pelo evento “O Tapete Está na Rua” que na sua opinião

esteve muito bem estruturado e organizado. Constatou que foi dos anos que se viu mais gente a visitar,

talvez pela divulgação do maior tapete de Arraiolos. Referiu ainda que a Feira de Arraiolos necessita

de alguma remodelação visto que cada vez mais tem vindo em enfraquecer, sugerindo alteração da

zona dos bares, da posição do palco e dos artistas contratados que deveria apostar num tipo de música

diferente. Por fim, lamentou que se esteja a perder muitas das regalias do 25 de abril e preocupante

que o nosso concelho esteja cada vez mais a perder serviços públicos – escolas, Tribunal, redução dos

serviços de saúde, Juntas de Freguesia e agora já se fala nos CTT, que, no próximo mês, vão ficar

centralizados em Évora, sendo distribuído a partir da central.

– Sr.  Caetano  Alfaiate questionou  a  Câmara  se  já  havia  comunicação  oficial  relativamente  à

continuidade  da  escola  de  Igrejinha.  Referiu  ainda  que  sempre  se  debateu  e  lutou  para  o  não

encerramento da escola da Igrejinha. Chamou ainda a atenção para o estado degradante em que se

encontram os edifícios públicos e lamentou as condições de acessibilidade para deficientes de alguns

serviços.

– Sr.  Quaresma  Coelho solicitou  que  a  srª.  Presidente  da  Câmara  indicasse  uma  previsão  para  os

arranjos das estradas. De seguida, manifestou o seu apreço ao sr. Presidente da Junta de Freguesia de

Igrejinha pela forma como tratou de todo o processo para o aumento de inscrições de alunos naquela

escola, sem prejuízo de exaltar o anterior Presidente sr. Caetano Alfaiate, uma vez que na altura foi

professor naquela localidade, e em conjunto trabalharam para conseguirem que os pais mantivesse os

filhos naquela escola. Finalizando, referiu que conhecendo a realidade daquela localidade será muito
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importante serem criadas condições às famílias para se manterem, caso contrário levarão os filhos

para Évora.

– Sr. Júlio Vitória manifestou discordância de ter sido dada a palavra ao sr. Quaresma Coelho uma vez

que já era a segunda intervenção, ao que o sr. Presidente da Mesa esclareceu que estava a decorrer o

segundo período de intervenções e o membro estava inscrito nesta posição.

De seguida o sr. Júlio referiu ter sido das pessoas que mais lutou para que a escola desta localidade

não encerrasse mas ocorreu lamentavelmente. Questionou ainda se é verdade que os CTT vão passar

para Évora.

Usando da palavra, a srª. Presidente da Câmara manifestou uma grande preocupação com o encerramento dos

serviços públicos que vem cada vez mais a agravar as condições de vida das populações que para resolver

algumas  situações  terão  que  se  deslocar.  Quanto  à  escola  de  Igrejinha  esclareceu  que  ainda  não  houve

qualquer indicação formal por parte da Direção Regional de Educação, muito embora, tenha sido solicitado

marcação de reunião, até hoje não foi recebida qualquer resposta. Quanto a situação da TDT lamentou que os

Governos tenham apenas defendido os interesses das grandes empresas e não tenham visto a realidade do

interior do País, em que muitas zonas ficaram com grandes dificuldades de sinal, tal como aconteceu no nosso

concelho  com  as  localidades  de  S.  Pedro  da  Gafanhoeira,  Vale  do  Pereiro  e  Santana  do  Campo,  que

atualmente as suas populações acabaram por contratar serviços pagos. Quanto ao arranjo das estradas referiu

que vão ocorrer durante o ano de 2014.

Não havendo mais pedidos de intervenções, o sr. Presidente da Assembleia referiu que a mesa da Assembleia

Municipal vai continuar a acompanhar e prestar todo o apoio que for necessário pela defesa das 4 escolas

apontadas pelo Ministério para o encerramento, assim como, por todos os serviços públicos do concelho. Fez

referência muito positiva a uma iniciativa que decorreu em Arraiolos pela defesa dos serviços públicos, junto

ao tribunal da Comarca e que participaram mais de uma centena de pessoas.  Lembrou que relativamente às

escolas o encerramento começou com o Governo PS que estipulou o número de 10 alunos tendo este Governo

fixado o número 21 e se não houver luta para que esta situação seja travada não sabemos onde chegará.

Sobre os CTT referiu não ter qualquer conhecimento de qualquer forma iria inteirar-se e analisar a situação, de

forma a tomarmos algumas medidas para evitar o encerramento. 

Período da Ordem do Dia

A Assembleia foi convocada com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1. Apreciação da atividade municipal; 

5



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

2. 1ª.  Revisão  ao  Orçamento  da Receita  e  da  Despesa,  Plano  de  atividades  Municipal  e  Plano

Plurianual de Investimentos para o ano de 2014;

3. Proposta para a repartição dos fundos para o Orçamento de 2015;

4. Abono de despesas de representação a titulares de cargos dirigentes – Autorização.

1. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL:

Apresentada  informação  emitida  pela  srª.  Presidente  da  Câmara  Municipal  relativamente  à  atividade  que

decorreu entre a última reunião e a presente, no cumprimento do alínea c), do ponto 2, do artigo 25.º da Lei n.º

75/2013, de 12 de setembro:

Interveio a Srª. Maria Manuel que solicitou esclarecimento sobre o projeto do Corredor Azul?

A srª. Presidente da Câmara respondeu que se trata de um projeto que já iniciou há alguns anos e envolve al-

guns municípios do Alentejo litoral e central com o objetivo de promover o Alentejo e realçar as suas oportu-

nidades.

O documento ficará arquivado na pasta auxiliar de atas/2014.

2.  1ª.  REVISÃO  AO  ORÇAMENTO  DA RECEITA  E DA DESPESA,  PLANO  DE ATIVIDADES

MUNICIPAL E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2014:

Foi presente o documento em título, que por exaustivo se dispensou a sua transcrição ficando arquivado na

pasta auxiliar de atas/2014.

Pela srª. Presidente da Câmara foi feita uma breve explicação da revisão salientando que se trata da aplicação

do saldo transitado de 2013.

Sobre o documento, usaram da palavra os seguintes membros:

 Sr.  António  Traguedo solicitou  alguns  esclarecimentos  sobre  o  reforço  de  algumas  rubricas  e  às

modificações  ao  Plano  Plurianual  de  Investimentos  e  apelou  à  Câmara  Municipal  uma  especial

atenção a todas as ruas da Igrejinha que necessitam de intervenção face ao mau estado em que se

encontram.

 Sr. Tomás Calhau manifestou posição favorável ao documento ressaltando o trabalho da Câmara que

mesmo  com  todas  as  reduções  que  tem  tido,  têm  conseguido  desenvolver  o  concelho  sem  ter

conhecimento de qualquer dívida. Referiu ainda que o País está nesta situação graças ao Governo do
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Sócrates,e,  que muitas  Câmaras  Municipais  se  endividaram para  glória  dos  seus  Presidentes  com

“megas” obras que em nada contribuíram para o proveito dos seus munícipes.

 Sr. Paulo Cristo referiu que foram levantadas algumas criticas aos governantes do Partido Socialista

sendo algumas justas, mas importava salientar  que os membros, que fazem parte deste órgão, tem

manifestado  posição  contrária  a  grande  parte  das  medidas,  nomeadamente,  o  encerramento  das

escolas, do tribunal, entre outras. Salientou ainda, que teria de se reconhecido que foi feito no País

muita  coisa  boa  e  que  contribuíram  para  o  desenvolvimento  do  País  e  do  nosso  concelho,

nomeadamente obras que foram financiadas pelo Quadro Comunitário. 

Usando  da  palavra,  a  srª.  Presidente  da  Câmara  esclareceu  que  esta  revisão  reforça  algumas  rubricas  e

modifica outras, e que seria desejável fazer muito mais mas, a redução de verbas, deixa a autarquia cada vez

mais limitada e asfixiada para desenvolver novos projetos, tendo que estabelecer prioridades mas tratando

todas as freguesias por igual.

Passando-se à votação do documento, foi o mesmo aprovado, por unanimidade.

3. PROPOSTA PARA A REPARTIÇÃO DOS FUNDOS PARA O ORÇAMENTO DE 2015:

Foi submetida uma proposta da Câmara Municipal que, de acordo com o disposto no nº. 3 do artº. 25º. da Lei

nº. 2/2007 de 15 de Janeiro, submete alteração da repartição do Fundo de Equilíbrio Financeiro, de modo a

que no ano de 2015, 65% deste montante seja transferido sob a forma de receita corrente e 35% em receita de

capital.

A srª. Presidente da Câmara Municipal referiu que esta proposta é idêntica aos anos anteriores.

Passando-se à votação, verificou-se que foi aprovada, por unanimidade.

4. ABONO DE DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO A TITULARES DE CARGOS DIRIGENTES –

AUTORIZAÇÃO:

Apresentada uma proposta da Câmara Municipal, que se passa a transcrever:

“Considerando que o n.º 1 do art.º 24º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que aprova o estatuto do pessoal

dirigente  dos  serviços  da  administração  central,  regional  e  local,  prevê  que  aos  titulares  de  cargos  de

direção intermédia de 2º grau podem ser abonadas despesas de representação no montante fixado para o

pessoal dirigente da administração central;
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Considerando que, de acordo com o disposto no n.º 2 do já citado artigo e diploma, a atribuição de despesas

de representação é da competência da assembleia municipal, sob proposta da Câmara Municipal;

Considerando que decorrente de Procedimentos Concursais, foi nomeado  no cargo de direção intermédia de

2º grau o técnico superior Vítor Manuel Pereira Marques, Chefe de Divisão de Obras Municipais em 10 de

abril de 2014, estando agendada a nomeação da técnica superior Ana Carina Martins da Silva, Chefe de

Divisão de Gestão Estratégica Sócio-Económica e Educativa em 16 de julho de 2014.”

Analisado o assunto, foi a proposta foi aprovada, por unanimidade.

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

Período de intervenção dos munícipes

O sr. Presidente da Mesa deu a palavra aos munícipes presentes que intervieram:

• Sr. Américo Casas Novas que agradeceu a realização desta assembleia na localidade referindo ser

muito importante haver da parte dos órgãos descentralização.

• Srª. Silvina Pereira que solicitou saber onde poderá tratar de assuntos que anteriormente eram resolvi-

dos no Tribunal, dado que estar agendado o seu encerramento.

O Presidente da Mesa esclareceu que tem conhecimento que só no inicio do ano judicial, em setembro, é que

entra em vigor a nova reorganização, que ficará como uma secção de proximidade mantendo apenas 2 funcio -

nários para aceitar documentação, pelo que, aconselha que os munícipes se dirijam a esse serviço para apresen-

tação dos problemas de forma a fazer sentir que a continuação do tribunal importante para o concelho. Por

fim, agradeceu a presença de todos que estavam a assistir à sessão.

Minuta das deliberações: Aprovada, por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, foi a sessão encerrada pelas 22,50 horas, da qual e para constar se lavrou a pre -

sente ata, que depois de aprovada pela Assembleia, será assinada pela Mesa.

_______________________________________

_______________________________________
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_______________________________________
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