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Aos vinte e sete dias do mês de Abril do ano de dois mil e onze, na Vila de 

Samouco e Salão da Junta de Freguesia, pelas vinte e uma horas, reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal, sob a presidência do Dr. Luís Miguel Carraça 

Franco, na qualidade de Presidente da Câmara, encontrando-se presentes os 

senhores Vereadores José Luís dos Santos Alfélua Ferreira, Paulo Alexandre 

Meireles de Carvalho Alves Machado, Jorge Manuel Pereira Giro, António Dias dos 

Santos Maduro e José Navarro Lopes Gemas. 

 

Não compareceu a senhora Vereadora Susana Isabel Freitas Custódio, por motivo 

considerado justificado. 

 

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião. 

 

Seguidamente, procedendo-se à leitura do seguinte: 

 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 
 

Referente ao dia de ontem, que acusa o saldo, em disponibilidades de operações 

orçamentais, no montante de trezentos mil, trezentos e sessenta e cinco euros e 

cinquenta e cinco cêntimos. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

PAGAMENTOS 

 

O senhor Presidente informou a Câmara que, entre os dias 13/04/2011 e 

26/04/2011, foi autorizado o pagamento da despesa, no valor de seiscentos e vinte 

e um mil, cinquenta e oito euros e noventa e oito cêntimos, a que correspondem as 

ordens de pagamento emitidas do número 3010 ao número 3230. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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ACTA 
 

Submetida à discussão e votação a acta de 13 de Abril de 2011, foi a mesma 

aprovada por maioria, com 1 abstenção do senhor Vereador António Dias dos 

Santos Maduro (por não ter estado presente) e 5 votos a favor. 

 

 

EMPEITADAS E FORNECIMENTOS 
 

ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NO ACESSO AO LARGO ANTÓNIO DOS 
SANTOS JORGE 

 

Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi apresentada a 

seguinte proposta: 

 

«De acordo com a informação técnica da Divisão de Obras Municipais e Rede 

Viária, n.º 22/11/DOMRV e no âmbito da obra de “Requalificação do Largo António 

dos Santos Jorge” o Sector de Reabilitação Urbana e Núcleos Histórico (SRUNH) 

elaborou um estudo de circulação de trânsito. 

 

Esta alteração permitirá melhorar as condições de mobilidade neste Largo, 

condicionando o acesso indiscriminado de viaturas a circular nesta zona do Núcleo 

Histórico. 

 

Assim, somos a propor à aprovação da Câmara Municipal que: 

 

A entrada para o Largo António dos Santos Jorge se faça pela Rua do Espírito 

Santo e a saída pela Rua Senhora da Vida. 

 

Para melhor compreensão desta proposta, anexa-se esquema da sinalização a 

adaptar no local, com a indicação dos respectivos sentidos de circulação de 

trânsito.» 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta 

por unanimidade, bem como anexar a respectiva planta como Doc. 1. 

 

 

PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALCOCHETE E A CASA DO POVO DE 
ALCOCHETE 

 

Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado foi 

apresentada a seguinte proposta: 

 

«Dando continuidade à colaboração existente entre a Câmara Municipal de 

Alcochete e a Casa do Povo de Alcochete, tornou-se necessário reformular o 

protocolo existente, no sentido de garantir uma mais eficaz colaboração entre 

ambas as instituições no cumprimento das respectivas missões. 

 

Nesse sentido, tendo em conta a experiencia colhida no trabalho das recentes 

direcções desta Instituição e do alargamento dos seus planos de actividade, 

propõe-se a aprovação do protocolo em anexo.» 

 

Submetida à discussão, pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de 

Carvalho Alves Machado, foi proposta a seguinte alteração ao ponto 6 do presente 

Protocolo: 

 

Onde se lê “devendo informar”, deverá ler-se “devendo consultar previamente”. 

 

Submetida à votação, a Câmara deliberou aprovar a celebração do Protocolo, com 

a anterior alteração, por unanimidade, bem como anexá-lo como Doc.2. 

 

 

PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALCOCHETE E A ASSOCIAÇÃO 
DESPORTIVA SAMOUQUENSE 
 

Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado foi 

apresentada a seguinte proposta: 
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«No âmbito do acordo de colaboração celebrado entre os parceiros com 

responsabilidades na implementação das Actividades de Enriquecimento Curricular 

e da Componente de Apoio à Família no concelho de Alcochete no ano lectivo 

2010/2011, o Município assumiu a responsabilidade de disponibilizar espaços para 

realização das referidas actividades, quando as respectivas escolas não dispõem 

de espaços adequados para tal. 

 

Submetida à discussão, pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de 

Carvalho Alves Machado, foi proposta a seguinte alteração à cláusula II do presente 

Protocolo: 

 

Onde se lê “600 euros mensais”, deverá ler-se “650 euros mensais”. 

 

Submetida à votação, a Câmara deliberou aprovar a celebração do Protocolo, com 

a anterior alteração, por unanimidade, bem como anexá-lo como Doc.3. 

 

Após a votação, o senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves 

Machado dirigiu, em nome do Executivo, um agradecimento à Direcção da 

Colectividade, pelo trabalho desenvolvido. 

 

 

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES – 
CLIENTE N.º 1272553 
 

Pelo senhor Vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

«De acordo com informação técnica n.º 43/2011 da Divisão de Águas e 

Saneamento e considerando que: 

 

1. Na sequência dos procedimentos administrativos conducentes à cobrança 

das dívidas relacionados com os consumos de água o cliente n.º 1272553, 

António Jorge Valentim S. Galvão, veio solicitar à Câmara o pagamento da 

dívida em prestações, alegando dificuldades económicas; 
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2. A dívida é no valor de €406,87. 

 

Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 15 

prestações no valor de €27,12 cada (€406,87 / 15 = €27,12), com início em Abril de 

2011.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de 

fraccionamento em 15 prestações, por unanimidade. 

 

 

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES – 
CLIENTE N.º 1276486 
 

Pelo senhor Vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

«De acordo com informação técnica n.º 42/2011 da Divisão de Águas e 

Saneamento e considerando que: 

 

1. Na sequência dos procedimentos administrativos conducentes à cobrança 

das dívidas relacionados com os consumos de água o cliente n.º 1276486, 

José Manuel Pinheiro, veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida em 

prestações, alegando dificuldades económicas; 

 

2. A dívida é no valor de €48,03. 

 

Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 5 

prestações no valor de €9,61 cada (€48,03 / 5 = €9,61), com início em Abril de 

2011.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de 

fraccionamento em 5 prestações, por unanimidade. 
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FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES – 
CLIENTE N.º 1278570 

 

Pelo senhor Vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

«De acordo com informação técnica n.º 47/2011 da Divisão de Águas e 

Saneamento e considerando que: 

 

1. Na sequência dos procedimentos administrativos conducentes à cobrança 

das dívidas relacionados com os consumos de água o cliente n.º 1278570, 

Paulo José Almeida Martins, veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida 

em prestações, alegando dificuldades económicas; 

 

2. A dívida é no valor de €261,25. 

 

Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 14 

prestações no valor de €18,66 cada (€261,25 / 14 = €18,66), com início em Maio de 

2011.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de 

fraccionamento em 14 prestações, por unanimidade. 

 

 

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES – 
CLIENTE N.º 1280281 

 

Pelo senhor Vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

«De acordo com informação técnica n.º 44/2011 da Divisão de Águas e 

Saneamento e considerando que: 
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1. Na sequência dos procedimentos administrativos conducentes à cobrança 

das dívidas relacionados com os consumos de água o cliente n.º 1280281, 

Virgolino Brito Rosa, veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida em 

prestações, alegando dificuldades económicas; 

 

2. A dívida é no valor de €211,12. 

 

Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 10 

prestações no valor de €21,11 cada (€211,12 / 10 = €21,11), com início em Abril de 

2011.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de 

fraccionamento em 10 prestações, por unanimidade. 

 

 

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES – 
CLIENTE N.º1272931 
 

Pelo senhor Vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

«De acordo com informação técnica n.º 40/2011 da Divisão de Águas e 

Saneamento e considerando que: 

 

1. Na sequência dos procedimentos administrativos conducentes à cobrança 

das dívidas relacionados com os consumos de água o cliente n.º 1272931, 

António José Garcia, veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida em 

prestações, alegando dificuldades económicas; 

 

2. A dívida é no valor de €77,60. 

 

Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 10 

prestações no valor de €7,76 cada (€77,60 / 10 = €7,76), com início em Abril de 

2011.» 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de 

fraccionamento em 10 prestações, por unanimidade. 

 

 

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DE RAMAL – CLIENTE N.º 1271761 

 

Pelo senhor Vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

«Considerando que: 

 

1. O Sr. João Justino, cliente n.º 1271761, efectuou o pedido de ramal para a 

sua habitação; 

 

2. O custo total que o requerente tem a pagar é de €363,62 com IVA; 

 

3. O requerente vem alegar dificuldades financeiras e solicitar o pagamento 

fraccionado. 

 

Propõe-se a aprovação do pagamento do ramal em 4 prestações no valor de 

€90,91 cada, com início em Maio.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de 

fraccionamento em 4 prestações, por unanimidade. 

 

 

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DE RAMAL – CLIENTE N.º 1270721 
 

Pelo senhor Vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

«Considerando que: 
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1. O Sr. Manuel Francisco Ferreira, cliente n.º 1270721, efectuou o pedido de 

ramal para a sua habitação; 

 

2. O custo total que o requerente tem a pagar é de €363,22 com IVA; 

 

3. O requerente vem alegar dificuldades financeiras e solicitar o pagamento 

fraccionado. 

 

Propõe-se a aprovação do pagamento do ramal em 18 prestações no valor de 

€20,18 cada, com início em Abril.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de 

fraccionamento em 18 prestações, por unanimidade. 

 

 

TRANSFERÊNCIAS (ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS) 
 

 Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foram 
apresentadas as seguintes propostas: 

 

1 – «A Casa do Benfica em Alcochete está a promover na época de 2010/2011, a 

formação desportiva na modalidade de Futsal, nos escalões de Petizes, Traquinas, 

Benjamins, Infantis, Iniciados, Juvenis, Juniores, femininos e masculinos. 

 

Para o efeito, apresentou uma candidatura, ao abrigo do artigo 3.º do Regulamento 

de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia, no âmbito do Programa de 

Apoio às Actividades Regulares, no que respeita a enquadramento técnico, 

apetrechamento, transportes/deslocações e instalações desportivas. 

 

Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €7.570,00 (sete mil 

e quinhentos e setenta euros) repartidos em duas tranches de €3.785,00 (três mil, 

setecentos e oitenta e cinco euros) para fazer face aos encargos acima 

referenciados.» 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta 

por unanimidade. 

 

 

2 – «O Grupo Desportivo Alegria e Trabalho da Barroca d’Alva, está a promover, 

durante a época de 2010/2011, a formação desportiva na modalidade de Futsal, 

escalões de Petizes, Traquinas e Benjamins. 

 

Para o efeito, apresentou uma candidatura, ao abrigo do artigo 3.º do Regulamento 

de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia, no âmbito do Programa de 

Apoio às Actividades Regulares, no que respeita a enquadramento técnico, 

apetrechamento, transportes/deslocações e instalações desportivas 

 

Pelo exposto, proponho a atribuição de um apoio financeiro, no valor total de 

€920,00 (novecentos e vinte euros) para fazer face às despesas decorrentes com 

as referidas actividades.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta 

por unanimidade. 

 

 

3 – «O Grupo Desportivo do Passil participa no Campeonato INATEL ao longo da 

época 2010/2011. 

 

Para o efeito, apresentou uma candidatura, ao abrigo do artigo 3.º do Regulamento 

de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia, no âmbito do Programa de 

Apoio às Actividades Regulares, no que respeita a enquadramento técnico, 

apetrechamento, transportes/deslocações e instalações desportivas. 

 

Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €1.600,00 (mil e 

seiscentos euros), repartido em duas tranches de € 800,00 (oitocentos euros) cada 

uma, para fazer face aos encargos decorrentes das suas actividades.» 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta 

por unanimidade. 

 

 

4 – «O Grupo Desportivo Alcochetense está a promover a formação desportiva nas 

modalidades de Ténis, Atletismo e Futebol de formação, Benjamins A, B, e C, 

Infantis, A e B, Iniciados, Juniores e Juvenis.  

 

Para o efeito, apresentou uma candidatura, ao abrigo do artigo 3.º do Regulamento 

de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia, no âmbito do Programa de 

Apoio às Actividades Regulares, no que respeita a enquadramento técnico, 

apetrechamento, transportes/deslocações e instalações desportivas. 

  

Pelo exposto, proponho a atribuição de um apoio financeiro, no valor total de 

€16.230,00 (Dezasseis mil, duzentos e trinta euros) repartidos em duas tranches de 

€8.115,00 (oito mil, cento e quinze euros) para fazer face aos encargos decorrentes 

com as referidas modalidades.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta 

por unanimidade. 

 

 

5 – «O Rancho Folclórico “Os Camponeses de S. Francisco” está a promover a 

prática de actividades culturais nas quais se integram a formação de novos 

elementos para os ranchos adulto e juvenil. 

 

Para o efeito, apresentou candidatura própria, ao abrigo do artigo 3.º do 

regulamento de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia. 

 

A candidatura efectuada insere-se no âmbito do Programa de Apoio às Actividades 

Regulares e tem como finalidade: 

 

a) Enquadramento técnico; 

b) Apetrechamento; 
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c) Transportes/deslocações; 

 

Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €3.500,00 (três mil 

e quinhentos euros), repartidos em duas tranches de €1.750,00 (mil setecentos e 

cinquenta euros) cada, para fazer face ao encargo decorrente da sua actividade.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta 

por unanimidade. 

 

 

6 – «O Sport Clube do Samouco está a promover, durante a  época de 2010/2011, 

a formação desportiva na modalidade de Futsal, nos escalões de Petizes, 

Traquinas, Benjamins, Juvenis e Juniores masculinos. 

 

Para o efeito, apresentou uma candidatura, ao abrigo do artigo 3.º do Regulamento 

de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia, no âmbito do Programa de 

Apoio às Actividades Regulares, no que respeita a enquadramento técnico, 

apetrechamento, transportes/deslocações e instalações desportivas. 

 

Pelo exposto, proponho a atribuição de um apoio financeiro, no valor total de 

€1.840,00 (mil oitocentos e quarenta euros) repartidos em duas tranches de 

€920,00 (novecentos e vinte euros), para fazer face aos encargos decorrentes com 

a referida modalidade.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta 

por unanimidade. 

 

 

7 – «O Futebol Clube de S. Francisco está a promover, na época de 2010/2011, a 

formação desportiva nas modalidades de patinagem, nos escalões de iniciados e 

infantis e de Futsal, nos escalões de Iniciados, Escolas e Infantis. 

 

Para o efeito, apresentou uma candidatura, ao abrigo do artigo 3.º do Regulamento 

de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia, no âmbito do Programa de 
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Apoio às Actividades Regulares, no que respeita a enquadramento técnico, 

apetrechamento, transportes/deslocações e instalações desportivas. 

 

Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €4.130,00 

(quatro mil, cento e trinta euros) repartidos em duas tranches de €2.065,00 (dois mil 

euros e sessenta e cinco cêntimos), para fazer face aos encargos decorrentes com 

as referidas modalidades.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta 

por unanimidade. 

 

 

 Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves 
Machado foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

1 – «A ABRIGO – Associação Portuguesa de Apoio à Criança, solicitou apoio 

financeiro para a criação de um Centro de Acolhimento de âmbito nacional, com 

uma lotação máxima de 109 crianças dos 0 aos 6 anos, construído no Concelho de 

Montijo, em terreno cedido pela respectiva Autarquia. 

 

O equipamento em causa pretende responder às actuais necessidades das 

crianças e famílias em situação de risco, garantindo o acolhimento imediato e 

transitório de crianças em situação de urgência, decorrentes de abandono, maus-

tratos, negligência ou outros factores. 

 

Atendendo ao exposto e aos objectivos do requerente, que visa a prossecução de 

fins caritativos, de recepção e acompanhamento de crianças em situação social 

carenciada, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro de € 1000,00 (mil euros) 

à ABRIGO – Associação Portuguesa de Apoio à Criança, para ajudar a fazer face 

aos encargos com as iniciativas que vêm desenvolvendo com vista à 

implementação do seu Centro de Acolhimento. 
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INFORMAÇÕES 
 

 Pelo senhor Presidente foram prestadas as seguintes informações: 
 

1 – Alcochete 2025 
 

«No seguimento do processo de participação pública implementado pela Câmara 

Municipal, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Estratégico do Município – 

“Alcochete 2025”, a Autarquia promoveu, no passado dia 14 de Abril, no Clube 

Náutico Alfoz, um encontro com o Professor Augusto Mateus, no qual participaram 

agentes económicos e empresários do Concelho, além de dirigentes e 

representantes de entidades regionais e nacionais, dos quais se destacam as 

presenças da presidente da CCDR – LVT, Arq. Teresa Almeida, do presidente do 

ICNB, Eng.º Tito Rosa, o director-geral da Agência Portuguesa do Ambiente, Dr. 

Mário Grácio, o Presidente e o Vice-Presidente do Turismo de Lisboa e Vale do 

Tejo e o Comandante da Base Aérea n.º 6. 

 

O objectivo deste primeiro encontro não foi mais do que partilharmos as nossas 

reflexões e obter uma análise crítica em relação àquilo que é proposto em termos 

de desenvolvimento para o Município de Alcochete. 

 

Assim, esta reunião de trabalho incidiu sobre os 5 Eixos Estratégicos, já 

identificados pela equipa que se encontra a elaborar o Plano, e que estão agora 

sujeitos a discussão e reflexão. Apresentaram-se as grandes linhas orientadoras do 

Plano, assim como os modelos de parceria e cooperação que podem vir a 

estabelecer-se entre a Câmara Municipal e os agentes económicos. Focaram-se os 

5 eixos estratégicos definidos para o concelho de Alcochete, bem como as 

oportunidades e factores de atractividade existentes no Município, sublinhando que 

um dos grandes desafios que se nos apresentam é o de pensar Alcochete como um 

espaço de emprego e criação de riqueza, de lazer e de comércio. 

 

Augusto Mateus deixou-nos bem expressa a ideia de que não se pretende que este 

Plano Estratégico seja apenas mais um documento, mas sim um instrumento que 

oriente o investimento, a decisão e algo de muito importante como é a convergência 
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da população para um conjunto de objectivos precisos em que todos temos de nos 

envolver. 

 

No encontro ficou patente a necessidade de existir uma ideia de futuro, atractiva e 

sobretudo pragmática, e a imperiosa necessidade de um desenvolvimento 

sustentável do Município numa estratégia que preserve aquilo que é único no 

Concelho com uma obrigação fundamental ao nível do Estuário do Tejo. 

 

Sublinhamos ainda a importância de existir uma estratégia que preserve as 

tradições, o Núcleo Histórico, que consiga que o crescimento demográfico se faça 

de forma planeada, sem esquecer a expansão metropolitana normal, mas em 

harmonia com uma realidade histórica e distinta na Área Metropolitana de Lisboa. 

 

Foram igualmente destacadas as oportunidades existentes em Alcochete ao nível 

de espaços direccionados para uma lógica empresarial moderna e de grande 

qualidade que possa tirar partido de futuras sinergias, que considere os serviços, a 

localização de fábricas e armazéns, referindo-se de forma particular à logística. 

 

Seguiu-se depois um momento de debate e de reflexão com os mais de 40 

empresários, que manifestaram as suas opiniões, preocupações e experiências 

adquiridas no desenvolvimento das suas actividades, perspectivando o futuro de 

Alcochete. 

 

Este foi um dos primeiros momentos de participação direccionados para agentes 

específicos, sendo que, de seguida, teremos sessões abertas à população em 

geral, pois acreditamos que haverá um interesse generalizado por um instrumento 

que causará impacto no futuro do Concelho de Alcochete e na vida de cada um de 

nós. 

 

Recorda-se que os princípios que colocamos agora em discussão pública não estão 

cristalizados, pelo que quaisquer contributos que se vierem a verificar neste 

contexto de participação serão devidamente apreciados no âmbito da elaboração 

da versão final deste documento.» 
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A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 
 

Intervieram os seguintes munícipes: 

 

Sr. José Palminha: 

Estranhou não ter ouvido ninguém falar nem propor nada no âmbito da Acção 

Social no Samouco, durante o decorrer da reunião. 

 

Também estranha que a IPSS (CENSA) apenas receba o pagamento da água por 

parte da Câmara, pelo que solicitou mais apoio para a mesma. 

 

 

Sr. Orlando Rúbio: 

Questionou sobre a data prevista para a realização das sessões abertas referentes 

ao projecto Alcochete 2025 e também para quando está prevista a inauguração do 

Centro Escolar de S. Francisco. 

 

 

Os esclarecimentos foram prestados pelo senhor Presidente da Câmara e 

Vereadores Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado e Jorge Manuel 

Pereira Giro. 

 

 

O senhor Presidente da Câmara agradeceu à Junta de Freguesia de Samouco, na 

pessoa do seu Presidente, Secretário e Tesoureiro, a cedência das instalações 

para o atendimento aos munícipes, bem como para a realização da reunião de 

Câmara e, ainda, pela disponibilidade demonstrada na visita à freguesia, 

nomeadamente às instalações da nova extensão do Centro de Saúde de Alcochete 

no Samouco. 
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O senhor Presidente da Junta de Freguesia agradeceu a realização de mais uma 

reunião de Câmara descentralizada, assim como o atendimento e a visita à 

freguesia. 

 

Referiu, também, que apesar de ter gostado de ouvir o elogio dirigido à senhora 

Ministra da Saúde por parte do senhor Presidente da Câmara, não esquece 

contudo, os boicotes registados pela sua família partidária no decorrer da 

empreitada da obra acima referida. 

 

 

Mais foi deliberado aprovar a presente acta em minuta, nos termos do n.º 3 do 

artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção. 

 

 

ENCERRAMENTO 
 

E nada mais havendo a tratar, pelas 23:15 horas, o Senhor Presidente declarou 

encerrada a reunião da qual, para constar, se lavrou a presente acta que eu, Idália 

Maria Coelho Fonseca Bernardo, Coordenadora Técnica, subscrevo e assino. 


