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Aos sete dias do mês de Julho do ano dois mil e dez, nesta Vila de Alcochete e 

Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelas dezassete horas e trinta minutos, 

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 Susana Isabel Freitas Custódio, Paulo 

Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado, Jorge Manuel Pereira Giro, 

António Dias dos Santos Maduro e José Navarro Lopes Gemas. 

 

Não compareceu o senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira, 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 oitocentos e dez mil, setecentos e vinte e cinco 

euros e setenta e oito cêntimos. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

PAGAMENTOS 
 

O Senhor Presidente informou a Câmara que foi autorizado o pagamento das 

despesas, no valor de trezentos e nove mil, seiscentos e cinco euros e oitenta e 

seis cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento emitidas do número 

4269 ao número 4457. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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INTRODUÇÃO DE NOVOS ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO 
 

A Câmara deliberou, por unanimidade, introduzir, para análise e deliberação, o 

seguinte assunto, não incluído na Ordem do Dia da reunião, dada a urgência de 

deliberação imediata sobre o mesmo: 

 

- Contrato de Prestação de Serviços – Avença – Fernando José Trindade 
Salgueiro 

 

 

ACTA 
 

A Câmara deliberou aprovar a acta da reunião ordinária, realizada em 23 de 

Junho de 2010, por unanimidade. 

 

 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 
 

PROC.º N.º E-1/96 
LOTEAMENTO QUINTA DO FLAMINGO – ALCOCHETE – RECEPÇÃO 
DEFINITIVA 

 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Presente o Auto de Recepção Definitiva das Obras de Urbanização realizadas 

no âmbito do Alvará de Loteamento n.º 2/89, bem como Auto de Vistoria 

realizada em 2/07/2010, referente ao Proc. N.º E-1/96, pelo que se propõe à 

Câmara Municipal: 

 

1. Homologação do Auto de Recepção Definitiva; 

 

2. Autorização do cancelamento da caução, inicialmente prestada, sob a 

forma de numerário, no valor de €74.819,68 (setenta e quatro mil, 

oitocentos e dezanove euros e sessenta e oito cêntimos), actualmente com 
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um valor vigente de €7.481,97 (sete mil, quatrocentos e oitenta e um euros 

e noventa e sete cêntimos) correspondendo a 10% do valor inicial do 

montante destinado a garantir a boa execução das obras de urbanização 

relativas aos espaços exteriores, arruamentos e redes de abastecimento 

de água e de drenagem de águas residuais, que a mesma pode ser 

libertada com a recepção definitiva das obras de urbanização.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o Auto de 

Recepção Definitiva, por unanimidade. 

 

 

CEDÊNCIA DE TERRADO À ASSOCIAÇÃO DAS FESTAS POPULARES DO 
SAMOUCO 
 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Na sequência da solicitação da Associação das Festas Populares do Samouco, 

proponho a cedência do terrado, conforme assinalado em planta topográfica, para 

a realização das Tradicionais Festas a decorrer entre os dias 9 e 13 de Julho de 

2010.» 

 

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

proposta por unanimidade, bem com anexar a referida planta como Doc. 1. 

 

 

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO 
 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«O Clube Viva + visa promover a actividade física regular e é dirigido à população 

sénior do concelho de Alcochete. Este programa tem como finalidade sensibilizar 

os munícipes idosos para a prática do exercício físico como veículo de promoção 

do bem-estar, da saúde e da qualidade de vida, fomentar o convívio recreativo 

como valor social, desenvolver métodos e procedimentos adequados para o 



Reunião de 2010.07.07  
Acta n.º 15 

6

trabalho de actividade física com idosos, observar o comportamento das variáveis 

antropométricas, neuromotoras e metabólicas dos praticantes regulares deste 

programa. 

 

Assim sendo, no âmbito das várias iniciativas promovidas e desenvolvidas ao 

longo destes últimos meses, a ROCH – Sistema de Diagnóstico Diabetes Care 

disponibilizou-se para apoiar as referidas iniciativas através da doação de 

€342,72 (trezentos e quarenta e dois euros e setenta e dois cêntimos). 

 

Atendendo ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal de Alcochete aceite a 

doação, mediante a emissão do recibo respectivo.» 

 

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

proposta por unanimidade. 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AVENÇA – FERNANDO JOSÉ 
TRINDADE SALGUEIRO 
 

Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado foi 

apresentada a seguinte proposta: 

 

«A celebração de contratos de avença e tarefa com pessoas singulares, previstos 

no artigo 35.º da Lei n.º 12-A/2008 de 28 de Fevereiro, com as respectivas 

alterações introduzidas pelo artigo 18.º da Lei n.º 3-B/2010 de 28 de Abril, que 

aprovou o Orçamento de Estado para 2010, depende de deliberação favorável do 

órgão executivo, nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de 

Setembro. 

 

Desta forma, e atendendo às tarefas que vêm sendo desempenhadas pelo Sr. 

Fernando José Trindade Salgueiro, no âmbito da elaboração do Relatório de 

Diagnóstico da Rede Social e acompanhamento do processo de integração do 

Município na Rede Cidades Saudáveis, sujeita-se a deliberação camarária a 

renovação da avença ao Sr. Fernando José Trindade Salgueiro, nos termos da 
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informação n.º 66/10/DE, da Divisão de Administração e Recursos Humanos, de 

14 de Junho de 2010.» 

 

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

proposta por unanimidade. 

 

 

SUBSÍDIOS 
 

 Pelo senhor Presidente foram apresentadas as seguintes 
propostas: 

 

1 – «A Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 promove ao longo do ano 

actividades musicais através da sua banda de musica, escola de musica e orfeão, 

mediante as quais tem vindo a efectuar destacado trabalho no seio da 

comunidade, sendo uma das principais vias de acesso à prática musical, cultural 

e recreativa por parte de adultos e crianças. 

 

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 relativa ao ano de 2010 e tem como finalidade: 

 

a) Enquadramento técnico; 

b) Apetrechamento; 

c) Transportes/deslocações; 

 

Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €10.000,00 (dez 

mil euros), repartidos em duas tranches de €5.000,00 (cinco mil euros) cada uma, 

para fazer face aos encargos decorrentes com as suas actividades. 

 

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

proposta, por unanimidade. 
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2 – «Por ocasião da passagem do 15.º aniversário do Núcleo Sportinguista do 

Concelho de Alcochete, proponho a atribuição de um subsídio de €350,00 

(trezentos e cinquenta euros), para fazer face aos encargos decorrentes com as 

comemorações do mesmo.» 

 

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

proposta, por unanimidade. 

 

 

3 – «O Núcleo Sportinguista do Concelho de Alcochete irá organizar uma Festa 

popular com animação de rua e churrasco, no próximo dia 24 de Julho de 2010, 

no Largo de S. João. 

 

Apresentou candidatura, ao abrigo do artigo 4.º, do Regulamento de Apoio ao 

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

Actividades Pontuais, referindo iniciativas que se revestem de interesse para o 

município. 

 

Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €300,00 

(trezentos euros) para fazer face às despesas decorrentes com a organização da 

festa popular.» 

 

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

proposta, por unanimidade. 

 

 

4 – «A Associação de Danças Sevilhanas Rocieras de Alcochete efectua 

formação de jovens e adultos nas artes da dança sevilhana. Tem como objectivo 

dar a conhecer este estilo de dança, popularizando-a e facilitando a sua prática 

junto das camadas mais jovens, proporcionando uma maior variedade na oferta 

artística no concelho. 
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Apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 3 º do Regulamento de Apoio 

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

Actividades Regulares e tem como finalidade: 

 

- Apetrechamento no domínio do traje. 

 

Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €500,00 

(quinhentos euros) para fazer face às despesas decorrentes com a sua actividade 

regular. 

 

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

proposta, por unanimidade. 

 

 

5 – «A Associação Cultural Recreativa e Desportiva do Rancho Folclórico Danças 

e Cantares do Passil realiza mais uma vez, no próximo dia 10 de Julho, o seu 

Festival de Folclore. 

 

O XXIII Festival de Folclore, organizado por esta associação, realiza-se no Passil 

e contará com a participação de 5 ranchos, envolvendo cerca de 180 

participantes oriundos de várias regiões do país. 

 

Apresentou candidatura, ao abrigo do artigo 4.º do Regulamento de Apoio ao 

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

Actividades Pontuais, referindo iniciativas que se revestem de interesse para o 

município. 

 

Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €1.500,00 

(mil e quinhentos euros) em duas tranches de €750,00 (setecentos e cinquenta 

euros) para fazer face às despesas decorrentes com o mesmo.» 

 

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

proposta, por unanimidade. 
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6 – «Por ocasião da passagem do 28.º aniversário da Comissão de Reformados 

da Freguesia de Alcochete, proponho a atribuição de um subsídio de €350,00 

(trezentos e cinquenta euros), para fazer face aos encargos decorrentes com o 

mesmo.» 

 

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

proposta, por unanimidade. 

 

 

7 – «A Casa do Benfica em Alcochete realizou, de 9 a 13 de Junho, o III Torneio 

de Futsal de Verão – Ricardinho – Vila de Alcochete 2010, destinado aos 

seguintes escalões: pré-escolas, escolas, infantis, iniciados, juvenis, juniores, 

seniores e veteranos masculinos e juniores e seniores femininos. 

 

Este Torneio contou com a presença de 46 equipas, de 23 clubes, oriundos de 18 

concelhos, representando 10 distritos do país. 

 

Apresentou candidatura, ao abrigo do artigo 4.º do Regulamento de Apoio ao 

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

Actividades Pontuais, referindo iniciativas que se revestem de interesse para o 

município. 

 

Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €770,00 

(setecentos e setenta euros) para fazer face às despesas decorrentes com o 

referido Torneio.» 

 

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

proposta, por unanimidade. 

 

 

 Pela senhora Vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foi 
apresentada a seguinte proposta: 
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1 – «Durante o mês de Agosto realizam-se as grandiosas Festas do Barrete 

Verde e das Salinas em honra do Campino, Salineiro e Forcado. Estas festas, 

que constituem um ex-líbris de Alcochete, atraem um elevado número de 

visitantes e são um dos cartões de visita do que de mais autêntico permanece em 

Alcochete. 

 

Dadas as dificuldades financeiras em que se encontra a Câmara Municipal, 

apesar da determinação em contribuir para o desenvolvimento e realização das 

colectividades do Concelho, o apoio financeiro a atribuir não sofrerá qualquer 

aumento e será atribuído à imagem de anos anteriores. 

 

Propõe-se a atribuição de um primeiro subsídio ao Aposento do Barrete Verde, 

destinado às despesas iniciais que se prendem com a preparação e organização 

das Festas do Barrete Verde e das Salinas, no valor de €40.000,00.» 

 

Mais informou a senhora Vereadora que, apesar das dificuldades e da crise 

económica que o país atravessa, a Câmara Municipal irá manter o mesmo 

montante de €45.000,00 mas, por motivos de cabimentação, são propostos agora 

€40.000,000 e os restantes €5.000,00 em Agosto. 

 

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

proposta, por unanimidade. 

 

 

INFORMAÇÕES 
 

 Pelo senhor Presidente foram prestadas as seguintes informações: 
 

1 – Plano Operacional de Emergência – Festas Populares do Samouco 

 

«Dando continuidade aos pressupostos estratégicos inerentes ao Gabinete 

Municipal de Protecção Civil, no âmbito do desenvolvimento de acções 

preventivas que procuram salvaguardar a segurança de pessoas e bens, durante 

o período das Festas de Populares de Samouco, foi elaborado o Plano 
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Operacional de Emergência (POE), em colaboração com os Bombeiros 

Voluntários de Alcochete, Guarda Nacional Republicana, Junta de Freguesia de 

Samouco e Comissão de Festas. 

 

Neste POE, eminentemente operacional, estão referenciadas as estratégias de 

actuação dos agentes de Protecção Civil, as suas responsabilidades, os sistemas 

de alerta, os planos prévios de intervenção, a estrutura de coordenação, a 

administração e logística, entre outras medidas preventivas. 

 

Assim, e após análise e aprovação do referido plano, será remetido a todas as 

entidades envolvidas e à Autoridade Nacional de Protecção Civil – Comando 

Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 Pela senhora Vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foi prestada 
a seguinte informação: 

 

1 – Actividades da Divisão de Cultura e Identidade Local durante o mês de 
Junho 

 

«1. Actividades para o público em geral: 

Obras da Colecção de Arte Contemporânea da Portugal Telecom 

Tipologia: Exposição (arte contemporânea) 

Local: Sala Polivalente do Fórum Cultural de Alcochete 

Público: 285 visitantes 

 

Terra de Cores 

Tipologia: Exposição (fotografia) 

Local: Sala Multiusos da Biblioteca de Alcochete 

Público: não contabilizado 
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Peça do Mês 

Tipologia: Exposição 

Dia: de 1 a 30 

Local: Núcleo Sede do MMA 

Público: 31 visitantes 

 

Ateliê do Dia da Criança 

Tipologia: Ateliê de Expressão Plástica 

Dia: 1 

Local: Sala Infanto-Juvenil da Biblioteca de Alcochete 

Público: 13 pessoas 

Comemorações do Dia da Criança 

 

Dia Mundial da Criança – Aos Pares Descobrimos a História 

Tipologia: Animação 

Dia: 1 

Local: Jardim do Rossio 

Público: 199 pessoas 

 

Ateliê do Dia Mundial do Ambiente 

Tipologia: Ateliê de Expressão Plástica 

Dias: 4 e 7 

Local: Jardim de Animação da Biblioteca de Alcochete 

Público: 92 pessoas 

Comemorações do Dia Mundial do Ambiente 

 

Crianças Maravilhosas! 

Tipologia: Hora do Conto para Pais e Filhos 

Dia: 5  

Local: Sala do Conto da Biblioteca de Alcochete 

Público: 52 pessoas 

(Integrado no programa Ao primeiro sábado de cada mês … era uma vez! e 

comemorações do Dia da Criança) 
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Orquestra Sinfonietta de Lisboa 

Tipologia: Música 

Dia: 6  

Local: Auditório do Fórum Cultural de Alcochete 

Público: 49 pessoas 

 

Clube de Leitura em Voz Alta | Andante Associação Artística 

Tipologia: Ateliê de Leituras 

Dias: 8 e 22 

Local: Biblioteca de Alcochete 

Público: 36 pessoas 

 

Iniciação à Informática – 2.ª acção formação TIC 

Tipologia: Formação 

Dias: 8, 11, 15, 18, 22 e 25 

Local: Biblioteca de Alcochete 

Público: 4 formandos 

 

Mostra Bibliográfica do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 

Portuguesas 

Tipologia: Informação 

Dias: 09 a 19  

Local: Biblioteca de Alcochete 

Público: não contabilizado 

 

Mazgani 

Tipologia: Música 

Dia: 18  

Local: Auditório do Fórum Cultural de Alcochete 

Público: 71 pessoas 
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Maré de Sons 

Tipologia: Música 

Dia: 20  

Local: Largo de São João 

Público: não contabilizado 

(Integrado nas Festas de São João Baptista) 

 

Ó meu S. João menino! 

Tipologia: Hora do Conto e Ateliê de Expressões 

Dia: 22  

Local: Sala do Conto da Biblioteca de Alcochete 

Público: 49 pessoas 

(Integrado nas comemorações de São João Baptista) 

 

Retratinhos: Retratinho de Paula Rego | Teatro Mosca 

Tipologia: Teatro para a infância 

Dia: 27 

Local: Auditório (palco) do Fórum Cultural de Alcochete 

Público: 16 pessoas 

(Integrado no programa de promoção cultural para a infância em contexto familiar 

“… E Porque Hoje é o Último Domingo do Mês”) 

 

 

2. Actividades para o público escolar: 

 

Zé pimpão, o acelera 

Tipologia: Hora do Conto e ateliê de prevenção rodoviária 

Dias: 2, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 25 e 30 

Local: Sala do Conto da Biblioteca de Alcochete 

Público: 260 pessoas 
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Sabor a Sal 

Tipologia: Educação patrimonial  

Dia: 4 

Local: Núcleo Sede do MMA 

Público: 19 pessoas 

 

O Ciclo do Sal 

Tipologia: Educação patrimonial 

Dias: 8, 15, 29 e 30 

Local: Núcleo do Sal do MMA 

Público: 114 pessoas 

 

Tanto, Tanto 

Tipologia: Animação da Leitura  

Dias: 9 e 21 

Local: Biblioteca de Alcochete 

Público: 68 pessoas 

 

Santos Populares 

Tipologia: Educação patrimonial  

Dias: 9, 11 e 16 

Local: Núcleo de Arte Sacra do MMA 

Público: 57 pessoas 

 

7.º Festival de Papagaios das Escolas 

Tipologia: Animação 

Dia: 28 a 1 de Julho 

Local: Praia dos Moinhos 

Público: 500 crianças 

(Co-organização com a Associação Gil Teatro / Gil Papagaios)» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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 Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves 
Machado foi prestada a seguinte informação: 

 

1 – Actividades desenvolvidas pelo projecto S + A durante o mês de Junho 

 

«Integrado no Projecto Seniores + Activos, o Sector de Desenvolvimento Social 

promoveu duas visitas à fábrica de cervejas Central Cer, nos dias 11 e 14 de 

Junho. Nesta iniciativa participaram mais de uma centena de seniores de todo o 

concelho, incluindo os idosos da Santa Casa da Misericórdia e do Alcolar. 

 

Ainda integrado neste Projecto, estão a decorrer as inscrições para as Tardes de 

Cinema para assistir ao filme “O Sexo e a Cidade”, nos Cinemas Freeport, no dia 

29 de Junho. 

 

No âmbito das Comemorações do Dia do Ambiente, no dia 2 de Junho, 27 

seniores do Concelho participaram numa visita guiada à Estação de Tratamento 

de Águas Residuais do Concelho.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

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 18:25 horas, o Senhor Presidente declarou 

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

Tânia Cláudia Soares Ribeiro Rodrigues Barrinha da Cruz, Assistente Técnica, 

subscrevo e assino. 


