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Aos vinte e dois dias do mês de Julho do ano dois mil e nove, no Centro 

Comunitário do Passil, 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 

António Luís Lucas Rodrigues, Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves 

Machado, José Luís dos Santos Alfélua Ferreira, Arnaldo Matias Sena Teixeira e 

Rosália Maria Vila Cova Caetano Barbosa. 

 

Não compareceu o senhor Vereador José Dias Inocêncio por motivo considerado 

justificado. 

 

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião. 

 

Seguidamente, procedeu-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 novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e 

noventa e dois euros. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

PAGAMENTOS 

 

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

despesas no valor de quinhentos e oitenta e um mil, setecentos e vinte e sete 

euros e dezoito cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento emitidas 

do número 4787 ao número 5176. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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INTRODUÇÃO DE NOVOS ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO 

 

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

assuntos não incluídos na ordem do dia da reunião, dada a urgência de 

deliberação imediata sobre os mesmos. 

 

 

ACTA 

 

A Câmara deliberou aprovar a acta da reunião ordinária, realizada em 22 de 

Julho de 2009, por unanimidade. 

 

 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 

 

PROCESSOS APROVADOS 

 

O Senhor Presidente informou a Câmara, ao abrigo do disposto no n.º 1 e n.º 2 

do artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, sobre a aprovação dos 

projectos seguintes: 

 

a) Projecto de arquitectura apresentado por Horticilha Agro – Indústria, SA, 

referente à construção de estufas e instalação de apoio em estrutura metálica a 

movível para fins agro-alimentares, sitas em Cilha Queimada, E. N. 5, Km 10, 

Alcochete. 

Proc.º N.º B-112/00 

 

b) Projecto de arquitectura apresentado por Elvisimbra – Sociedade de 

Construção, Lda., referente à construção de um edifício de 2 pisos com cave e 

sótão, sito na Quebrada Norte, Lote 1, em Alcochete (alterações). 

Proc.º N.º AE.027.08 (H) 
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c) Projecto de arquitectura apresentado por Elvisimbra – Sociedade de 

Construção, Lda., referente à construção de um edifício de 2 pisos com cave e 

sótão, sito na Quebrada Norte, Lote 3, em Alcochete (alterações). 

Proc.º N.º AE.028.08 (H) 

 

d) Projecto de arquitectura apresentado por Sofia Tapada & Lilia Saiote, Lda., 

referente à construção de uma Creche e Jardim-de-infância, sitos Estrada Real, 

Lagoa da Cheia, Alcochete. 

Proc.º Nº LE.031.06 

 

e) Projecto de arquitectura apresentado por Maria Isabel Fontes de Almeida, 

referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com garagem, sito 

na Rua Comendador Lupi, Samouco (alterações). 

Proc.º N.º LE.039.07 (H) 

 

f) Projecto de arquitectura apresentado por Ecoveg Chemical Europe, Ciências 

Nutricionais e Biológicas, SA., referente à construção de 1 bloco de 3 armazéns, 

sito no Sítio do Severo, E. M. 502, em Alcochete. 

Proc.º N.º LE.12/09 

 

g) Projecto de arquitectura apresentado por Jaime Soeiro Pardelhas Bento, 

referente à adaptação de uma loja a estabelecimento de comércio a retalho de 

produtos alimentares, bebidas e produtos diversos, sita no Largo de S. João, n.º 

28, em Alcochete. 

Proc.º N.º LE.20/09 

 

h) Projecto de arquitectura apresentado por Maria de Fátima Ventura Grelado, 

referente à adaptação de uma loja a salão de cabeleireira, sita na Rua 

Comendador Estêvão de Oliveira, n.º 26, em Alcochete. 

Proc.º N.º LE.23/09 
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i) Projecto de arquitectura apresentado por Crown Cork & Seal de Portugal – 

Embalagens, SA, referente à instalação de armazenamento de GPL – Classe B2, 

sito na E. N. 119, Km 7, 4, Sitio das Cardeeiras, em Alcochete. 

Proc.º N.º LC.3/09 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

PROCESSOS INDEFERIDOS 

 

a) Projecto de arquitectura apresentado por José Verga Tavares Felgueira, 

referente à alteração/ampliação de uma garagem, sito na Rua João de Deus, em 

Alcochete (alterações). Indeferido de acordo com o disposto no artigo 65.º do 

RGEU. 

Proc.º N.º LE.060.04 

 

Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Na sequência da apresentação de um requerimento de José Verga Tavares 

Felgueira, registado sob o n.º 858/09 de 2009/04/02, solicitando alterações ao 

projecto de arquitectura inicial referente à alteração/ampliação de uma garagem, 

sita na Rua João de Deus, em Alcochete, a que respeita o Proc.º N.º LE.060.04, 

foram emitidas informações técnicas pela DOTU, no sentido do indeferimento 

com base no disposto no artigo 65.º do RGEU. 

 

Face ao exposto, propõe-se que o presente processo seja objecto de proposta de 

indeferimento e realização de audiência prévia ao interessado nos termos dos 

artigos 8.º, 100.º e seguintes do CPA.» 

 

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

proposta por unanimidade. 

 

 



Reunião de 2009.07.22  

Acta n.º 15 

8 

b) Projecto de arquitectura apresentado por Maria do Carmo Rocha Carriço 

Ribeiro, referente à legalização de um edifício de um piso com aproveitamento de 

sótão, sito em Porto Velho, n.º 4, Samouco. Indeferido por contrariar o disposto 

no artigo 43.º do Regulamento do PDM e não se verifica cumulativamente os 

requisitos previstos no artigo 2.º do Decreto-Lei 804/76 de 6 de Novembro. 

Proc.º N.º LE.3/09 

 

Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Na sequência da apresentação de um requerimento de Maria do Carmo Rocha 

Carriço Ribeiro, registado sob o n.º 145/09 de 2009/01/14, solicitando a 

legalização de um edifício de um piso com aproveitamento de sótão, sito em 

Porto Velho, n.º 4, Samouco, através do Proc.º Nº LE.3/09, foi emitida informação 

técnica pela Divisão de Ordenamento do Território e Urbanismo, no sentido do 

indeferimento já que o solicitado contraria o disposto no artigo 43.º do 

Regulamento do PDM, e não verifica cumulativamente os requisitos previstos no 

artigo 2.º do Decreto-Lei 804/76 de 6 de Novembro. 

 

Face ao exposto, propõe-se que o presente processo seja objecto de proposta de 

indeferimento e realização de audiência prévia ao interessado nos termos dos 

artigos 8.º, 100.º e seguintes do CPA.» 

 

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

proposta por unanimidade. 

 

 

PLANO DE PORMENOR 

 

Envio do PPNDT (Projecto do Plano de Pormenor do Núcleo de 
Desenvolvimento Turístico) da Barroca d’Alva à CCDR-LVT – realização da 
conferência de serviços 
 

Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 
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Considerando os estudos desenvolvidos sobre o Projecto do Plano de Pormenor 

do Núcleo de Desenvolvimento Turístico da Barroca d’Alva, datado de Julho de 

2008, após apresentação preliminar à Comissão de Urbanismo da Assembleia 

Municipal, propõe-se que nos termos do n.º 3 do artigo 75.º-C do Decreto-Lei n.º 

380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de 

Fevereiro, a Câmara Municipal de Alcochete delibere enviar o Projecto do Plano e 

Respectivo Relatório Ambiental à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional, com vista à realização da conferência de serviços.» 

 

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

proposta por unanimidade. 

 

 

RECURSOS FINANCEIROS 

 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 22/09 – 4.ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES 

OPÇÕES DO PLANO DE 2009 – PPI E AMR 

 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Pelo Despacho, datado de 17 de Julho de 2009, foi aprovada a 4.ª Alteração às 

Grandes Opções do Plano 2009 – Plano Plurianual de Investimentos e 

Actividades Mais Relevantes 2009, cujos documentos se submetem a ratificação 

da Câmara Municipal, de harmonia com o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, com nova redacção e republicação dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

Assim, proponho a aprovação referente a esta deliberação.» 

 

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

maioria, com 2 abstenções do PS e 4 votos a favor da CDU, bem como anexar os 

referidos documentos como Doc. 1. 
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RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 23/09 – 4.ª ALTERAÇÃO AO 

ORÇAMENTO DA DESPESA 2009 

 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Pelo Despacho em referência, datado de 17 de Julho de 2009 foi aprovada a 4.ª 

Alteração ao Orçamento da Despesa 2009, cujos documentos se submetem a 

ratificação da Câmara Municipal, de harmonia com o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com nova redacção e republicação dada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

Assim, proponho a aprovação referente a esta deliberação.» 

 

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

maioria, com 2 abstenções do PS e 4 votos a favor da CDU, bem como anexar os 

referidos documentos como Doc. 2. 

 

 

EMPREITADAS E FORNECIMENTOS 

 

“REMODELAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO 

– ESCOLA BÁSICA DE S. FRANCISCO” – PROC.º N.º I-09/07 – 

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE LIQUIDAÇÃO E CONTA FINAL 

 

Pelo senhor Vereador José Luís Alfélua foi proposta a homologação do Auto de 

Liquidação/Conta Final referente à empreitada em epígrafe. 

 

Presente o Auto de Liquidação/Conta Final, para efeitos do previsto no artigo 

220.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, do qual constam os seguintes 

elementos: 

 

- Valor total dos trabalhos adjudicados no âmbito do contrato inicial: 
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€97.092,85 + IVA (noventa e sete mil noventa e dois euros e oitenta e 

cinco cêntimos) 

- Valor dos trabalhos realizados no âmbito do contrato inicial: 

€97.092,85 + IVA (noventa e sete mil noventa e dois euros e oitenta e 

cinco cêntimos) 

- Valor total dos trabalhos realizados tanto normais como a mais: 

€97.092,85 + IVA (noventa e sete mil noventa e dois euros e oitenta e 

cinco cêntimos) 

- Descontos de garantia no valor de €4.854,64 (quatro mil oitocentos e 

cinquenta e quatro euros e sessenta e quatro cêntimos), retidos durante a 

execução da empreitada com dedução em cada auto de medição, a favor 

da Câmara Municipal de Alcochete. 

 

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

Liquidação/Conta Final da referida empreitada, por unanimidade. 

 

 

“CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS DOS 

ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO – EB1 N.º 1 DE 

ALCOCHETE (MONTE NOVO) – PROC.º N.º I-04/09 – NOTIFICAÇÃO DA 

DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO 

 

Pelo senhor Vereador José Luís Alfélua foi apresentada a seguinte proposta: 

 

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

Viária n.º 126/09/DOMRV, referente à empreitada em epígrafe, proponho à 

aprovação da Câmara Municipal o seguinte: 

 

- Notificação da Decisão de Adjudicação.» 

 

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

proposta, por unanimidade. 
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ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 

 

Pelo senhor Vereador Paulo Machado foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«A adopção do novo quadro legislativo que estabelece o Regime de Contrato de 

Trabalho em Funções Públicas, ao abrigo da Lei n.º 59/2008 de 11 de Setembro, 

veio reconhecer e impor à entidade empregadora pública a necessidade de 

constituição de uma relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado, para todos os postos de trabalho que actualmente se encontram 

no regime de contrato de trabalho a termo e cuja duração seja superior a cinco 

anos. 

 

Neste âmbito, e tendo por base a 1.ª proposta de alteração ao mapa de pessoal, 

aprovado em reunião de Câmara de 18/02/2009 e em sessão de Assembleia 

Municipal de 27/02/2009, e de acordo com o estabelecido nas alíneas a) e b) do 

n.º 4 do artigo 14.º da Lei n.º 59/2008 de 11 de Setembro, que determina a 

alteração ao mapa de pessoal e a consequente e imediata publicitação dos 

respectivos procedimentos concursais, propomos, com vista ao cumprimento 

deste imperativo legal, a previsão de 46 postos de trabalho na modalidade de 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas com relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado, cuja ocupação efectiva apenas ocorrerá em 

2010, atendendo ao prazo estimado para a realização dos respectivos 

procedimentos. 

 

Aquando do desenvolvimento do referido procedimento concursal, e em caso de 

impossibilidade de ocupação de todos ou alguns postos de trabalho com 

candidatos que detenham relações jurídicas de emprego público por tempo 

indeterminado, propõe-se, desde já, que nos termos do artigo 6.º da Lei n.º 12-

A/2008, de 27 de Fevereiro, se possa proceder ao recrutamento de trabalhadores 

com relação jurídica de emprego pública por tempo determinado ou determinável 

ou sem relação jurídica ou sem relação jurídica de emprego público previamente 

estabelecida, dando assim lugar ao procedimento concursal comum. 

 

Propõe-se, ainda, a validação das necessidades de movimentação de pessoal em 

determinadas Unidades Orgânicas, e que a seguir se mencionam, bem como a 

oportuna ocupação de 5 postos de trabalho, que se encontravam vagos na 

anterior versão do mapa de pessoal desta autarquia. 
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1. GV – Criação de um novo posto de trabalho por tempo indeterminado, para 

a carreira de Técnico Superior na área funcional de Gestão e 

Administração Pública; 

2. GCI – Criação de três novos postos de trabalho por tempo indeterminado 

para a carreira de Técnico Superior, um na área do Design da 

Comunicação e dois na área da Comunicação Social; 

3. GTI – Criação de dois novos postos de trabalho por tempo indeterminado 

para a carreira de regime especial de Informática. Um Especialista de 

Informática e um Técnico de Informática; 

4. GAM – Atendendo à necessidade de movimentação de pessoal de um 

Assistente Operacional da DCIL para esta Unidade Orgânica, verifica-se a 

necessidade do aditamento deste posto de trabalho com constituição de 

uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado;  

5. GMPC – Criação de um novo posto de trabalho por tempo indeterminado, 

para um Técnico Superior na área funcional de Engenharia Florestal; 

6. DRF – Criação de um novo posto de trabalho por tempo indeterminado, 

para a carreira de Assistente Técnico na área administrativa; 

7. DARH – Atendendo à necessidade de movimentação de pessoal de um 

Assistente Operacional, da DOMRV para esta Unidade Orgânica, verifica-

se a necessidade do aditamento deste posto de trabalho com constituição 

de uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado;  

8. DLC – Criação de três novos postos de trabalho por tempo indeterminado, 

para a carreira de Assistente Operacional, nas respectivas áreas funcionais 

de Limpeza de edifícios, Serralharia e Motorista. Atendendo à necessidade 

de movimentação de pessoal de três Assistentes Operacionais da DEDSS 

para esta Unidade Orgânica, verifica-se ainda a necessidade do 

aditamento destes três postos de trabalho com constituição de uma relação 

jurídica de emprego público por tempo indeterminado; Ocupação a 

04/03/2009, de dois postos de trabalho por tempo determinado, na carreira 

de Assistente Operacional, área funcional de limpeza de edifícios. 

9. DOMRV – Criação de três novos postos de trabalho por tempo 

indeterminado. Um na carreira de Técnico Superior, área funcional de 

Engenharia Electrotécnica, e dois na carreira de Assistente Operacional, 

nomeadamente, um na área funcional de Calceteiro e um na área de 

Pedreiro; 

10. DOTU – Criação de um novo posto de trabalho por tempo indeterminado, 

para a carreira de Assistente Técnico na área administrativa; Ocupação a 

01/07/2009 de um posto de trabalho no regime de Comissão de Serviço, de 

um cargo de direcção intermédia de 2.º grau. 
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11. DAEV – Criação de seis novos postos de trabalho por tempo 

indeterminado, para a carreira de Assistente Operacional. Dois lugares na 

área funcional de jardinagem e espaços verdes, um lugar na área funcional 

de coveiro, um lugar na área funcional de tratador de animais/canil e dois 

lugares na área de limpeza urbana, sendo que um deles será celebrado 

apenas a tempo parcial; 

12. DAS – Criação de quatro novos postos de trabalho por tempo 

indeterminado. Um na carreira de Técnico Superior, área funcional de 

Engenharia Civil. Três na carreira de Assistente Operacional, nas 

respectivas áreas funcionais Administrativa, Leitura de Consumos e na 

área de Águas e Saneamento/Canalizador. Atendendo à necessidade de 

movimentação de pessoal de um Assistente Operacional do GAM para 

esta Unidade Orgânica, verifica-se a necessidade do aditamento deste 

posto de trabalho com constituição de uma relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado; Ocupação a 01/04/2009 de um posto de 

trabalho no regime de Comissão de Serviço, de um cargo de direcção 

intermédia de 2.º grau; 

13. DAET – Criação de um novo posto de trabalho por tempo indeterminado, 

para a carreira de Técnico Superior na área funcional de Economia; 

14. DEDSS – Criação de nove novos postos de trabalho por tempo 

indeterminado. Dois na carreira de Técnico Superior, nas respectivas áreas 

funcionais de Psicologia e Educação. Um na carreira de Assistente 

Técnico, área funcional de Animação Cultural. Seis na carreira de 

Assistente Operacional, sendo que quatro destes lugares serão recrutados 

na área da Acção Educativa e dois na área funcional de Serviços Gerais, 

para dar apoio às escolas do Concelho. Atendendo à necessidade de 

movimentação de pessoal de dois Assistentes Operacionais, 

nomeadamente da DOMRV e da DAEV para esta Unidade Orgânica, 

verifica-se ainda a necessidade do aditamento destes dois postos de 

trabalho com constituição de uma relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado; 

15. DDJMA – Criação de cinco novos postos de trabalho por tempo 

indeterminado. Dois na carreira de Técnico Superior, na área funcional de 

Educação Física e Desporto, um na carreira de Assistente Técnico na área 

administrativa e dois assistentes Operacionais, um na área administrativa e 

outro em serviços gerais. Atendendo à necessidade de movimentação de 

pessoal de um Técnico Superior da DEDSS e um Assistente Operacional 

da DAEV para esta Unidade Orgânica, verifica-se ainda a necessidade do 

aditamento destes dois postos de trabalho com constituição de uma 
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relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado; Ocupação a 

12/06/2009 de um posto de trabalho no regime de Comissão de Serviço, de 

um cargo de direcção intermédia de 2.º grau. 

16. DCIL – Criação de seis novos postos de trabalho por tempo indeterminado. 

Três na carreira de Técnico Superior, nas respectivas áreas funcionais de 

História de Arte, Antropologia e Ciências da Comunicação. Um na carreira 

de Assistente Técnico, área funcional de Biblioteca e Documentação e dois 

na carreira de Assistente Operacional, nas respectivas áreas funcionais de 

Sonoplastia e Serviços Gerais/Museus, este último celebrado apenas a 

tempo parcial; 

17. Consequentes alterações na estrutura do mapa-resumo; 

18. Remeta-se à Assembleia Municipal. 
 

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

unanimidade, bem como anexar o referido mapa-resumo com Doc. 3. 

 

Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal. 

 

 

PROLONGAMENTO DE HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS LEGAIS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS E 

COMÉRCIO TRADICIONAL DURANTE O PERÍODO DAS FESTAS DO 

BARRETE VERDE E DAS SALINAS A DECORRER ENTRE OS DIAS 7 E 13 

DE AGOSTO 

 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Proponho, em conformidade com a legislação em vigor e como resultado da 

pretensão que nos foi apresentada pela direcção do Aposento do Barrete Verde 

de Alcochete, o prolongamento do horário de funcionamento dos 

estabelecimentos legais de restauração e bebidas, bem como do comércio 

tradicional, que o venha a requerer até às 04:00 horas, durante o período em que 

se realizam as Festas do Barrete Verde e das Salinas, como tem acontecido, 

aliás, em anos transactos.» 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por 

unanimidade. 

 

 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 19/09 – SELAGEM E IMOBILIZAÇÃO 

IMEDIATA DE ASCENSOR 

 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Na sequência do Despacho, datado de 10 de Julho de 2009, cujo documento se 

submete a ratificação da Câmara Municipal, de harmonia com o n.º 3 do artigo 

68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com nova redacção e republicação 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

Assim, proponho a aprovação referente a este deliberação.» 

 

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

proposta, por unanimidade, bem como anexar cópia do referido Despacho como 

Doc. 4. 

 

 

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES – 

CLIENTE N.º 1278857 

 

Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Considerando que: 

1. A CMA reiniciou os procedimentos administrativos conducentes à 

cobrança das dívidas relacionados com os consumos de água; 

2. A 30 de Abril começaram a ser emitidos pré-avisos de corte; 

3. Nesta sequência o Sr. João José Silva Oleiro, cliente n.º 1278857 veio 

solicitar à Câmara o pagamento da dívida em prestações alegando 

dificuldades económicas; 

4. A divida é no valor €135,80 (€135,80/10=€13,58). 
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Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 10 

prestações no valor de €13,58, cada com início em Agosto de 2009.» 

 

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.º 1277779 

 

Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Considerando que: 

1. A CMA reiniciou os procedimentos administrativos conducentes à 

cobrança das dívidas relacionados com os consumos de água; 

2. A 30 de Abril começaram a ser emitidos pré-avisos de corte; 

3. Nesta sequência o Sr. Fernando Carvalho Seixal, cliente n.º 1277779 veio 

solicitar à Câmara o pagamento da dívida em prestações alegando 

dificuldades económicas; 

4. O valor da dívida é no valor de €151,18 relativa a 8 meses e que a média 

mensal das facturas de água é de €16,00. 

 

Propõe-se a aprovação: 

- Com carácter excepcional do fraccionamento da dívida em 18 prestações 

(€151,18/18=€8,40) para que seja possível ao consumidor efectuar o 

pagamento do valor em atraso e das facturas que entretanto vão 

aparecendo; 

- A prestação a pagar seja de €8,40 em 18 meses com início em Agosto de 

2009.» 

 

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

fraccionamento em 18 prestações, por unanimidade. 
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FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES – 

CLIENTE N.º 1274114 

 

Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Considerando que: 

1. A CMA reiniciou os procedimentos administrativos conducentes à 

cobrança das dívidas relacionados com os consumos de água; 

2. A 30 de Abril começaram a ser emitidos pré-avisos de corte; 

3. Nesta sequência a Sra. D. Maria do Rosário F. Santos Costa, cliente n.º 

1274114, veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida em prestações 

alegando dificuldades económicas; 

4. O valor da dívida é de €235,46. 

 

Propõe-se a aprovação: 

- Do fraccionamento da dívida em 10 prestações (€235,46/10=€23,55) para 

que seja possível ao consumidor efectuar o pagamento do valor em atraso 

e das facturas que entretanto vão aparecendo; 

- As prestações a pagar sejam no valor de €23,55, cada, com início em 

Agosto de 2009.» 

 

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.º 1277771 

 

Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Considerando que: 

1. A CMA reiniciou os procedimentos administrativos conducentes à 

cobrança das dívidas relacionados com os consumos de água; 

2. A 30 de Abril começaram a ser emitidos pré-avisos de corte; 
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3. Nesta sequência o Sr. Joaquim J. Varela Aires Pereira, cliente n.º 

1277771, veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida em prestações 

alegando dificuldades económicas; 

4. O valor da dívida é de €351,56. 

 

Propõe-se a aprovação: 

- Do fraccionamento da dívida em 10 prestações (€351,56/10=€35,16) para 

que seja possível ao consumidor efectuar o pagamento do valor em atraso 

e das facturas que entretanto vão aparecendo; 

- A prestação a pagar seja no valor de €35,16, cada, com início em Agosto 

de 2009.» 

 

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.º 1270767 

 

Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Considerando que: 

1. A CMA reiniciou os procedimentos administrativos conducentes à 

cobrança das dívidas relacionados com os consumos de água; 

2. A 30 de Abril começaram a ser emitidos pré-avisos de corte; 

3. Nesta sequência o Sr. Manuel Luís Marques, cliente n.º 1270767, veio 

solicitar à Câmara o pagamento da dívida em prestações alegando 

dificuldades económicas; 

4. O valor da dívida é de €235,68. 

 

Propõe-se a aprovação: 

- Do fraccionamento da dívida em 10 prestações (€235,68/10=€23,57) para 

que seja possível ao consumidor efectuar o pagamento do valor em atraso 

e das facturas que entretanto vão aparecendo; 
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- A prestação a pagar seja no valor de €23,57,cada, com início em Agosto 

de 2009.» 

 

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.º 1275502; 

 

Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Considerando que: 

1. A CMA reiniciou os procedimentos administrativos conducentes à 

cobrança das dívidas relacionados com os consumos de água; 

2. A 30 de Abril começaram a ser emitidos pré-avisos de corte; 

3. Nesta sequência o Sr. Jorge Alexandre Santiago Marques, cliente n.º 

1275502, veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida em prestações 

alegando dificuldades económicas; 

4. O valor da dívida é de €382,30. 

 

Propõe-se a aprovação: 

- Do fraccionamento da dívida em 7 prestações (€382,30 /7=€54,61) para 

que seja possível ao consumidor efectuar o pagamento do valor em atraso 

e das facturas que entretanto vão aparecendo; 

- A prestação a pagar seja no valor de €54,61, cada, com início em Agosto 

de 2009.» 

 

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

fraccionamento em 7 prestações, por unanimidade. 

 

 

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES – 

CLIENTE N.º 1987597 
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Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Considerando que: 

1. Em 2009 foi concedido à Sra. D. Paula Alexandra Rodrigues dos Santos, 

cliente n.º 1987597, a possibilidade de efectuar o pagamento da divida 

relacionada com o fornecimento da água em 10 prestações e relativas a 9 

facturas do ano de 2008 no valor total €140,92; 

2. Já foram enviadas 4 facturas, no valor de €14,09, cada, relativas às 

prestações concedidas e nenhuma foi paga; 

3. Entretanto a munícipe mudou de habitação e realizou outro contrato de 

fornecimento de água em Fevereiro de 2009 relativo ao qual acumulou a 

dívida de €63,06, tendo efectuado o pagamento desta quantia no dia 6 de 

Julho; 

4. A munícipe vem agora solicitar um fraccionamento maior da primeira 

dívida no valor de €140,92, alegando dificuldades económicas. 

 

Propõe-se a aprovação: 

- Com carácter excepcional do fraccionamento da dívida em 16 prestações 

(€140,92/16=€8,80) para que seja possível à consumidora efectuar o 

pagamento do valor em atraso e das facturas que entretanto vão 

aparecendo; 

- A prestação a pagar seja de €8,80 em 16 meses com início em Agosto de 

2009.» 

 

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

fraccionamento em 16 prestações, por unanimidade. 

 

 

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES – 

CLIENTE N.º 1281353 a) 

 

Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 
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Considerando que: 

1. A CMA reiniciou os procedimentos administrativos conducentes à 

cobrança das dívidas relacionados com os consumos de água; 

2. A 30 de Abril começaram a ser emitidos pré-avisos de corte; 

3. Nesta sequência, o Condomínio do prédio sito na Rua Luís de Camões, n.º 

1, cliente n.º 1281353, veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida em 

prestações no valor máximo de €30,00 alegando dificuldades económicas; 

4. Como a dívida é no valor de €908,78 e o máximo de prestações que tem 

sido aceite, com carácter excepcional, é de 24, o valor mensal a pagar 

será €37,87 (€908,78/24= €37,87). 

 

Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 24 

prestações no valor de €37,87, cada, com início em Setembro de 2009.» 

 

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

fraccionamento em 24 prestações, por unanimidade. 

 

 

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES – 

CLIENTE N.º 1278570 a) 

 

Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Considerando que: 

1. A CMA reiniciou os procedimentos administrativos conducentes à 

cobrança das dívidas relacionados com os consumos de água; 

2. A 30 de Abril começaram a ser emitidos pré-avisos de corte; 

3. Nesta sequência o Sr. António João Martins, cliente n.º 1278570, veio 

solicitar à Câmara o pagamento da dívida em prestações alegando 

dificuldades económicas; 

4. O valor da dívida é de €188,95 (€188,95/10=€18,90). 

 

Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento do restante da dívida 

em 10 prestações no valor de 18,90 € cada com início em Setembro de 2009.» 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de 

fraccionamento em 10 prestações, por unanimidade. 

 

 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO DE SISTEMA DE MEDIAÇÃO PÚBLICA 

(SISTEMA DE MEDIAÇÃO FAMILIAR, SMF – SISTEMA DE MEDIAÇÃO 

LABORAL, SML – SISTEMA DE MEDIAÇÃO PENAL, SMP) a) 

 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

O recurso a formas não jurisdicionais de resolução de litígios, como a mediação, 

a conciliação e a arbitragem, consubstanciam o objectivo de uma justiça de 

proximidade, em que a auto-composição dos litígios contribui para a pacificação 

social. 

 

No seguimento das diligências efectuadas pela Autarquia, foram acordados com 

o Ministério da Justiça (Administração Extra-Judicial) um conjunto de princípios 

agora consubstanciados numa proposta de protocolo de cooperação com o 

Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios (GRAL) para a implementação de 

um sistema de mediação de conflitos, em Alcochete, no âmbito de relações 

familiares, laborais e penal. 

 

Assim, proponho: 

 

A aprovação do Protocolo de Cooperação com o GRAL.» 

 

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

celebração de protocolo por unanimidade, bem como anexar cópia do referido 

protocolo como Doc. 5. 
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DOAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES PARA ESPAÇO DE INFORMÁTICA NO 

PASSIL a) 

 

Pelo senhor Vereador Paulo Machado foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Atendendo à escassez da oferta de actividades de ocupação dos tempos livres 

e de acesso às tecnologias da informação na zona do Passil, o Sector de 

Desenvolvimento Social da Divisão de Educação, Desenvolvimento Social e 

Saúde promoveu a criação de um espaço de informática, com acesso à internet, 

destinado à população jovem e adulta residente naquela zona do Concelho. 

 

A NORMÁTICA – Serviços de Informática e Organização, S.A., pretende oferecer 

ao Município 2 computadores HP Compaq dc5100 MT com monitores Samsung 

TFT 17” SM740N, para serem utilizados no projecto. 

 

A Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Rancho Folclórico de Danças 

e Cantares do Passil, por sua vez, cedeu uma sala no edifício da sua sede, 

assegurando também apoio ao projecto. 

 

A Câmara Municipal ficará responsável pela instalação dos computadores no 

local designado, respectiva ligação à internet, pela assistência técnica 

eventualmente necessária e supervisão do mesmo. As despesas com 

telecomunicações (internet) serão suportadas pelo Município. 

 

Nesse sentido, propõem-se que a Câmara Municipal de Alcochete aceite a 

doação.» 

 

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

unanimidade. 
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ACEITAÇÃO DA DOAÇÃO DE PRODUTOS DE PROTECÇÃO SOLAR E 

PUERICULTURA 

 

Pelo senhor Vereador Paulo Machado foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«A Farmácia Cavaquinha, enquanto membro do CLASAlcochete e, no âmbito da 

sua parceria com a Rede Social, pretende contribuir com um donativo à Câmara 

Municipal de Alcochete em produtos de protecção solar e puericultura, no valor 

de €1.365,00 (mil trezentos e sessenta e cinco euros) para apoio a acções 

desenvolvidas pela Divisão de Educação, Desenvolvimento Social e Saúde. 

 

Propõem-se que a Câmara Municipal de Alcochete aceite o donativo, mediante a 

emissão do recibo respectivo.» 

 

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

unanimidade. 

 

 

SUBSÍDIOS 

 

� Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foram 

apresentadas as seguintes propostas: 

 

1 – «A Organização de Reformados Pensionistas e Idosos da Freguesia do 

Samouco, pretende levar a efeito obras de conservação na sua sede, 

nomeadamente substituição de canalização, na casa de banho e café. A melhoria 

das instalações sociais é essencial ao bom funcionamento das mesmas, como tal 

reveste-se de interesse para o município. 

 

Apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 5 º do Regulamento de Apoio 

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

Beneficiação, Manutenção, Aquisição ou Aluguer de Instalações Sociais, para a 

realização de obras de conservação. 
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Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €250,00 

(duzentos e cinquenta euros) para fazer face às despesas decorrentes com as 

referidas obras.» 

 

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

proposta, por unanimidade. 

 

 

2 – «Por ocasião da passagem de mais um aniversário, da Associação de 

Pescadores 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 – «Por ocasião da passagem de mais um 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. 

 

 

4 – «Por ocasião da passagem de mais um aniversário do Corpo Nacional de 

Escutas – Agrupamento 223, 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. 
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5 – «O Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 223, irá participar numa 

actividade escutista internacional de formação denominada RoverWay 2009. Irão 

participar neste evento, que se realiza este ano na Islândia, 12 jovens do nosso 

concelho inseridos num grupo de 200 portugueses com idades compreendidas 

entre os 18 e os 22 anos. Além do intercâmbio cultural, estão à disposição dos 

jovens variados cursos, workshops e palestras visando formação em escalada 

(rocha e gelo) resgate, salvamento, e técnicas de sobrevivência em gelo e mar. O 

município reconhece interesse na presença dos jovens escuteiros no referido 

encontro internacional. 

 

Apresentou uma 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. 

 

Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €750,00 

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

referido evento.» 

 

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

proposta, por unanimidade. 

 

 

INFORMAÇÕES 

 

� Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves 

Machado foi prestada a seguinte informação: 

 

1 – Dixie Boys e “Ouver o Mar” no Julho Mais quente 

 

«Depois do começo no primeiro fim-de-semana de Julho com o espectáculo de 

dança renascentista da Associação de Danças com História e da peça de teatro 

“Tom & Huck” pela Animarte, o programa “Julho Mais Quente” deu a conhecer no 

passado dia 17, no Largo da República, os Dixie Boys. 
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Oriundos de Lisboa, o sexteto constituído por Fernando Soares (banjo), Hélder 

Rodrigues (trombone), Pedro Mendes (trompete), Ricardo Silva (clarinete), 

Rodrigo Fernandes (tuba) e Sérgio Costa (bateria), “contaminou” de alegria e 

diversão o “nosso” Largo do Salineiro, num grande momento de animação de rua. 

 

A noite do dia seguinte trouxe, até ao Largo da Misericórdia, o espectáculo 

“Ouver o Mar” pela companhia de teatro de rua Artelier?. Ousado, provocador, 

perverso, intenso e, acima de tudo, desconcertante, “Ouver o Mar” retrata o 

Portugal social, cultural e turístico. Com a presença de várias centenas de 

pessoas que não quiseram deixar de assistir a este momento, “Ouver o Mar” 

primou pela diferença num espectáculo multidisciplinar que integra o teatro, a 

instalação, a performance, a multimédia e a pirotecnia. 

 

O programa “Julho Mais Quente” continua este fim-de-semana com a animação 

de rua dos Pantomina (sexta-feira, 24, no Largo de São João, às 22 horas), com 

a música tradicional italiana dos imprevisíveis Anonima Nuvolari (sábado, 25, no 

Largo da República, às 22 horas) e com a animação automobilística da “Corrida 

Mirabolante” do Teatro Extremo (domingo, 26, no Largo de São João, às 

18h30).» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

� Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi 

prestada a seguinte informação: 

 

1 – «Durante os meses de Maio, Junho e Julho foram realizados os seguintes 

eventos: 

 

“Alcochete a Correr” 

 

Realizou-se no dia 31 de Maio o grandioso encontro de atletismo, que animou e 

coloriu as ruas de Alcochete. Organizado pela Playeventos em parceria com o 

Outlet FreePort e contou com a colaboração da Câmara Municipal de Alcochete. 
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Este importante evento, já com projecção internacional é possuidor de uma 

vertente competitiva e de uma vertente de lazer. Este ano teve como mote a 

defesa do ambiente na sensibilização à reciclagem, em especial de óleos 

alimentares. 

 

No todo, envolveu a presença de cerca de 2.000 participantes, de todas as 

idades, e locais do país. O número de inscritos nesta prova superou em mais 500 

os resultados do ano anterior. 

 

 

“Dia Mundial da Criança” 

 

Na manhã do dia 1 de Junho, a zona desportiva do Valbom foi palco de 

numerosas actividades destinadas ao público infantil. Cerca de 800 crianças de 

todo o concelho tiveram oportunidade de desfrutar de 10 tipos diferentes de 

actividades, das quais destacamos: escalada, jogos colectivos, gincanas, 

natação, jogos em rodas, oficinas de musica, pinturas faciais, construção de 

bolas, entre outras.  

Esta iniciativa foi inteiramente desenhada pela DDJMA e contou com a 

imprescindível colaboração do Agrupamento de Escolas do concelho. 

 

 

“Jogos do Futuro 2009” 

 

A primeira edição dos Jogos do Futuro da Região de Setúbal realizou-se entre os 

dias 6 e 14 de Junho, com 9 municípios da Península de Setúbal envolvidos, a 

saber: Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra, e 

Setúbal. Ao todo foram promovidas 19 modalidades desportivas, 10 num quadro 

competitivo e 9 num quadro de demonstração/convívio, que reuniu cerca de 4 

000 jovens entre os 11 e os 16 anos, de ambos os sexos.  

Alcochete teve a seu cargo o Torneio de Futsal e o Convívio de Ténis. Nestes 

Jogos participaram 180 atletas e vinte técnicos do Concelho de Alcochete. 
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Os Jogos do Futuro da Região de Setúbal 2009 surgiram para dar resposta à 

necessidade de um espaço de convívio e de estímulo à prática desportiva dos 

jovens, no contexto intermunicipal. Foram parceiros nesta iniciativa a Amarsul e a 

Simarsul. 

 

Encerramento do “Clube Viva +” 

 

Realizou-se no dia 19 de Junho, a Festa de Encerramento do Clube Viva +, no 

Pavilhão Desportivo do Samouco. Contou com a participação das classes de 

ginástica de Alcochete, Samouco, S. Francisco e Fonte da Senhora, num total de 

170 participantes. 

 

A actividade iniciou-se pelas 10h00 com uma aula de ginástica, seguida de um 

passeio pedestre terminando com almoço convívio com todos os envolvidos 

neste projecto. 

 

Tratou-se de uma organização em parceria com as Juntas de Freguesia de 

Alcochete, Samouco e S. Francisco, Centro de Saúde de Alcochete e Santa Casa 

da Misericórdia de Alcochete. 

 

 

“Festival de Verão” na Piscina Municipal de Alcochete 

 

Teve lugar no passado dia 20 de Junho, o Festival de Verão da Piscina Municipal. 

 

Participaram as classes de Adaptação ao Meio Aquático, Pais e Filhos, 

Hidroginástica e Hidroterapia. 

 

O Festival iniciou às 10h00, com uma demonstração das classes de Pais e Filhos 

e Adaptação ao Meio Aquático. 

 

A partir das 15h00 realizaram-se jogos didácticos, demonstração de técnicas de 

natação, actuação das classes de Hidroginástica e Hidroterapia. 
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A Câmara Municipal ofertou aos participantes, uma t-shirt, diploma e outros 

brindes. 

 

Contou com a participação de 100 atletas. 

 

 

Travessia da Ponte de Vila Franca e da Ponte Vasco da Gama com a tua 

bicicleta – “Tejo Ciclável” 

 

A Federação Portuguesa de Cicloturismo e utilizadores de bicicleta organizaram 

no passado, dia 21 de Junho a travessia das Pontes de Vila Franca e Vasco da 

Gama em bicicleta. 

 

Esta iniciativa contou com o apoio logístico e humano da Câmara Municipal de 

Alcochete. 

 

Participaram nesta iniciativa 1 500 cicloturistas. 

 

 

“Torneio Internacional 2009 ALCOCHETE Andebol / Futsal / Futebol” 

 

De 26 a 30 de Junho de 2009, realizou-se nas vilas de Alcochete e Samouco, o 

Torneio Internacional 2009 “ALCOCHETE Andebol / Futsal / Futebol”, uma 

parceria entre o Grupo Académico da Juventude de Alcochete e a Câmara 

Municipal de Alcochete, com o apoio do Grupo Desportivo Alcochetense, 

Vulcanense Futebol Clube e o Sport Clube do Samouco. 

 

Na modalidade de Andebol participaram 9 equipas portuguesas e 1 equipa 

oriunda da Noruega. Na modalidade de Futsal teve a participação de 25 equipas 

portuguesas e na modalidade de futebol com participaram 10 equipas 

portuguesas. 

A Cerimónia de Abertura teve lugar no Pavilhão Gimnodesportivo de Alcochete, e 

foi antecedida por um desfile com início no Largo de S. João, com as equipas 
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participantes, o Rancho Folclórico da Fonte da Senhora, a Escola de Samba Bota 

no Rego de Sesimbra, e a Associação Equestre de Alcochete. 

 

Durante a Cerimónia de Abertura actuaram a Orquestra Bota Big Band de 

Sesimbra, a classe de ginástica rítmica do Clube Recreativo e Desportivo 

Miratejo, o Grupo Folclórico Danças e Cantares da Fonte da Senhora, a fadista 

Yola Diniz e finalmente, a Escola de Samba Bota no Rego. 

 

Esteve presente o Senhor Presidente da Câmara, Luis Miguel Franco e o Senhor 

Vereador José Luís Alfélua, Vereador do Pelouro do Desporto, Juventude e 

Movimento Associativo. 

 

No dia 30 de Junho realizou-se a Cerimónia de Encerramento no Pavilhão 

Gimnodesportivo de Alcochete com a entrega de prémios colectivos e individuais. 

 

 

Alcochet’Aventura Percurso de Canoagem “Os Olhos do Rio” 

No âmbito do Programa Alcochet’Aventura realizou-se no dia 4 de Julho mais um 

percurso de canoagem “Olhos do Rio”. Este percurso decorreu ente o Clube 

Náutico Alfoz e o Sítio das Hortas e regresso. 

 

Contou com a participação de 24 participantes. 

 

 

Alcochet’Aventura – Percurso de Canoagem “Rota do Sal Samouco – 

Alcochete” 

 

Realizou-se no passado dia 18 de Julho, o percurso de canoagem “Rota do Sal”, 

integrado no calendário anual do Programa Alcochet’Aventura. O percurso teve 

início na Praia do Samouco e terminou junto ao Centro Náutico Alfoz. 

Participaram 25 participantes na actividade. 
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Férias Activas Verão 2009 

 

Durante os meses de Junho e Julho de 2009, decorre mais um Programa Férias 

Activas Verão 2009 que visa promover a ocupação das férias escolares das 

crianças e jovens do Concelho de Alcochete, com idades compreendidas entre os 

6 e os 14 anos, através de um conjunto diversificado de actividades físicas, 

desportivas e culturais. 

 

De 29 de Junho a 3 de Julho decorreram as actividades “Parque Desportivo”, 

realizadas em infra-estruturas do concelho de Alcochete. 

 

Durante a segunda semana de actividades, de 6 a 10 de Julho, as Férias Activas 

decorreram na Piscina Municipal. 

 

De 13 a 17 de Julho, o programa prosseguiu com “Férias nas Freguesias” e de 20 

a 24 de Julho decorre a última semana “Na Natureza”. 

 

Participaram no total 110 jovens que puderam desfrutar de um projecto cada vez 

mais procurado pela nossa população. 

 

A Câmara Municipal agradece ao Aposento do Barrete Verde, ao Sporting Clube 

de Portugal e ao Grupo Desportivo Alcochetense as facilidades concedidas na 

cedência das suas instalações, para que as actividades tivessem o êxito 

esperado.» 

 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 

 

Intervieram os seguintes munícipes: 

 

D. Isilda Pereira: 

Perguntou se existe alguma parceria entre a Câmara e os CTT para atribuição de 

computadores a jovens; 
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Questionou se os arruamentos que estão a ser executados no Passil coincidem 

com o que está projectado. 

 

D. Vitória Cunha: 

Solicitou à Câmara que sejam arrancadas as ervas junto à sua residência. 

 

Sr. Fernando Silva: 

Pediu a subsituação, por parte da autarquia, de uma árvore que morreu. 

 

O senhor Presidente e os senhores vereadores Paulo Machado e José Luís 

Alfélua esclareceram as questões apresentadas. 

 

 

O senhor Presidente da Câmara agradeceu à Junta de Freguesia de Alcochete, 

na pessoa do seu Presidente a disponibilidade no acompanhamento da visita ao 

lugar, bem como à Direcção do Centro Comunitário a cedência das instalações. 

 

Referiu, ainda, que esta foi a última reunião descentralizada deste mandato no 

Passil, agradecendo a cidadania pró-activa dos habitantes bem como a sua 

participação nas reuniões descentralizadas. 

 

 

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 23:00 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. 


