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Aos treze dias do mês de Junho do ano dois mil e sete, nesta Vila de Alcochete e 

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

reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, presidida pelo Ex.mo Senhor Dr. Luís 

Miguel Carraça Franco, na qualidade de Presidente da Câmara, encontrando-se 

presentes os Senhores Vereadores, António Luís Lucas Rodrigues, José Luís dos 

Santos Alfélua Ferreira, Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado, 

José Dias Inocêncio, Arnaldo Matias Sena Teixeira e Rosália Maria Vila Cova 

Caetano Barbosa. 

 

 

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião e ordenou que se iniciasse a 

leitura dos assuntos agendados, na respectiva “ordem do dia”, para a presente 

reunião. 

 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 
 

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

orçamentais, no montante de um milhão, quatrocentos e vinte mil, trezentos e 

quarenta e nove euros e noventa cêntimos. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

PAGAMENTOS 
 

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

despesas no valor de cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco 

euros e vinte e três cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento 

emitidas do número 4543 ao número 4787. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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ACTA 
 

A Câmara deliberou aprovar, a acta da reunião ordinária realizada em 29 de Maio 

de 2007, por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção do Senhor Vereador 

José Dias Inocêncio, por não ter estado presente. 

 

 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 
 

1 – PROJECTOS 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 Leonilde da Piedade Janeiro Amaro e 
outros, referente à construção de um edifício de 3 pisos com cave, no Largo do 
Troino, Lote 1, Alcochete. 
Proc.º N.º AE.005.07 (H) 
 
b) Projecto de arquitectura apresentado por Leonilde da Piedade Janeiro Amaro e 
outros, referente à construção de um edifício destinado a comércio/serviços, no 
Largo do Troino, Lote 2, Alcochete. 
Proc.º N.º AE.006.07 (C) 
 
c) Projecto de arquitectura apresentado por Jorge Manuel Fernandes da Guarda, 
referente à construção de uma moradia unifamiliar de 1 piso com garagem e 
muro, Fazendas do Samouco, Samouco. 
Proc.º N.º LE.011.07 (H) 
 

A Câmara tomou conhecimento. 
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2 – AVERBAMENTOS 
 

Pedido de averbamento apresentado por Marcelo da Conceição Mata Torcato, do 
Alvará de Licença de Utilização n.º 43/2002, referente a um estabelecimento de 
snack-bar, na Rua “Diário de Notícias”, n.º 15, Samouco, que se encontra em 
nome de Carlos Alberto da Silveira Cunha, para nome do requerente. 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

3 – VISTORIAS 
 

a) Pedido de vistoria para efeitos judiciais apresentado por Miguel Inocêncio 
Saturnino, na qualidade de familiar da proprietária, ao prédio sito na Rua D. Nuno 
Álvares Pereira, Pátio do Rocha, n.º 2, em Alcochete, a que corresponde o 
processo N.º PD.005.07, tendo a respectiva Comissão verificado as seguintes 
deficiências: 
 
«A habitação apresenta sinais evidentes de infiltração de águas na parede 
interior, que comunica com o edifício sede da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro. 
 
A parede apresenta o reboco completamente molhado e a tinta a descascar. A 
mesma parede apresenta-se revestida, em parte, a papel decorativo, que se 
apresenta molhado. Não se verifica a existência de nenhuma canalização 
referente a rede de águas ou esgotos, na parede pertencente à habitação em 
questão. 
 
Pelo exterior, verifica-se a existência de uma tela de isolamento a rematar o 
telhado da habitação com a parede do edifício da Sociedade Imparcial, que não 
apresenta as melhores condições de execução e de conservação. A referida 
parede apresenta-se fissurada com sinais de infiltração de águas. 
 
Em visita ao edifício da Sociedade não se verificaram sinais de rotura na 
canalização, localizada na zona corresponde a habitação. No entanto, fomos 
informados que existiu uma infiltração de águas na instalação sanitária, na zona 
do edifício onde está instalado o Banco Espírito Santo, tendo a mesma sido 
reparada.» 
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Submetido à discussão e discussão, a Câmara deliberou homologar o auto de 
vistoria, por unanimidade. 
 
 
b) Pedido de vistoria para efeitos judiciais apresentado por Julieta Maria Amaro 
Caçoila Verga, na qualidade de administradora, ao prédio sito na Rua D. Maria 
Teresa de Noronha, n.º 154 – 2.º Esq. Frente, em Alcochete, a que corresponde o 
processo N.º PD.052.07, tendo a respectiva Comissão verificado as seguintes 
deficiências: 
 

«O embasamento do edifício apresenta-se revestido a mosaico cerâmico que se 

encontra a descolar em alguns locais, nomeadamente na junção com o 

revestimento do pavimento e na zona das janelas da garagem. 

 

A fachada principal apresenta uma ligeira fissura, junto ao pilar contíguo à 

entrada principal. 

 

O revestimento do pavimento da galeria do prédio apresenta uma fissura 

contínua, próxima do pilar do canto esquerdo. Considera-se que estas anomalias 

poderão ser provenientes de um ligeiro assentamento da estrutura, no entanto, 

não põem em causa a segurança estrutural do edifício.» 

 

Submetido à discussão e discussão, a Câmara deliberou homologar o auto de 
vistoria, por unanimidade. 
 

 

3.1 – PEDIDO DE VISTORIA AO ABRIGO DO ARTIGO 90.º DO DECRETO-
LEI N.º 555/99 DE 16 DE DEZEMBRO 

 
Vistoria solicitada por Paula Alexandra Rodrigues dos Santos Neves, ao prédio 
sito na Estrada Nacional, n.º 119, Pátio do Ezequiel, cave esquerda, em 
Alcochete, a que respeita o Processo de obras coercivas n.º OC.001.07, tendo a 
respectiva Comissão verificado as seguintes deficiências: 
 

«Na cozinha verifica-se a existência de infiltrações de água, no tecto junto á porta 

de entrada, com destruição do reboco e pintura. 
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A parede da sala apresenta a 1m de altura, aproximadamente, sinais de 

infiltração de águas, provenientes de eventual rotura existente na canalização da 

cozinha. 

 

Os quartos, orientados a tardoz, apresentam sinais de humidade, sendo mais 

evidentes na parede que se encontra abaixo do nível do solo (pavimento 

exterior). 

 

A instalação sanitária apresenta uma fissura no tecto, com sinais evidentes de 

infiltração de águas nas paredes e tectos, com formação de bolores e destruição 

de reboco e pintura. 
 

Verifica-se, aquando da descarga da sanita, que o respectivo ramal se encontra 

entupido, sendo que apresenta retorno através da válvula de descarga da base 

do duche, o que põe em causa as condições de salubridade e higiene da 

habitação. 

 

Esta situação poderá estar relacionada com a intervenção, que aparenta ter sido 

efectuada na rede exterior de esgotos, embora não seja possível identificar o tipo 

de trabalho que foi executado e se a fossa existente foi convenientemente 

despejada, desinfectada e entulhada. 

 

Impõe-se uma intervenção no sentido da recuperação geral da fracção, de forma 

a corrigir as condições de salubridade da habitação. 

 

No que se refere ao entupimento dos esgotos, uma vez que oferece perigo para a 

saúde, impõe-se o seu imediato desentupimento de forma a corrigir as condições 

de escoamento das águas da sanita. 

 

Também no que se refere à fossa séptica, é urgente, por questões de saúde 

pública, que se garantam as necessárias condições de salubridade do 

logradouro. 
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Considerou, ainda, a comissão ser suficiente o prazo de 60 dias, a contar da data 

de notificação, para a execução dos trabalhos necessários à resolução dos 

problemas detectados. Para corrigir a rede de esgotos propomos o prazo de 15 

dias improrrogáveis, atendendo à situação urgente, uma vez que oferece perigo 

para a saúde pública.» 

 

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

vistoria, por unanimidade. 

 

 

4 – LOTEAMENTO 
 

Pedido apresentado por Alto do Castelo Construções, Lda., para alteração ao 
loteamento sito no Alto do Castelo, Alcochete. 
Proc.º N.º LU.002.07 
 

Presente o respectivo processo acompanhado de uma informação, elaborada 

pela Divisão de Administração Urbanística, do seguinte teor: 

 

«No âmbito do processo n.º LU.005.05 foi emitido o alvará de loteamento n.º 

1/2007, de 5 de Janeiro. 

 

O requerente vem, agora, solicitar a alteração de algumas particularidades do 

referido loteamento, pelo que se torna necessário apreciar os novos elementos 

apresentados e proceder ao aditamento do respectivo alvará. 

 

As alterações em questão, consistem em: 

 

1- Alteração do uso das caves dos lotes 5 a 9 que passa a ser de “arrumos e 

instalações técnicas”, sendo que o estacionamento antes previsto passa a 

verificar-se ao nível do piso térreo; 

 

2- Redução de 2 para 1 fogo no lote 9 e definição de uma área de 70,55 m2, para 

comércio/serviços; 
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3- Ampliação de 1 para 2 fogos no lote 1; 

 

4- Ajustamento do polígono de implantação e da implantação dos lotes 1 e 4, 

respectivamente; 

 

5- Alteração do número de lugares de estacionamento nos lotes, em 

conformidade com as restantes alterações descritas. 

 

As alterações referidas não dão lugar a qualquer modificação das áreas máximas 

de implantação ou de construção, bem como do número de fogos ou de qualquer 

outro parâmetro inicialmente aprovado, pelo que consideramos estarem reunidas 

condições para que a Câmara Municipal proceda à sua aprovação. O promotor é 

ainda proprietário da totalidade dos lotes. 

 

Não havendo lugar a qualquer alteração das obras de urbanização, deverá a 

Câmara Municipal estabelecer desde já, as alterações que serão objecto de 

aditamento ao alvará e que, para além da substituição da Planta de Síntese do 

Loteamento, são as seguintes: 

 

- Pagamento de taxa: 

 

Aditamento ao alvará: € 50,00 

 

- Compensação: 

 

Área a ceder, calculada nos termos da portaria 1136/2001 de 25/09: 

 

6 lotes de habitação unifamiliar:         6 x (28+35m2) = 378 m2 

2 lotes de habitação colectiva:  (1 289,09 m2/120 m2) x (28+35m2) = 676,77 m2 

1 lote de habitação e comércio/serviços    (28+35 m2) + (28+25m2) = 116,00 m2 

Total a ceder:             1 170,77 m2 

Área cedida:                342,13 m2 

Área a compensar:          1 170,77 – 342,13 = 828,64 m2 

Área já compensada:              657,70 m2 
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Área por compensar:               828,64 – 657,70 = 170,94 m2 

 

Valor do acréscimo da compensação (por aplicação do RUEMA): 

 

C = 1,5 x 170,94 x € 30,00= € 7 692,30» 

 

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

proposta, por unanimidade, nos termos da informação técnica. 

 

 

DIVISÃO FINANCEIRA 
 

ALTERAÇÃO À CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO 
 

Pelo senhor Presidente da Câmara foi elaborada a seguinte proposta elaborada 

pela Divisão Financeira: 

 

«Em conformidade com o ponto 2.9.10.1.11. do Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de 

Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 

84-A/2002, de 5 de Abril e pela Lei n.º 60-A/05, de 30 de Dezembro, permite a 

existência, em casos de reconhecida necessidade, de Fundos de Maneio, 

visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, devendo a 

sua constituição, reconstituição, reposição e regularização, constarem do 

Regulamento e serem aprovados pela Câmara Municipal. 

 

Tendo-se detectado a necessidade de vários Serviços Municipais fazerem face 

ao pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, com vista ao bom 

funcionamento dos mesmos, irão ser atribuídos Fundos de Maneio a vários 

Serviços, cujos Responsáveis, Natureza da Despesa, Rubricas Económicas e 

Montantes, se encontram descriminados na listagem abaixo indicada. 
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Assim, proponho a aprovação da Alteração à Constituição dos Fundos de 

Maneio, constantes da listagem abaixo indicada, de acordo com o disposto no 

ponto 2.9.10.1.11 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL), com 

as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-

Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de 

Abril e pela Lei n.º 60-A/05, de 30 de Dezembro. 

 

Alteração à Constituição dos Fundos de Maneio: 

 

Constitui-se o seguinte Fundo de Maneio: 

Responsável Natureza da Despesa Rubrica Valor 

Maria Paula Matilde 

Nobre Machado 

 

(Funcionária) 

Aquisição de Bens / Outros 

Aq. de Bens / Refeições 

Confec. 

TOTAL 

020121 

020105 

 

50 

100 

150 

 

Responsável do Fundo de Maneio Maria Paula Matilde Nobre Machado 

Substituto do Responsável Ana Paula Zeferino Gonçalves 

 

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

proposta por maioria, com 3 abstenções dos Vereadores do PS e 4 votos a favor 

da CDU. 

 

 

DIVISÃO JURÍDICA E DE FISCALIZAÇÃO 
 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE A AUTARQUIA E OS 
CONDÓMINOS DO PRÉDIO N.º 2, SITO NA RUA DOS 
DESCOBRIMENTOS, EM ALCOCHETE 

 

Pelo Senhor Presidente foi apresentada a proposta, elaborada de acordo com o 

parecer n.º 318/2007, da Divisão Jurídica e de Fiscalização, que aqui se dá por 

integralmente reproduzido e que desta faz parte integrante como Doc.1. 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta, por 

unanimidade, nos termos do parecer da Divisão Jurídica e de Fiscalização. 

 

 

PEDIDO DE ALUGUER DE 2 BANCAS NO MERCADO MUNICIPAL – JOSÉ 
ANTÓNIO REI GREGÓRIO 

 

Pelo Senhor Presidente foi apresentada a proposta, elaborada de acordo com o 

parecer n.º 312/2007, da Divisão Jurídica e de Fiscalização, que aqui se dá por 

integralmente reproduzido e que desta faz parte integrante como Doc. 2. 

 

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

unanimidade, nos termos do parecer da Divisão Jurídica e de Fiscalização. 

 

 

DENÚNCIA DO PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
ALCOCHETE E A “ALCOOJOR” PARA A REALIZAÇÃO DE UM 
PROGRAMA DE RÁDIO NA RÁDIO ECO 

 

Pelo Senhor Presidente foi apresentada uma proposta, elaborada de acordo com 

o parecer n.º 314/07, da Divisão Jurídica e de Fiscalização, que aqui se dá por 

integralmente reproduzido e que desta faz parte integrante como Doc. 3. 

 

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

proposta, por maioria, com 3 votos contra do PS e 4 votos a favor da CDU. 

 

O Senhor Vereador José Dias Inocêncio fez a seguinte declaração de voto, em 

nome do PS: 

 

«Votamos contra a proposta de denúncia do protocolo, entre a Câmara Municipal 

de Alcochete e a “Alcoojor”, devido ao seguinte: 
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As razões não se prendem com razões objectivas, mas subjectivas, pelo facto de 

a pretensa quebra de audiências e alteração do estatuto editorial, não terem sido 

devidamente comprovadas.» 

 

Pelo Senhor Presidente foi prestada a seguinte informação: 

 

«A denúncia do protocolo entre a Câmara Municipal de Alcochete e a 

Cooperativa de Comunicação Alcoojor, fundamenta-se em factos que 

correspondem ao conceito da programação em vigor, existindo a percepção de 

um decréscimo significativo de audiência, o que constitui um prejuízo para a 

estratégia de comunicação da autarquia, a que acresce ainda o facto de esse 

instrumento jurídico (protocolo em apreço) consubstanciar uma aquisição de 

serviços cuja legalidade se afigura duvidosa por não terem sido cumpridos os 

requisitos e pressupostos concursórios que permitem a adjudicação, pela Câmara 

Municipal, desses mesmos serviços e que urge corrigir.» 

 

 

EMPREITADAS E FORNECIMENTOS 
 
BENEFICIAÇÃO DO NÚCLEO DE ARTE SACRA – PINTURA EXTERIOR 
DA IGREJA DA MISERICÓRDIA – PROCº I-05/05 – AUTO DE RECEPÇÃO 
PROVISÓRIA 

 

Presente o auto de vistoria para efeitos de recepção provisória da empreitada em 

epígrafe, onde se refere que os trabalhos se encontram executados de acordo 

com o estipulado no Caderno de Encargos e que estão reunidas as condições 

para a obra ser recebida provisoriamente. 

 

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

homologar o Auto de Recepção Provisória. 
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RECTIFICAÇÃO DA PROPOSTA RELATIVA À ISENÇÃO E REEMBOLSO DA 
TAXA DE SANEAMENTO A JOAQUIM CUSTÓDIO 
 

Pelo Senhor Vice-Presidente António Luís Lucas Rodrigues foi apresentada a 

seguinte proposta: 

 

«Na passada reunião de Câmara de 2 de Maio de 2007, foi deliberado isentar o 

Sr. Joaquim Custódio do pagamento da taxa de saneamento na sua vertente de 

águas residuais face à inexistência da rede de esgotos no local, bem como 

proceder à restituição das verbas até então pagas, no valor de € 8,80. 

 

No entanto, o referido valor apenas respeita à última das facturas cobradas ao 

munícipe, pelo o que, de facto, deverá ser devolvido é a importância total de € 

62,94, respeitante às facturas n.º 07070310041557777, n.º 07070110040097777, 

n.º 07061110037687777, n.º 07061010007147777, n.º 070608100055447777 e 

não somente o valor de € 8,80 que, por lapso, foi referido.» 

 

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

rectificação, por unanimidade. 

 

 

RECTIFICAÇÃO DO VALOR DO SUBSÍDIO ATRIBUÍDO À FÁBRICA DA 
IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. JOÃO BATISTA DE 
ALCOCHETE 
 

Pelo Senhor Vereador Paulo Machado foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Tendo sido presente em sessão de Câmara de 21 de Março de 2007 a proposta 

n.º 4 referente à atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 

de São João Batista de Alcochete, no valor de € 3.096,64, para fazer face às 

despesas com as obras de remodelação da estrutura eléctrica, na Capela de S. 

Francisco, a mesma foi aprovada por unanimidade. 
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No entanto, em virtude do valor total das referidas obras ter sofrido alterações, 

propõe-se a correcção do valor do subsídio a atribuir à Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de São João Batista de Alcochete para € 2.432,13.» 

 

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

rectificação, por unanimidade. 

 

 

SUBSÍDIOS 
 

 Pelo Presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 
 

1 – «Proponho a atribuição de um subsídio de € 26.351,00 à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete, referente às verbas 

respeitantes ao ano corrente e que compreendem os seguintes apoios: 

 

- Pagamento de encargos correntes; 

- Piquete de serviço à protecção civil; 

- Fardamentos; 

- Aniversário.» 

 

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

unanimidade. 

 

 

2 – «O Vulcanense Futebol Clube realizou no dia 29 de Abril um Torneio de 

Andebol, no âmbito das Comemorações do 25 de Abril. 

 

Para o efeito, apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 4.º do 

Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia. 

 

Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de € 300,00 para 

fazer face aos encargos decorrentes com o mesmo.» 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta, por 

unanimidade. 

 

 

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

 

1 – «Tal como em anos anteriores, as Festas Populares de Samouco vão 

realizar-se durante o mês de Julho. Nos Festejos estão inseridas várias 

festividades de carácter cultural e desportivo que atraem um elevado número de 

visitantes, estimulam o convívio e são um dos cartões de visita do Concelho de 

Alcochete. 

 

Para fazer face às despesas inerentes com a organização das Festas, proponho 

a atribuição de um subsídio à Associação das Festas Populares do Samouco, no 

valor de € 11.000,00.» 

 

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

unanimidade. 

 

 

2 – «A par das tradicionais festas populares das três freguesias do concelho que 

se realizam no Verão, Alcochete assiste, no mês de Junho, aos festejos em honra 

de São João Baptista, numa exaltação ao Santo Padroeiro da vila. 

 

De valor inqualificável para a tradição e repercussão da memória da vila de 

Alcochete, as Festas de São João revestem-se de uma enorme importância na 

preservação da cultura e de um conjunto de tradições do concelho. 

 

Neste sentido, e para o apoio à Comissão de Festas, propõe-se a atribuição de 

subsídio, para um conjunto de despesas inerentes à realização dos festejos. 

 

Assim, proponho atribuição de um subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia S. João Baptista de Alcochete, no valor de € 2.500,00, valor que o 
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orçamento da Câmara Municipal permite atribuir e que, sendo o mesmo atribuído 

no ano passado, reflecte a preocupação da autarquia na preservação da memória 

popular e tradicional do concelho.» 

 

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

unanimidade. 

 

 

3 – «O folclore assume-se como um dos expoentes máximos da cultura 

tradicional de qualquer região, promovendo o desenvolvimento e conhecimento 

de muitos aspectos genuínos e peculiares de cada povo. 

 

Por forma a incentivar os grupos etnográficos da região e no âmbito do Festival 

de Folclore do Rancho Folclórico Danças e Cantares do Passil, que se realizará 

no próximo dia 16 de Junho, com a participação do “Grupo Folclórico Os 

Romeiros de Souto” (Santa Maria da Feira), do “Rancho Folclórico Danças e 

Cantares de Val Domingos” (Águeda), do “Rancho Folclórico São Simão da 

Mamarosa” (Oliveira do Bairro) e do “Rancho Teatral e Folclórico da Morgadinha” 

(Sobreda da Caparica), para além do grupo etnográfico organizador, propõe-se a 

atribuição de subsídio para fazer face às despesas inerentes à organização de 

um evento desta natureza. 

 

Assim, proponho atribuição de um subsídio à Associação Cultural Recreativa e 

Desportiva do Rancho Folclórico Danças e Cantares do Passil, no valor de 

€1.500,00, valor que o orçamento da Câmara Municipal permite atribuir e que, 

sendo o mesmo atribuído no ano passado, reflecte a preocupação da autarquia 

no apoio à cultura tradicional do concelho.» 

 

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

unanimidade. 
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4 – «O folclore assume-se como um dos expoentes máximos da cultura 

tradicional de qualquer região, promovendo o desenvolvimento e conhecimento 

de muitos aspectos genuínos e peculiares de cada povo. 

 

Por forma a incentivar os grupos etnográficos da região e no âmbito da Gala de 

Folclore do Rancho Folclórico “Os Camponeses de São Francisco”, que se 

realizará no próximo dia 2 de Junho, com a participação do “Rancho Folclórico da 

Casa do Povo de Briteiros” (Guimarães), do “Rancho Folclórico da Casa do Povo 

de Moimenta da Beira”, do “Grupo Folclórico das Lavradeiras de Arcozelo” (Vila 

Nova de Gaia), do “Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva” (Tomar) e do 

“Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alvarães” (Viana do Castelo), para além 

do grupo etnográfico organizador, propõe-se a atribuição de subsídio para fazer 

face às despesas inerentes à organização de um evento desta natureza. 

 

Assim, proponho atribuição de um subsídio ao Rancho Folclórico “Os 

Camponeses de São Francisco”, no valor de € 1.500,00, valor que o orçamento 

da Câmara Municipal permite atribuir e que sendo o mesmo atribuído no ano 

passado, reflecte a preocupação da autarquia no apoio à cultura tradicional do 

concelho.» 

 

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

unanimidade. 

 

 

5 – «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. 
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Assim, proponho atribuição de subsídio, para fazer face às despesas inerentes, 

ao Aposento do Barrete Verde, no valor de € 45.000,00.» 

 

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

unanimidade. 

 

 

6 – «De acordo com a Lei 159/99, de 14 de Setembro, que estabelece o quadro 

de transferências de atribuições e competências para as autarquias locais, 

proponho a atribuição dos seguintes subsídios ao Agrupamento de Escolas de 

Alcochete: 

 

ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2006/2007 

 

Alimentação – 3.º Trimestre – 2006/2007 

 

Escola do 1.º Ciclo N.º 1 de Alcochete: 

13 x 51 x € 1,63  = € 1.080,69 

2 x 51 x € 0,94 =  € 95,88 

Escola do 1.º Ciclo N.º 2 de Alcochete: 

33 x 51 x € 1,63 = € 2.743,29 

1 x 51 x € 0,94 =  € 47,94 

 

Escola Básica da Restauração: 

19x 51 x € 1,63 = € 1.579,47 

6 x 51 x € 0,94 =  € 287,64 

 

Escola Básica de São Francisco: 

13 x 51 x € 1,63 = € 1.080,69 

4 x 51 x € 0,94 =  € 191,76 

 

Escola Básica do Passil: 

13 x 51 x € 1,63 = € 1.080,69 

1x 51 x € 0,94 = € 47,94 



Reunião de 2007.06.13  
Acta n.º 13 

20

Escola Básica do Samouco 

14 x 51 x € 1,63 =  € 1.163,82 

6 x 51 x € 0,94 =  € 287,64 

 

3.º Trimestre – 2006/2007 

 

Jardim-de-infância do Samouco: 

13 x 66 x € 1,63 = € 1.398,54 

3 x 66 x € 0.94 = € 186,12 

 

Jardim-de-infância de São Francisco: 

6 x 66 x € 1,63 = € 645,48 

4 x 66 x € 0.94 = € 248,16 

 

Jardim-de-Infância do Passil: 

8 x 66 x € 1,63 = € 860,64 

 

Jardim-de-Infância da Restauração: 

2 x 66 x € 1,63 = € 215,16 

3 x 66 x € 0.94 = € 186,12 

 

Total alimentação 3.º trimestre: € 13.427,67 

 

Material de Apoio às Actividades Escolares – 3.ª Tranche 2006/2007 

 

Escolas do 1º Ciclo: 

 

Escola do 1.º Ciclo N.º 1 de Alcochete: € 648,26 

Escola do 1.º Ciclo N.º 2 de Alcochete: € 723,06 

Escola Básica da Restauração: € 1.102,05 

Escola Básica de São Francisco: € 359,04 

Escola Básica do Passil: € 164,56 

Escola Básica do Samouco: € 748,00 
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Jardins-de-infância: 

 

Jardim-de-infância da Restauração: € 302,64 

Jardim-de-infância de São Francisco: € 256,08 

Jardim-de-infância do Passil: € 145,50 

Jardim-de-infância do Samouco: € 552,90 

 

Total de Material de Apoio às Actividades Escolares: € 5.002,09 

 

Prolongamento de Horário – 3.ª Tranche 2006/2007: 

 

Jardim-de-infância do Samouco: 

54 x € 1,74 x 4 meses = € 375,84 

 

Jardim-de-Infância de Alcochete: 

34 x € 1,74 x 4 meses = € 236,64 

 

Jardim-de-Infância de São Francisco: 

13 x € 1,74 x 4 meses  = € 90,48 

 

Jardim-de-Infância do Passil: 

9 x € 1,74 x 4 meses = € 62,64 

 

Total do Prolongamento: € 765,60 

 

Manutenção e Pequenos Arranjos – 3.ª Tranche 2006/2007: € 1.166,66 

 

Total da Proposta: € 20.362,02» 

 

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

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

 

1 – «A Associação Equestre de Alcochete realizou um Passeio Equestre, no 

âmbito das comemorações do 25 de Abril. 

 

Para o efeito, apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 4.º do 

Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia. 

 

A candidatura efectuada insere-se no âmbito do Programa de Realização de 

Actividades Pontuais, revestindo-se de grande importância para o Município de 

Alcochete. 

 

Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de € 150,00 para 

fazer face aos encargos decorrentes com o mesmo.» 

 

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

unanimidade. 

 

 

2 – «Pela passagem do 45.º Aniversário do Vulcanense Futebol Clube, proponho 

a atribuição de um subsídio de € 350,00 para fazer face às despesas decorrentes 

com as iniciativas levadas a cabo pela colectividade.» 

 

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

unanimidade. 

 

 

3 – «O Vulcanense Futebol Clube realiza no próximo dia 17 de Junho de 2007 o 

seu VII Passeio de Cicloturismo ao Concelho de Alcochete. 

 

Para o efeito apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 4.º do 

regulamento de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia. 
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A candidatura efectuada insere-se no âmbito do Programa de Realização de 

Actividades Pontuais, revestindo-se de grande importância para o Município de 

Alcochete. 

 

Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de € 400,00 para 

fazer face aos encargos decorrentes da sua candidatura, a ser atribuído em duas 

tranches de € 200,00.» 

 

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

unanimidade. 

 

 

3 – «A Associação Naval do Samouco realizou no dia 27 de Maio de 2007, a 3.ª 

Regata Micro Magics (nautimodelismo) Campeonato Nacional. 

 

Para o efeito apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 4.º do 

Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia. 

 

A candidatura efectuada insere-se no âmbito do Programa de Realização de 

Actividades Pontuais, revestindo-se de grande importância para o Município de 

Alcochete. 

 

Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de € 150,00 para 

fazer face aos encargos decorrentes com a mesma.» 

 

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

unanimidade. 

 

Não votou a Vereadora Rosália Barbosa ao abrigo da alínea a) do artigo 44.º do 

CPA e do artigo 18.º do Regimento da Câmara Municipal de Alcochete. 
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INFORMAÇÕES 
 

 Pelo Senhor Presidente foi prestada a seguinte informação: 
 

1 – Informação sobre destaques da actividade do Presidente da Câmara no 
período compreendido entre 7 de Março e 12 de Junho 

 

Março: 

 

- Presença na Inauguração da Biblioteca do Jardim-de-Infância do Samouco 

(07.03.07); 

- Reunião de Câmara nos Paços do Concelho (07.03.07); 

- Presença na palestra ”A Mulher, os Direitos e a Saúde”, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho (08.03.07); 

- Reunião com a empresa Empordef (09.03.07); 

- Reunião com o Sr. José Luís Perro e a Dra. Magda Reimão (16.03.07); 

- Presença na Cerimónia de Divulgação da “Meia Maratona Clube de Portugal” 

(16.03.07); 

- Presença na Recepção da Embaixada de Cuba (16.03.07); 

- Presença no Fórum Concelhio do Desporto, no Fórum Cultural de Alcochete 

(16.03.07); 

- Recepção nos Paços do Concelho ao Sr. Presidente do Sport Lisboa e Benfica, 

seguida de almoço, no âmbito da inauguração oficial da Casa do Benfica em 

Alcochete (17.03.07); 

- Presença no jantar de Aniversário da Associação de Caçadores (17.03.07); 

- Reunião com a Fundação João Gonçalves Júnior (19.03.07) 

- Reunião com a Direcção do Centro de Cultura e Desporto do Pessoal das 

Autarquias do Concelho de Alcochete (19.03.07); 

- Presença no jantar comemorativo do Aniversário do Futebol Clube de S. 

Francisco (19.03.07); 

- Presença nos Estúdios da “Rádio Pal” para entrevista (20.03.07); 

- Reunião com a Instituição Financeira “Banco Santander Totta” (20.03.07); 

- Reunião de Câmara Descentralizada na freguesia de S. Francisco (21.03.07); 
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- Presença no Seminário “Olimpismo e Educação”, no Fórum Cultural de 

Alcochete (23.03.07); 

- Presença no jantar de homenagem ao antigo cabo do Grupo de Forcados 

Amadores do Aposento do Barrete Verde (31.03.07); 

 

Abril: 

 

- Presença na Área Metropolitana de Lisboa para reunião com a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses (03.04.07); 

- Reunião de Câmara nos Paços do Concelho (04.04.07); 

- Presença nos Festejos do “Círio dos Marítimos” (9/10.04.07); 

- Entrevista para a RTP, “Programa Portugal em Directo”, sobre o “Círio dos 

Marítimos” (09.04.07); 

- Reunião com a Comissão Sindical dos Trabalhadores das Autarquias Locais 

(11 a 13.04.07); 

- Reunião de Câmara Extraordinária nos Paços do Concelho (11.04.07); 

- Presença no Concerto da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 com a 

presença do Tenor Carlos Guilherme, no Fórum Cultural de Alcochete 

(14.04.07); 

- Reunião de Câmara descentralizada na Freguesia da Fonte da Senhora 

(18.04.07); 

- Presença na Abertura do Seminário “A Gestão da Qualidade e o 

Desenvolvimento Social: da Teoria à Prática” (19.04.07); 

- Presença na Reunião da Junta Metropolitana de Lisboa (19.04.07); 

- Presença na Igreja Matriz na Missa em Memória da D. Maria Leopoldina Guia 

(20.04.07); 

- Descerramento da Placa Toponímica “Rua Maria Leopoldina Guia” com a 

participação da Banda da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 

(21.04.07); 

- Presença no Espectáculo de Homenagem a D. Maria Leopoldina Guia, no 

Fórum Cultural de Alcochete (21.04.07); 

- Inauguração da Exposição Colectiva de Pintura, Escultura e Fotografia 

“Lembrar Abril”, nos Paços do Concelho (22.04.07); 
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- Inauguração da Exposição “O 25 de Abril – Visões Contemporâneas”, no Fórum 

Cultural de Alcochete (24.04.07); 

- Presença no Concerto com a Banda da Sociedade Filarmónica Progresso e 

Labor Samouquense, no Coreto do Samouco (24.04.07); 

- Presença no Concerto com os “Cajabucalho”, no Coreto do Samouco 

(24.04.07)); 

- Presença na Noite Popular, organizado pela Junta de Freguesia de Alcochete 

(24.04.07); 

- Presença na Sessão Solene da Assembleia Municipal (25.04.07) 

- Presença da Tomada de Posse da Comissão de Acompanhamento do 

Orçamento Participativo/2007 (25.04.07); 

- Presença no Espectáculo de Poesia e Música “A Musa ao Espelho: Phatos”, no 

Fórum Cultural de Alcochete (25.04.07); 

- Presença na Assembleia Intermunicipal da Associação Municípios da Região de 

Setúbal, na Quinta de S. Paulo (26.04.07); 

- Presença na sessão da Assembleia Municipal (26.04.07); 

- Presença no Fórum do Desporto da Península de Setúbal, no Auditório Augusto 

Cabrita – Barreiro (27.04.07); 

- Presença no Workshop “Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho”, nos Paços 

do Concelho (27.04.07); 

- Reunião com o Sr. Director Regional da Educação de Lisboa (30.04.07); 

- Presença na Apresentação de Danças Tradicionais Portuguesas e de Salão, 

“Danças Comigo?”, no Grupo Desportivo da Fonte da Senhora (30.04.07); 

 

Maio: 

 

- Presença no Almoço de Comemoração do Dia do Trabalhador na Casa da 

Malta (01.05.07); 

- Presença na Entrega das Faixas de Campeãs às atletas do Sport Clube do 

Samouco, no Pavilhão Desportivo do Samouco (01.05.07); 

- Presença no Concerto com a Banda da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 

1898, no Fórum Cultural de Alcochete (01.05.07); 

- Presença na reunião de Câmara, nos Paços do Concelho (02.05.07); 



Reunião de 2007.06.13  
Acta n.º 13 

27

- Presença na Recepção às Delegações no Âmbito do Projecto Europeu Unidos 

na Diversidade em parceria com a Escola E.B. 2,3 El-Rei D. Manuel I 

(03.05.07); 

- Presença na entrega dos Troféus, Medalhas e Diplomas, às equipas 

participantes no Torneio de Futsal, nos Pavilhões Gimnodesportivos de 

Alcochete e Samouco (06.05.07); 

- Presença na reunião extraordinária da Junta Metropolitana de Lisboa 

(07.05.07); 

- Presença na Inauguração da XIV Edição da Feira do Cavalo (10.05.07); 

- Presença na Inauguração da Exposição de Pintura Taurina de Jorge Alexandre, 

promovida pela Casa da Malta em parceria com a Câmara Municipal (10.05.07); 

- Presença na reunião da Associação de Municípios da Região de Setúbal, na 

Quinta de S. Paulo (14.05.07); 

- Presença na reunião da Comissão Municipal de Alcochete, (15.05.07); 

- Presença no Acto da Escritura Pública com o Sr. João Gaspar (16.05.07); 

- Presença na reunião de Câmara, nos Paços do Concelho (16.05.07); 

- Presença na reunião da Junta Metropolitana de Lisboa (17.05.07); 

- Presença no Festival de Folclore do Rancho Folclórico Danças e Cantares da 

Fonte da Senhora (19.05.07); 

- Reunião com a Comissão Sindical (21.05.07); 

- Reunião com a Empresa Obrecol (23.05.07); 

- Presença na reunião de trabalho entre os Municípios do Arco Ribeirinho Sul 

(24.05.07); 

- Presença na Assembleia Municipal Extraordinária (25.05.07); 

- Presença na reunião com a Empresa APN – Publicidade (28.05.07); 

- Presença na reunião de Câmara descentralizada, no Passil (29.05.07); 

- Presença na reunião da Comissão de Coordenação da Direcção Regional de 

Lisboa e Vale do Tejo (31.05.07); 

- Presença na Abertura Oficial das Festas de Confraternização Camponesa de S. 

Francisco (31.05.07); 
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Junho: 

 

- Presença na Gala de Folclore do Rancho Folclórico “Os Camponeses” de S. 

Francisco (02.06.07); 

- Reunião com a Sra. Ministra da Educação (04.06.07); 

- Presença na apresentação de “Lisboa 2020, Uma Estratégia de Lisboa para a 

Região de Lisboa” (04.06.07); 

- Presença no programa televisivo da RTP1 “Prós e Contras”, sobre a localização 

do Novo Aeroporto Internacional de Lisboa (04.06.07); 

- Reunião com o Sr. Ministro das Obras Públicas Transportes e Comunicações 

(05.06.07); 

- Presença no programa oficial das Comemorações do Dia de Portugal, de 

Camões e das Comunidades Portuguesas (09.06.07 e 10.06.07); 

- Presença e participação na Assembleia da República no Colóquio sobre o Novo 

Aeroporto Internacional de Lisboa (11.06.07); 

- Presença na reunião da Assembleia Municipal (12.06.07).» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 Pelo Senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves 
Machado foi prestada a seguinte informação: 

 

1 – Intervenções arqueológicas na Caparica (Rio Frio) 
 

«A referência mais antiga ao sítio da Caparica remonta a 1560, constando no 

primeiro mapa de Portugal Continental, da autoria de Álvaro Seco, estando aí 

designado por “Taparica”. Numa outra cartografia, dos finais do séc. XVIII, 

representando a propriedade da Barroca d’Alva, já se encontra referenciado 

como “ruína”. 

 

Oralmente, o sítio é conhecido por “Estalagem de Alcochete”. Poderá tratar-se 

certamente de uma estrutura de apoio ao eixo viário entre Lisboa e o interior do 
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Alentejo. A travessia da antiga Estrada Real sobre a Ribeira das Enguias deverá 

ter ocorrido em determinada altura nesta zona da Caparica. 

 

O sítio encontra-se inserido na zona de classificação de Porto dos Cacos, num 

espaço de cumeada, sobranceiro à Ribeira das Enguias. À superfície, a área de 

dispersão de materiais estende-se por aproximadamente 1000 m2, com maior 

concentração no ponto mais elevado. 

 

Dominam sobretudo cerâmicas de uso quotidiano e materiais de construção, 

datáveis dos sécs. XV e XVI. Persiste ainda no local uma cantaria em lioz de uma 

ombreira de porta, com chanfradura de canto, próprio dos estilos arquitectónicos 

deste período. 

 

Regista-se, também, algum material arqueológico do período romano, sugerindo 

uma ocupação ainda mais antiga do espaço. 

 

A intervenção, proposta para todo o próximo mês de Julho, tem por objectivos 

avaliar o potencial do sítio, perceber o tipo de estrutura aqui existente, confirmar a 

sua funcionalidade e cronologias. 

 

O trabalho será da responsabilidade do Museu Municipal de Alcochete e contará 

com a participação de 4 jovens, estudantes do curso de História, variante de 

arqueologia, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e de mais 3 

jovens da região, afectos ao ensino secundário, todos eles em regime de 

voluntariado.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 Pelo Senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi 
prestada a seguinte informação: 

 

1 – Comemorações do Dia Mundial da Criança 
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«Decorreram, no passado dia 1 de Junho, as Comemorações do Dia Mundial da 

Criança / Dia Olímpico, em Alcochete. 

 

Participaram nesta iniciativa cerca de 1200 crianças, da Escola do Ensino Básico 

e de algumas Instituições do Pré-Escolar Público e Privado de todo o Concelho. 

 

O desfile teve início no Largo de S. João passando pelo Jardim do Rossio, onde 

centenas de crianças aguardavam para integrar o desfile e onde foi aceso o 

Facho Olímpico pelo atleta Nuno Merino, terminando no Campo de Futebol do 

Valbom. 

 

Aqui, ao som do Hino Olímpico, foi acesa a Pira Olímpica, pela atleta Joana 

Prates. 

 

As actividades decorreram até às 16h00, contando com a participação e 

colaboração do Agrupamento de Escolas de Alcochete, dos Professores e Alunos 

do Curso Tecnológico de Desporto da Escola Pluricurricular de Alcochete, do 

Comité Olímpico e das Juntas de Freguesia de Alcochete, Samouco e S. 

Francisco. 

 

A evocação dos Jogos Olímpicos da Antiguidade marcou as actividades 

desportivas neste dia. 

 

Na Galeria Municipal esteve patente, entre os dias 1 e 10 p.p., uma exposição 

alusiva aos Jogos Olímpicos da Era Moderna. 

 

Pelo significado do acontecimento, realçamos a presença do Sr. Presidente do 

Comité Olímpico Português, Comandante Vicente Moura, dos Atletas Olímpicos 

Joana Prates e Nuno Merino e da Sra. Presidente da Academia Olímpica de 

Portugal. 

 

É de realçar o excelente trabalho desenvolvido pelos Srs. Funcionários da 

Câmara Municipal, que procederam aos arranjos de todas as infra-estruturas 
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desportivas da zona do Valbom, colocando-as em óptimas condições para as 

actividades desenvolvidas.» 

 

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 19:20 horas, o Senhor Presidente declarou 

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

Idália Maria Coelho Fonseca Bernardo, Chefe de Secção de Taxas e Licenças, 

subscrevo e assino. 


