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Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, nesta vila de 

Alcochete e salão nobre dos Paços do Concelho, pelas dezassete horas e trinta 

minutos, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, sob a presidência do senhor 

José Luís dos Santos Alfélua, na qualidade de vice-presidente da Câmara, 

encontrando-se presentes os senhores vereadores, Jorge Manuel Pereira Giro, 

Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres, Maria Teresa Filipe de Moraes 

Sarmento e João Pedro Varela Pereira da Silva Marques. 

 

Não compareceram o senhor presidente da Câmara, a senhora vereadora Susana 

Isabel Freitas Custódio e o senhor vereador Vasco André Marques Pinto, por 

motivo considerado justificado. 

 

O senhor vice-presidente declarou aberta a reunião. 

 

 

A. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

B. ORDEM DO DIA 

 

1. Resumo diário da tesouraria 

 

A senhora vereadora Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres informou que o 

valor do saldo, em disponibilidades de operações orçamentais é de €929.580,94 

(novecentos e vinte e nove mil, quinhentos e oitenta euros e noventa e quatro 

cêntimos). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

2. Pagamentos autorizados entre reuniões 

 

A senhora vereadora Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres informou que 

entre os dias 08/07/2015 a 21/07/2015, autorizou o pagamento da despesa, no 

montante total de €654.127,35 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, cento e vinte 
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sete euros e trinta e cinco cêntimos), conforme as ordens de pagamento emitidas 

do número 2259 ao número 2387. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

3. Ata da reunião ordinária realizada em 8 de julho de 2015 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a ata da reunião 

ordinária, realizada em 8 de julho, por unanimidade. Não votou o senhor vereador 

João Pedro Varela Pereira da Silva Marques, por não ter estado presente. 

 

 

4. ASSUNTOS PROPOSTOS PELO VICE-PRESIDENTE E VEREAÇÃO: 

 

4.1 Emissão de parecer relativo ao aumento de compartes de prédio 

rústico 

 

Pelo senhor vice-presidente foi proposto o seguinte assunto: 

 

«Considerando: 

 

1. Que através do requerimento n.º 1789/SGD e 1568/SGD, de 13 de julho e 

17 de junho, Joaquim Boieiro e Aurélia Alves da Silva Boieiro submeteu um 

pedido à Câmara Municipal solicitando parecer relativo ao aumento de 

compartes de um prédio rústico sito no Vale de Mouros, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Alcochete sob o nº 4011/20090506, 

inscrito na Matriz rústica sob n.º 6 secção B, propriedade de Joaquim 

Boieiro e Aurélia Alves da Silva Boieiro. 

 

2. Que o pedido de parecer prevê a realização de escritura pública de doação 

a Ana Cristina da Silva Boieiro Rodrigues e Maria do Rosário da Silva 

Boieiro. 
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Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal delibere, nos termos do n.º 1 do 

artigo 54.º da Lei n.º 64/2003 de 23 de agosto, emitir parecer favorável ao 

aumento do número de compartes do referido prédio, uma vez que não haverá 

lugar ao parcelamento físico, em violação do regime legal dos loteamentos 

urbanos.» 

 

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o assunto proposto 

por unanimidade. 

 

 

4.2 Festas do Barrete Verde e das Salinas – Cedência de terrado 

 

Pelo senhor vice-presidente foi proposto o seguinte assunto: 

 

«Considerando: 

 

1. Que o Aposento do Barrete Verde de Alcochete pretende levar a efeito, de 

7 a 14 de agosto de 2015, as Tradicionais Festas do Barrete Verde e das 

Salinas; 

 

2. Que estas festividades assumiram desde há muito, um carácter de tradição 

no concelho de Alcochete, apresentando-se como um cartão-de-visita e 

uma verdadeira exaltação da cultura e identidade local, com inúmeras 

iniciativas de índole cultural, desportiva e recreativa. 

 

Propõe-se que, nos termos e para efeitos do disposto na alínea qq) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com o 

disposto no Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de novembro, e no Decreto-Lei n.º 

310/2002, de 18 de dezembro, e no artigo 7.º do Regulamento Municipal sobre 

Instalação e Funcionamento de Recintos de Espetáculos e Divertimentos 

Públicos, a Câmara Municipal de Alcochete delibere: 

 

— Autorizar a cedência da exploração do espaço público do terrado em 

Alcochete, conforme planta em anexo, ao Aposento do Barrete Verde, 
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observando com os condicionalismos técnicos de segurança e 

mobilidade, que vierem a ser determinados pelos serviços municipais.» 

 

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o assunto proposto 

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

 

 

4.3 Isenção do pagamento de taxa – Núcleo Sportinguista do Concelho de 

Alcochete 

 

Pelo senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi proposto o seguinte assunto: 

 

«De acordo com a informação técnica da Divisão de Desporto, Juventude e 

Movimento Associativo n.º 28, datada de 07/07/2015, referente ao supra 

mencionado assunto, somos pelo presente a propor, para deliberação, da 

digníssima Câmara Municipal de Alcochete: 

 

— Isenção do pagamento da taxa no valor de €56,59 (cinquenta e seis euros e 

cinquenta e nove cêntimos) nos termos e para os efeitos dos artigos 35.º e 

59.º do Regulamento das Taxas Municipais, publicado em Diário de 

República, 2.ª Série, de 3 de dezembro de 2010.» 

 

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o assunto proposto 

por unanimidade. 

 

 

5. Apoios Financeiros 

 

Não foram apresentadas propostas. 

 

6. Informações 

 

Não foram prestadas informações. 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 

 

Não se registaram intervenções. 

 

 

Mais foi deliberado aprovar a presente ata em minuta, nos termos do n.º 2 do artigo 

57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

 

ENCERRAMENTO 

E nada mais havendo a tratar, pelas 18:10 horas, o senhor vice-presidente declarou 

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

Cláudia Soares Ribeiro Rodrigues Barrinha da Cruz, assistente técnica, subscrevo 

e assino. 


