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Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezasseis, no Edifício da 

Junta de Freguesia de S. Francisco, pelas vinte e uma horas, reuniu ordinariamente 

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

qualidade de presidente da Câmara, encontrando-se presentes os senhores 

vereadores, José Luís dos Santos Alfélua, Susana Isabel Freitas Custódio, Jorge 

Manuel Pereira Giro, Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres, Maria Teresa 

Filipe de Moraes Sarmento e Vasco André Marques Pinto. 

 

O senhor presidente declarou aberta a reunião. 

 

A. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Aberto o Período de Antes da Ordem do Dia, o senhor presidente da Câmara 

agradeceu à Junta de Freguesia de S. Francisco, na pessoa do seu presidente, a 

cedência das instalações para a reunião realizada durante a tarde, o atendimento 

ao público e para a reunião ordinária. 

 

 

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 €529 804,52 

(quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e quatro euros e cinquenta e dois 

cêntimos). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

2. Pagamentos autorizados entre reuniões 

 

A senhora vereadora Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres informou que 

entre os dias 16.03.2016 e 29.03.2016, autorizou o pagamento da despesa no 

montante total de €497 286,20 (quatrocentos e noventa e sete mil duzentos e 
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oitenta e seis euros e vinte cêntimos), conforme as ordens de pagamento emitidas 

do n.º 871 ao n.º 1006. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

3. Aprovação da ata da reunião ordinária realizada em 16 de março de 2016 

 
O assunto foi retirado para posterior deliberação. 

 

 

4. ASSUNTOS PROPOSTOS PELO PRESIDENTE E VEREAÇÃO: 

 

4.1 Ratificação do Despacho n.º 9/16 – 2.ª Alteração às Grandes Opções do 

Plano de 2016 – PPI e AMR’S 

 

Pelo senhor presidente foi proposto o seguinte assunto. 

 

«Pelo Despacho, datado de 15 de março 2016, foi aprovada a 2.ª Alteração às 

Grandes Opções do Plano 2016 – Plano Plurianual de Investimentos e Atividades 

Mais Relevantes, cujos documentos se submetem a ratificação da Câmara 

Municipal, de harmonia com o n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. 

 

Assim, proponho a aprovação referente a esta deliberação.» 

 

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

por maioria, com 1 abstenção do CDS-PP e 6 votos a favor do PS e da CDU, bem 

como anexar os referidos documentos como Doc. 1. 

 

 

4.2 Ratificação do Despacho n.º 10/2016 – 3.ª Alteração ao Orçamento de 

2016 

 

Pelo senhor presidente foi proposto o seguinte assunto: 
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«Pelo Despacho, datado de 15 de março de 2016 foi aprovada a 3.ª Alteração ao 

Orçamento de 2016, cujos documentos se submetem a ratificação da Câmara 

Municipal, de harmonia com o n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. 

 

Assim, proponho a aprovação referente a esta deliberação.» 

 

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

por maioria, com 2 abstenções do PS e do CDS-PP e 5 votos a favor da CDU, bem 

como anexar os referidos documentos como Doc. 2. 

 

A senhora vereadora Teresa Sarmento fez a seguinte declaração de voto em nome 

do PS: 

 

“Quero registar que são operações de gestão corrente, normais em termos 

gestionários e, portanto, não conflituam com quaisquer normativos legais, daí a 

minha aprovação.” 

 

 

4.3 Assinatura de Carta de Compromisso – Cidade dos Afetos – Ratificação 

 

Pela senhora vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foi proposto o seguinte 

assunto: 

 

«O projeto “Cidade dos Afetos” pretende chamar para o dia-a-dia das comunidades, 

os afetos como mecanismo fundamental de desenvolvimento da afetividade entre 

as pessoas, o desenvolvimento de relações afetivas aos lugares, costumes e 

tradições e a diminuição da violência. 

 

A Câmara Municipal de Alcochete, representada pela vereadora do Pelouro da 

Saúde, Dra. Susana Custódio e a Delegada de Saúde do Arco Ribeirinho (Pólo 

Alcochete), Dra. Lina Maria Guarda, com o apoio do Agrupamento de Centros de 

Saúde do Arco Ribeirinho (ACESAR) representado pela Presidente do Conselho 

Clínico, Dra. Maria José Branco, aderiram ao movimento “Cidade dos Afetos” 
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assumindo publicamente o compromisso de, nas suas áreas de responsabilidade, 

contribuírem para ajudar a desenvolver os afetos no respetivo município. 

 

Neste âmbito, propõe-se a ratificação da assinatura da carta de compromisso, pela 

Câmara Municipal de Alcochete, Montijo e Moita no dia 15 de março 2016, no 

Fórum Cultural de Alcochete a qual se anexa.” 

 

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

por unanimidade, bem como anexar a referida Carta de Compromisso como Doc. 3. 

 

 

4.4 Celebração de Protocolo com Cereja Aventura 

 

Pela senhora vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foi proposto o seguinte 

assunto: 

 

«A Cereja Aventura é uma empresa de animação turística e organização de 

eventos, sediada no concelho de Alcochete, que realiza atividades de aventura – 

jogos de paintball, escalada, rappel, tiro com arco e flecha, orientação, caça ao 

tesouro, jogos tradicionais, entre outras, e que tem por objetivo proporcionar 

momentos de lazer e bem-estar e lazer aos seus clientes. 

 

A Câmara Municipal de Alcochete, reconhecendo o trabalho realizado pela Cereja 

Aventura e a colaboração que esta lhe tem prestado no âmbito da realização do 

programa “Férias Ativas”, bem como em outros programas desenvolvidos pela 

autarquia, manifesta o seu interesse em formalizar, e estreitar, a colaboração já 

existente. 

 

Nesse sentido, propõe-se a celebração do protocolo de parceria, em anexo, que se 

submete à aprovação da Câmara Municipal.» 

 

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

por unanimidade, bem como anexar o referido protocolo como Doc. 4. 
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4.5 Alienação de viatura usada – Análise das propostas 

 

Pela senhora vereadora Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres foi proposto o 

seguinte assunto: 

 
«No seguimento da deliberação da Câmara Municipal, de 2 de março de 2016 e 

após afixação do respetivo edital n.º 14/2016, foram apresentadas, dentro do prazo 

limite, duas propostas para a alienação da viatura usada. 

 

Propostas apresentadas: 

 

– Magda Alexandra Marques Caeiro – €500.00,00 

– Luís Miguel Dias Ventura – 450.00,00 

 

Conforme informação da DAGR-Património-24, de 22 de março de 2016 (em 

anexo), as propostas apresentadas obedecem às condições de admissão. 

 

Face ao exposto, e tendo em conta o referido no n.º VI das condições de admissão 

onde se menciona que “A adjudicação será efetuada a quem tiver proposto o valor 

mais elevado”, propõe-se a alienação da viatura usada a Magda Alexandra 

Marques Caeiro, pelo valor de €500.00,00 (quinhentos euros). 

 

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

por unanimidade, bem como anexar a referida informação como Doc. 5. 

 

 

6. Informações 

 

Pela senhora vereadora Raquel Sofia Leal Fraco Salvado Prazeres foi 

prestada a seguinte informação: 

 

– Dia Internacional da Mulher 

 

«Teatro – As Mentiras que os Homens Contam 
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Com interpretação de Almeno Gonçalves, Joaquim Nicolau, Fernando Ferrão e 

António Melo, As mentiras que os homens contam apresentou-nos a hilariante 

história de Jorge e Carla, um casal que vive os problemas e alegrias de qualquer 

relacionamento, num meio social comum para a maioria das pessoas, com amigos 

“sacanas”, algumas amantes, onde as personagens se colocam em situações 

embaraçosas por mentiras inocentes. 

 

Dia: 4 de março 

Local: Fórum Cultural de Alcochete 

Hora: 21h30 

Públicos: 269 

 

As murtoseiras nas secas do bacalhau de Alcochete 

 

A Câmara Municipal de Alcochete em parceria com a Câmara Municipal da Murtosa 

partilhou memórias e conversas carregadas de muitas emoções, vividas pelas 

murtoseiras que trabalharam nas antigas secas do bacalhau de Alcochete. 

 

A apresentação do documentário As Murtoseiras nas Secas do Bacalhau de 

Alcochete, produzido pela Câmara Municipal da Murtosa com o apoio do museu 

municipal de Alcochete, contou com a presença de um grupo de residentes do 

concelho da Murtosa, entre os quais se destacaram três senhoras que trabalharam 

nas secas do bacalhau de Alcochete e que fizeram questão de participar 

ativamente na conversa que decorreu após o visionamento do documentário. 

 

Dia: 5 de março 

Local: Biblioteca de Alcochete 

Hora: 16h00 

Públicos: 60 

 

Ofertas de flores às mulheres do concelho 
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Como é tradicional, a Câmara Municipal, acompanhada dos executivos das Juntas 

de Freguesia e pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal percorreu as ruas do 

concelho na oferta de flores às mulheres, numa manifestação pelo apreço e 

importância que o papel das mulheres tem em qualquer sociedade moderna. 

Ao longo de todo o dia foram várias as centenas de mulheres com quem se pode 

trocar palavras e impressões não só sobre o seu papel na sociedade, mas também 

sobre as suas preocupações quotidianas. 

 

Dia: 8 de março 

Local: Concelho» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 

 

Registaram-se as seguintes intervenções: 

 

Sr. Serafim Apóstolo: 

 

Agradeceu a reparação do pavimento junto à sua residência, informando que o 

referido agradecimento é extensível a toda a equipa de trabalho. 

 

 

Sr. Luís Madeira (Presidente da Junta de Freguesia de S. Francisco): 

 

Agradeceu a realização da reunião descentralizada na freguesia de S. Francisco, 

reiterando uma vez mais a disponibilidade na cedência das instalações. 

 

 

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. 
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ENCERRAMENTO 

E nada mais havendo a tratar, pelas 21:50 horas o senhor presidente declarou 

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

Maria Coelho Fonseca Bernardo, coordenadora técnica, subscrevo e assino. 


