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Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezassete, nesta vila de
Alcochete e salão nobre dos Paços do Concelho, pelas dezassete horas e trinta
minutos, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, sob a presidência do Dr. Luís
Miguel Carraça Franco, na qualidade de presidente da Câmara, encontrando-se
presentes os senhores vereadores José Luís dos Santos Alfélua, Susana Isabel
Freitas Custódio e Jorge Manuel Pereira Giro.

Não compareceram a senhora vereadora Raquel Sofia Leal Franco Salvado
Prazeres, bem como os senhores vereadores Francisco José da Fonseca Giro e
Vasco André Marques Pinto, por motivo considerado justificado.

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 propôs e foi
aceite, a introdução dos seguintes pontos na Ordem do Dia:
-

Ratificação da isenção de taxas municipais

-

Voto de Louvor ao Futebol Clube de S. Francisco.

B. ORDEM DO DIA

1. Resumo diário da tesouraria

O senhor presidente informou que o valor do saldo, em disponibilidades de
operações orçamentais é de €2.342.995,86 (dois milhões, trezentos e quarenta e
dois mil, novecentos e noventa e cinco euros e oitenta e seis cêntimos).

A Câmara tomou conhecimento.
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2. Pagamentos autorizados entre reuniões

O senhor presidente informou que a senhora vereadora Raquel Sofia Leal Franco
Salvado Prazeres, entre os dias 26/04/2017 e 09/05/2017, autorizou o pagamento
da despesa no montante de €271.222,13 (duzentos e setenta e um mil, duzentos e
vinte e dois euros e treze cêntimos) conforme as ordens de pagamento emitidas do
n.º 1178 ao n.º 1310.

A Câmara tomou conhecimento.

3. Aprovação de ata

Ata da reunião ordinária realizada no dia 26 de abril de 2017

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a ata da reunião
ordinária realizada no dia 26 de abril de 2017, por unanimidade.

4. ASSUNTOS PROPOSTOS PELO PRESIDENTE E VEREAÇÃO:
4.1 Ratificação do Despacho n.º 23/17 – 4.ª Alteração às Grandes Opções
do Plano de 2017 – PPI e AMR’s

Pelo senhor presidente foi proposto o seguinte assunto:

«Pelo Despacho, datado de 5 de maio 2017, foi aprovada a 4.ª Alteração às
Grandes Opções do Plano 2017 – 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.»
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Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o assunto proposto
por unanimidade, bem como anexar os referidos documentos como Doc. 1.

4.2 Ratificação do Despacho n.º 24/17 – 4.ª Alteração ao Orçamento de
2017

Pelo senhor presidente foi proposto o seguinte assunto:

«Pelo Despacho, datado de 5 de maio de 2017, foi aprovada a 4.ª Alteração ao
Orçamento de 2017, 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 unanimidade, bem como anexar os referidos documentos como Doc. 2.

4.3 Acordo de pagamento e perdão de juros moratórios sobre rendas em
atraso

Pela senhora vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foi proposto o seguinte
assunto:

«De acordo com informações da Divisão de Administração e Gestão de Recursos e
da Divisão de Intervenção Social – Desenvolvimento Social, Sérgio Paulo da Cal
Macedo, arrendatário da fração sita na rua Virgílio Martinho, n.º 3 – 1.º Esq., em
Alcochete, apresentou uma confissão de dívida relativa a 19 rendas de habitação,
vencidas e não pagas, para as quais solicitou acordo de pagamento fracionado e
perdão dos 50% da indemnização.
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No entanto, atendendo à precária situação económico-financeira da família, propõe-se que a Câmara prescinda da cobrança das indemnizações moratórias no valor
de €462,08 (quatrocentos e sessenta e dois euros e oito cêntimos) referentes aos
€923,97 (novecentos e sessenta e dois euros e noventa e sete cêntimos),
declarados em confissão de dívida, que deverão ser amortizados através de uma
prestação mensal de €25,00 (vinte e cinco euros), juntamente com renda vencida e
correspondente ao mês seguinte.»

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

4.4 Apoio ao Movimento Associativo Popular – Celebração de ContratoPrograma para o ano de 2017: Andante Associação Artística

Pelo senhor presidente foi proposto o seguinte assunto:

«O Movimento Associativo Popular tem um papel determinante no desenvolvimento
local, com uma intervenção inequívoca em áreas como a cultura, o recreio e o
desporto. Com efeito, a influência social, cultural, económica e política do
Movimento Associativo Popular, também contribui para o reforço da cidadania e por
isso deve ser apoiado.

Entretanto, há que garantir esse apoio ao Movimento Associativo Popular e aos
seus dirigentes, procurando atenuar as dificuldades quotidianas sentidas para
manter o funcionamento da sua atividade regular, com a devida definição de
critérios respeitando os princípios da justiça, equidade e rentabilidade social, onde o
rigor e a transparência são fatores essenciais para a concretização de um projeto
participado, assente na parceria e cooperação.

Assim:
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- Considerando as atribuições dos municípios consagradas no artigo 23.º, n.º 2,
alíneas e) e f) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos domínios da cultura,
dos tempos livres e desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento;
- Considerando a competência da Câmara Municipal, nos termos das alíneas o)
e u), do artigo 33.º, n.º 1 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, no âmbito da
concessão de apoio financeiro ou de qualquer outra natureza a instituições
legalmente constituídas, com vista à execução de obras, à realização de
eventos de interesse para o município ou ao desenvolvimento de atividades de
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra;
- Considerando a necessidade imprescindível em garantir a eficácia e a
transparência na atribuição dos apoios e comparticipações, de acordo com uma
estratégia de prioridades, que procura na dinâmica comunitária associativa,
respeitando a sua autonomia, contribuir para a democratização e o
desenvolvimento sustentado das atividades num processo de parceria;
- Considerando as reuniões dinamizadas com os interessados, com a indicação
das atividades a serem consideradas para o ano de 2017, bem como os
critérios para a atribuição dos apoios, tendo os presentes concordado com a
proposta apresentada;
- E considerando que as coletividades, abaixo referenciadas, cumprem, à data,
com o estabelecido no n.º 3, do artigo 7.º do capítulo III, do Regulamento de
Apoio ao Movimento Associativo, conforme informação n.º 33-MAC, de
05/05/2017.

Nesse sentido, tendo em conta os considerandos anteriormente referidos, submete-se para discussão e deliberação a proposta de contrato-programa a celebrar com a
Andante Associação Artística, com quem estão acordadas as formas de apoio.»

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o assunto proposto
por unanimidade, bem como anexar o referido contrato-programa como Doc. 3.
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4.5 Ratificação da Isenção de taxas municipais

Pela senhora vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foi proposto o seguinte
assunto:
«A ADA – Associação para o Desenvolvimento de Alcochete, é uma associação
sem fins lucrativos e tem como objetivos, a promoção, divulgação e execução de
ações que permitam o desenvolvimento social, educativo, cultural, desportivo,
formativo e da saúde dos diferentes grupos etários, principalmente dos mais
vulneráveis, em situação de pobreza e exclusão social, num âmbito de ação que
abrangerá as populações das freguesias de Alcochete.

Esta associação, promoveu uma iniciativa de danças no espaço central do Jardim
do Rossio no dia 29 de abril, no âmbito das comemorações do 6.º aniversário, pelo
que solicitou a isenção das respetivas taxas municipais.

Face ao exposto e de acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento
de Taxas Municipais, em vigor no Município de Alcochete, propomos a ratificação
da isenção das taxas de ocupação do espaço público.»

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

4.6 Voto de Louvor ao Futebol Clube de São Francisco

Pela senhora vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foi proposto o seguinte
assunto:

«No passado dia 6 de maio de 2017, o Futebol Clube São Francisco, por intermédio
da sua equipa sénior de Futsal, escreveu mais uma página de glória na sua história,
atingindo a subida à II Divisão Nacional, na condição de campeão distrital da
Associação de Futebol de Setúbal.
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A Câmara Municipal de Alcochete felicita todos os dirigentes, técnicos, seccionistas,
jogadores, familiares e massa associativa pela qualidade demonstrada ao longo de
toda a época desportiva e formula votos de um futuro pleno de êxitos e sucessos.

Propõe-se assim, um Voto de Louvor ao desempenho do Futebol Clube de São
Francisco e que, depois de integrado em ata, seja dado conhecimento do mesmo,
por escrito, à direção da coletividade.»

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

5. Apoios financeiros

Não foram apresentadas propostas.

6. Informações

Pelo senhor presidente foi prestada a seguinte informação:
1 – Minuta da ata da sessão da Assembleia Municipal

O senhor presidente da Câmara deu conhecimento do teor das deliberações
tomadas na sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 27 de abril de
2017, através da minuta da ata.

A Câmara tomou conhecimento.

2 – Reunião de Câmara descentralizada

«Na sequência da proposta aprovada em reunião de Câmara, no passado dia 15 de
fevereiro “Reuniões de Câmara descentralizadas para o ano de 2017”, informo que
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a próxima reunião de Câmara descentralizada se realizará no dia 24 de maio, na
freguesia de Alcochete, lugar da Fonte da Senhora, com início às 21:00 horas.»

A Câmara tomou conhecimento.

2 – Atividades do Setor de Cultura: Abril

«1. Atividades para o público em geral

. Exposição Os Alcochetanos na Central Tejo: memórias
Local: Núcleo Sede do Museu Municipal
Públicos: 13

. Exposição Invasão Exótica: o Tejo sob Ameaça
Local: Fórum Cultural de Alcochete
Públicos: 94
. Exposição O Universo da Marioneta – exposição itinerante do Museu da Marioneta
(atividade integrada no programa de marionetas, fantoches e formas animadas Viva
a Marioneta!)
Local: Biblioteca de Alcochete
Públicos: n.c.

. A Noite dos Contos do Mundo
Local: Biblioteca de Alcochete
Dia: 1
Públicos: 105

. Formação TIC 2.0 (tecnologias de informação e comunicação)
Locais: Biblioteca de Alcochete, Biblioteca do Centro Escolar de São Francisco e
Biblioteca da Junta de Freguesia de Samouco
Dias: 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 26 e 28
Sessões: 18
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Públicos: 116
. Formação TIC (UNISFA – Universidade Sénior de São Francisco de Assis)
Local: Biblioteca do Centro Escolar de São Francisco
Dias: 20 e 27
Sessões: 2
Públicos: 20

. Teatro A Última Viagem de Lénine
Local: Fórum Cultural de Alcochete
Dia: 21
Públicos: 47
Integrado no programa de comemorações do 25 de abril e 1.º de maio

. Música Cais Sodré Funk Connection
Local: Largo Almirante Gago Coutinho (jardim do Coreto)
Dia: 22
Públicos: n.c.
Integrado no programa de comemorações do 25 de abril e 1.º de maio
. Mr. Mouse tira dúvidas…
Local: Biblioteca de Alcochete
Dia: 26
Sessões: 1
Públicos: 4

. Workshop Livros em Movimento (por Rodolfo Castro)
Local: Biblioteca de Alcochete
Dia: 29
Públicos: 31
Integrado no projeto Voluntários de Leitura

. Festival de Folclore
Local: Largo 1.º de maio (São Francisco)
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Dia: 30
Públicos: n.c.
Integrado no programa de comemorações do 25 de Abril e 1.º de Maio com a
participação dos três grupos etnográficos do concelho

2. Atividades para públicos escolares

. Visita orientada ao Núcleo Sede do Museu Municipal
Local: Núcleo Sede do Museu Municipal
Dias: 11 e 12
Sessões: 3
Públicos: 41 (ATL’s)

. O Círio dos Marítimos de Alcochete
Locais: estabelecimentos de ensino
Dias: 19, 20, 26 e 27
Sessões: 4
Públicos: 91 (ensino pré-escolar)

. Semana da leitura: A Biblioteca vai às escolas celebrando o prazer de ler
Locais: estabelecimentos de ensino
Dias: 21 e 26
Sessões: 4
Públicos: 151(101 do ensino pré-escolar e 50 do 2.º ciclo do EB)

. Na Voz dos Jovens
Locais: Largo Almirante Gago Coutinho – jardim do Coreto (concentração final) e
arruamentos da vila de Alcochete
Dias: 24
Públicos participantes: 275
Integrado no programa de comemorações do 25 de Abril e 1.º de Maio

. Hora do Conto
Local: Biblioteca da Junta de Freguesia de Samouco
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Dia: 27
Sessões: 4
Públicos: 102 (ensino pré-escolar e 1.º ciclo do EB)

3. Atividades para famílias
. No 1.º sábado de casa mês… Era uma Vez! – Histórias da verdade e da mentira
Local: Biblioteca de Alcochete
Dia: 1
Sessões: 2
Públicos: 65

. Teatro de Papel: Cindy
Local: Biblioteca de Alcochete
Dia: 8
Públicos: 40
Integrado no programa “Viva a Marioneta!” – marionetas, fantoches e formas
animadas

. Histórias de Fantoches (teatro de fantoches)
Local: Núcleo Sede do Museu Municipal
Dia: 22
Públicos: 25
Integrado no programa “Viva a Marioneta!” – marionetas, fantoches e formas
animadas

. Pais e Filhos Vem ao Museu ver a Festa do Círio
Local: Núcleo Sede do Museu Municipal
Dia: 23
Públicos: 10

. O Zé do Telhado + O Castelo Assombrado (teatro Dom Roberto)
Local: Fórum Cultural de Alcochete
Dia: 29
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Públicos: 39
Integrado nos programas “Viva a Marioneta!” – marionetas, fantoches e formas
animadas e “Sábado Gigantes para Gente Miúda”

4. Atividades para crianças e jovens

. Xadrez na Biblioteca de Alcochete
Local: Biblioteca de Alcochete
Dia: 8, 22 e 29
Sessões: 3
Públicos: 23

. Visita orientada à exposição Invasão Exótica: o Tejo sob Ameaça
Local: Fórum Cultural de Alcochete
Dia: 12
Públicos: 35

. Páscoa na Biblioteca
Local: Biblioteca da Junta de Freguesia de Samouco
Dia: 12
Públicos: 40

. Páscoa na Biblioteca
Local: Biblioteca de Alcochete e Biblioteca do Centro Escolar de São Francisco
Dia: 18
Sessões: 2
Públicos: 97
Integrado na programação CAF para férias da Páscoa

. Tinóni dos livros
(atividade dirigida às crianças dos Hospitais Garcia de Orta e N.ª Sr.ª do Rosário)
Local: Hospital Garcia de Orta (Almada)
Dia: 27
Públicos: 9
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5. Atividades para séniores
. Oficina da Memória – Tradições da Páscoa
Local: Biblioteca do Centro Escolar de São Francisco
Dia: 13
Públicos: 9

. Momentos de lazer com contos de saber
(atividade dirigida aos utentes da Santa Casa da Misericórdia de Alcochete)
Local: Santa Casa da Misericórdia de Alcochete (Sala de convívio e Centro de dia)
Dia: 27
Sessões: 2
Públicos: 67
N.º de públicos – TOTAL: 1549

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE

Não se registaram quaisquer 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 17:50 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.
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