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Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezassete, nesta vila de
Alcochete e edifício da Biblioteca Municipal de Alcochete, 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 as senhoras vereadoras, Susana Isabel Freitas Custódio,
e Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres e os senhores vereadores, Jorge
Manuel Pereira Giro, Francisco José da Fonseca Giro e Vasco André Marques
Pinto.

Não compareceu a esta reunião o senhor presidente, por motivo considerado
justificado.

O senhor vice-presidente declarou aberta a reunião.

A. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

Aberto o Período de Antes da Ordem do Dia, a senhora vereadora Susana Custódio
prestou a seguinte informação:

- Em março último, informou a Câmara da reunião que ocorreu em 24 de fevereiro,
na qual participou, tendo estado também presentes o senhor delegado da DGEST,
o Agrupamento de Escolas (Direção e Conselho Geral) e representantes das
Associações de Pais. Nesta reunião, a DGEST informou ir disponibilizar para a
Escola EB.2,3 El-Rei D. Manuel I a verba de €114.330,00 para proceder à
substituição da rede informática e de equipamento informático, bem como substituir
nas coberturas as placas de fibrocimento que contêm amianto.

Dada a informação, afirmou ter sido com algum espanto que recebeu a informação
por telefone, do senhor delegado regional da DGEST, que a verba destinada às
duas intervenções atrás mencionadas, já não correspondia à atual intenção do
Ministério da Educação, dado que apenas irão proceder à substituição das placas
de fibrocimento na cobertura.
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Referiu no entanto, que para além destas intervenções, a Câmara desde há muito
tempo que vem manifestando outras preocupações com este estabelecimento
escolar, nomeadamente com as condutas de água e rede elétrica. Outra
preocupação, prende-se com a dificuldade que existe nesta escola em albergar o
número de turmas necessário no presente ano letivo.

A Câmara foi contactada, pelo senhor delegado da DGEST, no sentido de perceber
se poderia ser disponibilizado algum monobloco ou contentor para reforço das salas
da escola, mas a Câmara não dispõe destes equipamentos.

Na sua opinião, tudo isto traduz uma manifesta falta de visão para aquilo que é a
Carta Educativa. A Câmara também passou por momentos de grande dificuldade
económico-financeiros, mas o Município pode afirmar que tem uma estratégia para
o seu parque escolar, que pretende dar resposta a todas as turmas de 1.º ciclo em
regime de horário normal.

Lembrou que esta escola foi construída há mais de trinta anos e nunca desde então
foi pensada outra solução de raiz, que passasse por exemplo, pela construção de
outro estabelecimento de ensino, ou então, pelo seu alargamento, de forma
faseada.

Informou também, que a Associação de Pais tenciona, nos dias 12 e 13 de
setembro (data prevista para o início do ano letivo) encerrar o estabelecimento, por
este não conseguir garantir espaços de sala de aula para todos os alunos que
manifestaram a sua preferência para frequentar a escola EB 2,3 El-Rei D. Manuel I.

O senhor vereador Jorge Giro lamentou o teor da informação quanto ao
desinvestimento no Parque Escolar que pertence ao Estado que se vem a verificar
há já muito tempo.

O senhor vereador Vasco Pinto partilhou da opinião dos anteriores vereadores e
lamentou o adiamento das obras na escola. Entende que existem vários tipos de
problemas, mas são sempre os alunos os prejudicados, não deixando contudo de
salientar que o desinvestimento na Educação não é recente. Se não é benevolente
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relativamente às escolas com Tutela do Município, também não o é em relação às
que Tutela o Estado.

O senhor vereador Francisco Giro concordou com o anteriormente referido,
esperando no entanto, que a substituição da rede e de equipamento informático
fique apenas suspensa por algum tempo.

O senhor vereador José Luís Alfélua reforçou que, independentemente dos partidos
representados na Câmara, se torna necessário defender os interesses das
crianças, pelo que subscreve tudo o que atrás foi dito.

Afirmou ainda que, para além da degradação do Parque Escolar, acresce um outro
problema, ou seja, a rotura deste (que a Câmara desconhecia). Não se deve gerir
desta forma um Parque Escolar e a Câmara ficará a aguardar por mais informação
para perceber a forma de o resolver, para que a Câmara possa ser um parceiro
ativo na sua resolução.

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 €3.169.309,66
(três milhões, cento e sessenta e nove mil trezentos e nove euros e sessenta e seis
cêntimos).

A Câmara tomou conhecimento.

2. Pagamentos autorizados entre reuniões

O senhor vice-presidente da Câmara informou que de 26/07/2017 a 08/08/2017, a
senhora vereadora Raquel Prazeres autorizou o pagamento da despesa nos
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montantes de €277.080,31, (duzentos e setenta e sete mil oitenta euros e trinta e
um cêntimos) conforme as ordens de pagamento emitidas do n.º 2243 ao n.º 2449.

A Câmara tomou conhecimento.

3. Aprovação de ata

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

Submetida à discussão, o senhor vereador Francisco Giro solicitou a inserção de
informação que prestou, aquando da discussão do ponto 4.1, pelo que o senhor
vice-presidente propôs que a ata fosse aprovada na reunião seguinte, o que foi
aceite.

4. ASSUNTOS PROPOSTOS PELO PRESIDENTE E VEREAÇÃO:
4.1 Plano de Coordenação – Festas do Barrete Verde e das Salinas –
Edição 2017

Pelo senhor vice-presidente foi apresentada a seguinte proposta:

«A necessidade de constituir um dispositivo de prevenção e resposta integrado, no
âmbito da proteção e socorro, adequado ao risco acrescido e identificado, com
elevado grau de prontidão, têm sido uma preocupação do Serviço Municipal de
Protecção Civil, no desenvolvimento de ações preventivas que procuram
salvaguardar a segurança de pessoas e bens, durante o período das Festas do
Barrete Verde e das Salinas que decorrem de 11 a 16 de agosto, para o qual foi
elaborado o Plano de Coordenação (PC), em estreita articulação com os Bombeiros
Voluntários de Alcochete, Guarda Nacional Republicana e Aposento do Barrete
Verde.
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Neste PC, eminentemente operacional, estão referenciadas as estratégias de
atuação dos agentes de Protecção Civil, as suas responsabilidades, os sistemas de
alerta, os planos prévios de intervenção, a estrutura de coordenação, a
administração e logística, entre outras medidas preventivas, como essencial para
obtenção de um bom planeamento e organização das operações de proteção e
socorro necessárias à resposta.

Assim, e após análise, propõe-se a aprovação do referido plano que será remetido
a todas as entidades envolvidas e à Autoridade Nacional de Protecção Civil –
Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, para período de vigência
referido anteriormente.”

Submetida à discussão, a senhora vereadora Raquel Prazeres salientou a ação da
GNR nas festas do Samouco (com posto avançado na junta de freguesia). Este
reforço teve um impacto muito positivo junto da população e na qualidade de
munícipe com três crianças, sentiu de forma muito agradável a presença da GNR
em termos de segurança, comparativamente com o ano anterior.

De igual forma, espera que nas festas do Barrete Verde e da Salinas, o reforço
(com posto avançado na Fundação João Gonçalves Júnior) se faça sentir de forma
positiva em termos de segurança.»

Submetido à votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por unanimidade.

4.2 Procedimento de Concurso Público da empreitada de “Requalificação
da rua do Láparo” – Proc.º I-055/17/CP – Erros e Omissões/Manutenção
da suspensão do prazo fixado para apresentação de propostas Ratificação

Pelo senhor vice-presidente foi apresentada a seguinte proposta:
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«De acordo com a informação técnica da DAGR.CP-263, datada de 04-08-2017,
referente ao supra mencionado procedimento, somos pelo presente a propor,
para deliberação, da digníssima Câmara Municipal de Alcochete:

A ratificação da decisão do sr. vice-presidente de manutenção da suspensão do
prazo fixado para apresentação das propostas por um período de 60 dias, sendo
o mesmo retomado após publicitação da decisão sobre as listas de erros e
omissões apresentadas, conforme o disposto no artigo n.º 35, n.º 3 da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de
ratificação por unanimidade, bem como anexar a referida informação técnica como
Doc.1.

4.3 Junta de Freguesia de S. Francisco – Pedido de colaboração para
procedimento disciplinar – Nomeação de Instrutor/a – Ratificação

Pelo senhor vice-presidente foi apresentada a seguinte proposta:

«De acordo com a informação técnica da DAGR, datada de 28-07-2017,
referente ao supra mencionado procedimento, somos pelo presente a propor,
para deliberação, da digníssima Câmara Municipal de Alcochete:

A ratificação da decisão do senhor vice-presidente de aceder ao pedido de
colaboração da Junta de Freguesia de S. Francisco, para nomeação de
trabalhador/a

desta digníssima

Câmara

Municipal, como instrutor/a do

procedimento disciplinar instaurado a trabalhadora daquela autarquia, a técnica
superior, licenciada em Direito, Maria Helena Labreca Samouqueiro, nos termos
do disposto no artigo n.º 35, n.º 3 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro em
conjugação com o artigo n.º 208, n.º 1, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de
ratificação por unanimidade.
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5. Apoios financeiros

Não foram apresentadas propostas.

6. Informações

Pela senhora vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foram prestadas
as seguintes informações:
– Comemoração do “Dia dos Avós”
“A Câmara Municipal de Alcochete comemorou, no passado dia 26 de julho, o “Dia
dos Avós”, e promoveu, nas três freguesias do concelho, um conjunto de
atividades lúdicas e desportivas (jogos tradicionais, animação da leitura, ateliês)
bem como um almoço, propiciando assim o convívio entre avós e netos, Para
completar o programa, as crianças presentearam os avós com canções,
declamação de poemas e uma lembrança.

Participaram neste programa comemorativo um total de 355 avós e netos
(crianças utilizadoras do serviço de prolongamento de horário), tendo a
participação por freguesia sido a seguinte:
Freguesia de Alcochete – 59 avós e 113 crianças;
Freguesia de S. Francisco – 55 avós e 50 crianças;
Freguesia do Samouco - 33 avós e 45 crianças.

Importa ainda referir que, na freguesia de Alcochete as atividades se realizaram
no Centro de Estágio/ Albergue da Juventude de Alcochete; na freguesia de S.
Francisco no Centro Escolar de S. Francisco e na freguesia do Samouco no jardim
do Coreto, tendo o almoço sido servido no Jardim de Infância da freguesia.”

A Câmara tomou conhecimento.
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Pelo senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi prestada a seguinte
informação:
– FestiSal

«Numa organização conjunta entre a Câmara Municipal de Alcochete, Fundação
das Salinas do Samouco, Lusoponte e Associação GilTeatro, realizou-se no
passado dia 22 de julho, a primeira edição do FestiSal, no complexo da Fundação
das Salinas do Samouco.

A adesão de quase um milhar de visitantes ao FestiSal superou as nossas
melhores expectativas, proporcionando a todos um variado número de atividades,
desde a rapação de sal, observação de aves, apresentações sobre a história do
Sal, degustação de alimentos confecionados com produtos das nossas Salinas,
entre outros.

Numa mostra daquilo que se produz no nosso concelho, igualmente realizou-se um
Mercadinho, que contou com uma excelente adesão dos comerciantes locais que,
com muito sucesso, viram escoar os seus produtos.

Sem dúvida que se tratou de uma iniciativa de sucesso, que deverá ter
continuidade numa próxima edição, possibilitando também um contacto privilegiado
com a natureza numa área protegida com 360 hectares.

A realização do FestiSal permitiu também que se vislumbrasse todo o trabalho que
está a ser desenvolvido na Fundação das Salinas do Samouco.

De 1 de Janeiro a 18 de julho do corrente ano, a Fundação já tinha superado os
4500 visitantes, dos quais 55% são crianças. Demonstração positiva do trabalho
que está a ser realizado no complexo das salinas, e simultaneamente projetando o
futuro quanto à sensibilidade ambiental, através das mulheres e homens de
amanhã.
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Não posso deixar de lamentar o facto de em setembro de 2012, aquando da
publicação em Diário da República pelo anterior governo liderado pelo PSD/CDS,
em se determinava a extinção da Fundação das Salinas do Samouco, o atual
primeiro candidato à Assembleia Municipal às próximas eleições autárquicas de 1
de outubro, Luiz Batista, tenha estado ao lado do governo, ao invés, de estar ao
lado de quem tudo fez para manter a Fundação de portas abertas, garantindo
assim, a manutenção daqueles postos de trabalho, a conservação e proteção
daquele espaço, e mantendo igualmente um dos principais pilares identitários das
nossas gentes. A Salicultura!

Ou seja, do que dependesse do Sr. Luiz Batista, a Fundação das Salinas do
Samouco, já não existia. Teria sido extinta!

Para quem tanto apregoa gostar deste concelho de Alma e Coração, apraz dizer-se
que não basta afirmá-lo, é preciso provar que realmente se gosta deste povo, do
seu ADN, da sua cultura e da sua identidade!

Situação que, comprovadamente, não sucedeu!

Termino, enaltecendo e agradecendo o esforço e a dedicação desenvolvidos pelos
trabalhadores da Câmara Municipal, e pelos trabalhadores da Fundação das
Salinas do Samouco, assim como, o imprescindível contributo de todos os
particulares e entidades que se associaram à primeira edição do FestiSal,
permitindo que a mesma tivesse sido um enorme sucesso.»

A Câmara tomou conhecimento.

Pela senhora vereadora Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres foram
prestadas as seguintes informações:
1 – Atividades do setor de cultura: julho 2017

« Atividades para o público em geral
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. Exposição Os Alcochetanos na Central Tejo: memórias
Local: Núcleo Sede do Museu Municipal
Públicos: 4

. Exposição Rupturas Anos 70
Local: Fórum Cultural de Alcochete
Públicos: 88
. Correspondências (espetáculo de encerramento do 7.º CLeVA – Clube de Leitura
em Voz Alta)
Local: Biblioteca de Alcochete
Dia: 1
Sessões: 1
Públicos: 80 (aprox.)

. Certificação TIC
Local: Biblioteca de Alcochete
Dia: 20
Sessões: 1
Públicos: 2
. Brisa ou Tufão por Mafalda Saloio – projeto satélite Circolando (teatro)
(atividade integrada no Julho + Quente – Festival de Artes Performativas de Rua)
Local: Largo Almirante Gago Coutinho (jardim do Coreto)
Dia: 21
Sessões: 1
Públicos: n.c.

. Crassh_Street por Wetumtum (música)
(atividade integrada no Julho + Quente – Festival de Artes Performativas de Rua)
Locais: Largo de São João, Rua Comendador Estevão de Oliveira e Largo António
dos Santos Jorge
Dia: 22
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Sessões: 1
Públicos: n.c.

. Paprika Gourmet por Mika Paprika (teatro e circo)
(atividade integrada no Julho + Quente – Festival de Artes Performativas de Rua)
Local: Largo de São João
Dia: 23
Sessões: 1
Públicos: n.c.

. Aviador pelo Projeto EZ (animação itinerante)
(atividade integrada no Julho + Quente – Festival de Artes Performativas de Rua)
Locais: Largo de São João, Rua Comendador Estevão de Oliveira e Largo António
dos Santos Jorge
Dia: 28
Sessões: 1
Públicos: n.c.

. Fanfarra Káustika (música)
(atividade integrada no Julho + Quente – Festival de Artes Performativas de Rua)
Locais: Largo de São João, Rua Comendador Estevão de Oliveira e Largo António
dos Santos Jorge
Dia: 28
Sessões: 1
Públicos: n.c.

. Alforria pela Boca de Cão (teatro, marionetas e formas animadas)
(atividade integrada no Julho + Quente – Festival de Artes Performativas de Rua)
Local: Largo de São João
Dia: 29
Sessões: 1
Públicos: n.c.
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. EntreMundos pela PIA – Projectos de Intervenção Artística (performance
itinerante)
(atividade integrada no Julho + Quente – Festival de Artes Performativas de Rua)
Locais: Largo de São João, Rua Comendador Estevão de Oliveira e Largo António
dos Santos Jorge
Dia: 29
Sessões: 1
Públicos: n.c.

. Qarib por Ricardo Mondim (teatro físico e dança)
(atividade integrada no Julho + Quente – Festival de Artes Performativas de Rua)
Local: Largo da Misericórdia
Dia: 29
Sessões: 1
Públicos: n.c.”

A Câmara tomou conhecimento.

2 – Julho + Quente – Festival de Artes Performativas de Rua

«Realizou-se, de 21 a 30 de julho, mais uma edição do Festival de Artes
Performativas de Rua Julho + Quente, programa anual que promove espetáculos
de várias manifestações artísticas nos espaços públicos do núcleo antigo da vila
de Alcochete.

Ao longo de 6 dias foram apresentados 9 espetáculos, num total de 10 sessões,
com propostas de inquestionável qualidade e diversidade nas áreas do teatro,
música, novo circo, animação, marionetas, formas animadas, performance, dança
e clown.

A participação da comunidade foi bastante elevada, fazendo deste um dos
momentos de maior destaque da programação regular promovida pela autarquia.
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As propostas apresentadas nesta edição foram as seguintes:
- Brisa ou Tufão por Mafalda Saloio – projeto satélite Circolando (teatro) > 21 de
julho
- Crassh_Street por Wetumtum (música) > 22 de julho
- Paprika Gourmet por Mika Paprika (teatro e circo) > 23 de julho
- Aviador pelo Projeto EZ (animação itinerante) > 28 de julho
- Fanfarra Káustika (música) > 28 de julho
- Alforria pela Boca de Cão (teatro, marionetas e formas animadas) > 29 de julho
- EntreMundos pela PIA – Projectos de Intervenção Artística (performance
itinerante) > 29 de julho
- Qarib por Ricardo Mondim (teatro físico e dança) > 29 de julho
- Menjunjes por Menzo Menjunjes (teatro de rua, clown, improviso e
malabarismo) > 30 de julho (duas sessões).»

A Câmara tomou conhecimento.

3 – Alcarte 2017 – Exposição coletiva de pintura, desenho, escultura e
fotografia

«Foi inaugurada no passado dia 5 de agosto (sábado), nos Paços do Concelho,
mais uma edição da exposição coletiva “Alcarte”.

No ano em que a exposição faz 35 anos de existência, e sem tema associado, são
apresentados 58 trabalhos de outros tantos artistas nas categorias de pintura,
desenho, escultura e fotografia que abordam diversas temáticas como o rosto
humano, a tauromaquia, a paisagem, o rio Tejo, entre muitos outros.

Na inauguração estiveram presentes muito dos artistas participantes que não
deixaram de mostrar o seu agrado pela exposição e o seu apreço pelo papel da
autarquia na promoção das artes plásticas e visuais, num momento de verdadeira
confraternização entre público e autores.
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A exposição coletiva “Alcarte 2017” está patente ao público até ao dia 8 de
setembro nos Paços do Concelho (galeria municipal e salão Nobre) e pode ser
vista de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00. No período das Festas do
Barrete Verde e das Salinas (11 a 16 agosto), o horário é prolongado diariamente
até às 24h00.»

A Câmara tomou conhecimento.

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE

Registaram-se as seguintes intervenções:

- D. Susana Mateus:

É residente em S. Francisco e, na qualidade de frequentadora da biblioteca, sugeriu
que seja reparado o ar condicionado do edifício, dado tornar-se insuportável o calor
que se faz sentir. Informou ainda que, há cerca de três semanas, remeteu mail à
Câmara com este pedido.

Solicitou maior divulgação das iniciativas que ocorrem na biblioteca, em S.
Francisco, e deu os parabéns pela iniciativa “Dia dos Avós” e um maior
investimento na divulgação da cultura, dando como exemplos as danças, como o
folclore e as sevilhanas, entre outras.

- D. Isabel Clóló:

Felicitou a Câmara pela iniciativa da divulgação do sal e suas artes.

Em resposta, o senhor vice-presidente convidou a munícipe a estar presente em
outras reuniões de Câmara e agradeceu as sugestões. Informou ainda, que o
arranjo do ar condicionado do edifício está agendado para breve.
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A senhora vereadora Raquel Prazeres esclareceu que as ações desenvolvidas na
biblioteca de S. Francisco se enquadram dentro das ações promovidas pela
biblioteca municipal e a sua divulgação depende desta última e agradeceu as
sugestões.

A senhora vereadora informou também que, com o objetivo de preservar a
identidade local, promover a cultura e a singularidade de Alcochete, apresentou
como referência o trabalho desenvolvido pelo Serviço Educativo do Setor de
Cultura, convidando todos os presentes a participarem numa das muitas atividades
que este serviço realiza, nomeadamente na que se realizará no próximo dia 17 de
setembro, intitulada O Rei Alcochetano, às 10:30 horas, no núcleo sede do Museu
Municipal de Alcochete.

Uma atividade destinada a pais e filhos, a partir dos 7 anos, com inscrição
obrigatória ate à 4.ª feira anterior, onde pais e filhos Através de uma visita ao núcleo
sede do museu municipal de Alcochete, numa viagem pelo século XVI, é possível
conhecer a relevância e o significado de importantes testemunhos para a história do
concelho de Alcochete. Nesta visita será o rei D. Manuel I que irá receber os seus
súbditos e falar da expansão marítima, da arte, da vida na corte e das reformas que
efetuou no seu tempo.

A senhora vereadora Susana Custódio agradeceu as sugestões sobre identidade
local.

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 19:00 horas o senhor vice-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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