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Aos dezasseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, nesta vila de
Alcochete e na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete,
pelas vinte e uma horas, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, sob a
presidência do senhor presidente da Câmara Fernando Manuel Gonçalves Pina
Pinto, encontrando-se presente a senhora vereadora Maria de Fátima Maduro
Gregório Soares e os senhores vereadores Pedro Sérgio Martins Ferreira Lavrado,
José Luís dos Santos Alfélua, Estêvão António das Neves Boieiro, Vasco André
Marques Pinto e Pedro Miguel Abreu Louro.

O senhor presidente declarou aberta a reunião.

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

Aberto o Período de Antes da Ordem do Dia, o senhor presidente começou por
agradecer à direção dos Bombeiros Voluntários de Alcochete a cedência do espaço
para a realização da reunião e do atendimento aos munícipes no período da tarde.

Seguidamente, na qualidade de presidente da Câmara Municipal, declarou que
repudia de forma veemente todos os atos (ataque de cerca de 50 adeptos
encapuzados) que ocorreram na Academia do Sporting, destacando o papel
preponderante da G.N.R. pela rápida ação desenvolvida.

Posteriormente apresentou o seguinte Voto de Louvor a Gilberto Filipe:

«Gilberto Filipe Lopes da Silva, natural de Alcochete, desde cedo se dedicou aos
cavalos, tendo começado a montar aos 14 anos.

Em 2004 tomou a alternativa como cavaleiro tauromáquico e a par desta atividade
tem participado em provas de ensino e equitação de trabalho. O valor deste jovem
cavaleiro tem vindo a ser mostrado tanto nas praças de toiros como na equitação
de trabalho.

Reunião de 2018.05.16
Ata n.º 11

3

Com vários troféus alcançados, tanto a título individual como por equipas, a nível
nacional e internacional, os últimos anos têm sido

de consagração e

reconhecimento do trabalho e dedicação que Gilberto Filipe entrega diariamente no
polo de trabalho e centro de equitação instalado na Fonte da Senhora.

Já em janeiro último, no âmbito do 120.º Aniversário da Restauração do Concelho,
a Câmara Municipal de Alcochete teve a oportunidade de reconhecer o valor deste
cavaleiro alcochetano, com a atribuição da Medalha de Mérito Desportivo.

No passado dia 12 de maio, Gilberto Filipe voltou a triunfar em Munique, Alemanha.
Montando o lusitano Zinque das Lezírias e após vencer a prova de Maneabilidade e
de Velocidade, conquistou a medalha de ouro no V Campeonato do Mundo de
Equitação de Trabalho. Neste mesmo campeonato, no dia 13, consagrou-se
Vice-campeão do mundo em equipas.

Como agradecimento e reconhecimento público pelo percurso profissional e
desportivo de Gilberto Filipe que de uma forma persistente e notória tem contribuído
para a divulgação do desporto e de Alcochete, a Câmara Municipal de Alcochete,
reunida a 16 de maio de 2018 aprova o presente voto de louvor, que deverá ser
enviado ao respetivo louvado.»

Submetido à discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.

De seguida, informou que câmara municipal vai dar início no próximo dia 18 de
maio a uma intervenção de restauração e conservação da estátua do Padre Cruz,
situada no largo de São João, em Alcochete.

Esta intervenção vai decorrer até dia 16 de junho dado que os trabalhos só irão
decorrer aos sábados.

Solicitou que ao longo deste período não sejam colocadas flores e velas, porque
impedem a intervenção que se irá realizar junto deste monumento tão importante
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para todos os alcochetanos e também para quem nos visita, porque muitas pessoas
se deslocam a Alcochete para conhecer a terra onde nasceu o Padre Cruz.

Mais informou que o executivo pretende criar uma rotunda com um monumento,
busto ou algo em homenagem aos bombeiros voluntários de Alcochete, que
valorize o papel determinante dos homens e mulheres que sob o lema “vida por
vida” estão disponíveis 24h/dia, 365 dias/ano para servir a população.

O senhor vereador Vasco Pinto informou, que no seguimento das intenções e
preocupações

apresentadas

pela

Associação

Humanitária

dos

Bombeiros

Voluntários de Alcochete irá, juntamente com um técnico da autarquia e com a
empresa de instalação de semáforos, efetuar uma análise para instalação de 2
semáforos junto ao Quartel, que possam ser acionados sempre que haja saída de
viaturas em emergência.

O senhor vereador José Luís Alfélua solicitou esclarecimentos relativamente:
 Cobertura dos contentores da Escola Básica n.º 2 do Valbom - verifica-se que
algumas coberturas ainda continuam por colocar e como estamos a 1 mês e
meio de determinar o ano letivo, questiona se vale a pena serem colocadas
neste momento e quais as razões porque ainda não foram colocadas;
 Questionou porque ainda não começou a empreitada que resultou da
candidatura apresentada no âmbito da mobilidade, instalação da rampa de
acesso ao edifício dos Paços Concelho;
 Solicitou o corte das ervas dos passeios junto às habitações e junto à paragem
de autocarros da rua 25 de Abril e da rua do Cerradinho da Praia.

O senhor presidente, sucintamente, informou:

Relativamente à cobertura dos contentores da Escola Básica n.º 2 do Valbom, dado
a obra de “Requalificação e Ampliação da Escola Valbom” e por estarmos quase no
final do ano letivo, considerou-se não colocar as coberturas, mas como, a obra não
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deverá ter o seu inicio na data prevista, prolongando-se para além do início do novo
ano letivo, foi decidido avançar com o procedimento de aquisição das coberturas
que se encontra a decorrer no Setor de Contratação Pública, estando porém a
demorar mais tempo do que era expetável.

Quanto à obra de instalação de rampa de acesso ao edifício dos Paços do
Concelho, informou que a empresa levou muito tempo para assinar o auto de
consignação, entretanto assinado no presente dia. Esta justificou a morosidade,
com o processo de aquisição da pedra que vai servir de rampa, dada especificidade
da mesma.

Em relação às ervas, realçou que é um problema que não está apenas circunscrito
a estas duas zonas, numa altura em que as condições climatéricas são propícias ao
crescimento desmesurado destas. Relativamente às ervas junto à paragem de
autocarros, com as obras de “Requalificação da zona exterior do Fórum Cultural de
Alcochete” serão alvo de tratamento. No entanto, iria solicitar junto dos serviços
uma atenção redobrada para estas zonas.

O senhor vereador Pedro Louro salientou que gostaria que no aniversário da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete de 2018, fosse
inaugurado o monumento em homenagem aos bombeiros.

Solicitou informação sobre o ponto da situação das obras do Centro de Albergue e
Juventude (CEAJA), sugerindo que o edifício do CEAJA pudesse funcionar como
pousada da juventude, dado que poderia haver alguma ajuda financeira por parte
do IPJ, ou também, tanto este edifício como o edifício onde funcionou a antiga
biblioteca e centro de saúde, fossem aproveitados como hostels.

O senhor presidente, relativamente ao Centro de Albergue e Juventude, informou
que neste momento se está a desenvolver o projeto de execução e que este não
terá outro fim, que não aquele que sempre teve, naturalmente com outras
condições e revisto em termos de regulamento de utilização.
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Quanto ao edifício onde funcionou a antiga biblioteca e centro de saúde, mencionou
que este e outros espaços podem e devem ser aproveitados para outras
funcionalidades,

mas

no

momento

não

existe

nenhum

projeto

definido,

agradecendo as sugestões do senhor vereador.

O senhor vereador Estêvão Boieiro esclareceu que os trabalhos de limpeza da
Praia dos Moinhos, tais como, arranjo e limpeza do areal, limpeza dos balneários,
abertura de valas, colocação de passadeiras e chuveiros, eram realizados entre a
2.ª quinzena de abril e 1.ª quinzena de maio. Como a abertura da época balnear
ocorre a 1 de junho e por verificar que ainda não foram efetuados quaisquer
trabalhos, solicitou informação de quais as intervenções perspetivadas e quando
terão início.

O senhor presidente salientou que, como a Praia dos Moinhos e a Praia do
Samouco são desaconselháveis a banhos, aguardar-se o agendamento de uma
reunião com a APA, no sentido de se verificar que análises terão que ser efetuadas
e enquanto esta não acontecer a autarquia irá realizar análises à água para dar
cumprimento à Lei.
Quanto à limpeza, a máquina que a Câmara tem para efetuar este trabalho não
está em condições porque encrava muito. Estão a ser avaliadas 2 soluções, ou
seja, a aquisição de uma máquina nova ou adjudicar o serviço a uma empresa
exterior.

ORDEM DO DIA

O senhor presidente solicitou a inclusão de um ponto na Ordem do Dia, intitulado
“Isenção das taxas de licença de via pública e licença especial de ruído” o que foi
aceite, procedendo-se por isso à renumeração dos pontos da Ordem do Dia.

1. Resumo diário da tesouraria
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O senhor presidente informou que o valor do saldo, em disponibilidades de
operações orçamentais é de €6 676 407,74 (seis milhões, seiscentos e setenta e
seis mil, quatrocentos e sete euros e setenta e quatro cêntimos).

A Câmara tomou conhecimento.

2. Pagamentos autorizados entre reuniões

O senhor presidente da câmara informou que, entre os dias 02/05/2018 e
15/05/2018, autorizou o pagamento da despesa, no montante de €265.783,57
(duzentos e sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta e três euros e cinquenta e
sete cêntimos) conforme as ordens de pagamento emitidas da n.º 1281 à 1457.

A Câmara tomou conhecimento.

3. Aprovação de ata

Ata da reunião ordinária realizada no dia 02 de maio de 2018

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a ata por
unanimidade.

4. ASSUNTOS PROPOSTOS PELO SENHOR PRESIDENTE E VEREAÇÃO:

4.1 Abertura de procedimento concursal de Assistente Operacional na área
de Eletricista/Eletrotécnico

Pelo senhor presidente foi apresentada a seguinte proposta:

Reunião de 2018.05.16
Ata n.º 11

8

«De acordo com o que resulta dos artigos 28.º e 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, o empregador
público deve planear para cada exercício orçamental o respetivo mapa de pessoal
“tendo em conta as atividades, de natureza permanente ou temporária, a
desenvolver” no referido período temporal, em face da missão, das atribuições, da
estratégia e dos objetivos fixados.

Nestes termos, o mapa de pessoal contém a indicação do número de postos de
trabalho de que o órgão ou serviço carece para o desenvolvimento das suas
atividades, caraterizados em função da atribuição, competência ou atividade que o
seu ocupante se destina a cumprir ou a executar, do cargo ou da carreira e
categoria que lhes correspondam, incluindo o perfil de competências transversais
complementado com as competências associadas à especificidade do posto de
trabalho.

Assim tendo em conta o atual mapa de pessoal do Município, aprovado por
deliberações tomadas em reunião do órgão executivo de 19/12/2017 e reunião da
Assembleia Municipal de 28/12/2017, e considerando a necessidade de reforçar o
desenvolvimento e execução dos planos e estratégias da autarquia, verifica-se a
necessidade de dotar o Município com mais operacionais, designadamente de 1
Assistente Operacional na área de eletricista/eletrotécnico para integrar a Divisão
de Ambiente, Obras Municipais e Logística.

Neste pressuposto considerando o teor da informação n.º 39/2018 produzida pela
Divisão de Administração e Gestão de Recursos, cuja cópia se anexa, e que passa
a fazer parte integrante da presente proposta, que atesta o cumprimento dos
requisitos necessários para este efeito, nomeadamente a existência de lugar vago
no mapa de pessoal do Município para 2018, e a existência de cabimento
orçamental para os encargos daí resultantes, verifica-se que as regras atinentes à
contratação de pessoal permitirão o recrutamento de um trabalhador para
provimento do referido posto de trabalho.
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Assim, entende-se que se afigura pertinente que o procedimento concursal a
realizar viabilize a candidatura de trabalhadores com e sem vínculo de emprego
público, nos termos do disposto na atual redação do artigo 30.º da Lei Geral em
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2017 de 30 de maio, mediante expressa
autorização do órgão executivo municipal, conforme previsto no Decreto-Lei n.º
209/2009, de 3 de setembro.

Em face do exposto proponho, que a Câmara Municipal delibere:

1. Autorizar, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º
209/2009, de 03 de setembro, na sua redação atualizada, a abertura de um
procedimento concursal, tendo em vista a constituição de vínculo de emprego
público por tempo indeterminado, da carreira de Assistente Operacional, na
área de Eletricista/Eletrotécnico.»

Submetida à votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por unanimidade,
bem como anexar a informação dos serviços como Doc.1.

4.2 Recurso a reserva de recrutamento de um Assistente Operacional na
área de Espaços Verdes

Pelo senhor presidente foi apresentada a seguinte proposta:

«De acordo com a manifestação dos serviços, verifica se a necessidade urgente e
permanente de ocupação de um posto de trabalho de Assistente Operacional na
área de Espaços Verdes, no regime de contrato de trabalho por tempo
indeterminado;

De entre as necessidades levantadas, existe no Município a correspondente lista
unitária de ordenação final válida até 20/09/2019.
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Neste sentido, deverá tal necessidade ser satisfeita com recurso à reserva
constituída no próprio organismo, na medida em que, existe posto de trabalho vago
no mapa de pessoal do Município, para o lugar em questão, e está prevista a
consequente orçamentação da despesa.

Desta forma, dada a demonstrada insuficiência de recursos humanos, para
assegurar o cumprimento das obrigações legalmente estabelecidas e a qualidade
do serviço a prestar nesta área de atividade, torna-se imprescindível o recrutamento
daquele posto de trabalho, pelo que em face de todo o articulado jurídico,
sustentado pela informação da DAGR n.º 38/2018, anexa, e considerando que se
encontram cumpridos todos os requisitos previstos para o efeito, proponho,
submeter à aprovação do órgão executivo, o recrutamento de um trabalhador, com
recurso à referida reserva de recrutamento interna do procedimento concursal
supra mencionado, para constituição de vínculo de emprego público por tempo
indeterminado, de um posto de trabalho da carreira/categoria de Assistente
Operacional, na área Espaços Verdes.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade, bem como anexar a informação dos serviços como Doc. 2.

4.3 Sociedade Imparcial 15 Janeiro de 1898 - Celebração de Contrato
Programa para o ano de 2018

Pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares foi apresentada a seguinte
proposta:

«O Movimento Associativo tem um papel determinante e complementar no
desenvolvimento local, com uma intervenção inequívoca na promoção de áreas
como a cultura, o recreio e o desporto.

A influência social, cultural, económica e política do Movimento Associativo,
contribui, igualmente, para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, de
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forma equilibrada e sustentada, reforçando os elos de cidadania na comunidade
local.

Para que o Movimento Associativo possa prestar mais e melhores serviços aos
sócios e comunidade, há que contribuir na concessão de apoios que permitam
atenuar e colmar as dificuldades quotidianas sentidas, de modo a manter o
funcionamento da sua atividade regular, com a devida definição de critérios que
respeitem os princípios da justiça, equidade e rentabilidade social e onde o rigor e
a transparência sejam fatores essenciais para a concretização de um projeto
participado, assente na parceria e cooperação.

Assim:
 Considerando as atribuições dos municípios consagradas no artigo 23.º,
número 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), número 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 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 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;
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 Considerando que as iniciativas dinamizadas pela Sociedade Imparcial 15 de
Janeiro de 1898 se revestem do maior interesse para o município porquanto
mantêm a preservação das nossas raízes e tradições culturais, potenciando a
promoção e projeção do concelho de Alcochete e sua cultura fora do limites
territoriais;
 Considerando as reuniões dinamizadas com a Sociedade Imparcial 15 de
Janeiro de 1898, com a indicação das propostas de atividades a serem
consideradas para o ano de 2018, bem como os critérios para a atribuição dos
apoios, tendo a mesma concordado com a proposta apresentada.

Face às considerações anteriormente proferidas, submete-se para discussão e
deliberação a proposta de contrato programa a celebrar com a Sociedade
Imparcial 15 de Janeiro de 1898.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade, bem como anexar o Contrato Programa como Doc. 3.

4.4 Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samouquense - Celebração
de Contrato Programa para o ano de 2018

Pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares foi apresentada a seguinte
proposta:

«O Movimento Associativo tem um papel determinante e complementar no
desenvolvimento local, com uma intervenção inequívoca na promoção de áreas
como a cultura, o recreio e o desporto.

A influência social, cultural, económica e política do Movimento Associativo,
contribui, igualmente, para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, de forma
equilibrada e sustentada, reforçando os elos de cidadania na comunidade local.
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Para que o Movimento Associativo possa prestar mais e melhores serviços aos
sócios e comunidade, há que contribuir na concessão de apoios que permitam
atenuar e colmar as dificuldades quotidianas sentidas, de modo a manter o
funcionamento da sua atividade regular, com a devida definição de critérios que
respeitem os princípios da justiça, equidade e rentabilidade social e onde o rigor e a
transparência sejam fatores essenciais para a concretização de um projeto
participado, assente na parceria e cooperação.

Assim:
 Considerando as atribuições dos municípios consagradas no artigo 23.º,
número 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), número 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 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 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 que as iniciativas dinamizadas pela Sociedade Filarmónica
Progresso e Labor Samouquense se revestem do maior interesse para o
município porquanto mantêm a preservação das nossas raízes e tradições
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culturais, potenciando a promoção e projeção do concelho de Alcochete e sua
cultura fora do limites territoriais;
 Considerando as reuniões dinamizadas com a Sociedade Filarmónica
Progresso e Labor Samouquense, com a indicação das propostas de atividades
a serem consideradas para o ano de 2018, bem como os critérios para a
atribuição dos apoios, tendo a mesma concordado com a proposta
apresentada.

Face às considerações anteriormente proferidas, submete-se para discussão e
deliberação a proposta de contrato programa a celebrar com a Sociedade
Filarmónica Progresso e Labor Samouquense.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade, bem como anexar o Contrato Programa como Doc. 4.

4.5 Núcleo Sportinguista do Concelho de Alcochete - Celebração de
Contrato Programa para o ano de 2018

Pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares foi apresentada a seguinte
proposta:

«O Movimento Associativo tem um papel determinante e complementar no
desenvolvimento local, com uma intervenção inequívoca na promoção de áreas
como a cultura, o recreio e o desporto.

A influência social, cultural, económica e política do Movimento Associativo,
contribui, igualmente, para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, de forma
equilibrada e sustentada, reforçando os elos de cidadania na comunidade local.

Para que o Movimento Associativo possa prestar mais e melhores serviços aos
sócios e comunidade, há que contribuir na concessão de apoios que permitam
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atenuar e colmar as dificuldades quotidianas sentidas, de modo a manter o
funcionamento da sua atividade regular, com a devida definição de critérios que
respeitem os princípios da justiça, equidade e rentabilidade social e onde o rigor e a
transparência sejam fatores essenciais para a concretização de um projeto
participado, assente na parceria e cooperação.

Assim:
 Considerando as atribuições dos municípios consagradas no artigo 23.º,
número 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), número 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 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 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 que as iniciativas dinamizadas pelo Núcleo Sportinguista do
Concelho de Alcochete se revestem do maior interesse para o município
porquanto contribuem para a educação e formação geral das crianças do
concelho, potenciando o seu desenvolvimento físico, intelectual e humano, com
repercussões evidentes em toda a sociedade.
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 Considerando as reuniões dinamizadas com o Núcleo Sportinguista do
Concelho de Alcochete, com a indicação das propostas de atividades a serem
consideradas para o ano de 2018, bem como os critérios para a atribuição dos
apoios, tendo a mesma concordado com a proposta apresentada.

Face às considerações anteriormente proferidas, submete-se para discussão e
deliberação a proposta de contrato programa a celebrar com o Núcleo Sportinguista
do Concelho de Alcochete.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade, bem como Contrato Programa, como Doc. 5.

4.6 Pedido de isenção de taxas referente à ocupação de espaço público
com unidade móvel de rastreio em Alcochete

Pelo senhor vereador Pedro Lavrado foi apresentada a seguinte proposta:

«Considerando que:
1. Através do requerimento n.º 1789/SGD de 05 de março, A Acústica Médica –
Hidden Hearins (Portugal) Unipessoal, Lda. com o objetivo de proporcionar ao
maior número de pessoas uma melhoria nos cuidados de saúde através de
uma Unidade Móvel de Rastreio ao Colesterol, Glicemia, Tensão Arterial e à
Audição durante a Feira da Saúde, a realizar dia 08 de maio no largo de São
João, da freguesia de Alcochete, solicita a isenção das taxas referente à
ocupação do espaço público com Unidade Móvel de Rastreio em Alcochete.

Propõe-se que:

1. Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento de
Taxas do Municipais, publicado em “Diário da República” 2.ª Série, de 3 de
dezembro de 2010, e em face do manifesto e relevante interesse municipal na
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iniciativa, a Câmara Municipal delibere no sentido da isenção de pagamento de
taxas no valor de €14,33 (catorze euros e trinta e três cêntimos).»

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

4.7 Isenção das taxas de licença de via pública e licença especial de ruído

Pelo senhor vereador Pedro Lavrado foi apresentada a seguinte proposta:

«O Festival Liberdade é um projeto regional, assumido pela Associação de
Municípios da Região de Setúbal e os municípios seus associados (Alcácer do Sal,
Almada, Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Santiago do Cacém, Seixal,
Sesimbra e Setúbal), em parceria com o Movimento Associativo Juvenil da Região.

O seu objetivo é comemorar os valores da Liberdade e a Revolução de Abril,
potenciar o envolvimento da juventude e do seu movimento associativo na
construção do festival, dando-lhes a oportunidade de dinamizar os espaços, as
iniciativas e os conteúdos que o integram.

Este ano realiza-se no concelho de Alcochete, nos dias 15 e 16 de junho, num
espaço onde surgirão diversas atividades, desde a música - com a aposta em
nomes nacionais e nos novos valores de referência regional - ao desporto, da
dança ao teatro, do cinema ao debate e ainda pretende assinalar a comemoração
dos “70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos”, proclamada pela
Assembleia Geral das Nações Unidas.

Reconhecendo o superior interesse municipal neste Festival e na perspetiva de
garantir um espaço de cultura e convívio, gratuito, aberto a todos aqueles que
queiram vir festejar a Liberdade, propõe-se que a Câmara Municipal delibere
conceder a isenção no pagamento de taxas, nomeadamente na Licença Especial
de Ruido e na Licença de Ocupação da Via Publica (conforme planta em anexo),
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nos termos das alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento das Taxas
Municipais, publicado em “Diário da República” 2.ª Série, de 3 de dezembro de
2010.

Submete-se a presente proposta a deliberação da Câmara Municipal.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade, bem como anexar as plantas, como Doc. 6.

4.8 Passeios Gratuitos no Bote Leão no âmbito da Feira da Saúde

Pelo senhor vereador Vasco Pinto foi apresentada a seguinte proposta:

«A Câmara Municipal de Alcochete, reconhecendo o profissionalismo e o excelente
trabalho desenvolvido pela Escola de Yôga ECK na promoção de estilos de vida
saudável, propõe no âmbito da Feira da Saúde a realização de dois passeios
gratuitos intitulados “Yôga no Tejo”.

Dia 26 de maio pelas 10h30 exclusivo para alunos da Escola de Yôga ECK;
Dia 26 de maio pelas 14h30 para os primeiros 42 munícipes e visitantes que se
inscreverem no stand da CMA.

Com estas iniciativas a Câmara Municipal de Alcochete pretende dar continuidade
ao trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos anos, no sentido da
promoção de uma vida ativa e saudável.

Submete-se a presente proposta a deliberação da Câmara Municipal.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade.
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4.9 Alteração do Horário de Abertura ao Público dos Núcleos do Museu
Municipal

Pelo senhor vereador Vasco Pinto foi apresentada a seguinte proposta:

«De modo a serem criados horários diferenciados para os períodos de verão e de
inverno e que no fundo se ajustam e adequam mais à fruição e conveniência dos
públicos, propõe-se a alteração do horário de abertura ao público dos núcleos do
Museu Municipal de Alcochete (Núcleo Sede e Núcleo de Arte Sacra), de acordo
com:

a) Horário de verão (abril a setembro)
3.ª feira, das 14h30 às 18h00
4.ª a 6.ª feira, das 10h30 às 12h30 e das 14h30 às 18h00
Sábado, das 14h30 às 18h30
Domingo, das 10h30 às 12h30 e das 14h30 às 18h30

b) Horário de inverno (outubro a março)
3.ª feira, das 14h00 às 17h00
4.ª a 6.ª feira, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00
Sábado, das 14h00 às 17h30
Domingo, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

Uma vez que já estamos no período convencionado, por esta proposta, de período
de verão, a alteração do horário de abertura dos núcleos do Museu Municipal
deverá entrar em vigor dia 22 de maio de 2018.»

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

5. Apoios financeiros
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Pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares foi apresentada a seguinte
proposta:
 Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas de Alcochete, para
aquisição de material didático para as escolas do 1.º Ciclo da rede pública
de Alcochete

«A Câmara Municipal de Alcochete, reconhecendo a importância de dotar os
estabelecimentos de ensino dos recursos necessários à concretização das
atividades educativas e socioeducativas, propõe a atribuição de um apoio financeiro
aos estabelecimentos de educação do 1.º Ciclo do Ensino Básico da rede pública, à
semelhança do que determina a Lei - Quadro da Educação Pré-Escolar no apoio à
aquisição de material didático.
Assim, a Câmara Municipal de Alcochete propõe a atribuição do valor de €6,00 por
aluno, aos 834 alunos, num total de €5.004,00 (cinco mil e quatro euros), a
transferir para o Agrupamento de Escolas de Alcochete.

Submete-se a presente proposta a deliberação da Câmara Municipal.»

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

6. Informações
 Pela senhora vereadora Maria de Fátima Soares foram apresentadas as
seguintes informações:

 Comemorações 25 Abril
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«No âmbito das comemorações do 25 Abril, a Câmara Municipal de Alcochete
dinamizou um conjunto de iniciativas desportivas e de lazer alusivas à data festiva,
destinado a toda a população.

Em resultado deste conjunto de eventos, onde se verificou uma boa articulação
entre o movimento associativo do concelho de Alcochete, as juntas de freguesia e a
Câmara Municipal, destacamos:
Projeto “Manhãs Infantis”, no dia 25 de abril entre as 9:30h e as 13:00h –
dinamização de atividades de rua em Alcochete (largo S. João e bairro 25 Abril), em
São Francisco, Samouco, Fonte da Senhora e Passil, alcançando um recorde de
participação – 451 crianças/jovens.
Atividade “Aquagames”, no dia 25 de abril entre as 14h e as 17h – dinamização de
jogos aquáticos e utilização gratuita da Piscina Municipal aberta à participação de
todos os munícipes. Contou com a participação de 71 pessoas.

Torneio de Futsal Infantil, realizado entre os dias 10 de abril e 6 de maio nos
pavilhões desportivos municipais – torneio nos escalões de petizes e traquinas,
com equipas em representação da Associação Desportiva Samouquense, Futebol
Clube de São Francisco, Grupo Desportivo Alegria e Trabalho da Barroca D’Alva,
Grupo Desportivo Alcochetense e Núcleo Sportinguista do Concelho de Alcochete.
Numa competição saudável onde “todos jogaram contra todos”, a vitória foi
atribuída aos 130 participantes.

Apresentamos também o nosso agradecimento aos alunos do curso profissional de
apoio à gestão desportiva da Escola Secundária de Alcochete pela sua
colaboração.»

A Câmara tomou conhecimento.

 III Mostra de Projetos Musicais
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«No passado dia 4 e 5 de maio de 2018 decorreu na freguesia de Alcochete a III
mostra de projetos musicais.

O projeto que vai na sua 3.ª edição tem como objetivo a divulgação e promoção de
projetos musicais desenvolvidos por jovens do concelho (residentes, estudantes,
trabalhadores ou que de outra forma estejam ligados ao concelho) e incentivar e
valorizar o desenvolvimento e formação de jovens nesta área artística.

Ao longo dos dois dias de mostra, passaram pelo palco 12 projetos musicais e mais
de 30 artistas que puderam dar a conhecer ao público os seus trabalhos na área da
música.

A III edição da mostra de projetos musicais contou com bastante afluência de
público e colheu largados elogios por parte do público mais jovem que esteve
presente durante os dois dias de mostra.»

A Câmara tomou conhecimento.

 Feira da Saúde

«Nos próximos dias 25, 26 e 27 de maio decorrerá a VI Feira da Saúde, entre o
largo da Misericórdia e o largo de São João. Esta iniciativa visa promover a literacia
em saúde facultando aos munícipes os conhecimentos necessários para gerir, de
modo competente, o seu potencial de saúde e procurar as respostas que permitam
criar as condições necessárias a uma vida ativa e saudável.

Irão participar instituições ligadas ao setor da saúde, alimentação, desporto, música
e animação que dinamizarão rastreios gratuitos, ateliers, workshops, palestras e
atividades lúdicas e desportivas.
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Conscientes de a melhoria da saúde na população só ser possível através do
envolvimento da mesma, a VI Feira da Saúde contará com o apoio imprescindível
do ACES do Arco Ribeirinho.»

A Câmara tomou conhecimento.

 Pelo senhor vereador Vasco Pinto foi apresentada a seguinte informação:

 Jogos Equestres Nacionais e Eurovision Village

«A convite da Federação Portuguesa Equestre, o Município de Alcochete marcou
presença nos primeiros Jogos Equestres Nacionais 2018, que se realizaram na
Companhia das Lezírias de 4 a 13 de Maio.

Durante os dias de realização dos Jogos Equestres o Município esteve presente,
com um stand próprio, onde apresentou as potencialidades turísticas do concelho,
dando a conhecer e a degustar alguns dos seus produtos regionais.

Dando continuidade à política de promoção do concelho de Alcochete, nos dias 5,
6, 7, 11 e 12 de maio, a convite da Entidade Regional de Turismo da Região de
Lisboa (ERT-RL), o município de Alcochete esteve também presente na Eurovision
Village no Terreiro do Paço, em Lisboa.

Durante os dias do evento estiveram presentes vários parceiros que colaboraram
com o município na promoção turística do concelho, através da promoção e
degustação de produtos regionais, artesanato e música.

Contámos com a presença do artesão Carlos Fernandes, com as suas peças em
barro, da Loja Alcatejo com a promoção de produtos regionais, da Fundação
Salinas do Samouco que ofereceu alguns frasquinhos de flor de sal, do restaurante
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Cantinho do Ti Tonho com uma degustação de ensopado de enguias e sopa de
peixe, do artesão Carlos Correia com as suas peças em fragmentos de casca de
árvore e barro e da Academia Portuguesa de Música e Artes que apresentou uma
atuação do seu grupo musical “A4”.

Em ambos os eventos, estiveram presentes técnicos da Câmara que promoveram o
concelho, nas vertentes do turismo de natureza, história, cultura e gastronomia
junto dos visitantes, sendo o público, no Eurovision Village, maioritariamente
estrangeiro.

A Câmara tomou conhecimento.

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE

Registaram-se as seguintes intervenções:
 Sr.ª Patricia Teixeira:
Em nome do STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local do
concelho de Alcochete, transmitiu que os trabalhadores estão indignados com a
posição do atual executivo em relação ao horário de verão, praticado de maio a
setembro.

Consideram que é um retrocesso aos direitos dos trabalhadores adquiridos, dado
que o horário de verão é praticado na Câmara Municipal de Alcochete há 18 anos,
não aceitando como desculpa da sua não implementação, a meteorologia.

O senhor presidente reiterou o que teve oportunidade de dizer aquando da reunião
mantida com a comissão de trabalhadores e em plenário com os funcionários,
(respondendo a 2 ou 3 questões colocadas pelos trabalhadores), não tendo havido
por parte destes objeção quanto à explicação dada, nomeadamente relativo ao
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Regulamento Municipal de Trabalho, alterado em maio de 2017, no qual deixou de
vigorar a periocidade do horário de verão.

Entendeu o executivo, assentando a sua fundamentação nas questões climatéricas
que o horário de verão terá início no dia 1 de junho e se as condições climatéricas o
obrigarem será prolongado para além do mês de setembro.
 Senhor Nelson Pinto:
Em nome da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete
agradeceu o executivo pela amabilidade de realizarem no local a reunião
descentralizada, dado que contribui para a divulgação da associação, trazendo os
habitantes de Alcochete a esta casa, bem como, ajudar a dinamizar o seu projeto
consubstanciado em prol da população.

O senhor presidente referiu que o executivo é que agradece e que a escolha deste
local para realização da reunião descentralizada teve como intenção a dinamização
e a promoção da atividade de um conjunto largo de homens e mulheres que ao
longo do ano zelam por todos nós.

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 23:50 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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