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Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e catorze, 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, 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 

 

O senhor presidente deu conhecimento da necessidade de se proceder à marcação 

de uma reunião extraordinária da Câmara Municipal, no dia 15 do corrente mês, 

pelas 17:30 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. 

 

A senhora vereadora Maria Teresa Filipe de Moraes Sarmento desejou, em seu 

nome e em nome do Partido Socialista, um bom ano para a Câmara Municipal de 

Alcochete. 

 

 

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 €391.451,12 (trezentos e noventa e um mil, 

quatrocentos e cinquenta e um euros e doze cêntimos). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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2. Pagamentos autorizados entre reuniões 

 

O senhor presidente informou que entre os dias 18.12.2013 e 31.12.2013, autorizou 

o pagamento da despesa, no montante total de €1 948 642,28 (um milhão, 

novecentos e quarenta e oito mil seiscentos e quarenta e dois euros e vinte e oito 

cêntimos) conforme as ordens de pagamento emitidas do número 3726 ao número 

3990. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

3. Aprovação da ata da reunião ordinária realizada em 18 de dezembro de 

2013 

 

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

ordinária, realizada em 18 de dezembro de 2013, por unanimidade. 

 

 

4. ASSUNTOS PROPOSTOS PELO PRESIDENTE E VEREAÇÃO: 

 

4.1 Ratificação do Despacho n.º 46/13 – 6.ª Alteração às Grandes Opções 

do Plano de 2013 – AMR 

 

Pelo senhor presidente foi proposto o seguinte assunto: 

 

«Pelo despacho, datado de 18 de dezembro de 2013, foi aprovada a 6.ª Alteração 

às Grandes Opções do Plano 2013 – Atividades Mais Relevantes 2013, 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 a proposta por 

maioria, com 6 votos a favor (CDU e PS) e 1 abstenção do CDS/PP, bem como 

anexar os referidos documentos como Doc. 1. 

 

O senhor vereador Vasco André Marques Pinto fez Declaração de Voto em nome 

do CDS/PP, que fica anexa a esta ata como Doc. 2. 

 

 

4.2 Ratificação do Despacho n.º 47/2013 – 7.ª Alteração ao Orçamento da 

Despesa 2013 

 

Pelo senhor presidente foi proposto o seguinte assunto: 

 

«Pelo despacho, datado de 18 de dezembro de 2013, foi aprovada a 7.ª Alteração 

ao Orçamento da Despesa 2013, 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 a proposta por 

maioria, com 6 votos a favor (CDU e PS) e 1 abstenção do CDS/PP, bem como 

anexar os referidos documentos como Doc. 3. 

 

O senhor vereador Vasco André Marques Pinto fez Declaração de Voto em nome 

do CDS/PP, que fica anexa a esta ata como Doc. 2. 

 

 

4.3 Ratificação do Despacho n.º 48/13 – 7.ª Alteração às Grandes Opções 

do Plano 2013 – PPI e AMR 

 

Pelo senhor presidente foi proposto o seguinte assunto: 
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«Pelo despacho, datado de 27 de dezembro de 2013, foi aprovada a 7.ª Alteração 

às Grandes Opções do Plano 2013 – Plano Plurianual de Investimentos e 

Atividades Mais Relevantes 2013, 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 a proposta por 

maioria, com 6 votos a favor (CDU e PS) e 1 abstenção do CDS/PP, bem como 

anexar os referidos documentos como Doc. 4. 

 

O senhor vereador Vasco André Marques Pinto fez Declaração de Voto em nome 

do CDS/PP, que fica anexa a esta ata como Doc. 2. 

 

 

4.4 Ratificação do Despacho n.º 49/13 – 8.ª Alteração ao Orçamento da 

Despesa 2013 

 

Pelo senhor presidente foi proposto o seguinte assunto: 

 

Pelo despacho, datado de 27 de dezembro de 2013, foi aprovada a 8.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa 2013, 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 a proposta por 

maioria, com 6 votos a favor (CDU e PS) e 1 abstenção do CDS/PP, bem como 

anexar os referidos documentos como Doc. 5. 

 

O senhor vereador Vasco André Marques Pinto fez Declaração de Voto em nome 

do CDS/PP, que fica anexa a esta ata como Doc. 2. 
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4.5 Ratificação do Despacho n.º 51/53 – 8.ª Alteração às Grandes Opções 

do Plano 2013 – PPI e AMR 

 

Pelo senhor presidente foi proposto o seguinte assunto: 

 

«Pelo despacho, datado de 30 de dezembro de 2013, foi aprovada a 8.ª Alteração 

às Grandes Opções do Plano 2013 – Plano Plurianual de Investimentos e 

Atividades Mais Relevantes 2013, 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 a proposta por 

maioria, com 6 votos a favor (CDU e PS) e 1 abstenção do CDS/PP, bem como 

anexar os referidos documentos como Doc. 6. 

 

 

4.6 Ratificação do Despacho n.º 52/13 – 9.ª Alteração ao Orçamento da 

Despesa 2013 

 

Pelo senhor presidente foi proposto o seguinte assunto: 

 

«Pelo despacho, datado de 30 de dezembro de 2013, foi aprovada a 9.ª Alteração 

ao Orçamento da Despesa 2013, 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 a proposta por 

maioria, com 6 votos a favor (CDU e PS) e 1 abstenção do CDS/PP, bem como 

anexar os referidos documentos como Doc. 7. 
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O senhor vereador Vasco André Marques Pinto solicitou que futuramente e em 

relação às matérias atrás apresentadas, no texto das propostas seja indicado um 

pequeno resumo explicativo das razões que levaram à retificação dos documentos, 

o que foi aceite. 

 

 

4.7 Eventual extinção do Serviço de Finanças de Alcochete 

 

4.7.1 Discussão e deliberação de proposta de moção 

 

Pelo senhor vereador Vasco André Marques Pinto foi apresentada a seguinte 

proposta de moção: 

 

«Proposta de Moção 

 

CONTRA A POSSIVEL EXTINÇÃO  

DO SERVIÇO DE FINANÇAS DE ALCOCHETE 

 

Considerando as notícias já veiculadas por diversos órgãos de comunicação, bem 

como informações políticas tornadas públicas sobre o possível encerramento do 

Serviço de Finanças de Alcochete, resultado de uma política de reestruturação da 

Administração Pública conduzida pelo atual Governo, levam-nos, na defesa do 

interesse e melhoria das condições dos Munícipes e das Empresas sediadas em 

Alcochete a apresentar esta Moção, justificada pelos pontos a seguir enunciados: 

 

— A perda de autonomia local a nível de serviços de finanças, cuja atual 

existência permite maior celeridade em todos os processos dela 

dependentes, devido à maior proximidade dos funcionários à realidade 

alcochetana. 

 

— Altíssima probabilidade de uma progressiva degradação das condições de 

trabalho e de funcionamento do serviço atualmente existente, resultante de 

uma sobrecarga do serviço de finanças do Montijo (para onde o serviço será 

muito provavelmente transferido), que só por si já compreende um elevado 

número de contribuintes. 
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— O atual sistema permite um acesso mais próximo e consequentemente mais 

facilitado à população idosa e com carências especiais, que de outra forma 

verá a sua vida muito mais dificultada.  

 

— O efeito negativo que terá junto do parque empresarial alcochetano, bem 

como dos comerciantes locais, onde a perda de proximidade e o 

consequente, mais célere, acesso à resposta/resolução das suas 

questões/problemas será comprometido, podendo inclusivamente constituir 

um fator dissuasor para a instalação de novas empresas no tecido 

empresarial e comercial no Concelho. 

 

Exposto isto, e porque sabemos que o Programa de Reestruturação da 

Administração Pública apresentado pelo Governo sugere a participação de todos 

os “agentes interessados” com propostas que enriqueçam de, sobremaneira, o 

texto inicial, os autarcas do Município de Alcochete, além de se manifestarem 

contra esta forma de reestruturação da máquina estatal, e consequentemente da 

inerente prestação do serviço público aos cidadãos e muito em especial à 

comunidade alcochetana, solicitam ao Ministério das Finanças a revogação 

imediata desta decisão ou intenção de encerrar a repartição de Finanças de 

Alcochete. 

 

Rogando com carácter de urgência, o agendamento de uma audiência, com o 

propósito de esclarecer cabalmente a situação, assim como das medidas a tomar 

sobre a matéria em questão. 

 

Esta moção será submetida à apreciação e eventual deliberação da Assembleia 

Municipal de Alcochete.  

 

E que da mesma seja dado conhecimento aos órgãos de soberania competentes, 

designadamente, a S.E. o Sr. Presidente da República, a Sra. Presidente da 

Assembleia da República, líderes dos Grupos Parlamentares, o Sr. Primeiro-

ministro, o Sr. Ministro de Estado e dos Assuntos Parlamentares, a Sra. Ministra 
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das Finanças, bem como os órgãos de comunicação local e população em geral, 

para difusão do conteúdo da mesma. 

 

Alcochete, 26 de Dezembro de 2013 

A Câmara Municipal de Alcochete» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de 

moção por unanimidade. 

 

Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal. 

 

 

4.7.2 Iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP – Análise e deliberação 

 

Pelo senhor presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«No passado dia 16 de dezembro a deputada Paula Santos, do grupo Parlamentar 

do PCP, visitou as instalações do Serviço de Finanças de Alcochete, onde 

contactou com os seus trabalhadores solidarizando-se com os mesmos e 

registando as suas legítimas preocupações. 

 

Das questões abordadas sobre o funcionamento do Serviço de Finanças de 

Alcochete, ficou claro que existe um desconhecimento de quem lá trabalha, 

relativamente à situação futura deste serviço. 

 

Nesta visita esteve também presente a Diretora Regional das Finanças, Dra. Maria 

do Carmo Morgado que nada adiantou de concreto em relação ao eventual 

encerramento. 

 

Mesmo tendo já questionado a Ministra das Finanças relativamente a este assunto 

e visto não existir uma confirmação clara de que o Serviço de Finanças em 

Alcochete vai continuar em funcionamento, o Grupo Parlamentar, no passado dia 

18 de dezembro, nos termos legais e regimentais aplicáveis, formalizou na 

Assembleia da Republica uma pergunta à Senhora Ministra de Estado e das 
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Finanças (conforme documentação em anexo) que, até à presente data ainda não 

obteve qualquer resposta. 

 

Assim, pelo exposto, o executivo municipal ao tomar conhecimento desta iniciativa, 

delibera o seguinte: 

 

1) Manifestar o seu total apoio a esta diligência do Grupo Parlamentar do PCP; 

 

2) Disponibilizar-se para a colaboração institucional necessária, com este ou 

qualquer outro grupo parlamentar, com o objetivo de preservar e manter em 

funcionamento a repartição de finanças de Alcochete; 

 

3) Publicitar esta deliberação, junto da Sr.ª Ministra de Estado e das Finanças, 

direção dos grupos parlamentares, comunicação social e população em 

geral.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta 

apresentada por unanimidade. 

 

O senhor vereador Vasco André Marques Pinto fez Declaração de Voto em nome 

do CDS/PP, que fica anexa a esta ata como Doc. 8. 

 

 

4.8 Isenções e Reduções de pagamento de taxas para o Movimento 

Associativo 

 

Pela senhora vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foi proposto o seguinte 

assunto: 

 

«Atendendo à conjuntura económico-financeira desfavorável, e considerando a 

manifesta relevância das atividades prosseguidas pelo movimento associativo e o 

público beneficiário a que se destina, bem como os objetivos sociais e de 

desenvolvimento que o município visa prosseguir, nomeadamente os de promoção 

da atividade cultural, recreativa e desportiva concelhia, propomos as seguintes 
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isenções e reduções para as associações do concelho, abaixo indicadas, de acordo 

com os artigos 8.º e 9.º do Regulamento de Taxas Municipais (RTM), para o ano 

civil de 2014. 

 

Isenções: 

— Licença Especial de Ruído (artigo 36.º da RTM – tabela administrativa); 

— Albergue (artigo 76.º da RTM – tabela administrativa) – Isenção de 

pagamento de taxas até 20 dormidas, por ano civil; 

 

— Veículos (n.º 1 do artigo 77.º da RTM – tabela administrativa) – Isenção do 

pagamento de taxas relativas a 1.500 Km (ida + volta), por ano civil, não 

podendo as viagens excederem os 400Km, (ida e volta); 

 

— Fórum Cultural (n.º 1 do artigo 78.º da RTM – tabela administrativa) – As 

associações e coletividades do concelho terão isenção em número de 1 

(uma) utilização do auditório, por ano civil, devendo a mesma ocorrer em 

qualquer dia da semana excetuando o domingo e feriados. 

 

A isenção, agora proposta, acresce às isenções previstas no artigo 11.º “Isenções e 

Reduções Gerais” do Regulamento de Taxas Municipais publicado em Diário da 

República a 3 de dezembro de 2010. 

 

Reduções: 

— Utilização das Instalações Desportivas Municipais (alíneas d) dos artigos 

70.º,71.º, 72.º e 73.º da RTM – tabela administrativa) – Redução de 30% nos 

treinos de equipas que se encontram a disputar competições federadas 

(incluindo o INATEL). Assim, o valor a pagar durante a semana é: 

 

Alínea d) do artigo 70.º - €2,26 

Alínea d) do artigo 71.º - €1,29  

Alínea d) do artigo 72.º - €1,66  

Alínea d) do artigo 73.º - €2,11  
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— Veículos (n.º 1 e 3 do artigo 77.º da RTM – tabela administrativa) – Redução 

de 30% do pagamento de taxas por km, bem como do serviço do motorista 

por hora, após esgotada a utilização de 1.500 Kms anuais referido na 

isenção relativa a veículos. Assim, o valor a pagar por km é de €0,38 (o valor 

a pagar pelo motorista será de €5,94, €8,65 ou €10,29, conforme se trate, 

respetivamente, de hora de motorista em horário de trabalho, hora de 

motorista em horário de trabalho extraordinário, ou hora de motorista em 

período de descanso semanal). 

 

Assim, proponho: 

 

1. Que a presente proposta seja aprovada nos termos dos artigos 8.º e 9.º do 

Regulamento de Taxas Municipais (RTM); 

 

2. Que a presente proposta tenha efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2014.» 

 

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

por unanimidade. 

 

 

5. Informações 

 

Pelo senhor presidente foram prestadas as seguintes informações: 

 

1 – Minuta da Ata da sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada em 

27 de dezembro 2013 

 

O senhor presidente da Câmara deu conhecimento do teor das deliberações 

tomadas na sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 27 de 

dezembro de 2013, através da minuta da ata. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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2 – Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil 

 

«Decorrente da Resolução do Conselho de Ministros n.º 87/2013 de 28 de 

novembro foi aprovado o Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil, 

instrumento de suporte às operações de proteção civil em caso de iminência ou 

ocorrência de um acidente grave ou catástrofe em Portugal Continental, com vista a 

possibilitar a unidade de direção das ações a desenvolver, a coordenação técnica e 

operacional dos meios a empenhar e a adequação das medidas de carácter 

excecional a adotar, com vista a minimizar a perda de vidas e bens e os danos ao 

ambiente, assim como o restabelecimento, tão rápido quanto possível, das 

condições mínimas para a normalidade. 

 

O Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil agora aprovado articula-se, de 

modo direto, com os Planos Regionais e Distritais de Emergência de Proteção Civil, 

e, de modo indireto, com os Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil, os 

quais descrevem nos respetivos níveis territoriais a atuação das estruturas de 

proteção civil e referenciam as responsabilidades, o modo de organização e o 

conceito de operação, bem como a forma de mobilização e coordenação dos meios 

e recursos indispensáveis na gestão de socorro. 

 

O Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil contribui, ainda, para a melhoria 

do sistema nacional de proteção civil e para o aumento da sua resiliência, 

designadamente através da revisão dos instrumentos de planeamento necessários 

a todas as fases do ciclo da emergência. 

 

Sendo este um plano geral de emergência de proteção civil, a sua elaboração 

destina-se a coordenar a resposta à globalidade das situações previstas na Lei de 

Bases de Proteção Civil e no Sistema Integrado de Operações de Proteção e 

Socorro (SIOPS), tendo em atenção um conjunto de riscos, quer naturais, quer 

tecnológicos, quer mistos, que possam ocorrer em território de Portugal Continental, 

tais como condições meteorológicas adversas, riscos hidrológicos e geológicos, 

acidentes com transportes, vias de comunicação e infraestruturas, atividade 

industrial e áreas urbanas e incêndios em espaços rurais/florestais. 
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Assim, pelo exposto, informa-se a Câmara Municipal da entrada em vigor deste 

documento de planeamento de âmbito nacional da proteção civil, bem como da 

atualização do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC), em 

curso, em que numa primeira fase foi elaborada candidatura no quadro da Área 

Metropolitana de Lisboa ao POVT/QREN para o “Estudo de Identificação e 

Caracterização de Riscos” destinados aos PMEPC de 2.ª geração, e deste modo 

atualizar e adequar estes instrumentos de planeamento à realidade do concelho de 

Alcochete.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

3 – ADREPES – Assembleia Geral 

 

«No âmbito da Assembleia Geral da Associação para o Desenvolvimento Rural da 

Península de Setúbal (ADREPES), realizada no passado dia 16 de dezembro, onde 

o Município de Alcochete se fez representar como sócio da referida associação, 

tratou-se os seguintes pontos: 

 

— No primeiro ponto, a análise e aprovação do plano de atividades e o 

respetivo orçamento para 2014, com principal destaque para a preparação 

da estratégia de desenvolvimento local 2014-2020, com a preparação da 

estratégia para o próximo período de programação, tendo em conta as 

propostas da Comissão Europeia, que introduzem novas ferramentas de 

integração multifundos para a implementação de estratégias territoriais de 

base local e execução da estratégia local de desenvolvimento 2007-2013, 

com especial destaque na gestão dos programas PRODER e PROMAR, 

desenvolvimento e acompanhamento de projetos coordenados pela 

ADREPES; 

 

— No segundo ponto, tratou-se da exoneração do associado AFLOPS, 

alegando-se a insolvência da empresa e falta de pagamento de cotas; 
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— No terceiro ponto, marcação da uma assembleia geral extraordinária para dia 

17 de janeiro de 2014, para eleição de um novo membro da direção em 

substituição da AFLOPS; 

 

— No quarto ponto, adesão de um novo sócio para a associação, neste caso e 

empresa “Sesibal”, evidenciando-se o esforço para a captação de novos 

sócios para a associação.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

Pela senhora vereadora foi prestada a seguinte informação: 

 

1 – Convívio de basquetebol e râguebi 

 

«No dia 30 de novembro de 2013 realizou-se, no Pavilhão Municipal do Samouco e 

no Campo de Futebol do Samouco, um convívio desportivo de basquetebol e 

râguebi, destinado a todos os jovens dos 6 aos 12 anos de idade. 

 

O convívio foi organizado pela Divisão de Desporto, Juventude e Movimento 

Associativo da Câmara Municipal de Alcochete, com o apoio técnico da Associação 

Desportiva Samouquense – Râguebi e do Curso Profissional de Apoio à Gestão 

Desportiva da Escola Secundária de Alcochete. 

 

Participaram neste convívio 80 jovens. Os familiares e acompanhantes presentes 

nas bancadas foram convidados a participar numa aula de aeróbica enquanto os 

participantes lanchavam. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

2 – Torneio de abertura de atletismo 

 

«Realizou-se, no sábado dia 7 de dezembro de 2013, o torneio de Abertura de 

Atletismo, uma parceria entre a Câmara Municipal de Alcochete e o Desporto 
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Escolar da Península de Setúbal, das 10:00 horas às 13:00 horas, no Parque 

Desportivo do Valbom. 

 

Estiveram presentes 17 escolas do distrito de Setúbal com a participação de cerca 

de 200 alunos. Apadrinhou a iniciativa o atleta olímpico Luís Feiteira. 

 

Os alunos do Curso Profissional de Apoio à Gestão Desportiva, da Escola 

Secundária de Alcochete, apoiaram a iniciativa e a Câmara Municipal de Alcochete 

deu todo o apoio logístico para a realização da mesma.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

3 – Gala de kickboxing 

 

«O Vulcanense Futebol Clube, em parceria com a Associação de Kickboxing de 

Lisboa, levaram a efeito no passado dia 14 de dezembro 2013, a Gala de 

Kickboxing, no Pavilhão Gimnodesportivo de Alcochete. 

 

A Gala contou com a presença de 46 clubes, de norte a sul do país, com a 

participação de 306 atletas. O Vulcanense Futebol Clube fez-se representar com 10 

atletas que obtiveram os seguintes resultados: 

 

— Thibaut Mendonça – 3.º lugar – Light kick – classe 55kg – juvenis 

— André Pereira – 3.º lugar – Light kick – classe 74kg – juniores 

— Tomás Pereira – 3.º lugar – Light kick – classe 69kg – juniores 

— Maria Paiva – 2.º lugar – Light kick – classe 55kg – 55kg – seniores 

— João Pimentel – 9.º lugar – Light kick – classe 63kg – seniores 

— Hugo Pedrosa – 5.º lugar – Light kick – classe 63kg – seniores 

— Miguel Couceiro. 5.º lugar – Light kick – classe 69kk – seniores 

— David Felgueira – 9.º lugar – Light kick – classe 74kg – seniores 

— Paulo Mateus – 5.º lugar – Light kick – classe 74kg – seniores 

— António Clington – 5.º lugar – Light kick – classe 94kg – seniores 
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De realçar que, desde as 9:00 horas até ao final da iniciativa, o pavilhão esteve 

sempre lotado de público. A Câmara Municipal de Alcochete gostaria de saudar o 

Vulcanense Futebol Clube pelo extraordinário êxito obtido com esta iniciativa.» 

 

 

4 – Alcochet’Aventura – Percurso BTT “Entre Marinhas e Sapal até Pancas” e 

Percurso Pedestre “Vale da Marinha Nova” 

 

Realizou-se, no passado dia 15 de dezembro de 2013, a atividade de fim de ano do 

Programa Alcochet’Aventura, com a realização de dois passeios: um pedestre "Vale 

da Marinha Nova" e outro de BTT "Entre Marinhas e Sapal até Pancas". 

 

Em ambos os percursos participaram cerca de 80 pessoas e, no final muitos dos 

participantes puderam desfrutar de um almoço convívio, que se realizou no 

estaleiro Municipal da Câmara Municipal de Alcochete. 

 

Nesta iniciativa foi entregue o programa (provisório) do Alcochet’Aventura para o 

ano de 2014.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

5 – Programa Férias Ativas “Natal a Mexer” e “Uma Noite no Albergue” 

 

«Decorreu nos dias 18, 19 e 20 de dezembro de 2013, os Programa “Natal a 

Mexer” e “Uma noite no Albergue” destinado a crianças e jovens com idades 

compreendidas entre o 6 e os 14 anos. 

 

As manhãs foram preenchidas com atividades desportivas, tais como torneios 3x3 

(basquetebol e futebol), ginástica acrobática, solo, aparelhos, torneio de dodgebol, 

de ténis e jogos aquáticos na Piscina Municipal de Alcochete. 

 

A edição deste ano contou com a presença 20 participantes. 
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O El Corte Inglés ofereceu, a todos os participantes, um livro com contos infantis e 

a Câmara Municipal de Alcochete um Pai Natal de chocolate. 

 

Os alunos do Curso Profissional de Apoio á Gestão Desportiva da Escola 

Secundária de Alcochete apoiaram a iniciativa.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 

 

Registou-se a intervenção da seguinte munícipe: 

 

Patrícia Figueira: 

 

Informou ter duas filhas de 5 e 7 anos que frequentam o Centro Escolar de S. 

Francisco e nessa qualidade lamentou que chova dentro deste edifício (pré-escolar) 

que tem uma construção muito recente. 

 

A senhora vereadora Susana Isabel Freitas Custódio esclareceu que os Serviços 

nada lhe reportaram. Contudo, a obra está dentro da garantia e irá acionar esse 

mecanismo se necessário for. 

 

O senhor vereador José Luís dos Santos Alfélua informou já ter conhecimento e, 

também, que a empresa já foi contactada no sentido de dar celeridade aos 

trabalhos. 

 

 

Antes do encerramento, o senhor presidente da Câmara e restante executivo 

endereçou ao senhor vereador Vasco André Marques Pinto as condolências pelo 

falecimento da sua avó materna. 
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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 20:05 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. 


