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Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, na freguesia de S. 

Francisco e edifício da junta de freguesia, pelas vinte e uma horas, reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal, sob a presidência do senhor presidente da 

Câmara Dr. Luís Miguel Carraça Franco, encontrando-se presentes os senhores 

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

Teresa Filipe de Moraes Sarmento e Vasco André Marques Pinto. 

 

Não compareceram os senhores vereadores Jorge Manuel Pereira Giro e Raquel 

Sofia Leal Franco Salvado Prazeres, por motivo considerado justificado. 

 

O senhor presidente declarou aberta a reunião. 

 

 

A. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O senhor Presidente agradeceu ao senhor presidente da Junta de Freguesia de S. 

Francisco e restante executivo, a cedência do espaço para a realização do 

atendimento bem como para a realização da reunião. 
 

O senhor vereador Vasco André Marques Pinto solicitou esclarecimentos sobre os 

seguintes assuntos: 

 

- Ponto de situação relativo ao empréstimo bancário; 

- Finalidade do ajuste direto à empresa REGISET; 

- Em 2014 foi feita publicidade na revista Festa do Avante? 

 

A senhora vereadora Maria Teresa Filipe de Moraes Sarmento solicitou 

esclarecimentos sobre os seguintes assuntos: 

 

- Ponto de situação relativo ao empréstimo bancário; 

- Falta de manutenção dos espaços verdes nas Quebradas. 

 

O senhor presidente da Câmara esclareceu: 
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Afirmou que a câmara municipal está a ter problemas com o Novo Banco. 

 

Deu conhecimento que se irão realizar algumas reuniões com o objetivo de tentar 

desbloquear a situação, inclusivamente com base no princípio do aproveitamento 

de atos processuais entretanto já praticados. Vão tentar aproveitar todo o processo 

de consulta porque houve outras propostas de outras instituições financeiras que 

mantêm disponibilidade para manter a proposta inicialmente apresentada, mas 

infelizmente, a câmara está confrontada com a decisão do Novo Banco, que vai no 

sentido do incumprimento, inclusivamente de contratos já outorgados e remetidos 

para a câmara municipal. 

 

Está-se no âmbito de uma responsabilidade pré contratual, ou já contratual, e irão 

tentar resolver o problema percorrendo duas vias paralelas. 

 

Primeiro, tem que ver com o problema associado ao mútuo (e está ele próprio 

associado ao Plano de Saneamento Financeiro) pelo que se irá tentar usar o 

princípio dos atos praticados e tentar junto de outras instituições financeiras obter a 

manutenção das propostas já apresentadas junto da câmara. 

 

Depois, outro caminho paralelo tem que ver com a eventual responsabilização pré 

contratual, ou contratual, do Novo Banco, em função de um manifesto 

incumprimento de contratos outorgados já remetidos à câmara e que depois num 

momento posterior foram contraditados com uma nova decisão (mais recente) por 

parte da Administração do Novo Banco. 

 

Disse entender que esta questão se resolverá dentro de poucos dias e então dará 

conhecimento à câmara da proposta sobre a qual irão refletir. 

 

O ponto de situação é problemático e a postura da Administração do Novo Banco é 

lamentável, porque a câmara tem em seu poder três originais ainda com a marca 

BES e outros tantos com a marca Novo Banco. Apenas se aguardava a assinatura 

do presidente da câmara no contrato, o qual esperava apenas por um procedimento 

burocrático (disponibilidade dos fundos disponíveis na câmara), sendo de seguida 

remetido ao Tribunal de Contas. 



Reunião de 2014.09.03  
Ata n.º 18 

5 

Salientou que quaisquer prejuízos ou danos que sejam produzidos na esfera 

jurídica e patrimonial da câmara municipal, esta naturalmente, desenvolverá todas 

as diligências necessárias e imprescindíveis jurídicas e judicialmente para se fazer 

ressarcir desses mesmos prejuízos. 

 

Informou ainda, que já realizou uma reunião com a Assessoria Jurídica da câmara, 

no sentido de preparar o processo para se percorrer as duas vias: a do Plano de 

Saneamento Financeiro propriamente dito, de resolução do problema com que 

foram confrontados, sendo que este é também um problema de tempo, dado que a 

câmara não recorreria a um plano de saneamento financeiro se não tivesse 

necessidade do mesmo, para liquidar e pagar aos fornecedores. A outra via, 

paralela, é a da responsabilização da Administração do Novo Banco. 

 

Alertou para a possibilidade de a câmara vir a reunir extraordinariamente, caso até 

à semana seguinte haja uma solução para o problema e também remeter à 

Assembleia Municipal durante o mês de setembro e posteriormente proceder ao 

envio do processo para Visto do Tribunal de Contas. 

 

Para além destas duas linhas de solução descritas, também o supervisor – Banco 

de Portugal – terá de ter conhecimento desta situação. 

 

Respondendo às outras questões, informou que o ajuste direto efetuado tem a ver 

com a realização de serviços gráficos a prestar até final de dezembro do corrente 

ano e que em 2014 não houve contratação de publicidade no caderno publicitário 

para o programa de promoção da Festa do Avante. Lamentou o problema na zona 

das Quebradas, mas o mesmo é de difícil resolução, porque existe uma área que 

foi rececionada e outra que não, a que acresce o facto de o loteamento ainda não 

estar completamente realizado. 

 

O senhor vereador José Luís dos Santos Alfélua informou também que a zona das 

Quebradas em conjunto com a Zona Industrial do Passil são o maior problema em 

Alcochete no que respeita a espaços verdes. 
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A manutenção é difícil, dado que há espaços que são públicos e outros são 

privados, para além da falta de recursos humanos por parte da câmara municipal. 

Esta zona carecia de uma equipa a tempo inteiro mas tal não é possível, pelo que 

se comprometeu a intervir nos espaços públicos de acordo com as capacidades da 

câmara, não deixando contudo, de compreender as reclamações das pessoas. 

 

 

B. ORDEM DO DIA 
 

1. Resumo diário da tesouraria 

 

O senhor presidente informou que a informação será disponibilizada na próxima 

reunião. 

 

 

2. Pagamentos autorizados entre reuniões 
 

O senhor presidente informou que a informação será disponibilizada na próxima 

reunião. 

 

 

3. Aprovação da ata da reunião ordinária realizada em 30 de julho de 2014 

 

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

ordinária, realizada em 30 de julho de 2014, por maioria, com 2 abstenções do 

senhor presidente e da senhora vereadora Susana Isabel Freitas Custódio (por não 

terem estado presente) e 3 votos a favor. 

 

 

4. ASSUNTOS PROPOSTOS PELO PRESIDENTE E VEREAÇÃO: 

 

4.1 Ratificação do Despacho n.º 27/14 – 6.ª Alteração às Grandes Opções 
do Plano de 2014 – PPI e AMRS 
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Pelo senhor presidente foi proposto o seguinte assunto: 

 

“Pelo Despacho, datado de 26 de agosto de 2014 foi aprovada a 6.ª Alteração às 

Grandes Opções do Plano 2014 – Plano Plurianual de Investimentos e Atividades 

Mais Relevantes, cujos documentos se submetem a ratificação da Câmara 

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

setembro. 

 

O reforço das despesas correntes e de capital foram para fazer face ao 

cumprimento de acordos de pagamento.    

 

Assim, proponho a aprovação referente a esta deliberação.” 

 

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

ratificação por unanimidade, bem como anexar à ata os referidos documentos como 

Doc. 1. 
 

 

4.2 Ratificação do Despacho n.º 28/14 – 6.ª Alteração ao Orçamento de 
2014 

 

Pelo senhor presidente foi proposto o seguinte assunto: 

 

“Pelo Despacho, datado de 26 de agosto de 2014 foi aprovada a 6.ª Alteração ao 

Orçamento de 2014, cujos documentos se submetem a ratificação da Câmara 

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

setembro. 

  

O reforço das despesas correntes e de capital foram para fazer face ao 

cumprimento de acordos de pagamento.    

 

Assim, proponho a aprovação referente a esta deliberação.” 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de 

ratificação por unanimidade, bem como anexar à ata os referidos documentos como 

Doc. 2. 
 

 

4.3 1.ª Alteração ao Acordo de Colaboração com a Fundação João 
Gonçalves Júnior, visando a implementação da CAF do Pré-escolar e 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico no concelho de Alcochete – Ratificação 

 

Pelo senhor presidente foi proposto o seguinte assunto: 

 

“Serve a presente para submeter a apreciação da Câmara Municipal de Alcochete a 

proposta de ratificação do acordo de colaboração estabelecido com a Fundação 

João Gonçalves Júnior, para a implementação do serviço de Complemento à 

Família – Complemento de Horário (CAF), integrado na Componente de Apoio à 

Família do Pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico, em todos os estabelecimentos 

deste ciclo de ensino no concelho de Alcochete para o ano letivo 2014/2015. 

O presente acordo regula a parceria entre o município de Alcochete e a Fundação 

João Gonçalves Júnior, relativamente à contratação dos recursos humanos 

necessários à implementação do serviço CAF, nas seguintes escolas: 

 

— EB1 n.º 1 de Alcochete; 

— EB1 n.º 2 de Alcochete; 

— EB1/JI da Restauração; 

— Jardim de Infância do Samouco; 

— Centro Escolar de S. Francisco. 

 

Assim, propõe-se a ratificação do Acordo em anexo.” 

 

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

unanimidade, bem como anexar à ata o referido Acordo de Colaboração como 

Doc.3. 
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4.4 Isenção do pagamento de taxa – Núcleo Sportinguista do Concelho de 
Alcochete 

 

Pela senhora vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foi proposto o seguinte 

assunto: 

 

“De acordo com a informação técnica da Divisão de Desporto, Juventude e 

Movimento Associativo n.º 17, datada de 02/08/2014, referente ao supra 

mencionado assunto, somos pelo presente a propor, para deliberação, da 

digníssima Câmara Municipal de Alcochete: 

 

- Isenção do pagamento da taxa no valor de €15,68 (quinze euros e sessenta e oito 

cêntimos) nos termos e para os efeitos do artigo 8.º e das alíneas a) e b) do n.º 2 do 

artigo 9.º do Regulamento das Taxas Municipais, publicado em Diário de República, 

2.ª Série, de 3 de dezembro de 2010.” 

 

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

unanimidade. 

 

 

5 Atribuição de Apoios Financeiros 
 

Pela senhora vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foram propostos os 

seguintes assuntos: 

 

1 – Agrupamento de Escolas de Alcochete 

 

“No seguimento de acordo estabelecido anteriormente entre a Câmara Municipal de 

Alcochete e o Agrupamento de Escolas de Alcochete, sobre apoio ao expediente e 

higiene e limpeza foi definido um valor anual por aluno, respetivamente €5 e €15. 

Assim, sou pela presente a propor a atribuição de um apoio financeiro no montante 

de €7.473,00 referentes a estas duas categorias e n.º total de 1121 alunos 

matriculados e a frequentar os estabelecimentos de ensino de pré-escolar e 1.º 
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Ciclo do Agrupamento de Escolas de Alcochete no 1.º período do ano letivo 

2013/14. 

 

Para a identificação dos montantes foram realizados os seguintes cálculos: 

 

Expediente: 

[n.º de alunos da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico x €5,00 

= total] 

 

Higiene e Limpeza 

[n.º de alunos da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico x 

€15,00 = total 

 

Proposta de transferência relativa ao 1.º período do ano letivo 2013/2014: 

 

Valor Anual Valor por período letivo 

Expediente: Expediente: 

1121 alunos x €5,00 = 5.605,00€ 1121 alunos x €5,00 / 3 = 1.868,00€ 

Higiene e Limpeza: Higiene e Limpeza: 

1121 alunos x €15,00 = 16.815,00€ 1121 alunos x €15,00 / 3 = 5.605,00€ 

 

TOTAL DA PROPOSTA: €7.473,00.” 

 

Submetida á discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o assunto por 

unanimidade. 

 

 

2 – Futebol Clube de S. Francisco 
 

“De acordo com a informação técnica da Divisão de Desporto, Juventude e 

Movimento Associativo n.º 20, datada de dois de setembro de 2014, referente ao 

supra mencionado assunto, somos pelo presente a propor, para deliberação, da 

digníssima Câmara Municipal de Alcochete: 
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- Atribuição de um apoio financeiro de €919,37 (novecentos e dezanove euros e 

trinta e sete cêntimos.” 

 

Submetida á discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o assunto por 

unanimidade. 

 

6. Informações 
 

Pelo senhor presidente foi prestada a seguinte informação: 
 

1– Alienação de cortiça 
 
“Na presença das diversas recolhas e pesagens relativas à alienação  de cortiça de 

cordo com a deliberação de Câmara de 28 de maio de 2014, as mesmas totalizam 

o valor de €6.841,61. 

 
Pesage

m 
Desconto de peso @ Valor 

Kl 20% total 14,6866kl 20,00€/Kl 
2.250,00 450,00 1.800,00 122,56 2.451,21€ 
1.570,00 314,00 1.256,00 85,52 1.710,40€ 
1.600,00 320,00 1.280,00 87,15 1.743,09€ 

860,00 172,00 288,00 46,85 936,91€ 
6.280,00 1.256,00 5.024,00 342,08 6.841,61€ 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 
 

Foram registadas as seguintes intervenções: 

 

- Orlando Rúbio: 

Retomou o assunto já apontado em anteriores reuniões, relativo à condicionante de 

velocidade junto ao Centro Escolar de S. Francisco, dado que dentro de duas 

semanas o mesmo vai voltar a abrir e ainda nada foi feito. 
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Perguntou também se se mantem a situação da infraestrutura desportiva da 

urbanização “Villas do Duque”. 

 

- João Marques: 

Lamenta que passadas as férias, os parques infantis não tivessem sido alvo de 

intervenção. 

 

- Luís Sinquenique: 

Informou da deficiente manutenção dos espaços verdes na urbanização do 

Convento. 

 

Sucintamente, o senhor presidente esclareceu que não há nada de novo a 

acrescentar á situação da urbanização “Villas do Duque”. 

 

O senhor vereador José Luís dos santos Alfélua informou que o separador de 

velocidade irá certamente ser feito dentro de um mês, já no decorrer do ano letivo. 

Esclareceu, que em alguns parques foram feitas intervenções, porque quando está 

em causa a segurança os serviços têm instruções para agir imediatamente. 

 

Não subscreve todas as informações proferidas por Luís Sinquenique, 

esclarecendo que os arranjos implicam diversas áreas operacionais e a câmara não 

tem capacidade por falta de recursos humanos, para tratar tudo. 

 

O senhor presidente da Junta de Freguesia de S. Francisco, agradeceu a presença 

de todos. 

 

Disse também, que ouve e compreende as queixas e os desabafos das pessoas, 

mas á verdade é que se vivem tempos conturbados, que faz com que nem sempre 

se consiga fazer tudo, aproveitando desta forma para fazer um apelo à cidadania no 

sentido da paciência. 

 

Mais foi deliberado aprovar a presente ata em minuta, nos termos do n.º 2 do artigo 

57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
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ENCERRAMENTO 

E nada mais havendo a tratar, pelas 23:00 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. 


