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Aos quinze 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 extraordinariamente a Câmara Municipal, sob a presidência do Dr.
Luís Miguel Carraça Franco, na qualidade de presidente da Câmara, encontrandose 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.

1. ASSUNTOS PROPOSTOS PELO PRESIDENTE E VEREAÇÃO:
1.1 Ratificação do Despacho n.º 1/14 – 1.ª Alteração às Grandes Opções do
Plano de 2014 – PPI e AMR

Pelo senhor presidente foi proposto o seguinte assunto:

«Pelo despacho, datado de 10 de janeiro de 2014, foi aprovada a 1.ª Alteração às
Grandes Opções do Plano 2014 – Plano Plurianual de Investimentos e Atividades
Mais Relevantes 2014, cujos documentos se submetem a ratificação da Câmara
Municipal, de harmonia com o n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro.

Assim, proponho a aprovação referente a esta deliberação.»

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o assunto proposto
por maioria, com 6 votos a favor da CDU e do PS e 1 abstenção do CDS/PP, bem
como anexar os referidos documentos como Doc. 1.
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1.2 Ratificação do Despacho n.º 2/2014 – 1.ª Alteração ao Orçamento da
Despesa 2014

Pelo senhor presidente foi proposto o seguinte assunto:

«Pelo despacho, datado de 10 de janeiro de 2014 foi aprovada a 1.ª Alteração ao
Orçamento da Despesa 2014, cujos documentos se submetem a ratificação da
Câmara Municipal, de harmonia com o n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro.

Assim, proponho a aprovação referente a esta deliberação.»

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o assunto proposto
por maioria, com 6 votos a favor da CDU e do PS e 1 abstenção do CDS/PP, bem
como anexar os referidos documentos como Doc. 2.

2 Atribuição de Medalhas no âmbito do 116.º aniversário da Restauração
do Concelho – Medalha Dourada da Restauração e Medalha Municipal de
Bons Serviços

Pelo senhor presidente foi proposto o seguinte assunto:

«No âmbito das Comemorações do 15 de Janeiro de 1898, tem sido apanágio da
Câmara Municipal de Alcochete homenagear pessoas ou entidades que, por atos
por si praticados, tenham contribuído para o engrandecimento do nome do
Concelho.

De acordo com o previsto no artigo 1.º do Regulamento Municipal de Insígnias e
Medalhas, o Município de Alcochete pode instituir com insígnias e medalhas
pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras que se destaquem pelo
seu contributo e empenho nas suas funções, quer no âmbito do Município quer fora
dele, desde que a sua atividade seja benéfica para o mesmo e/ou para a
população.
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Assim, pela dedicação evidenciada nos serviços prestados ao Município de
Alcochete e aos seus habitantes, propõe-se a atribuição da Medalha Dourada da
Restauração à seguinte Instituição:

Grupo Sócio-Caritativo da Paróquia de São Brás de Samouco:

O ano de 2014, que agora tem início, apresenta-se como um ano difícil e de
situação socioeconómica devastadora para Portugal e para os Portugueses. Todos
temos consciência da delicadeza da situação e sentimo-la no nosso dia-a-dia.
Muitos são os portugueses que veem as suas condições de vida piorar e o
desemprego afeta, infelizmente, muitas famílias.

Mas, são nestes nos momentos complicados e difíceis que as qualidades das
nossas populações melhor se revelam. E é por isso que, no âmbito do 116.º
Aniversário da Restauração do Concelho decidiu a Câmara Municipal de Alcochete
atribuir a Medalha Dourada da Restauração do Concelho, às cidadãs e cidadãos
que integram o Grupo Sócio-Caritativo da Paróquia de São Brás de Samouco e
dedicam muito do seu tempo, esforço e empenho a ajudar quem mais precisa e a
trabalhar em prol de pessoas da nossa comunidade.
Como um dia Gandhi escreveu: “Não é preciso entrar para a história para fazer um
mundo melhor”, o contributo abnegado destas mulheres e homens, em prol dos
mais desfavorecidos e fragilizados do nosso Concelho constitui um exemplo de
uma cidadania ativa, que valoriza a solidariedade e inclusão social, através do
voluntariado e que nos mostram que, sim, um outro mundo é possível!

O Grupo Sócio-Caritativo da Paróquia de São Brás de Samouco iniciou a sua
atividade no final do ano 2010, apoiando desde logo 29 famílias da Freguesia, que
obedeciam aos parâmetros estabelecidos pela Segurança Social e pelo Banco
Alimentar. No entanto, no decorrer do ano, esse apoio foi estendido a mais 26
famílias carenciadas e no ano transato foram 47 as famílias que solicitaram apoio,
num total de 124 pessoas.
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Estes homens e mulheres desde sempre que procuram, empenhadamente,
desenvolver e melhorar as suas respostas e, através do voluntariado, têm levado a
efeito uma intervenção contínua, promotora do desenvolvimento de competências,
pessoais e sociais, facilitadoras da integração do indivíduo na comunidade. Têm-se
distinguido, formal ou informalmente, em diversos sectores de atividade voluntária
por sua livre escolha e motivação e sem fins lucrativos ou outros interesses que não
a ajuda ao “outro”.

O Grupo Sócio-Caritativo responde às necessidades concretas dos habitantes da
Paróquia de S. Brás de Samouco, através da distribuição consciente e justa, dos
bens recebidos do PCAAC -Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a
Carenciados, Banco Alimentar, outras Instituições e pessoas individuais, que nestes
tempos particularmente difíceis têm assumido um papel fundamental na vida das
famílias mais fragilizadas, contribuindo para a valorização da sua qualidade de vida.

Assim, a Câmara Municipal de Alcochete presta a sua homenagem ao Grupo
Sócio-Caritativo da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. João Baptista de
Alcochete, em nome dos seus voluntários, pelo seu inestimável contributo para o
bem-estar da comunidade de Alcochete, atribuindo-lhe a Medalha da Restauração
do Concelho.

Medalha Municipal de Bons Serviços:

Três décadas de partilha de experiências, de trabalho em comum, de esforço
continuado ao longo de períodos de tempo consideráveis. Nalguns casos são,
também, mais do que isso: são vidas profissionais inteiras, decorridas em íntima
ligação à Câmara Municipal de Alcochete.

Esta é a ocasião para expressar o reconhecimento da Câmara a todos aqueles que
celebram 30 anos de serviço, pela sua dedicação, pelo seu profissionalismo e
empenho, com que exercem as funções que lhes foram atribuídas, das quais todos
beneficiamos.
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Assim, no âmbito do 116.º Aniversário da Restauração do Concelho de Alcochete e
de acordo com as Normas para Atribuição de Insígnias e Medalhas Municipais em
vigor, o senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcochete propõe a atribuição
da Medalha de Bons Serviços aos seguintes trabalhadores da Câmara Municipal de
Alcochete:

Ana Maria Rodrigues Matilde Tavares - Assistente Técnico na área administrativa
António Augusto Bica - Assistente Operacional na área de rede viária
António Carlos Justino Nunes -Assistente Operacional na área de obras
— António João Pacífico Cavádas da Silva
Assistente Operacional na área de águas
— Flausina Maria Soares
Técnico Superior na área de acção social
— Idalina Beatriz de Jesus Velez Gonçalves Tomé
Assistente Técnico na área administrativa
— João Ribeiro da Cruz
Assistente Operacional na área de estações elevatórias
— Joaquim José Jesus Salvador
Assistente Operacional na área de limpeza urbana
— Joaquim José Taneco Salvador
Assistente Operacional na área de eletrotécnica
— Maria Leonor Espiga Cafum Prudêncio
Assistente Técnico na área administrativa
— Vítor Manuel Lopes Valente
Chefe da Divisão de Obras Municipais e Rede Viária
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A Câmara Municipal presta assim homenagem a estes onze (11) funcionários com
a atribuição da Medalha Municipal de Bons Serviços, reconhecendo-lhes, desta
forma, o trabalho desenvolvido ao longo de 30 anos ao serviço da Autarquia

Assim, e de acordo com o artigo 20.º do Regulamento Municipal de Insígnias e
Medalhas, em que as Medalhas e demais condecorações serão objeto de
deliberação em reunião de Câmara Municipal, por maioria dos seus membros em
efetividade de funções, propõe-se a votação da referida proposta.

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

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 18:35 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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