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Aos trinta dias do mês de abril 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 

 

Aberto o Período de Antes da Ordem do Dia, o senhor vereador Jorge Manuel 

Pereira Giro informou que os funcionários da Amarsul estarão em greve nos dias 30 

de abril e 2 de maio, pelo que não haverá recolha de lixo, solicitando, assim, aos 

senhores vereadores que esclareçam os munícipes que questionem sobre o 

assunto. 

 

O senhor vereador Vasco Pinto propôs a colocação de uma rede, ou outro tipo de 

impedimento, no parque infantil do Jardim do Coreto, de forma a evitar que os cães 

sujem aquele espaço. 

 

Em resposta, o senhor vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira esclareceu 

que o assunto já foi por diversas vezes objeto de apreciação, tendo já havido 

inclusivamente uma adjudicação a firma especializada. Porém, o problema não é de 

fácil resolução dada as grandes raízes das árvores que circundam o espaço, tendo-

se então, optado por tentar encontrar outras soluções. 

 

O senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro, lembrou que uma grande parte do 

problema passa pela falta de civismo dos donos dos animais, apesar de todas as 

campanhas de sensibilização que têm sido levadas a efeito. 
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O senhor presidente da Câmara sugeriu, apesar das tentativas já efetuadas, que os 

Serviços continuem a procurar uma solução alternativa. 

 

 

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 €683.173,48 

(seiscentos e oitenta e três mil, cento e setenta e três euros e quarenta e oito 

cêntimos). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

2. Pagamentos autorizados entre reuniões 

 

A senhora vereadora Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres informou que 

entre os dias 16/04/2014 e 29/04/2014, autorizou o pagamento da despesa, no 

montante total de €491.878,72 (quatrocentos e noventa e um mil, oitocentos e 

setenta e oito euros e setenta e dois cêntimos) conforme as ordens de pagamento 

emitidas do número 935 ao número 1031. 

 

Mais informou a senhora vereadora que, no resumo diário da tesouraria n.º 63, do 

dia 01/04/2014, que esteve presente na reunião de Câmara do dia 02/04/2014, foi 

detetado um erro. Assim, informa-se que o valor de operações orçamentais passou 

de €695.234,85 para €696.388,85 e o valor de operações não orçamentais passou 

de €307.190,41 para €306.036,41. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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3. Aprovação da ata da reunião ordinária realizada em 16 de abril de 2014 

 

O assunto foi retirado para posterior deliberação. 

 

 

4. ASSUNTOS PROPOSTOS PELO PRESIDENTE E VEREAÇÃO: 

 

4.1 Desafetação do Domínio Público para o Domínio Privado de uma 

parcela de terreno 

 

Pela senhora vereadora Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres foi proposto o 

seguinte assunto: 

 

«Em reunião de 5 de fevereiro de 2014, a Câmara Municipal deliberou aprovar a 

desafetação do domínio público para o domínio privado municipal, de uma parcela 

de terreno com a área de 2.270 m2, sita na rua 31 de Janeiro, em Valbom, freguesia 

de Alcochete, que confronta a Norte com passeio pedonal, a Sul e Poente com rua 

31 de Janeiro e Nascente com rua da Liberdade. 

 

Tendo-se procedido à publicação do edital n.º 7/2014, não foram apresentadas 

reclamações contra esta desafetação. 

 

Assim, proponho: 

 

1 – Que seja deliberado considerar desafetada do domínio público, em definitivo, 

para o domínio privado municipal, a referida parcela de terreno; 

 

2 – Que seja enviada à Assembleia Municipal para deliberação.» 

 

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

por unanimidade. 

 

Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal. 
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4.2 Venda de Cortiça – Abertura de procedimento 

 

Pela senhora vereadora Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres foi proposto o 

seguinte assunto: 

 

«Existe nos diversos espaços de domínio público e privado desta autarquia 

sobreiros em tempo de descortiçamento, conforme o indicado na informação n.º 

2/2014 de 28/03/2014 do Serviço Municipal de Proteção Civil, no qual é do 

interesse deste município proceder-se á venda dessa cortiça, propõe-se a 

alienação da mesma a quem oferecer melhor preço, através de propostas em 

envelope fechado, reservando o direito de não adjudicar a venda, caso o valor das 

propostas seja inferior ao mínimo definido de €10,00 por arroba. 

 

Assim, proponho a aprovação para a abertura de procedimento para a venda de 

cortiça.» 

 

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

por unanimidade. 

 

 

4.3 Isenção de pagamento de taxas – Associação Cultural e Desportiva da 

Comissão de Moradores do Bairro 25 de Abril 

 

Pela senhora vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foi proposto o seguinte 

assunto: 

 

Solicita-nos a Associação Cultural e Desportiva da Comissão de Moradores do 

Bairro 25 de Abril, a isenção do pagamento da taxa da licença de ocupação da via 

pública, no contexto das comemorações dos 40 anos do 25 de Abril e 1.º de Maio, a 

realizar no bairro 25 de Abril, em Alcochete, entre os dias 22 e 29 de abril. 

 

Esta iniciativa, de atividades culturais e desportivas, conta habitualmente com um 

elevado número de participantes e é de reconhecido interesse municipal, 

constituindo um dos momentos mais esperados das comemorações do 25 de Abril. 
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Assim, nos termos do n.º 2, alíneas a) e b) do artigo 9.º do Regulamento das Taxas 

Municipais e tendo em consideração o parecer técnico elaborado pelo Sr. Chefe de 

Divisão da DDJMA – Divisão de Desporto, Juventude e Movimento Associativo – 

Dr. Francisco Pinheiro, propõe-se à digníssima Câmara, que delibere no sentido de 

isentar a Associação Cultural e Desportiva da Comissão de Moradores do Bairro 25 

de Abril do pagamento da taxa no valor de €1.277,46 (mil duzentos e setenta e sete 

euros e quarenta e seis cêntimos), com efeitos à data de 21 de abril de 2014.» 

 

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

por unanimidade. 

 

 

5. Apoios Financeiros 

 

Não foram apresentadas quaisquer propostas. 

 

 

6. Informações 

 

Pelo senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi prestada a seguinte 

informação: 

 

– Amarsul – “Projeto T” 

 

«No âmbito do “Projeto T”, realizou-se em Alcochete, no Fórum Cultural, no 

passado dia 16 de abril, a 11.ª cerimónia de entrega de material ortopédico, 

promovida pela Amarsul – empresa responsável pela gestão, tratamento e 

valorização de resíduos sólidos urbanos da Península de Setúbal, que abrange 

entre outros, o Município de Alcochete. 

 

O “Projeto T” desenvolve-se a partir da entrega de tampas de plástico nas 

instalações da Amarsul, que posteriormente são vendidas para reciclagem. Os 
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proveitos obtidos com esta venda revertem em exclusivo para a compra destes 

materiais ortopédicos. 

 

Desde 2004 que foram enviados para reciclagem 543.890 kg de tampas, cujos 

proveitos ascendem a sensivelmente €400.000, que permitiram auxiliar 186 

instituições e particulares, com cadeiras de rodas manuais, cadeiras de rodas 

elétricas, camas com especificações ortopédicas, cadeiras de banho, trepa-

escadas, desfibrador portátil, e outro material de apoio ambulatório, como colchões, 

andarilhos, canadianas, entre outros. 

 

Na cerimónia realizada este ano em Alcochete, a Amarsul concretizou a doação de 

material ortopédico a instituições da Península de Setúbal, nomeadamente, a 

CERCIMA, a Associação Portuguesa de Deficiência, a Associação Humanitária 

Bem Fazer São Paulo, a Liga de Amigos Hospital Garcia da Horta, a Liga de 

Amigos Hospital Ortopédico de Santiago do Outão, o Agrupamento de Escolas 

Anselmo de Andrade, o Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela, a Santa 

Casa da Misericórdia de Setúbal e União Mutualista Nossa Sra. da Conceição. 

 

Esta atribuição de material ortopédico a estas instituições de solidariedade social e 

a pessoas carenciadas foi consequência da valorização de cerca de 45.000 kg de 

tampas para reciclagem, que permitiram angariar €38.748,75, durante o ano de 

2013. 

 

Não podemos nunca desconsiderar que a Amarsul é uma empresa, cujo capital 

social, é 100% público, assim como, quando em 1997 os 9 municípios que 

compõem a Península de Setúbal, conjuntamente com a EGF (Empresa Geral do 

Fomento), constituíram a Amarsul tinham, e continuam a ter, na sua essência uma 

componente ambiental, mas também existiu e existe subjacente à constituição da 

Amarsul, uma componente social, que ao longo dos anos tem sido aperfeiçoada e 

que permitiu em 2004, que a Amarsul desse início a este projeto de sucesso que é 

o “Projeto T”. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 



Reunião de 2014.04.30  

Ata n.º 10 

9 

 

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 18:15 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. 

 


