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Aos vinte cinco dias do mês de setembro 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 

senhor presidente da Câmara Dr. Luís Miguel Carraça Franco, 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. 

 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. ASSUNTOS PROPOSTOS PELO PRESIDENTE E VEREAÇÃO: 

 

1.1 Ratificação do Despacho n.º 29/14 – 7.ª Alteração às Grandes Opções 

do Plano de 2014 (PPI e AMR) 

 

Pelo senhor presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

“Pelo Despacho, datado de 19 de setembro de 2014 foi aprovada a 7.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 n.º 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 como ajustamentos ao nível das 

despesas com pessoal e aquisição de bens e serviços, no âmbito da gestão 

corrente.    

 

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

unanimidade, bem como anexar os referidos documentos como Doc 1. 

 

 

1.2 Ratificação do Despacho n.º 30/2014 – 7.ª Alteração ao Orçamento de 

2014 

 

Pelo senhor presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

“Pelo Despacho em referência, datado de 19 de setembro de 2014 foi aprovada a 

7.ª Alteração ao Orçamento de 2014, cujos documentos se submetem a ratificação 

da Câmara Municipal, de harmonia com o nº 1 do Art.º 34º da Lei nº 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 como ajustamentos ao nível das 

despesas com pessoal e aquisição de bens e serviços, no âmbito da gestão 

corrente.    

 

Assim, proponho a aprovação referente a esta deliberação.” 

 

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

unanimidade, bem como anexar os referidos documentos como Doc 2. 

 

 

1.3 Empréstimo de Médio e Longo Prazo no âmbito do Programa de 

Saneamento Financeiro – Consulta às Instituições de Crédito 

 

Pelo senhor presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

“Para a resolução da situação de desequilíbrio financeiro conjuntural em que o 

Município se encontra, é necessária a contração de um empréstimo de médio e 

longo prazo para a execução de um Plano de Saneamento Financeiro, no montante 
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de € 7.000.000,00, por um prazo de 12 anos, com um período de carência de 1 

ano. 

 

Mais se informa que para a conclusão do estudo do Plano de Saneamento 

Financeiro e aprovação do mesmo, será necessário que o Município conheça as 

propostas das instituições de crédito por forma a considerar os respetivos encargos 

financeiros. 

 

Assim, proponho: 

 

Que o órgão executivo autorize a realização da consulta às instituições de crédito, 

que se anexa”. 

 

Submetida à discussão, registou-se um pedido de esclarecimento por parte do 

senhor vereador Vasco Pinto relativamente à ordenação e classificação das 

propostas que serão apresentadas. A senhora vereadora Teresa Sarmento 

informou nada ter a opor ao procedimento. 

 

 Submetido à votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por maioria, com 1 

abstenção do CDS-PP e 6 votos a favor, bem como anexar os referidos 

documentos como Doc 3. 

 

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 18:20 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. 


