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Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, 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 Ferreira, Susana 

Isabel Freitas Custódio, Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado, 

Jorge Manuel Pereira Giro, António Dias dos Santos Maduro e José Navarro Lopes 

Gemas. 

 

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 José Luís dos 

Santos Alfélua prestou informação sobre o seguinte assunto: 

 

Projeto de resolução n.º 598/XII – 2ª – pela revogação dos aumentos nos 

preços dos transportes e a reposição das tarifas reduzidas para 

estudantes e reformados: 

 

«A câmara municipal recebeu do Grupo Parlamentar do PCP o projeto de resolução 

n.º 598/XII, que exige a revogação dos aumentos tarifários nos transportes públicos, 

bem como a reposição dos descontos nos passes 4-18 e sub-23. 

 

Esta resolução trata, essencialmente, do aumento dos tarifários (no caso dos TST – 

transportadora que serve grande parte da população de Alcochete – se cifrou entre 

os 1,8 e os 3,5%), e do fim dos passes 4-18 e o passe sub-23. 

 

Estas questões fazem parte das preocupações da Câmara de Alcochete e têm sido 

debatidas e aprofundadas em sede de Junta Metropolitana de Lisboa. 

 

Esta proposta de resolução visa essencialmente: 
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1. A revogação dos aumentos dos preços nos transportes públicos decretados em 

2012 e 2013; 

2. A determinação do congelamento dos preços dos transportes, com força 

obrigatória geral até ao fim do presente ano; 

3. A reposição do apoio de 50% no passe 4-18 e o passe sub-23, bem como das 

tarifas reduzidas nos passes para reformados, pensionistas e idosos (Doc. 2).» 

 

Na discussão deste documento, registaram-se as intervenções do senhor Presidente 

da Câmara e dos senhores Vereadores José Luís Alfélua, Susana Isabel de Freitas 

Custódio, José Navarro Lopes Gemas e Paulo Alexandre Meireles de Carvalho 

Alves Machado, manifestando a sua concordância com o documento apresentado. O 

senhor vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado para além 

da sua concordância, chamou a atenção para a problemática do transporte escolar 

que não é mencionado no documento apresentado. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

O senhor vereador José Navarro Lopes Gemas informou que a falta de pressão de 

água nos locais já anteriormente indicados melhorou, contudo, não se encontra 

ainda no nível desejado. 

 

O senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro esclareceu que irá, junto dos 

respetivos serviços, averiguar a situação. 

 

 

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 €1.115.924,88 (um milhão cento e quinze mil 

novecentos e vinte e quatro euros e oitenta e oito cêntimos). 
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2. Pagamentos autorizados entre reuniões 

 

O senhor presidente informou a Câmara que, entre os dias 30/01/2013 e 

19/02/2013, autorizou o pagamento da despesa, no valor de €409.552,12 

(quatrocentos e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois euros e doze cêntimos), a 

que correspondem as ordens de pagamento emitidas do número 247 ao número 

461. 

 

 

3. Aprovação da ata da reunião ordinária realizada em 30 de janeiro de 2013 

 

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

ordinária, realizada em 30 de janeiro de 2013, por unanimidade. 

 

 

4. ASSUNTOS PROPOSTOS PELO PRESIDENTE E VEREAÇÃO: 

 

4.1 Moção sobre “Lei de Finanças Locais” 

 

Pelo senhor presidente foi proposto o seguinte assunto: 

 

«Há muito que as Autarquias Locais reclamam a necessidade de operar alterações 

à Lei de Finanças Locais. Uma Lei de Finanças Locais que tenha por base uma 

justa repartição das receitas entre o Estado Central e as Autarquias Locais com o 

propósito de melhor servir as populações, visando o progresso e o desenvolvimento 

dos territórios. Uma solução de Lei de Finanças Locais que cumpra os princípios 

consagrados na Constituição da República Portuguesa, ao serviço dos interesses 

das populações. 

 

Para os municípios as alterações a operar passam por normativos sobre 

planeamento, gestão e controlo. 

 



Reunião de 2013.02.20  

Ata n.º 03 

6 

A autonomia financeira e a receita global necessária para o exercício das 

competências municipais constituem as premissas do financiamento do Poder 

Local. 

 

A estabilidade orçamental é fundamental, ainda mais na atual conjuntura, pelo que 

uma das questões de maior relevo seja o cálculo do montante global a transferir do 

Orçamento de Estado para os Municípios, que em articulação com a receita 

proveniente dos impostos municipais, asseguram o exercício das competências 

próprias dos municípios. 

 

Em discussão, desde o passado dia 13, sob proposta do Governo, na Assembleia 

da República a Proposta de Lei n.º 122/XII-2 que estabelece o regime financeiro 

das autarquias locais e das entidades intermunicipais que impõe: 

 

— A redução da participação dos municípios (Fundo de Equilíbrio Financeiro, 

FEF) e das freguesias na partilha de recursos públicos (referenciada à média 

aritmética do IVA, IRS e IRC), de 25,3% para 18,5% e de 2,5% para 2%, 

respetivamente; 

 

— A eliminação do IMT enquanto receita de imposto devido aos municípios 

para o substituir pela aplicação do IVA, desviando para o Estado as futuras 

receitas num quadro de oneração fiscal;  

 

— O IMI rústico como receita das freguesias; 

 

— A afetação do acréscimo da cobrança do IMI no âmbito do processo de 

Avaliação Geral de Imóveis, processo esse custeado pelos municípios, para 

a criação do Fundo de Apoio Municipal;  

 

— O financiamento do Fundo de Apoio Municipal em 1%/ano do volume da 

receita corrente; 

 

— A alocação de 0,3% do FEF para as CIM´s e AM´s. 
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Como facilmente se compreende pelo exposto, estamos perante uma proposta de 

Lei de Finanças Locais que assume, sem mais, o propósito da total liquidação da 

autonomia financeira das autarquias locais, contra o poder local. Uma proposta que 

visa o duplo objetivo de impor a asfixia financeira e de institucionalizar uma ilegítima 

ingerência na autonomia local por via de uma efetiva tutela de mérito e integrativa, 

apresentada, ironicamente, como o meio de acabar com a dependência do 

imobiliário mas consagrando uma engenharia financeira que terá no imobiliário a 

sua principal fonte de receita. 

 

Assim, pelo exposto, a Câmara Municipal de Alcochete, em reunião ordinária, nos 

Paços do Concelho, a 20 de fevereiro de 2013, delibera: 

 

1. Manifestar a sua oposição a esta proposta de Lei de Finanças Locais; 

 

2. Afirmar a defesa do Poder Local Democrático, da sua organização política e 

administrativa, do reforço da sua autonomia, competências e meios 

financeiros; 

 

3. Remeter esta deliberação para a Assembleia Municipal de Alcochete; 

 

4. Enviar esta moção para conhecimento do Senhor Presidente da República, 

Sr. Primeiro-Ministro, Sr.ª Presidente da Assembleia da República, Grupos 

Parlamentares, órgãos de comunicação social e população em geral. 

 

5. Enviar, igualmente, para a Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

Junta Metropolitana de Lisboa.» 

 

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 Isenções e reduções de pagamento de taxas para o movimento 

associativo concelhio durante o ano de 2013 – retificação 

 

Pelo senhor vereador José Luís dos Santos Alfélua foi proposto o seguinte assunto: 

 

«A deliberação tomada na reunião de Câmara em 16 de janeiro de 2013, referente 

ao supra mencionado assunto, por lapso, não indicava na respetiva listagem as 

seguintes associações concelhias: 

 

— Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete; 

— Associação das Tradicionais Festas Confraternização Camponesa de S. 

Francisco; 

— Associação das Festas Populares do Samouco. 

 

Assim, somos pelo presente a propor, para deliberação da digníssima Câmara 

Municipal, a sua respetiva retificação, no sentido de inclusão destas associações.» 

 

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

por unanimidade. 

 

 

4.3 Alteração definitiva de sentido de trânsito nos arruamentos: Rua 

Manuel Gomes da Mestra e rua Artur Garrett – Alcochete (apresentado pelo 

senhor vereador José Luís dos Santos Alfélua) 

 

Pelo senhor vereador José Luís dos Santos Alfélua foi proposto o seguinte assunto: 

 

«Tendo em conta as várias reclamações dos moradores locais e dos utentes da 

farmácia, instalada junto a estes arruamentos, devido à circulação rodoviária e ao 

estacionamento neste local que, em algumas fases do dia, é caótico, originando 

por vezes grandes condicionamentos ao trânsito. 

 

De acordo com a informação técnica da Divisão de Obras Municipais e Rede 

Viária, n.º 13/2013, e após consultada a respetiva Junta de Freguesia sobre o 
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assunto, somos pelo presente a propor, para deliberação da digníssima Câmara 

Municipal: 

 

Alteração definitiva de sentido de trânsito para sentido único, nos arruamentos rua 

Manuel Gomes da Mestra e rua Artur Garrett, da seguinte forma: 

 

— Entrada pela rua Manuel Gomes da Mestra; 

— Saída pela rua Artur Garrett. 

 

Esta intervenção, que estabelecerá a ligação (agora pedonal) entre os dois 

arruamentos, irá permitir melhores condições de circulação automóvel, promover a 

segurança rodoviária e aumentar o número de lugares de estacionamento.» 

 

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

por unanimidade. 

 

 

4.4 Alteração ao Regulamento de Cedência e Utilização dos Autocarros 

Municipais – Resultado da consulta pública 

 

Pelo senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi proposto o seguinte assunto: 

 

«Terminado o período de consulta pública para a recolha de contributos sobre o 

regulamento mencionado em epígrafe, não foram rececionadas quaisquer 

propostas/sugestões de alteração. 

 

Assim, somos a propor que o Órgão Colegial Executivo do Município delibere sobre 

a alteração do presente regulamento e posterior remessa para aprovação em 

Assembleia Municipal.» 

 

Submetido à discussão, pelos senhores Vereadores do PS, foram apresentadas as 

seguintes alterações: 

 

- O ponto 6 do artigo 2.º passe a ter a seguinte redação: 
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“As escolas do ensino público do concelho (pré-escolar e 1.º cicio do ensino básico) 

deverão apresentar tempestivamente, o calendário de visitas escolares para que 

seja considerada a prioridade de marcação.” 

 

- No ponto 4 do artigo 7.º onde se lê “ensino superior” deve ler-se “ensino 

secundário”. 

 

Submetida à votação, a Câmara deliberou aprovar o assunto por unanimidade, com 

as alterações propostas, bem como anexar o referido regulamento como Doc 1. 

 

Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal. 

 

 

5. Informações 

 

Pelo senhor Presidente da Câmara foram apresentadas as seguintes informações: 

 

1 – Balanço das Condições Meteorológicas Adversas – 19 de janeiro 

 

«Como é do conhecimento público, nos passados dias 18 e 19 de Janeiro verificou-

se, um pouco por todo o País, o agravamento das condições meteorológicas. Esta 

situação que assolou o território nacional, afetou também o concelho de Alcochete, 

com várias ocorrências, em simultâneo, quer no domínio público quer em domínio 

privado. 

 

Resultado destas condições meteorológicas adversas, que ocorreram, em especial, 

a partir das 18:00 horas do dia 18 de janeiro, até às 20:00 horas do dia 19 de 

janeiro, com vento e chuva fortes, resultaram numa sequência de 

acidentes/incidentes, com maior índice de registos, nos seguintes acontecimentos: 

 

- A queda e corte de árvores em risco, retirada de painéis publicitários danificados, 

danos em mobiliário urbano, desentupimento de sargetas e sumidouros, limpeza 

urbana e iluminação pública. 
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Estas ocorrências obrigaram à necessária intervenção de vários agentes de 

Proteção Civil, nomeadamente, os Bombeiros Voluntários de Alcochete, Guarda 

Nacional Republicana, Serviço Municipal de Proteção Civil, Unidades Orgânicas 

Operacionais da Câmara Municipal, bem como entidades privadas no sentido de 

colaboração na prossecução dos fins da proteção civil para realização de trabalhos 

designadamente, a empresa Transgrua e a EDP. 

 

Em situações de emergência como as que ocorreram, tornou-se primordial a boa e 

correta articulação entre as várias entidades envolvidas, resultando numa atuação 

mais eficiente e eficaz em termos operacionais, conseguindo-se uma melhor gestão 

e rentabilização de recursos disponíveis e a pronta reposição da normalidade da 

vida das pessoas nas áreas afetadas. 

 

Em complemento à informação antecedente acrescentamos que, para além da 

dimensão operacional referida, foi fundamental a logística prestada às várias 

entidades envolvidas, bem como o número de horas /máquina empregues na 

resolução das situações, assim como a necessária preparação de toda a logística 

de alimentação aos 35 operacionais envolvidos, provenientes da Câmara Municipal 

e dos Bombeiros Voluntários de Alcochete. 

 

A intervenção direta de operacionais da Câmara Municipal perfez na sua totalidade 

235 horas de trabalho na reposição da normalidade das áreas afetadas, e 

estimando-se o valor de €7.750,00 como o resultado dos prejuízos provocados no 

domínio público. 

 

No que diz respeito aos danos verificados no domínio privado, pelas adversidades 

ocorridas, não foi possível apurar os respetivos valores, sendo de realçar, no 

entanto, a inexistência de acidentes graves de natureza pessoal ou patrimonial.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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2 – Reunião de Câmara Descentralizada 

 

«Na sequência da proposta aprovada em reunião de Câmara no passado dia 16 de 

janeiro “Reuniões de Câmara Descentralizadas para o 1.º semestre de 2013”, 

informo que na próxima reunião de Câmara descentralizada se realiza no dia 27 de 

fevereiro, na freguesia de Alcochete, na sede do Vulcanense Futebol Clube, com 

início às 21:00 horas.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

3 – Destaques da Atividade do Presidente da Câmara no período 

compreendido entre 02 de janeiro e 18 de fevereiro 

 

«Janeiro: 

— Reunião com a empresa “Transgrua” (03.01.13); 

— Reunião com a empresa “Crown Cork and Seal” (04.01.13); 

— Realização de Sessões Plenárias com os trabalhadores da Câmara Municipal 

(08.01.13); 

— Visita ao Núcleo de Desenvolvimento Turístico de Rio Frio (09.01.13); 

— Inauguração da exposição e apresentação do livro “Olhando pelo Mundo” de 

Alexandre Costa, na Galeria Municipal (15.01.13); 

— Saudações às coletividades do concelho, no âmbito das Comemorações dos 

115 anos da Restauração do Concelho (15.01.13); 

— Reunião com os partidos socialista e social-democrata (ANMP) (16.01.13); 

— Reunião com o Sr. Diretor do ACES, Dr. Paulo Espiga (18.01.13); 

— Presença no Aniversário da Associação Cultural Recreativa e Desportiva do 

Rancho Folclórico Danças e Cantares do Passil (19.01.13); 

— Sessão Solene da Sociedade Imparcial 15 de janeiro de 1898 (19.01.13); 

— Sessão Solene dos 115 Anos da Restauração do Concelho, nos Paços do 

Concelho (20.01.13); 

— Visita ao Depósito Geral de Material do Exército (23.01.13); 

— Presença no Encontro de Sevilhanas, Fórum Cultural (25.01.13); 
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— Presença no concerto do orfeão da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 

1898 (27.01.13); 

— Reunião do Conselho Diretivo da ANMP, em Coimbra (29.01.13); 

— Reunião de Câmara (30.01.13).  

 

Fevereiro: 

— Presença no concerto de aniversário da banda da Sociedade Imparcial 15 de 

Janeiro de 1898 (03.02.13); 

— Reunião com o Movimento Associativo (18.02.13).» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

Pelo senhor vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado foram 

apresentadas as seguintes informações: 

 

1 – Carrinha da igualdade 

 

«No dia 14 de fevereiro de 2013 a “Carrinha da Igualdade” da FNAJ (Federação 

Nacional de Associações Juvenis), através do projeto “Abrindo Caminho para a 

Igualdade”, esteve presente no concelho de Alcochete. 

 

O objetivo desta exposição itinerante é a sensibilização dos jovens para a não 

discriminação, promovendo a desconstrução de estereótipos de género, valores da 

cidadania e uma cultura de paz e não violência, incluindo a de género. 

 

Este projeto produziu uma base diversificada de recursos didáticos e pedagógicos 

de intervenção com a juventude, uma vez que se suporta na existência de uma 

exposição com conteúdos e formas diversificadas (panfletos, posters, vídeos, jogos 

de computador, etc.) que apelam à participação através de atividades de animação 

e dinâmicas de grupo e jogos pedagógicos. 

 

Durante a presença em Alcochete, a carrinha contou com um total de 113 visitas 

registadas. 
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A categoria crianças e jovens foi a que revelou maior expressão no total de visitas, 

com 107 contabilizadas, seguindo-se a categoria de agentes multiplicadores com 5 

visitantes e por fim a categoria de munícipes, visitantes informais, pais e mães com 

1 visita anotada.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

2 – Desfile das escolas – 2013 

 

«Cumprindo-se a tradição, realizou-se, no passado dia 8, o desfile de Carnaval das 

escolas. 

 

O desfile percorreu diversas artérias do núcleo antigo de Alcochete, 

nomeadamente: largo de S. João (início),rua Comendador Estêvão de Oliveira, rua 

João Facco Viana, rua de “O Século”, largo da República, rua do Talho, largo 

António dos Santos Jorge e novamente largo de São João. 

 

Este desfile contou com a participação de cerca de 300 crianças dos 

estabelecimentos de ensino públicos, privados e IPSS, nomeadamente, da Escola 

Básica n.º 2 de Alcochete (Monte Novo), Cantinho do Pinheiro, Colégio Estrela do 

Mar e Fundação João Gonçalves Júnior. 

 

O Agrupamento de Escolas de Alcochete foi, oportunamente, convidado a participar 

neste desfile, através da participação, de todos os alunos das escolas do Concelho, 

o qual informou que apenas a Escola Básica n.º 1 de Alcochete estaria interessada 

em participar. 

 

A organização deste evento coube à autarquia de Alcochete, através da Divisão de 

Educação, Desenvolvimento Social e Saúde, em colaboração com outras UO’s 

como a Divisão de Logística e Conservação, Divisão de Obras Municipais e Rede 

Viária, Divisão do Munícipe e Comunicação e Divisão de Cultura, Identidade Local e 

Turismo. 
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Foi ainda possível contar com o apoio da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 

1898 e o Aposento do Barrete Verde que alegraram o desfile através da colocação 

de som aquando da sua passagem. Os agentes da GNR garantiram a segurança 

das crianças durante todo o percurso com elevada dedicação e empenho. 

 

A comunidade assistiu, com entusiasmo e alegria, a este desfile que já faz parte da 

vida de Alcochete e, no qual, as crianças enchem as ruas de cor e brilho com as 

suas fantasias.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

Mais foi deliberado aprovar a presente ata em minuta, nos termos do n.º 3 do artigo 

92.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação. 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

E nada mais havendo a tratar, pelas 19:40 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. 


