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Aos treze dias do mês de março 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 Presidente da Câmara
prestou informação sobre o seguinte assunto:
Concessão de Visto – Regeneração da Frente Ribeirinha de Alcochete – 1.ª
Fase (Proc. N.º I-04/12):

No seguimento da celebração do contrato de empreitada de obras públicas
“Regeneração da Frente Ribeirinha de Alcochete – 1.ª Fase” (Proc. N.º I-04/12),
que engloba as operações, “Requalificação da Av. Dom Manuel I – Componente
Terra”, “Requalificação da Rua do Norte e Largo da Misericórdia” e “Requalificação
da Av. Dom Manuel I – Componente Marítima”, o referido contrato foi remetido ao
Tribunal de Contas para concessão de visto.

Assim, informa-se que, em sessão diária de visto, de 12 de março de 2013, o
Tribunal de Contas deliberou conceder visto ao processo em epígrafe.»

A Câmara tomou conhecimento.
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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 €680.962,44 (seiscentos e oitenta mil, novecentos e
sessenta e dois euros e quarenta e quatro cêntimos).

2. Pagamentos autorizados entre reuniões
O senhor presidente informou a Câmara que, entre os dias 26/02/2013 e
12/03/2013, autorizou o pagamento da despesa, no valor de €245.117,92 (duzentos
e quarenta e cinco mil, cento e dezassete euros e noventa e dois cêntimos), a que
correspondem as ordens de pagamento emitidas do número 533 ao número 652.

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 27 de fevereiro de 2013, por unanimidade.

4. ASSUNTOS PROPOSTOS PELO PRESIDENTE E VEREAÇÃO:
4.1 Apoio à festa “Círio dos Marítimos”

Pela senhora vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foi proposto o seguinte
assunto:
«O conhecido e popular festejo do “Círio dos Marítimos” constitui um dos eventos
de raiz popular mais conhecidos do nosso estimado Concelho.

O município de Alcochete, reconhecendo o interesse municipal desta secular
tradição pretende associar-se às festividades, concedendo o costumado apoio
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logístico para que este evento tradicional de raiz popular espontânea de natureza
cultural e recreativa possa manter-se.

Neste sentido, propõe-se que a Câmara Municipal delibere conceder (com base no
reconhecimento do citado interesse municipal) apoio logístico à realização do “Círio
dos Marítimos de Alcochete”, como solicitado, assim como o fornecimento de fogo
de estaladaria no valor estimado de €744,09 a lançar entre os dias 30 de março e 2
de abril, nos termos e para efeitos do disposto n.º 4 da alínea b) do artigo 64.º da
comummente designada Lei das Autarquias Locais, Decreto-Lei 169/99, de 11 de
janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro e pela
Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, conforme parecer que se junta em anexo e
que desta faz parte integrante.»

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o assunto proposto
por unanimidade, bem como anexar o referido parecer como Doc. 1.

4.2 “Requalificação de Caminhos Agrícolas (Candidatura PRODER) –
Pavimentação” – Proc.º I-07/12 – Relatório Final – Decisão sobre a
aprovação de propostas e Decisão de Adjudicação
Pelo senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi proposto o seguinte assunto:

«De acordo com o relatório final lavrado pelo júri e, nos termos da fundamentação
patente no relatório preliminar, o qual não foi alterado em sede de audiência prévia,
referente à empreitada referida em epígrafe, somos pelo presente a propor, para
deliberação da digníssima Câmara Municipal de Alcochete:

a) A exclusão das propostas dos concorrentes (admitindo-se as restantes):
3. Domingos Pedrosa Barreto, Lda.;
5. José Marques Gomes Galo, SA;
6. Alexandre Barbosa Borges, SA;
8. Matos & Neves, Lda.;
11. Alferope – Engenharia, Lda.;
12. Topbet – Trabalhos de Obras Públicas e Pavimentos, SA;
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14. Constradas – Estradas e Construção Civil, SA;
15. Armando Cunha, SA.

b) E, em função do critério de adjudicação definido, a adjudicação da empreitada
ao concorrente Obragoito – CCOP, Lda., pelo valor de €499.801,99 + IVA, com o
prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias seguidos.»

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

5. Informações

Pelo senhor presidente da Câmara foram prestadas as seguintes
informações:

1– Minuta da ata da Assembleia Municipal

O senhor presidente da Câmara deu conhecimento do teor das deliberações
tomadas na sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 28 de
fevereiro de 2013, através da minuta da ata.

A Câmara tomou conhecimento.

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 a próxima reunião de Câmara descentralizada se realizará no dia 27 de
março, no lugar do Passil, freguesia de Alcochete, no Centro Comunitário do Passil,
com início às 21:00 horas.»

A Câmara tomou conhecimento.
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Pelo senhor vereador José Luís Alfélua foram prestadas as seguintes
informações:
1– “Encontros com Energia”

«A S.energia - Agência Regional de Energia para os concelhos do Barreiro, Moita,
Montijo e Alcochete, iniciou em 2013 o ciclo de “Encontros com Energia”, iniciativas
temáticas em torno da eficiência energética e da sustentabilidade ambiental.
Assim, realizou no passado dia 19 de fevereiro um evento sobre “Estratégias para
uma Iluminação Pública Eficiente” no salão da Junta de Freguesia de Alcochete,
com a presença de 49 participantes, tendo-se proporcionado o debate sobre as
questões energéticas ao nível da iluminação pública, as respetivas medidas para a
melhoria da eficiência energética e a necessidade de uma procura de
sustentabilidade nesta área específica, com enorme relevância para os municípios.

Na abertura da sessão intervieram o senhor presidente e o senhor vice-presidente
do Conselho de Administração da S.energia, vereador Nuno Canta e Vereador José
Luís Alfélua, respetivamente.

Este encontro contou com a presença dos seguintes oradores: João Figueiredo da
S.energia com uma apresentação intitulada “A S.energia na melhoria da Eficiência
Energética na Iluminação Pública”, Alberto Vanzeller do Centro Português de
Iluminação, que se pronunciou sobre a “Sustentabilidade na Iluminação Pública”,
António Aleixo da EDP – Distribuição com uma apresentação sobre “Eficiência
Energética na Iluminação Pública”, e Pedro Oliveira em representação da RNAE –
Associação das Agências de Energia e Ambiente, que apresentou a metodologia da
AMES – Agência Municipal de Energia de Sintra no Cadastro da Iluminação
Pública.

De realçar a presença dos senhores presidentes das Juntas de Freguesia de
Alcochete e Samouco, do senhor presidente da Assembleia Municipal de Alcochete
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e do senhor vereador Jorge Giro, na qualidade de presidente da Assembleia Geral
da S.Energia.
Esta sessão dedicada às “Estratégias para uma Iluminação Pública Eficiente”,
assumiu particular importância para os autarcas e técnicos, tanto ao nível das
freguesias como dos municípios, uma vez que a Iluminação Pública vive atualmente
um momento de grande evolução, com alterações tecnológicas, alterações de
horários e níveis de iluminação.

Nesta sessão foram apresentados um conjunto de caminhos e soluções, não só ao
nível do que está a ser implementado pelos municípios, mas também daquelas que
são as estratégias que se apontam para o futuro. Com este tipo de informação, os
autarcas e técnicos presentes ficaram certamente mais habilitados a responder às
solicitações dos seus munícipes.»

A Câmara tomou conhecimento.

2– “Convívio de ginástica e Hip-Hop”

«Inserido no plano anual de atividades da Divisão de Desporto, Juventude e
Movimento Associativo, realizou-se no sábado, dia 9 de março de 2013, no Centro
Escolar de S. Francisco, o Convívio de Ginástica e Hip-Hop destinado a crianças e
jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos de idade.

Esta iniciativa registou a presença de 75 jovens.

As modalidades praticadas foram a ginástica desportiva e o hip-hop. O Hip-hop foi
dinamizado por um técnico do Ginásio Quinta do Valbom.

O Convívio contou também, com apoio organizacional de 9 alunos do Curso
Tecnológico de Desporto da Escola Secundária de Alcochete.
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A Câmara Municipal de Alcochete assegurou o transporte das crianças do Passil,
Alcochete e Samouco.

Enquanto decorria o convívio, foram realizadas também aulas de zumba fitness,
(lecionada por uma professora do Ginásio Quinta do Valbom) e yoga. Estas
atividades eram destinadas à população adulta, que contou com a participação de
50 pessoas.

No final, a senhora vereadora Susana Custódio e os senhores vereadores Jorge
Giro e Paulo Machado ofereceram uma flor à população feminina que participou
nesta iniciativa.»

A Câmara tomou conhecimento.

3– Alcochet’Aventura – Passeio Pedestre “Dia Internacional da Mulher”

«Realizou-se no passado dia 9 de março de 2013, um passeio pedestre no âmbito
das comemorações do Dia Internacional da Mulher, passeio esse, inserido no
Calendário Anual do Programa Alcochet´Aventura 2013.

O referido passeio contou com a presença de 65 participantes, que percorreram
alguns trilhos e caminhos rurais na freguesia de S. Francisco, num total de 7 Kms.

A iniciativa foi desenvolvida pela Divisão de Desporto, Juventude e Movimento
Associativo da Câmara Municipal de Alcochete, tendo terminado e começado na
antiga Escola Primária de S. Francisco, onde os presentes puderam visitar o
ginásio de ginástica especial ali instalado, e aberto ao público do Clube Viva+, para
sua utilização.»

A Câmara tomou conhecimento.
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4– Inauguração da sala de ginástica em S. Francisco (ginástica especial)

No dia 9 de março de 2013, na presença da senhora vereadora Susana Custódio e
os senhores vereadores Jorge Giro e Paulo Machado procedeu-se à inauguração
de um mini ginásio para as classes de ginástica especial, na antiga Escola Primária
de S. Francisco.

A iniciativa contou com a participação das alunas do projeto Ginástica Especial, que
fizeram uma pequena demonstração nos aparelhos desportivos existentes na sala.

Da parte da tarde os participantes (65) do passeio pedestre/Dia Internacional da
Mulher, visitaram o referido espaço, tendo participado no convívio que se realizou
depois de terminado o passeio.»

A Câmara tomou conhecimento.

Pelo senhor vereador Paulo Alves Machado foi prestada a seguinte
informação:
– Encerramento ao público do pinhal das Areias para atividades de limpeza,
desbaste e abate de árvores

«Na sequência do vendaval que assolou o país e o concelho de Alcochete, no
passado dia 19 de janeiro, verifica-se a necessidade urgente de se proceder à
limpeza, desbaste e abate de árvores, nomeadamente ciprestes e pinheiros, que se
encontram em más condições, e devidamente identificados no Pinhal das Areias,
colocando em perigo vedações e utilizadores.

Para garantir a segurança dos utilizadores o Pinhal das Areias encontra-se
encerrado ao público até ao próximo dia 8 de abril, prevendo-se que os trabalhos
de limpeza, desbaste e abate de árvores esteja concluído nessa data.
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Pretende-se, posteriormente, propor, ao Órgão Colegial do Município, a realização
de hasta pública para alienação do património entretanto recolhido.»

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 19:00 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.
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