MUNICÍPIO DE ALCOCHETE
CÂMARA MUNICIPAL

N.º 07
ATA

DA

REUNIÃO

REALIZADA
EM 10 DE ABRIL DE 2013

ORDINÁRIA

ÍNDICE

A. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ................................................................................... 3
B. ORDEM DO DIA ............................................................................................................................. 3
1. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA ........................................................................................................ 3
2. PAGAMENTOS AUTORIZADOS ENTRE REUNIÕES ................................................................................... 3
3. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2013............................ 4
4. ASSUNTOS PROPOSTOS PELO PRESIDENTE E VEREAÇÃO: ................................................. 4
4.1 Prestação de Contas de 2012 e Relatório de Gestão 2012 ...................................... 4
4.2 “Remodelação dos Espaços de Recreio dos Estabelecimentos de Ensino –
Jardim de Infância do Samouco” – Proc.º N.º I – 05/07 – Homologação do Auto
de Receção Definitiva e devolução de Depósito Obrigatório e a restituição do
valor retido.......................................................................................................................... 6
4.3 Tarifário da SIMARSUL, S.A. para 2013 – Tomada de posição

a) ...................... 7

5. INFORMAÇÕES ................................................................................................................................... 9
ENCERRAMENTO ............................................................................................................................ 15

a) Assunto não agendado na Ordem do Dia

Reunião de 2013.04.10
Ata n.º 07

2

Aos dez dias do mês de abril 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, 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, dada a urgência
na sua deliberação, solicitou a inclusão do seguinte ponto na Ordem do Dia, o que
foi aceite por unanimidade:
— Tarifário da SIMARSUL, S.A. para 2013 – Tomada de posição

B. ORDEM DO DIA

1. Resumo diário da tesouraria

O senhor presidente informou a Câmara que o valor do saldo, em disponibilidades
de operações orçamentais é de €760.023,82 (setecentos e sessenta mil e vinte e
três euros e oitenta e dois cêntimos).

A Câmara tomou conhecimento.

2. Pagamentos autorizados entre reuniões
O senhor presidente informou a Câmara que, entre os dias 27/03/2013 e
09/04/2013, autorizou o pagamento da despesa, no valor de €125.155,11 (cento e
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vinte e cinco mil, cento e cinquenta e cinco euros e onze cêntimos), a que
correspondem as ordens de pagamento emitidas do número 790 ao número 898.

A Câmara tomou conhecimento.

3. Aprovação da ata da reunião ordinária realizada em 27 de março de 2013
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a ata da reunião
ordinária, realizada em 27 de março de 2013, por maioria, com a abstenção do
senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro (por não ter estado presente) e 6 votos
a favor.

4. ASSUNTOS PROPOSTOS PELO PRESIDENTE E VEREAÇÃO:
4.1 Prestação de Contas de 2012 e Relatório de Gestão 2012

Pelo senhor presidente foi proposto o seguinte assunto:

«Dando cumprimento ao disposto no n.º 2 do ponto 2 das Considerações Técnicas
do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14
de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de dezembro e pelo Decreto-Lei
n.º 84-A/2002, de 5 de abril e pelo artigo 104.º da Lei n.º 60-A/2005 de 30 de
dezembro, elaboraram-se os documentos de Prestação de Contas de 2012 e
Relatório de Gestão de 2012. Os documentos atrás referidos encontram-se
integralmente elaborados, em conformidade com o Anexo I, da Resolução n.º
4/2001, de 18 de agosto do Tribunal de Contas – “Instruções Para Organização e
Documentação das Contas das Autarquias Locais e Entidades Equiparadas
Abrangidas pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) ”.

Assim, proponho:
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1. A aprovação da Prestação de Contas de 2012, de acordo com a alínea e) do
n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e
republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro.

2. A aprovação do Relatório de Gestão de 2012, de acordo com a alínea e) do
n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e
republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro.

3. A apreciação da informação n.º 24/2013, da Divisão de Recursos
Financeiros, anexa à presente proposta, nos termos do n.º 9 do artigo 38.º
da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro.
4. O envio dos documentos “Prestação de Contas de 2012” e “Relatório de
Gestão de 2012” à Assembleia Municipal para deliberação, conforme a
alínea c) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro alterada
e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e envio da informação
n.º 24/2013 da Divisão de Recursos Financeiros, nos termos do n.º 9 do
artigo 38.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro para apreciação.»

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o assunto proposto
por maioria, com 2 abstenções do PS e 5 votos favor da CDU, bem como anexar a
referida informação n.º 24/2013, da Divisão de Recursos Financeiros, como Doc. 1.

Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal.

O senhor vereador José Navarro Lopes Gemas fez a seguinte Declaração de Voto
em nome do PS:

«Apesar de constatarmos a redução das despesas, neste Relatório de Contas de
2012, não podíamos deixar de manifestar o nosso desagrado no que concerne à
extensa lista das dívidas a Terceiros, nomeadamente as que respeitam ao
fornecimento de água à Câmara Municipal, bem como as relacionadas com os
serviços de saneamento básico e tratamento de resíduos sólidos, serviços, esses,
pagos pelos munícipes.
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Face ao exposto, o nosso sentido de voto será o da abstenção, sugerindo à
Câmara que envide esforços no sentido de regularizar estas dívidas.»

4.2 “Remodelação dos Espaços de Recreio dos Estabelecimentos de
Ensino – Jardim de Infância do Samouco” – Proc.º N.º I – 05/07 –
Homologação do Auto de Receção Definitiva e devolução de Depósito
Obrigatório e a restituição do valor retido

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

«De acordo com a informação técnica da Divisão de Obras Municipais e Rede
Viária, n.º 26/13, referente à empreitada referida em epígrafe, somos pelo
presente a propor, para deliberação, da digníssima Câmara Municipal de
Alcochete:
— A homologação do Auto de Receção Definitiva da empreitada em epígrafe,
a devolução do Depósito Obrigatório efetuado na CGD e a restituição do
valor retido nos autos de medição, nos valores de €1.953,59 e €1.934,17,
respetivamente.»

Presente a referida informação técnica da Divisão de Obras Municipais e Rede
Viária, cujo teor é o seguinte:

«Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 227.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
março, findo o prazo de garantia da empreitada de “Remodelação dos Espaços de
Recreio dos Estabelecimentos de Ensino – Jardim de Infância do Samouco” – Proc.
n.º I-05/07, adjudicada a POLIOBRA – Construções Civis, Lda., procedeu-se à
vistoria para efeitos de receção definitiva, com o representante do empreiteiro,
agora, designado Bonorma – Poliobra – Engenharia e Gestão, S.A., conforme
consta no registo da certidão permanente em anexo, tendo-se verificado que os
trabalhos se encontravam executados de acordo com o estipulado no Caderno de
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Encargos e que estão reunidas as condições para a obra de ser recebida
definitivamente, conforme atesta o respetivo auto.

Consequentemente, deverão ser restituídas as quantias retidas como garantia ou
qualquer outro título a que tiver direito, bem como se deverá promover a extinção
da caução prestada, nos termos do n.º 1 do artigo 229.º do mesmo diploma legal.

Pelo que propomos à digníssima Câmara:

A homologação do Auto de Receção Definitiva da empreitada em epígrafe, a
devolução do Depósito Obrigatório efetuado na CGD e a restituição do valor retido
nos autos de medição, nos valores de €1.953,59 e €1.934,17, respetivamente.»

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o auto de
receção definitiva, bem como autorizar a devolução de depósito obrigatório e a
restituição do valor retido, por unanimidade.

4.3 Tarifário da SIMARSUL, S.A. para 2013 – Tomada de posição

a)

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

«Considerando que:

No passado dia 5 de março de 2013, a Câmara Municipal de Alcochete foi
informada pela SIMARSUL da Proposta de Orçamento e Projeto de Tarifário para
2013.

No teor do referido ofício vem transcrito o despacho da Sra. Ministra da Agricultura,
do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, que passo a citar:
“O orçamento e projeto tarifário para 2013 que conduz a uma tarifa de 0.5766€/m 3
para a atividade de saneamento de águas residuais, o que representa um aumento
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de 7% face ao ano anterior. Este tarifário produz efeitos a partir de janeiro de 2013,
de acordo com a legislação em vigor.” (fim de citação).

O aumento desta tarifa tem sido nos últimos anos o equivalente apenas ao valor da
inflação.

O parecer da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, ERSAR,
indicou para a aprovação de uma tarifa no valor de 0,5656€/m 3, representando um
aumento de 5%.

De acordo com o artigo 7.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 286/2003, de 8 de novembro,
que cria o sistema multimunicipal de saneamento de águas residuais da Península
de Setúbal, o qual refere que “as tarifas a cobrar aos utilizadores são aprovadas
pelo concedente, após emissão de parecer do Instituto Regulador de Águas e
Resíduos”. (antigo IRAR, atual ERSAR).

O Despacho da Sra. Ministra fixa um aumento superior, não só ao que vinha sendo
praticado, mas também superior ao recomendado pela ERSAR, Despacho, esse,
desprovido de qualquer fundamentação sobre a razão deste aumento discrepante
que, consequentemente, penaliza o nosso município.

Face ao exposto:

Proponho que a Câmara Municipal de Alcochete delibere manifestar a sua
discordância com este Despacho da Sra. Ministra da Agricultura, do Mar, do
Ambiente e do Ordenamento do Território, pela ausência de fundamentação que o
mesmo demonstra, assim como pelo aumento dos encargos financeiros que
provocará nas contas da autarquia.

Proponho que a presente proposta seja remetida à Assembleia Municipal para
apreciação e deliberação, devendo a presente deliberação ser igualmente
comunicada:
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À Sra. Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território, à SIMARSUL e à ERSAR.»

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

Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal.

5. Informações

Pelo senhor vereador José Luís dos Santos Alfélua foram prestadas as
seguintes informações:

1– Masterclass de S. Francisco

«Realizou-se, no passado dia 13 de Março de 2013, a 2.ª masterclass do projeto
Viva + referente á época desportiva 2012/2013.

O evento decorreu em S. Francisco, no período da manhã (9h/12h). E contou com a
presença de 72 alunos das classes do Clube Viva +.

Da programação fizeram parte um passeio pedestre, duas aulas de ginástica ao ar
livre e um conjunto de jogos tradicionais para participação livre, no jardim António
Aleixo.

A Divisão de Desporto, Juventude e Movimento Associativo salienta a excelente
adesão dos alunos do clube Viva + e o grande envolvimento de todos os seus
técnicos na concretização de mais um evento de grande impacto social.»

A Câmara tomou conhecimento.
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2– Férias Ativas “Manhãs a correr… Tardes de saber”

«A Divisão de Desporto, Juventude e Movimento Associativo organizou uma vez
mais o Programa de Férias Desportivas e Culturais da Páscoa, destinado a
crianças e jovens, dos 6 aos 14 anos, que decorreu de 18 a 22 de março.

A edição deste ano contou com a presença de 64 inscritos. De salientar, a
colaboração dos estagiários do curso profissional de desporto da Escola
Secundária de Alcochete, orientados pelos técnicos desta divisão. Este programa
contou com diversas parcerias, que foram fundamentais para a concretização do
programa de atividades.

Gostávamos de destacar atividades como: a visita à Base Naval do Alfeite, a visita
aos monumentos naturais e a atividade desportiva que decorreu no Pavilhão de
Sampaio, em Sesimbra, e deixar também o agradecimento à base do Alfeite e à
Câmara Municipal de Sesimbra.

Para além destas atividades, os participantes puderam também visitar e participar
ativamente em atividades realizadas na ETAR, no Canil de Alcochete, nos museus
de Alcochete, e no Pinhal das Areias de Alcochete.»

A Câmara tomou conhecimento.

3– “Ovo Saltitão”

«No âmbito do programa de atividade física (ludomotricidade) desenvolvida pela
Divisão de Desporto, Juventude e Movimento Associativo com as crianças do préescolar da Fundação João Gonçalves Júnior, realizou-se no passado dia 25 de
março, das 10h00 horas às 11h30 horas, no salão da Fundação João Gonçalves
Júnior, a atividade “Ovo Saltitão”.
O “Ovo Saltitão” contou com a presença de todas as crianças de pré-escolar da
Fundação João Gonçalves Júnior num evento com atividades rítmicas e
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expressivas, jogos de equipa, perícias e manipulações e ainda, deslocamentos e
equilíbrios (fundamentais no desenvolvimento psico-motor das crianças dos 3 aos 5
anos).

As equipas técnicas/pedagógicas da Fundação João Gonçalves Júnior e Divisão de
Desporto, Juventude e Movimento Associativo conseguiram, assim, concretizar
mais um evento de grande importância para as crianças de Alcochete e festejar
“ativamente” a época da Páscoa.»

A Câmara tomou conhecimento.

4– “Passeio Ribeirinho”

«Realizou-se no dia 16 de março de 2013, uma vez mais, o desfile de automóveis
antigos, organizado pelo Clube Automóveis Antigos Costa Azul, que percorreram as
ruas da zona histórica de Alcochete e a vila do Samouco.

A comitiva, depois de percorrer as ruas da vila do Samouco, parqueou as viaturas
na Praça da Liberdade, para que a população pudesse apreciar e disfrutar da
beleza destas relíquias.

Este desfile contou com a participação de 30 viaturas e 80 participantes e, no final,
a Junta de Freguesia do Samouco ofereceu um pequeno beberete de boas vindas a
todos os participantes.»

A Câmara tomou conhecimento.

5– “Convívio na água com a família”

«Inserida na semana da juventude, realizou-se no dia 23 de março de 2013 uma
atividade aquática denominada “Convívio na água com a Família”, na Piscina
Municipal, das 9h00 horas às 17h30 horas.
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Esta iniciativa, que decorreu no período da manhã, visou promover e incentivar o
convívio entre a família, das turmas “Pais e Filhos” com idades compreendidas
entre os 2/3 anos e 4/5 anos.

Na parte da tarde, lecionou-se uma aula de hidroyoga, aberta á população em geral
e uma aula de hidroginástica para a população jovem.

A iniciativa, que contou com a participação de 150 utentes, terminou num convívio
entre professores, alunos, familiares e acompanhantes dentro de água.»

A Câmara tomou conhecimento.

Pela senhora vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foi prestada a
seguinte informação:

1– Atividades realizadas pelo serviço educativo da DCILT no 1.º trimestre de
2013
«No primeiro trimestre de 2013, os serviços educativos da Divisão de Cultura,
Identidade Local e Turismo (DCILT), apresentaram 11 atividades distintas na sua
programação, abrangendo os vários públicos escolares, do ensino pré-escolar ao
secundário. As 80 sessões realizadas contaram com 1.919 presenças (alunos,
educadores, professores), tendo-se registado uma taxa de satisfação de 98,2%.

Das atividades realizadas, e considerando respetivamente a pertinência temática e
o número de estabelecimentos escolares abrangidos, destacamos as seguintes:
— Igualdade de Género: Brincando aos crescidos para construir cidadãos
emancipados:
Destinada a alunos do 1.º ciclo do ensino básico, esta atividade abordou o
tema da família, introduzindo a questão da igualdade de género, que
constituí um dos princípios fundamentais do direito comunitário. Este tema
apresenta uma forte dimensão internacional assumindo repercussões na luta
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contra a pobreza, no acesso à educação e aos serviços de saúde, no plano
da participação na economia e no processo decisório e de direitos das
mulheres.

Foram realizadas 13 sessões com um total de 306 participantes. Esta
atividade registou a satisfação de 97% dos alunos e de todos os professores.
— Semana da Leitura - A Biblioteca vai às escolas: Navegando Leituras,
semeando leitores:
Destinada a alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico,
esta atividade assinalou a 7ª edição da Semana da Leitura a Biblioteca de
Alcochete, associando-se também ao Plano Nacional de Leitura ao abordar o
tema escolhido para este ano – o mar – construindo assim uma ponte entre a
literatura e a promoção dos valores ecológicos.

Foram realizadas 45 sessões com um total de 1.062 participantes. Esta
atividade registou a satisfação de 98,8% dos alunos e de todos os
professores.»

A Câmara tomou conhecimento.

Pelo senhor vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foram prestadas as seguintes informações:
1– 23.ª campanha Coastwatch – Repensar o litoral

«O projeto Coastwatch surge enquadrado no âmbito dos projetos ambientais
promovidos pelo Setor de educação da CMA com o objetivo de sensibilizar e
envolver a comunidade educativa nas boas práticas.
A 23.ª campanha Coastwatch, subordinada ao tema “Repensar o Litoral”, foi
desenvolvida no mês de março de 2013 contando com a colaboração de alunos da
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Escola Secundária de Alcochete que se voluntariam, no período de férias escolares
da Páscoa, para monitorizar as áreas definidas para o concelho.

O coordenador do projeto no Setor de Educação e o grupo de alunos trilharam
vários percursos pedonais nas áreas a monitorizar, observando e identificando a
fauna e a flora dominantes na região, os resíduos e poluição produzida pelos
utilizadores ou trazida pela maré. Procederam ainda ao registo fotográfico de
alguns aspetos que consideraram fundamental divulgar e preservar.

Na sequência da monitorização da área compreendida entre o Sítio das Hortas e a
praia fluvial do Samouco, durante a maré baixa, registaram-se os dados recolhidos
nos campos de preenchimento obrigatório do questionário Coastwatch.»

A Câmara tomou conhecimento.

2– Inauguração da Biblioteca Escolar e Comunitária de S. Francisco

«No dia 2 de abril, Dia Internacional do Livro Infantil, foi inaugurada a Biblioteca
Escolar e Comunitária de S. Francisco. Trata-se de um novo conceito de biblioteca
que servirá não apenas os alunos e professores do Centro Escolar de S. Francisco,
como também a população de S. Francisco.

A nova Biblioteca passa, assim, a integrar a Rede de Bibliotecas de Alcochete
(RBAL), composta agora por 6 bibliotecas cooperantes.

Estiveram presentes cerca de 100 pessoas. Depois dos discursos inaugurais da
responsabilidade da presidente do Agrupamento de Escolas de Alcochete, Dra.
Aida Lopes, da representante da Rede de Bibliotecas Escolares, Dra. Júlia Martins,
do presidente da Junta de Freguesia de S. Francisco, Sr. António Soares e do
presidente da Câmara Municipal de Alcochete, Dr. Luís Franco, foi a vez de um
momento de animação da leitura protagonizado pelos alunos dos 3.º e 4.º anos.
Foi, pois, feita a leitura da história “O Gigante Egoísta” de Óscar Wilde e
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declamados poemas de Manuel António Pina, João Pedro Mésseder e Luísa Ducla
Soares.

Vários representantes estiveram presentes na inauguração, nomeadamente
autarcas locais, como o presidente da Assembleia Municipal e os presidentes das
Juntas de Freguesia de Alcochete e de Samouco, bem como representantes da
comunidade educativa, entre os quais o coordenador do Centro Escolar e o
presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação.

A Biblioteca Escolar e Comunitária de São Francisco é fruto de um trabalho
colaborativo de uma rede que se teceu entre a autarquia, através da equipa do
Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares, da Rede de Bibliotecas do Concelho e
de todos os professores que trabalham com e para as bibliotecas escolares.»

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 19:50 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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