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Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e dezanove, 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 senhor 

Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto, na qualidade de presidente da Câmara, 

encontrando-se presentes a senhora vereadora Maria de Fátima Maduro Gregório 

Soares e os senhores vereadores Estêvão António das Neves Boieiro, Vasco André 

Marques Pinto e Pedro Miguel Abreu Louro. 

 

Não esteve presente, por motivo considerado justificado, o senhor vereador Pedro 

Sérgio Martins Ferreira Lavrado. 

 

Em substituição do senhor vereador José Luís dos Santos Alfélua esteve presente 

o senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro, em virtude de a senhora vereadora 

Susana Isabel Freitas Custódio não poder comparecer. 

 

O presidente declarou aberta a reunião. 

 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Aberto o Período de Antes da Ordem do Dia, o senhor presidente deu conta do 

trabalho desenvolvido pelo Gabinete de Comunicação e Imagem, no âmbito das 

comunicações por via do site institucional da página do facebook, instagram e 

twitter da autarquia. Trabalho este fundamental, nos dias de hoje para a promoção 

e divulgação do concelho e tudo aquilo que, em prol dele, é feito. Nesse sentido, foi 

feita uma apresentação sobre o mesmo, pelo Gabinete de Comunicação e Imagem. 

 

 O senhor presidente congratulou-se pelo trabalho desenvolvido por este gabinete, 

considerando que o mesmo foi realizado com determinação, empenho, rigor, 

assertividade e com paixão à mistura. 
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O senhor vereador Vasco Pinto felicitou toda a equipa do Gabinete de 

Comunicação e Imagem, não só pelo trabalho desenvolvido, mas pela 

apresentação, porque a leitura deste é factual, com base em dados analíticos. 

Salientou que a comunicação tem sempre uma dupla visão, pelo que, sempre 

haverá pessoas que concordam com a linha orientadora desta e existirão aqueles 

que discordam. Considera que o importante é que essa linha orientadora não ande 

ao sabor da crítica, ou acontecimentos inesperados.  

 

Referiu que a comunicação do município deverá ser institucional, mas a mensagem 

deverá ser aligeirada, sempre que possível, para que seja percetível, porque 

estamos todos “fartos” de mensagens obtusas, querendo-se que a mesma seja 

clara e não esteja carregada de eufemismos e que seja, basicamente, objetiva e 

transparente, para que se saiba o que é transmitido. Considera que, neste contexto, 

a comunicação tem sido clara e transmitida de uma forma positiva, mostrando 

aquilo que efetivamente existe de bom no nosso concelho. 

 

A senhora vereadora Maria de Fátima Soares referiu que, através desta 

apresentação, se consegue concluir que quando se faz um trabalho com gosto e 

desprendida de interesse, o resultado é o que está à vista, ou seja, o crescimento 

brutal que a página do facebook teve, sendo uma indicação de que se está a 

caminhar de forma correta. Considera que a página está leve e que assim se deve 

manter, sem a carregar com o peso do cariz de Câmara Municipal. 

 

O senhor vereador Jorge Giro referiu que o vetor da comunicação é uma das 

ferramentas de gestão da autarquia que o atual executivo está a explorar, na sua 

opinião bem, no sentido de informar e projetar o município, sendo também o seu 

sentimento e desejo -  que o concelho seja o mais projetável possível. 

 

De seguida, o senhor presidente felicitou Cíntia Susana Mendes, autora do livro 

“Estórias da História”, editado pela Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898, 

instituição/coletividade mais antiga do concelho, com 121 anos de existência.  
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Referiu que o livro é sobre uma história de gente e cultura, narrada por 2 homens 

da terra, com responsabilidades acrescidas no Sociedade Imparcial 15 de Janeiro 

de 1898, nomeadamente, Alfredo Canário e Armindo Pinto. Os mesmos lançaram o 

desafio à Cíntia, no sentido de escrever uma história sobre a própria história desta 

instituição, que teve o contributo fundamental da Associação Mar da Palha. Este 

teve como patrocinador institucional a Câmara Municipal de Alcochete, que adquiriu 

500 exemplares para ofertar e colocar à disposição no Posto de Turismo e 

Biblioteca Municipal. O senhor presidente aconselhou todos a lê-lo porque, mais do 

que os dados factuais que apresenta, é um livro que fala de pessoas. 

 

Saudou a Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 de Alcochete pela destreza e 

audácia que teve ao dar corpo a este trabalho, bem como a Associação Mar da 

Palha, que o corporizou. Manifestou a sua gratidão para com a Cíntia, pela forma 

apaixonada com que esta deixou deslizar a sua caneta ao longo dos 121 anos de 

múltiplas histórias que encerram, para já, este livro, mas também abrem caminho 

para uma nova página e um próximo capítulo. 

 

Posteriormente, o senhor presidente informou que iriam decorrer de 12 a 16 de 

julho, as tradicionais festas em honra da N.ª Sr.ª do Carmo, em Samouco, 

saudando o grupo de mulheres e homens que corporizam as festas e que se 

disponibilizam, a troco de zero, a trabalhar em prol do próximo. Desejou que estas 

decorram pelo melhor, com a dignidade que este grupo de mulheres e homens 

merece mas sobretudo com o brio, encanto e respeito que a freguesia do Samouco 

merece. Saudou também a participação nas festas da Sociedade Filarmónica 

Progresso e Labor que, no presente ano comemora o seu 1.º centenário de 

existência e a sua charanga, que tem a particularidade de abrilhantar as festas com 

festejos na rua, junto do povo e com a homenagem à memória da N.ª Sr.ª do 

Carmo, considerando este um momento único e irrepreensível realizado com a 

conivência do Padre Jorge Almeida. 

 

O senhor presidente, na sequência de uma questão apresentada pelo senhor 

vereador José Luís Alfélua, na última reunião de câmara, aquando da discussão do 

ponto “4.1 Abertura de procedimentos concursais para 21 postos de trabalho”, 



Reunião de 2019.07.10  

Ata n.º 15 

6 

informou que, dos 15 novos lugares criados, 11 tiveram origem na saída efetiva de 

trabalhadores, pelos diferentes motivos (aposentação, mobilidade consolidada, 

rescisão contratual), ou seja, os lugares efetivos que acresceram ao Mapa de 

Pessoal foram 4 lugares. 

 

O senhor vereador Pedro Louro solicitou a rápida intervenção de repavimentação 

do buraco aberto para execução da conduta de água, ao longo da estrada da rua 

das Hortas, na Fonte da Senhora, bem como a recolocação das bandas sonoras de 

redução de velocidade. 

 

O senhor presidente, recordou que os trabalhos de execução da conduta, estão a 

ser desenvolvidos por administração direta, por uma equipa muito reduzida, que 

tem de interromper os trabalhos quando é necessário socorrer a outros trabalhos 

emergentes, nomeadamente, no âmbito de ruturas de águas. Informou que era 

propósito do executivo (assim que os trabalhos estivessem concluídos), 

repavimentar a vala que foi aberta, mas concluiu-se que não valia a pena fazer 

esse trabalho de forma isolada, até porque a rua das Hortas já tem uma 

repavimentação do género e ficar-se-ia com uma via transformada numa manta de 

retalhos. Assim, decidiu o executivo, embora não tivesse previsto, proceder à 

requalificação da rede viária desta estrada na sua totalidade, até à entrada do túnel 

(acesso ao furo) e, consequentemente, à implementação das respetivas lombas. 

Mais informou que os procedimentos para este e outros troços já se encontram a 

decorrer, sendo que, o orçamento para o troço inicialmente previsto desta estrada, 

terá de sofrer alterações, porque o troço acresce. 

 

 

ORDEM DO DIA 

 

 

1. Resumo diário da tesouraria 
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O senhor presidente informou que o valor do saldo, em disponibilidades de 

operações orçamentais é de €9.014.373,96 (nove milhões, catorze mil, trezentos e 

setenta e três euros e noventa e seis cêntimos). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

2. Pagamentos autorizados entre reuniões 

 

O senhor presidente da câmara informou que, entre os dias 26/06/2019 e 

09/07/2019, autorizou o pagamento da despesa no montante de €545.865,79 

(quinhentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco euros e setenta e 

nove cêntimos), conforme as ordens de pagamento emitidas da n.º 1909 à 2103. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

3. Aprovação de atas 

 

Ata da reunião ordinária realizada no dia 12 de junho de 2019 

 

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

unanimidade. 

 

Não votou o senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro, por não ter estado 

presente, ao abrigo do n.º 3, do artigo 34.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 

 

 

4. ASSUNTOS PROPOSTOS PELO SENHOR PRESIDENTE E VEREAÇÃO: 

 

4.1 Procedimento de Concurso Público para a “Aquisição de Viatura de 

Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos ”- Proc.º 786/19/CP: 
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 Ratificação da decisão do senhor presidente da Câmara de 

aprovação para retificação das peças do procedimento 

 

Pelo senhor presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Em conformidade com o proposto pelo júri do supra mencionado procedimento 

(anexo I), propõe-se para deliberação a ratificação da decisão do senhor presidente 

da Câmara, em conformidade com o disposto no n.º 3, do artigo 35.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. 

 

Assim proponho, submeter á aprovação do órgão executivo: 

 

 Ratificação da decisão do senhor presidente da Câmara de aprovação para 

retificação das peças do procedimento.» 

 

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

unanimidade, bem como anexar a Proposta do Júri, como Doc. 1. 

 

 

4.2 Abertura de procedimento concursal para 1 Técnico Superior na área 

de Arquitetura 

 

Pelo senhor presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Considerando: 

 

 O disposto no artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovado em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que estabelece a 

possibilidade de se promover o recrutamento de trabalhadores necessários ao 

preenchimento dos postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de 

pessoal do Município; 
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 A necessidade manifestada pelos serviços da Divisão de Administração do 

Território (DAT), do Município de Alcochete, no sentido de reforçar, de forma 

permanente, o desenvolvimento e execução de planos, projetos e estudos de 

natureza urbanística que, na perspetiva técnica, potenciem intervenções de 

qualidade e garantam uma maior rapidez na apreciação e emissão de 

pareceres e propostas de decisão sobre operações urbanísticas consideradas 

relevantes ou estratégicas para o concelho. 

 

 O teor da informação n.º 47/2019 produzida pela Divisão de Administração e 

Gestão de Recursos, cuja cópia se anexa, e que passa a fazer parte integrante 

da presente proposta, onde atesta o cumprimento dos requisitos necessários 

para o efeito, nomeadamente a existência de lugar vago no Mapa de Pessoal e 

de cabimento orçamental para os encargos daí resultantes; 

 

Verifica-se que as regras atinentes à referida contratação permitirão o recrutamento 

de um trabalhador para provimento de um posto de trabalho, no regime de contrato 

de trabalho por tempo indeterminado, entendendo-se, por conseguinte, que se 

afigura assim pertinente, que o procedimento concursal a realizar viabilize a 

candidatura de trabalhadores com e sem vínculo de emprego público, nos termos 

do disposto na atual redação do artigo 30.º da Lei Geral em Funções Públicas, 

aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 25/2017 de 30 de maio, mediante expressa autorização do órgão executivo 

municipal, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro. 

 

Em face do exposto proponho, que a Câmara Municipal delibere: 

 

 Autorizar, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 

209/2009, de 03 de setembro, na sua redação atualizada, a abertura de um 

procedimento concursal para um posto de trabalho, com vista a constituição de 

vínculo de emprego público por tempo indeterminado, na carreira de Técnico 

Superior, na área de Arquitetura, com afetação à Divisão de Administração do 

Território (DAT) do Município de Alcochete.» 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por 

unanimidade, bem como anexar a informação, como Doc. 2. 

 

 

4.3 Recurso a reserva de recrutamento interna de um assistente 

operacional na área de espaços verdes 

 

Pelo senhor presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«De acordo com a manifestação dos serviços, verifica-se a necessidade urgente e 

permanente de ocupação de um posto de trabalho de assistente operacional na 

área de espaços verdes, no regime de contrato de trabalho por tempo 

indeterminado; 

 

De entre as necessidades levantadas, existe no Município a correspondente lista 

unitária de ordenação final válida até 20/09/2019; 

 

Neste sentido, deverá tal necessidade ser satisfeita com recurso à reserva 

constituída no próprio organismo, na medida em que, existe o respetivo posto de 

trabalho vago no Mapa de Pessoal do Município, para o lugar em questão, estando 

prevista a consequente orçamentação da despesa; 

 

Desta forma, dada a demonstrada insuficiência de recursos humanos, para 

assegurar o cumprimento das obrigações legalmente estabelecidas e a qualidade 

do serviço a prestar nesta área de atividade, torna-se imprescindível o recrutamento 

daquele posto de trabalho, pelo que em face de todo o articulado jurídico, 

sustentado pela informação da DAGR n.º 48/2019, anexa, e considerando que se 

encontram cumpridos todos os requisitos previstos para o efeito, proponho, 

submeter à aprovação do órgão executivo, o recrutamento de um trabalhador, com 

recurso à referida reserva de recrutamento interna do procedimento concursal 

supra mencionado, para constituição de vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado, de um posto de trabalho da carreira/categoria de assistente 

operacional, na área de espaços verdes.» 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por 

unanimidade, bem como anexar a informação, como Doc. 3. 

 

 

4.4 Processo Disciplinar n.º 4/2018 

 

Pelo senhor presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Por despacho do senhor presidente da Câmara Municipal, senhor Fernando Pinto, 

proferido em 1 de agosto de 2018, foi mandado instaurar procedimento disciplinar 

ao trabalhador em funções públicas, por tempo indeterminado, desta Câmara 

Municipal, Lino Manuel Guerreiro, por factos ocorridos no dia 5 de julho de 2018, 

tendo sido nomeada instrutora Maria de La Salete Vital Cristiano por despacho de 9 

de agosto. 

 

Foram realizadas todas as diligências pertinentes para a descoberta da verdade, 

designadamente, inquirição de testemunhas e recolha de prova documental.  

 

O trabalhador foi notificado da acusação em 15 de novembro de 2018. Foram 

realizadas diligências complementares, notificadas ao trabalhador para pronúncia, 

em 15 de abril de 2019. 

 

Em 7 de junho de 2019 foi elaborado Relatório Final com proposta de decisão, que 

se junta em anexo e se dá por integralmente reproduzido. 

 

A competência para aplicação das sanções disciplinares nas autarquias locais, 

pertence ao órgão executivo, Câmara Municipal, de acordo com o n.º 4, do artigo 

197.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (Lei n.º 35/2014 de 20 de 

junho – LGTFP). 
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Nos termos do n.º 3, do artigo 55.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, uma vez 

que estamos perante a apreciação de comportamentos, ou de qualidades de uma 

pessoa deverá a deliberação ser tomada por escrutínio secreto.  

 

Assim sendo, propõe-se que o Executivo Municipal: 

 

a) Acolha o teor do Relatório Final supra referido; 

 

b) Determine, com base na factualidade apurada, sua ponderação e 

enquadramento legal, plasmados no mesmo Relatório, a sanção disciplinar de 

repreensão escrita, prevista, na alínea a), do n.º 1, do artigo 180.º da LGTFP, 

por violação do dever de correção previsto no artigo 73.º, n.º 2, alínea h) e n.º 

10, por utilização de linguagem calão para com colega e exercício de violência 

sobre materiais, embora sem prejuízo. 

 

c) Determine a notificação pessoal do trabalhador do teor da presente 

deliberação; 

 

d) Determine à Divisão de Administração e de Gestão de Recursos – Sector de 

Gestão de Recursos Humanos, a competente inscrição no registo disciplinar do 

trabalhador, da sanção aplicada. 

 

Submete-se a presente proposta a deliberação da Câmara Municipal.» 

 

Submetida à discussão e votação por escrutínio secreto, a Câmara deliberou 

aprovar a proposta, com 4 votos a favor e 2 votos em branco, bem como, anexar o 

Relatório Final, como Doc. 4. 

 

 

4.5 Aceitação de doação de uma Charrua de Tração Animal 

 

Pelo senhor presidente foi apresentada a seguinte proposta: 
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«A freguesia de São Francisco e as suas gentes têm, desde tempos remotos, uma 

ligação muito estreita com o cultivo da terra. Esta relação espelha-se até nas 

manifestações culturais, tais como o Rancho Folclórico “Os Camponeses” de São 

Francisco e as Festas de Confraternização Camponesa de São Francisco. 

 

Considerando que os trabalhos da lavoura e os camponeses, homens e mulheres, 

de São Francisco são parte da identidade e da memória coletiva de São Francisco, 

mostra-se necessário preservar, também, as ferramentas que traduzem e 

perpetuam no tempo esta identidade forjada no labor árduo. 

 

Tendo o munícipe, João Manuel Fernandes dos Santos, demonstrado a intenção de 

doar, à Câmara Municipal, um utensílio agrícola, mais concretamente, uma charrua 

de tração animal, utilizada na lavoura pelos seus antepassados e dado o valor 

histórico desta ferramenta, propõe-se a aceitação desta doação e inclusão no 

acervo municipal. 

 

Termos em que, face ao anteriormente exposto e com fundamento no previsto no 

artigo 33.º, n.º 1, alínea j), do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,  

propõe-se que o órgão colegial executivo do município delibere favoravelmente a 

aceitação da doação de uma charrua de tração animal, conforme manifestado pelo 

munícipe João Manuel Fernandes dos Santos.» 

 

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

unanimidade. 

 

 

4.6 Plano de Coordenação – Festas Populares de Samouco 

 

Pelo senhor presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«A necessidade de constituir um dispositivo de prevenção e resposta integrado, no 

âmbito da proteção e socorro, adequado ao risco acrescido e identificado, com 

elevado grau de prontidão, têm sido uma preocupação do Serviço Municipal de 



Reunião de 2019.07.10  

Ata n.º 15 

14 

Protecção Civil, no desenvolvimento de ações preventivas que procuram 

salvaguardar a segurança de pessoas e bens, durante o período das Festas 

Populares de Samouco que decorrem de 12 a 17 de julho, para o qual foi elaborado 

o Plano de Coordenação (PC), em estreita articulação com os Bombeiros 

Voluntários de Alcochete, Guarda Nacional Republicana, Junta de Freguesia de 

Samouco e Associação das Festas Populares de Samouco. 

 

Neste PC, eminentemente operacional, estão referenciadas as estratégias de 

atuação dos agentes de Protecção Civil, as suas responsabilidades, os sistemas de 

alerta, os planos prévios de intervenção, a estrutura de coordenação, a 

administração e logística, entre outras medidas preventivas, como essencial para 

obtenção de um bom planeamento e organização das operações de proteção e 

socorro necessárias à resposta. 

 

Assim, e após análise, propõe-se a aprovação do referido plano que será remetido 

a todas as entidades envolvidas e à Autoridade Nacional de Protecção Civil – 

Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, para o período de vigência 

referido anteriormente.» 

 

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

unanimidade. 

 

 

4.7 Pedido de isenção de taxas referente à ocupação de espaço público 

com Unidade Móvel de Rastreios de Acuidade Visual no Samouco 

 

Pelo senhor presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Considerando que: 

 

Através do requerimento n.º 5774/SGD de 01 de julho, vem a Essilor Portugal 

Sociedade Industrial de Óptica, Lda., no âmbito da missão Essilor “Melhorar Vidas, 

Melhorando a Visão” e com o objetivo de proporcionar o rastreio visual gratuito aos 
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munícipes, a qual decorre de 01 a 02 de agosto na praça da República da freguesia 

do Samouco, solicitar a isenção do pagamento da taxa devida pela respetiva 

licença de ocupação da Unidade Móvel de Rastreios de Acuidade Visual. 

 

Propõe-se que: 

 

 Nos termos do disposto na alínea b), do n.º 2, do artigo 9.º do Regulamento de 

Taxas Municipais, publicado em “Diário da República” 2.ª Série, de 3 de 

dezembro de 2010 e, em face do manifesto e relevante interesse municipal na 

iniciativa, a Câmara Municipal delibere no sentido da isenção de pagamento de 

taxas no valor de €15,34 (quinze euros e trinta e quatro cêntimos).» 

 

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

unanimidade. 

 

 

4.8 Contrato Programa com o Aposento do Barrete Verde de Alcochete 

 

Pela senhora vereadora Maria de Fátima Maduro Gregório Soares foi apresentada 

a seguinte proposta: 

 

«O Movimento Associativo tem um papel determinante e complementar no 

desenvolvimento local, com uma intervenção inequívoca na promoção de áreas 

como a cultura, o recreio e o desporto.  

 

A influência social, cultural, económica e política do Movimento Associativo, 

contribui, igualmente, para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, de forma 

equilibrada e sustentada, reforçando os elos de cidadania na comunidade local. 

 

Para que o Movimento Associativo possa prestar mais e melhores serviços aos 

sócios e comunidade, há que contribuir na concessão de apoios que permitam 

atenuar e colmar as dificuldades quotidianas sentidas, de modo a manter o 

funcionamento da sua atividade regular, com a devida definição de critérios que 
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respeitem os princípios da justiça, equidade e rentabilidade social e onde o rigor e a 

transparência sejam fatores essenciais para a concretização de um projeto 

participado, assente na parceria e cooperação. 

 

Assim: 

 

 Considerando as atribuições dos municípios consagradas no artigo 23.º, 

número 2, alíneas e) e f) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos domínios 

da cultura, dos tempos livres e desporto, da ação social e promoção do 

desenvolvimento; 

 

 Considerando a competência da Câmara Municipal, nos termos das alíneas o) 

e u), do número 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no 

âmbito da concessão de apoio financeiro ou de qualquer outra natureza a 

instituições legalmente constituídas, à realização de eventos de interesse para 

o município ou ao desenvolvimento de atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra; 

 

 Considerando a necessidade imprescindível em garantir a eficácia e a 

transparência na atribuição dos apoios e comparticipações, de acordo com uma 

estratégia de prioridades, que procura na dinâmica comunitária associativa, 

respeitando a sua autonomia, contribuir para a democratização e o 

desenvolvimento sustentado das atividades num processo de parceria; 

 

 Considerando que estas iniciativas se revestem do maior interesse para o 

município porquanto mantêm a preservação das nossas raízes e tradições 

populares, potenciando ainda o estímulo de uma visitação efetiva e a promoção 

e projeção do concelho de Alcochete e sua cultura fora dos limites territoriais; 

 

 Considerando as reuniões dinamizadas com o Aposento do Barrete Verde de 

Alcochete, com a indicação das atividades a serem consideradas para o ano de 
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2019, bem como os critérios para a atribuição dos apoios, tendo o mesmo 

concordado com a proposta apresentada. 

 

Assim, tendo em conta os considerandos anteriormente referidos, propõe-se a 

atribuição de €96.500,00 (noventa e seis mil e quinhentos euros), sendo €61.500,00 

(sessenta e um mil e quinhentos euros) em comparticipação financeira direta e 

apoio logístico com o valor estimado de €35.000,00 (trinta e cinco mil euros) em 

comparticipação indireta ao Aposento do Barrete Verde de Alcochete.» 

 

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

unanimidade, bem como anexar o Contrato Programa, como Doc. 5. 

 

 

4.9 Passeio gratuito no “Bote Leão” 

 

Pelo senhor vereador Vasco André Marques Pinto foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

«O Centro Social de São Brás do Samouco dirigiu ao Município de Alcochete um 

pedido de utilização da embarcação “Bote de Leão”, a fim de realizar no dia 19 de 

julho, pelas 14h30, um passeio com as crianças integradas no programa CATL. 

 

Consideramos de extrema importância e muito louvável este tipo de iniciativa no 

âmbito da educação não formal. Esta iniciativa é mais um veículo de transmissão 

da cultura do nosso concelho às novas gerações dado o protagonismo que o “Bote 

Leão” assume na identidade local em especial pela importância do grupo 

profissional dos marítimos, com o qual muitos jovens de hoje em dia nunca tiveram 

contacto, considera-se relevante apoiar a iniciativa proporcionando esta experiência 

a bordo do “Bote Leão”. 

 

Pelo acima exposto, propõe-se a isenção das taxas a aplicar. 

 

Submete-se a presente proposta a deliberação da Câmara Municipal.» 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por 

unanimidade. 

 

 

5. Apoios financeiros 

 

Pelo senhor presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 Apoio Financeiro – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Alcochete 

 

«Dando continuidade aos pressupostos estratégicos da Câmara Municipal de 

Alcochete, com a finalidade de prosseguir, de forma coerente e sustentada, a 

política de desenvolvimento social entre as várias instituições do concelho, 

pretende-se apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, a cooperação a 

atividades de interesse municipal, de forma a proporcionar uma melhoria das 

condições de vida e bem-estar da população de Alcochete. 

 

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete é uma 

instituição vocacionada para a assistência e socorro, com fins filantrópicos de 

utilidade pública. 

 

De entre todas as instituições do Município, esta é uma das mais importantes, pelo 

serviço que presta à comunidade, pelo número de trabalhadores e voluntários que 

possui e pelo seu património memorial valioso, digno e proeminente. 

 

Assim, propõe-se a atribuição de apoio financeiro no valor de €50.000,00 

(cinquenta mil euros), para comparticipar a atividade regular da instituição, referente 

ao pagamento de encargos correntes, aquisição de equipamentos e apoio à missão 

de Proteção Civil, com o propósito de responder às necessidades da população 

local, à dinamização da instituição, tendo como principal objetivo o desenvolvimento 

social do Município de Alcochete.» 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por 

unanimidade. 

 

Não votou o senhor vereador Estêvão Boieiro ao abrigo da alínea a), do n.º 1, do 

artigo 69.º do Código do Procedimento Administrativo. 

 

 

6. Informações 

 

 Pela senhora vereadora Maria de Fátima Maduro Gregório Soares foram 

apresentadas as seguintes informações: 

 

1. Projeto S+A - Idosos do concelho de Alcochete visitaram e 

representaram o Município de Alcochete na Feira Geração + em 

Grândola 

 

«A Câmara Municipal de Alcochete no âmbito do Projeto S+A, através do Setor de 

Desenvolvimento Social e Saúde, participou no dia 15 de junho na Feira Geração + 

em Grândola. 

 

O Município de Alcochete esteve representado com um stand, promoveu 

workshops sobre a temática das tradições alusivas ao Círio dos Marítimos e doces 

regionais. A senhora Quitéria Marques, esteve com o atelier de arte de medalhas 

do Círio dos Marítimos, a senhora Conceição Condelipes esteve a representar a 

Escola Comunitária com as tradicionais fogaças, doce regional do concelho. 

 

O Município de Alcochete agilizou com o Município de Grândola a participação de 

114 seniores do concelho de Alcochete neste evento, que contou com várias ações 

direcionadas para seniores, entre as quais, teatro, atividades desportivas, baile e 

almoço, que foi servido no local pela Casa do Povo de Melides. 
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Esta visita surgiu no âmbito de parcerias Intermunicipais e a convite da Câmara 

Municipal de Grândola que proporcionou a todos os idosos momentos de lazer e 

bem-estar, procurando combater o isolamento a que estão expostos pelas 

circunstâncias de vida, assim como vivenciar outras culturas e experiências de 

socialização, fomentando um envelhecimento ativo e saudável.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

2. Projeto S+A - Idosos do Concelho de Alcochete - Batismo de Voo na BA 

6 

 

«A Câmara Municipal de Alcochete no dia 23 de junho, a convite da Base Aérea n.º 

6, proporcionou a 45 seniores do concelho no âmbito do Projeto S+A, através do 

Setor de Desenvolvimento Social e Saúde, a participação nas Comemorações do 

Dia da Unidade.  

 

O Município de Alcochete agilizou com as instituições do concelho, Santa Casa da 

Misericórdia de Alcochete, Censa, Associação de Reformados de Alcochete, 

Organização de Reformados do Samouco e zonas rurais, a seleção dos seniores 

para usufruírem de uma experiência única, o Batismo de Voo. 

 

Os seniores manifestaram um grande regozijo por participarem nesta atividade.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

3. Jogos de Praia – Alcochete 2019 

 

«A Praia dos Moinhos em Alcochete recebeu no passado dia 2 de junho de 2019 a 

primeira edição dos novos “Jogos de Praia Alcochete 2019”. 

 

O evento, recriado a partir dos Beach Games organizado pelo Curso Profissional de 

Desporto da Escola Secundária de Alcochete, levou novamente a prática de 

atividade física e desportiva à Praia dos Moinhos, disponibilizando espaços e 
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técnicos para a dinamização das modalidades de Futebol de Praia, Rugby, Ténis, 

Voleibol e Canoagem a toda a população em geral. 

 

Para tal, a colaboração de todos os parceiros tornou-se fundamental e 

imprescindível à concretização dos objetivos do evento, contabilizando mais de 

uma centena de participantes nesta 1.ª edição dos Jogos de Praia. 

 

Deixamos o nosso agradecimento à Associação Desportiva Samouquense, ao 

Grupo Desportivo Alcochetense, ao Ténis Clube de Alcochete e, novamente, ao 

Curso Profissional de Apoio à Gestão Desportiva da Escola Secundária de 

Alcochete.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

4. Festival de Encerramento do Programa Alcochet’Ativo – época 2018/19 

 

«O Pavilhão Desportivo do Samouco acolheu no passado dia 19 de junho de 2019 

mais uma edição do Festival de Encerramento do Programa Alcochet’Ativo – época 

desportiva 2018/2019. 

 

O evento contou com demostrações/apresentações de todas as classes que 

compõem o programa, deixando evidente a enorme “saúde” de todos os praticantes 

de atividade física e desportiva que nos acompanham regularmente. 

 

Com as turmas de ginástica desportiva (iniciação e aperfeiçoamento), ginástica 

especial e ginástica de manutenção, em representação de todas as freguesias do 

concelho de Alcochete, o festival reuniu este ano 121 participantes e mais de duas 

centenas de familiares e amigos que assistiram às 6 apresentações dos grupos. 

 

O Município de Alcochete orgulha-se naturalmente de toda a dinâmica desportiva 

da população do concelho e felicita todos os participantes do programa 

Alcochet’Ativo pela época desportiva.» 
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A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 Pelo senhor vereador Vasco André Marques Pinto foi apresentada a seguinte 

informação: 

 

 Atividades do Setor de Cultura: junho 2019 

 

«1. Atividades para o público em geral 

 

Exposição itinerante 30 anos do Museu Municipal 

Local: Núcleo Sede e Núcleo de Arte Sacra do Museu Municipal, Biblioteca de 

Alcochete, Fórum Cultural de Alcochete, Galeria Municipal dos Paços do Concelho, 

Juntas de Freguesia de Alcochete, Samouco e São Francisco, Centro Social do 

Passil e Grupo Desportivo da Fonte da Senhora  

Públicos: n.c. 

 

Exposição fotográfica A história da nossa história 

Local: Núcleo Sede do Museu Municipal 

Públicos: 50 

 

Exposição Três Povos. Dois Continentes. Uma Língua (fotografia de Alexandre 

Costa) 

Local: Biblioteca de Alcochete 

Públicos: n.c. 

(atividade integrada no À Volta da Língua - Encontro com Escritores da Lusofonia) 

 

Exposição Brinquedos pelo Mundo (coleção de Hélder Esdras Martins) 

Local: Fórum Cultural de Alcochete 

Públicos: 392 

 

Palestra O Rei Alcochetano 

Local: Núcleo Sede do Museu Municipal 
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Dia: 2 

Públicos: 5 

 

Levanta-te e Ri 

Local: Fórum Cultural de Alcochete 

Dia: 2 

Públicos: 362 

 

Formações TIC (tecnologias de informação e comunicação) 

Locais: Biblioteca de Alcochete e Biblioteca da Junta de Freguesia de Samouco 

Dias: 4, 5, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25 e 26 

Sessões: 14 

Públicos: 77 

 

Sons & Sabores no Jardim do Museu Municipal 

Local: Núcleo Sede do Museu Municipal 

Dia: 8 

Públicos: 36 

 

Concerto com 4bid 

Local: Largo da República (jardim do Salineiro) 

Dia: 22 

Públicos: n.c. 

(integrado nas Festas de São João Baptista) 

 

Concerto com Veríssimo 

Local: Largo de São João 

Dia: 23 

Públicos: n.c. 

(integrado nas Festas de São João Baptista) 

 

Concerto com DJ Gamiix 

Local: Largo da República (jardim do Salineiro) 
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Dia: 23 

Públicos: n.c. 

(integrado nas Festas de São João Baptista) 

 

Atuação da Marcha do Castelo 

Local: Largo de São João 

Dia: 24 

Públicos: n.c. 

(integrado nas Festas de São João Baptista) 

 

Domingos no Museu – visita guiada ao Núcleo Sede 

Local: Núcleo Sede do Museu Municipal 

Dia: 23 

Públicos: 43 

 

Mr. Mouse tira dúvidas… 

Local: Biblioteca de Alcochete 

Dia: 26 

Públicos: 3 

 

2. Atividades para públicos escolares 

 

Ateliê de escrita criativa Antes e depois 

Local: Biblioteca de Alcochete 

Dia: 4 

Sessões: 2 

Públicos: 43 (1.º ciclo do ensino básico) 

 

Narração oral Quem conta um conto acrescenta e ponto 

Local: Escola EB 2,3 El-Rei D. Manuel I 

Dia: 5 

Sessões: 2 

Públicos: 46 (2.º ciclo do ensino básico) 
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Animação do livro e da leitura Rapsódia de histórias 

Local: Feira do Livro de Lisboa 

Dia: 7 

Públicos: 59 (2.º ciclo do ensino básico) 

 

3. Atividades para famílias 

 

No 1.º sábado de casa mês… Era uma Vez! – Dias comemorativos: histórias de 

crianças, do ambiente e de Portugal 

Local: Biblioteca de Alcochete 

Dia: 1 

Sessões: 2 

Públicos: 33 

 

Dança e música para bebés e crianças Mi~Mar pela Dançarte/Ária da Música 

Local: Fórum Cultural de Alcochete 

Dia: 1 

Públicos: 35 

(integrado no programa de promoção cultural para a infância em contexto familiar 

Sábados Gigantes para Gente Miúda) 

 

Animação do livro e da leitura Rapsódia de histórias 

Local: Feira do Livro de Lisboa 

Dia: 15 

Públicos: 40 

 

Projeto de Literacia Familiar e da Saúde Conto Contigo 

Locais: Escola EB1/Jardim de Infância do Passil e Jardim de Infância de Samouco 

Dias: 17 e 26 

Sessões: 2 

Públicos: 15 
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(projeto em parceria com o Agrupamento de Escolas de Alcochete e o Centro de 

Saúde de Alcochete) 

 

Pais e filhos no Museu Municipal: Salicultura – Admirável mundo salgado 

Local: Núcleo Sede do Museu Municipal 

Dia: 22 

Públicos: 10 

 

4. Atividades para crianças e jovens 

 

Tinóni dos livros 

(atividade dirigida às crianças dos Hospitais Garcia de Orta e N.ª Sr.ª do Rosário) 

Locais: Hospital Garcia de Orta (Almada) e Hospital N.ª Sr.ª do Rosário (Barreiro) 

Dia: 15 

Sessões: 2 

Públicos: 20 

 

Férias e Leituras – Teatro de fantoches: Cinderela 

Local: Biblioteca de Alcochete 

Dias: 26 e 27 

Sessões: 2 

Públicos: 51 (1.º ciclo do ensino básico) 

 

5. Atividades para séniores 

 

Formação TIC (UNISFA – Universidade Sénior de São Francisco de Assis) 

Local: Junta de Freguesia de São Francisco 

Dia: 13 

Públicos: 12.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 

 

Não se registaram intervenções. 

 

 

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 19:30 horas o senhor presidente declarou 

encerrada a reunião da qual, para constar, se lavrou a presente ata que eu, Carla 

Sofia Santos Felisberto Oliveira Vilhais, técnica superior, subscrevo e assino. 


