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Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e doze, na vila de
Samouco e salão da Junta de Freguesia de Samouco, pelas vinte e uma horas,
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.

Aberto o período de Antes da Ordem do Dia, o senhor presidente informou que a
Câmara disponibilizou à Junta de Freguesia de Samouco, 2 painéis referentes ao
Plano de Pormenor envolvente à Sociedade Filarmónica Progresso e Labor
Samouquense, para que os mesmos possam ser consultados pelos munícipes,
durante o período de consulta pública.

Seguidamente, procedeu-se à leitura do seguinte:

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Referente ao dia de ontem, que acusa o saldo, em disponibilidades de operações
orçamentais, no montante de seiscentos e quarenta mil, oitocentos e sessenta e
cinco euros.

A Câmara tomou conhecimento.

PAGAMENTOS

O senhor presidente informou a Câmara que, entre os dias 14/03/2012 e
27/03/2012, foi autorizado o pagamento da despesa, no valor de quinhentos e
sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e oito euros e noventa e seis cêntimos, a
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que correspondem as ordens de pagamento emitidas do número 1230 ao número
1373.

A Câmara tomou conhecimento.

ATAS

Submetidas à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a ata da reunião
ordinária, realizada no dia 14 de março de 2012, por maioria, com as abstenções
dos senhores vereadores José Navarro Lopes Gemas e Paulo Alexandre Meireles
de Carvalho Alves Machado (por não terem estado presentes) e a ata da reunião
extraordinária, realizada em 21 de março de 2012, por unanimidade.

RECURSOS FINANCEIROS

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 3/12 – 1.ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES
OPÇÕES DO PLANO DE 2012 – PPI E AMR

Pelo senhor presidente foi apresentada a seguinte proposta:

«Pelo despacho, datado de 21 de março de 2012, foi aprovada a 1.ª Alteração às
Grandes Opções do Plano 2012 – Plano Plurianual de Investimentos e Atividades
Mais Relevantes 2011, cujos documentos se submetem a ratificação da Câmara
Municipal, de harmonia com o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro, com nova redação e republicação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
janeiro.

Assim, proponho a aprovação referente a esta deliberação.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por maioria, com 2 abstenções do PS e 5 votos a favor da CDU, bem como anexar
os referidos documentos como Doc. 1.
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RATIFICAÇÃO

DO

DESPACHO

N.º

4/12

–

1.ª

ALTERAÇÃO

AO

ORÇAMENTO DA DESPESA 2012

Pelo senhor presidente foi apresentada a seguinte proposta:

«Pelo despacho, datado de 21 de março de 2012 foi aprovada a 1.ª Alteração ao
Orçamento da Despesa 2012, cujos documentos se submetem a ratificação da
Câmara Municipal, de harmonia com o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18
de setembro, com nova redação e republicação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11
de janeiro.

Assim, proponho a aprovação referente a esta deliberação.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por maioria, com 2 abstenções do PS e 5 votos a favor da CDU, bem como anexar
os referidos documentos como Doc. 2.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2011 E RELATÓRIO DE GESTÃO 2011

Pelo senhor presidente foi apresentada a seguinte proposta:

«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 2011 e
Relatório de Gestão de 2011. 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) ”.
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Assim, proponho:

1 – A aprovação da Prestação de Contas de 2011, 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 2011, 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 30/2012 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.

3 – O envio dos documentos “Prestação de Contas de 2011” e “Relatório de Gestão
de 2011” 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 9/2010 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.»

Presente a referida informação, da Divisão de Recursos Financeiros, cujo teor é o
seguinte:

«Ao abrigo do n.º 9 do artigo 38.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de janeiro, os débitos a
terceiros que ultrapassem por credor ou fornecedor, em 31 de dezembro em cada
ano, um terço do montante global dos créditos de idêntica natureza e que exista há
mais de seis meses, deve a câmara municipal apresentar à assembleia municipal,
juntamente com as contas anuais, uma informação fundamentada e um plano de
resolução do referido crédito no período de um ano, nunca ultrapassando o final do
mandato dos referidos órgãos autárquicos.
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Neste seguimento, elaborou-se o seguinte quadro demonstrativo das contas do
balanço de dívidas a terceiros:

Natureza da

1/3 do montante

Valor da

Valor
Dívida

Entidades
da dívida

22

4.845.927,13 €

1.615.309,04 €

24

78.409,12 €

26.136,37 €

261

2.171.707,54 €

723.902,51 €

262

0,00 €

0,00 €

263

1.531,07 €

510,36 €

264

121.917,35 €

40.639,12 €

268

255.176,89 €

85.058,96 €

213

170,24 €

56,75 €

Dívida
Simarsul, S.A.
Construções Pragosa, S,A,

1.632.779,14 €
862.145,11 €

Associação de Municípios da região de Setúbal
42.785,60 €

Da análise efetuada, verificou-se que existem três credores que possuem um saldo
superior a um terço do montante global dos créditos de idêntica natureza.

O saldo supracitado pertence à conta 22 – fornecedores, referente à entidade
Simarsul, S.A.; à conta 261 – fornecedores de Imobilizado, referente à entidade
Construções Pragosa e à conta 264 – Administração Autárquica, referente à
Associação de Municípios da Região de Setúbal.

No entanto, nenhum dos diferenciais existentes entre 1/3 do montante da dívida por
natureza e, do valor da dívida por entidade registados em 31 de dezembro de 2011,
apresentam uma antiguidade superior a seis meses, pelo que não se aplica o
disposto no n.º 9 do artigo 38.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de janeiro.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou apresentar a presente
proposta por maioria, com 2 abstenções do PS e 5 votos a favor da CDU.

Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal.
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INFORMAÇÕES
 Pelo senhor vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foi prestada a seguinte informação:

– Projeto “Educação + Financeira”

«N âmbito do plano de atividades da Divisão de Educação, Desenvolvimento Social
e Saúde – na área de Sustentabilidade e Ambiente – realizou-se, entre os dias 27
de fevereiro e 1 de março, o projeto “Educação + Financeira”.

Este projeto consistiu em dois núcleos de atividades, nomeadamente, uma
conferência e uma exposição interativa.

No dia 27 de fevereiro, no auditório da Escola Secundária de Alcochete, realizou-se
a conferência “Educação + Financeira”, subordinada ao tema “Entre o querer e o
poder”, tendo como orador o eng.º Sérgio Cruz.

Esta iniciativa foi patrocinada pela Universidade de Aveiro, inserida no projeto
“Matemática-Ensino”, realizado em parceria com a Caixa Geral de Depósitos e a
Câmara Municipal de Alcochete. O público-alvo foram os jovens dos 7 aos 17 anos
e o público em geral.

Com recurso a alguns exemplos do nosso quotidiano, foi demonstrado que os bens
que se podem adquirir com o nosso orçamento nem sempre correspondem ao
desejado, devendo cada indivíduo assumir opções ponderadas e responsáveis na
sua gestão financeira.

A exposição interativa “+ Financeira” realizou-se nos dias 28 e 29 de fevereiro e 1
de março, na Biblioteca Municipal de Alcochete, contando com cerca de 300
participantes, dos quais destacamos algumas turmas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino
básico do concelho, alunos do 1.º ciclo do ensino básico – integrados no serviço de
prolongamento de horário (CAF) – e elementos do Centro Comunitário Cais do Sal.
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Os grupos envolvidos assistiram a vídeos sobre educação financeira e participaram
em jogos com diferentes módulos conforme as faixas etárias, a saber:
— Jogo “Trocas diretas”, em que os alunos exploram o significado, o valor e as
funções do dinheiro;
— Jogo “Compro ou não compro”, no qual os alunos geriram um orçamento
pessoal através da criação de uma personagem virtual.

Aos alunos, e a todos os docentes, foram entregues recordações da sua presença
na exposição, entre elas: um cartão de participação, informação sobre poupança,
um livro de charadas, blocos de notas e lápis.

A exposição “+ Financeira” foi avaliada muito positivamente pela generalidade dos
participantes, que manifestaram o seu agrado nas respostas aos questionários
preenchidos após a visita de cada turma.

Este evento cumpriu o principal objetivo de sensibilizar os indivíduos para a
necessidade de adquirir competências que ajudem a enfrentar os desafios
financeiros quando iniciarem a vida ativa.»

A Câmara tomou conhecimento.

 Pelo senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi prestada a
seguinte informação:

– Limpar Portugal 2012

«A Câmara Municipal Alcochete mais uma vez associou-se a este projeto, que no
passado dia 24 de Março, pelas 09.00h concentrou cerca de cinco dezenas de
voluntários espalhados pelas três freguesias, com o objetivo de colocar “mãos à
obra” e proceder à limpeza de várias lixeiras existentes no concelho. Com maior
relevância para o Sítio das Hortas, Praia dos Moinhos em Alcochete, e Cais
Palafítico e Praia do Samouco.
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“Limpar Portugal” trata-se de um projeto iniciado em 2008, na Estónia, por um
grupo de amigos que decidiu limpar a floresta num só dia. Esta ação rapidamente
se transformou num movimento cívico que juntou mais de dez mil voluntários.

A Câmara Municipal de Alcochete, além de vários apoios técnicos, incluindo a
divulgação do evento e a impressão de cartazes e flyers, prestou apoio material e
logístico.

De referir que, neste dia e nos locais supra mencionados, foram retirados 1,5
toneladas de lixo.

Não poderei deixar de enaltecer o convívio e a sensibilidade ambiental que reinou
entre todos os participantes, assim como o trabalho voluntário prestado pelos
trabalhadores da Câmara Municipal de Alcochete.»

A Câmara tomou conhecimento.

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE

Interveio o seguinte munícipe:

- Sr. José Jorge Almeida Ferreira:
Partilha das preocupações do executivo, evidenciadas pelo senhor presidente da
Câmara, na análise à Prestação de Contas de 2011 e Relatório de Gestão de 2011.

Questionou se o Governo já pagou à Câmara a verba correspondente à construção
do Centro de Saúde do Samouco e se a Câmara tem, ou não, verbas em dívida ao
Agrupamento de Escolas.

O senhor Presidente da Câmara esclareceu.
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O senhor Presidente da Câmara agradeceu ao presidente e restante Executivo da
Junta de Freguesia de Samouco, a cedência das instalações para o atendimento
aos

munícipes,

bem

como

para

a

realização

da

reunião

de

Câmara

descentralizada.

Mais foi deliberado aprovar a presente acta 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 23:10 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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