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Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, 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. 

 

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 setecentos e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e 

cinco euros e noventa cêntimos. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

PAGAMENTOS 
 

O senhor presidente informou a Câmara que, entre os dias 28/03/2012 e 

10/04/2012, foi autorizado o pagamento da despesa, no valor de trezentos e 

setenta e quatro mil, quinhentos e quarenta euros e trinta cêntimos, a que 

correspondem as ordens de pagamento emitidas do número 1374 ao número 1539. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

ATA 

 

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

ordinária, realizada no dia 28 de março de 2012, por unanimidade. 
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REGULAMENTO DO SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS E 
LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALCOCHETE 

 

Pelo senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

«Considerando: 

 

a) Que na reunião de Câmara de 21 de dezembro de 2011 foi aprovada a 

realização da consulta pública do Regulamento do Serviço de Gestão de 

Resíduos Urbanos e Limpeza Pública no Município de Alcochete; 

 

b) Que o edital foi publicado no Diário da República do dia 31 de janeiro de 

2011; 

 

c) Que a 14 de março terminaram os 30 dias úteis da consulta pública; 

 

d) Que não foram apresentadas quaisquer propostas/contributos para o 

documento em consulta pública. 

 

Face ao exposto propõe-se: a aprovação do regulamento e o seu consequente 

envio à Assembleia Municipal.» 

 

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

por unanimidade, bem como anexar o referido regulamento como Doc. 1. 

 

Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal. 

 

 

FRACIONAMENTO DO PAGAMENTO DE RAMAL DE ÁGUA – CLIENTE N.º 
3037145 
 

Pelo senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi apresentada a seguinte 

proposta: 
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«De acordo com informação técnica da Divisão de Águas e Saneamento e 

considerando: 

 

1. Que na sequência dos procedimentos administrativos conducentes à 

cobrança das dívidas relacionados com o ramal de água, a cliente n.º 

3037145, Ana Maria Pagaimo Rodrigues, veio solicitar à Câmara o 

pagamento da dívida em prestações, alegando dificuldades económicas; 

 

2. Que a dívida é no valor de €1.326,14. 

 

Propõe-se a aprovação do fracionamento do pagamento da dívida em 10 

prestações no valor de €132,61 cada (€1.326,14 / 10 = €132,61), com início em 

abril de 2012.» 

 

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

de fracionamento, em 10 prestações, com início em abril, por unanimidade. 

 

 

FRACIONAMENTO DO PAGAMENTO DE RAMAL DE ESGOTO – CLIENTE N.º 
1270829 
 

Pelo senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

«De acordo com informação técnica da Divisão de Águas e Saneamento e 

considerando: 

 

1. Que na sequência dos procedimentos administrativos conducentes à 

cobrança das dívidas relacionados com o ramal de esgoto, o cliente n.º 

1270829, Florentino dos Santos José, veio solicitar à Câmara o pagamento 

da dívida em prestações, alegando dificuldades económicas; 

 

2. Que a dívida é no valor de €363,62. 
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Propõe-se a aprovação do fracionamento do pagamento da dívida em 6 prestações 

no valor de €60,60 cada (€363,62 / 6 = €60,60), com início em abril de 2012.» 

 

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

de fracionamento, em 6 prestações, com início em abril, por unanimidade. 

 

 

FRACIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA – 
CLIENTE N.º 1276150 

 

 

Pelo senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

«De acordo com informação técnica da Divisão de Águas e Saneamento e 

considerando: 

 

1. Que na sequência dos procedimentos administrativos conducentes à 

cobrança das dívidas relacionados com os consumos de água o cliente n.º 

1276150, João António Ribeiro Sena, veio solicitar à Câmara o pagamento 

da dívida em prestações, alegando dificuldades económicas; 

 

2. Que a dívida é no valor de €303,47. 

 

Propõe-se a aprovação do fracionamento do pagamento da dívida em 10 

prestações no valor de €30,35 cada (€303,47 / 10 = €30,35), com início em abril de 

2012.» 

 

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

de fracionamento, em 10 prestações, com início em abril, por unanimidade. 
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FRACIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA – 
CLIENTE N.º 1280362 

 

Pelo senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

«De acordo com informação técnica da Divisão de Águas e Saneamento e 

considerando: 

 

1. Que na sequência dos procedimentos administrativos conducentes à 

cobrança das dívidas relacionados com os consumos de água o cliente n.º 

1280362, Carlos Manuel Rafael Santos Ferreira, em nome de Manuel Maria 

Ferreira, veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida em prestações, 

alegando dificuldades económicas; 

 

2. Que a dívida é no valor de €191,51. 

 

Propõe-se a aprovação do fracionamento do pagamento da dívida em 12 

prestações no valor de €15,96 cada (€191,51 / 12 = €15,96), com início em abril de 

2012.» 

 

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

de fracionamento, em 12 prestações, com início em abril, por unanimidade. 

 

 

FRACIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA – 
CLIENTE N.º 1276995 
 

Pelo senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

«De acordo com informação técnica da Divisão de Águas e Saneamento e 

considerando: 

 



Reunião de 2012.04.11  
Ata n.º 09 

8 

1. Que na sequência dos procedimentos administrativos conducentes à 

cobrança das dívidas relacionados com os consumos de água o cliente n.º 

1276995, Carla Belo, em nome de Ricardo António Alves Marques, veio 

solicitar à Câmara o pagamento da dívida em prestações, alegando 

dificuldades económicas; 

 

2. Que a dívida é no valor de €82,93. 

 

Propõe-se a aprovação do fracionamento do pagamento da dívida em 6 prestações 

no valor de €13,82 cada (€82,93 / 6 = €13,82), com início em abril de 2012.» 

 

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

de fracionamento, em 6 prestações, com início em abril, por unanimidade. 

 

 

FRACIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA – 
CLIENTE N.º 1272550 
 

Pelo senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

«De acordo com informação técnica da Divisão de Águas e Saneamento e 

considerando: 

 

1. Na sequência dos procedimentos administrativos conducentes à cobrança 

das dívidas relacionados com os consumos de água a cliente n.º 1272550, 

Gertrudes Luisa Alvorado d’Aroeira, veio solicitar à Câmara o pagamento da 

dívida em prestações, alegando dificuldades económicas; 

 

2. A dívida é no valor de €80,48. 

 

Propõe-se a aprovação do fracionamento do pagamento da dívida em 7 prestações 

no valor de €11,50 cada (€80,48 / 7 = €11,50), com início em abril de 2012.» 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta 

de fracionamento, em 7 prestações, com início em abril, por unanimidade. 

 

 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS 
 

 Pela senhora vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foi 
apresentada a seguinte proposta: 

 

– «A Andante Associação Artística é uma associação local de promoção do livro e 

da leitura que ao longo dos últimos anos, nomeadamente desde 2006, tem 

estabelecido uma parceria muito regular com a Câmara Municipal. 

 

Esta parceria continuada, que se traduz na apresentação de espetáculos e ações, 

entre colaborações a outro nível, tem permitido desenvolver um vasto conjunto de 

atividades/espetáculos/projetos/ações no âmbito do programa de ação da Divisão 

de Cultura, Identidade Local e Turismo (nomeadamente através do Setor de Artes 

Performativas e Plásticas e Sector de Bibliotecas). 

 

Entre as várias ações e atividades desenvolvidas no ano de 2011, de salientar: 

 

a) Organização e dinamização do Clube de Leitura em Voz Alta (em sessões 

quinzenais) na Biblioteca de Alcochete, que ao longo do ano estimulou e 

desafiou o gosto pela leitura, tendo abrangido regularmente cerca de 40 

participantes num total de mais de 30 sessões realizadas, com uma 

apresentação oficial dos trabalhos desenvolvidos. 

 

b) Apresentação do espetáculo/recital de poesia e teatro “À Fala com Manuel 

da Fonseca” no Auditório do Fórum Cultural de Alcochete no âmbito das 

comemorações do Dia Mundial do Teatro, assinaladas a 27 de março. 

 

c) Apresentação de sessões da performance poética “Poesia a La Carte” no 

Largo de São João no âmbito do programa “Julho + Quente” – festival de 

artes performativas de rua. 
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Face ao exposto, e na prossecução da parceria existente com a Andante 

Associação Artística, bem como na perspetiva do estímulo ao excelente trabalho 

desenvolvido por esta entidade local, propomos a atribuição de subsídio, no valor 

de €7.360,00 (sete mil, trezentos e sessenta euros), em resultado do trabalho 

desenvolvido ao longo do ano de 2011 na relação direta com a atividade cultural da 

Câmara Municipal e na promoção do concelho que a presença da associação 

origina um pouco por todo o país nas suas várias deslocações regulares.» 

 

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

por unanimidade. 

 

 

INFORMAÇÕES 
 

 Pelo senhor presidente foi prestada a seguinte informação: 
 

– Antecipação da próxima reunião de Câmara para o dia 18/04/2012 

 

O senhor presidente informou que a reunião ordinária da Câmara, agendada para o 

próximo dia 25 de abril, será antecipada para o dia 18 do mesmo mês. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 Pelo senhor vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi 
prestada a seguinte informação: 

 

– Programa de Férias Desportivas da Páscoa “Manhã a Correr, Tardes de 
Saber” 
 

«Realizou-se, de 26 a 30 de março de 2012, mais uma edição do programa de 

férias desportivas da Páscoa “Manhã a Correr, Tardes de Saber” organizado pela 

Divisão de Desporto, Juventude e Movimento Associativo, do Município de 

Alcochete. 
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Este ano estiveram inscritos 56 crianças e jovens, dos 6 aos 14 anos que, ao longo 

dos cinco dias temáticos, tiveram oportunidade de disfrutar de diversas atividades 

desportivas e culturais em Alcochete, Setúbal e Sesimbra. 

 

Contámos com a prestigiosa colaboração da Câmara Municipal de Setúbal e da 

Câmara Municipal de Sesimbra, somando à nossa programação diversas atividades 

culturais em Setúbal (visita ao museu do Trabalho e ao Convento de Setúbal) e 

diversas atividades desportivas em Sesimbra, no pavilhão da Cotovia. 

 

Os nossos agradecimentos à associação Alcochete Aktivo, pela dinamização da 

atividade de kite surf, e ainda aos alunos do curso tecnológico de Desporto e 

Profissional de Gestão Desportiva da Escola Secundária de Alcochete. Não 

queremos, também, deixar de destacar mais uma vez a dedicação e o empenho de 

todos os técnicos desta unidade orgânica que estiveram envolvidos neste 

programa.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 Pelo senhor vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves 
Machado foi prestada a seguinte informação: 

 

– Reunião com o Diretor Regional Adjunto de Educação de Lisboa e Vale do 
Tejo 
 

«Reuniu-se no dia 11 de abril de 2012, pelas 14:30 horas, o diretor regional adjunto 

de educação de Lisboa e Vale do Tejo, Dr. João Passarinho, o senhor vereador 

Paulo Machado, o senhor Chefe da Divisão de Educação, Desenvolvimento Social 

e Saúde, Dr. Sérgio Correia e a senhora secretária do senhor presidente, Dra. 

Paula Pereira, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Informações; 

2. Planeamento da rede escolar. 
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Foram apresentadas as considerações a ter em conta na proposta de alteração ao 

Decreto-Lei n.º 224/2009 de 11 de setembro, que aprova o Regime de Autonomia, 

Administração e Gestão dos estabelecimentos Públicos da Educação Pré-Escolar e 

dos Ensinos Básico e Secundário. 

 

O senhor diretor regional adjunto de educação informou existir necessidade de dar 

continuidade ao processo de agregação de agrupamentos de escolas até final de 

2013 e de, em consenso com as Câmaras Municipais e demais parceiros 

educativos, analisarem a situação em apreço. 

 

Um dos critérios subjacentes foi que esta agregação não implique um novo 

agrupamento com um número de alunos superior a 3050, correspondente à maior 

agregação realizada pela DRELVT (Agrupamento António Sérgio – Sintra). O outro 

critério foi o da proximidade. 

 

O senhor vereador declarou que o município não concorda com este processo de 

agregação de escolas, como aliás já o manifestou anteriormente, uma vez que 

estes modelos de agregação podem trazer a perda de qualidade à gestão das 

escolas. Mais informa que o Ministério de Educação e Ciência desvaloriza o 

contributo e as competências do Conselho Municipal de Educação e dos conselhos 

gerais das escolas. 

 

O município, não sendo a favor do modelo proposto, por considerar que este não 

defende os princípios democráticos que devem estar subjacentes à gestão escolar, 

considera que, não havendo outra solução, tal como o senhor diretor adjunto 

informou, a agregação se faça com a contribuição de todos os parceiros locais. 

Considera, ainda, que antes de se ter partido para este modelo de gestão se 

deveria ter procedido a uma avaliação do mesmo. 

 

A Câmara Municipal de Alcochete manterá a sua participação nos órgãos próprios e 

manifestar-se-á quando for o momento próprio de avaliar este processo. Outra 

preocupação do município consiste na capacidade de resposta que a agregação 
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das duas escolas do concelho terá no que respeita aos alunos com necessidades 

educativas especiais.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 
 

Interveio a seguinte munícipe: 

 

– D. Isabel Clóló: 

Solicitou explicações relativas à fatura do consumo de água, a qual apresenta um 

valor muito elevado, relativamente ao que habitualmente paga. Mais solicitou a 

limpeza do coletor sito na Praceta Padre Cruz, em Alcochete. 

 

O senhor vereador Jorge Giro esclareceu. 

 

 

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 19:10 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. 

 


