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Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, no Centro Comunitário do
Passil, 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 vereador José Navarro Lopes
Gemas felicitou o Agrupamento de Escolas El-Rei D. Manuel I, pela aprovação da
sua candidatura à Biblioteca do Centro Escolar de S. Francisco, salientando que,
com esta aprovação, irá ser atribuído um subsídio de dez mil euros para mobiliário
e dois mil euros para fundo de maneio.

O senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado
agradeceu a lembrança do senhor Vereador José Navarro Lopes Gemas,
aproveitando para informar que a candidatura foi feita com o apoio da Câmara, não
deixando, no entanto, de frisar que tem algumas dúvidas quanto ao seu
financiamento.

Referiu, também, que para a aprovação da candidatura, muito terá contado o facto
de a rede de bibliotecas escolares ser de excelência, detentora de um conjunto de
méritos e distinções pelo trabalho que desenvolve.

A propósito deste bom trabalho, apelou a que os presentes visitem a exposição
sobre as escolas de Alcochete que se encontra patente na Biblioteca Municipal.

Seguidamente procedeu-se à leitura do seguinte:
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RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Referente ao dia de ontem, que acusa o saldo, em disponibilidades de operações
orçamentais, no montante de um milhão, noventa e cinco mil, quinhentos e trinta e
oito euros e trinta e nove cêntimos.

A Câmara tomou conhecimento.

PAGAMENTOS

O senhor presidente informou a Câmara que, entre os dias 23/05/2012 e
05/06/2012, foi autorizado o pagamento da despesa, no valor de setecentos e
cinquenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e nove euros e dois cêntimos, a que
correspondem as ordens de pagamento emitidas do número 2041 ao número 2244.

A Câmara tomou conhecimento.

ATA

O senhor presidente propôs que a ata da reunião de Câmara realizada em
23/05/2012, seja submetida à discussão e votação na próxima reunião de Câmara,
a realizar em 20/06/2012.

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO
ISENÇÃO DAS TAXAS DEVIDAS PELA OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA
A REALIZAÇÃO DE UM CONCERTO DO GRUPO CORAL DA SOCIEDADE
FILARMÓNICA PROGRESSO E LABOR SAMOUQUENSE

Pelo senhor presidente foi apresentada a seguinte proposta:

«Na sequência da solicitação da Sociedade Filarmónica Progresso e Labor
Samouquense, proponho a isenção das taxas devidas pela ocupação da via pública
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para a realização de um concerto do Grupo Coral no dia 2012/06/10, no valor de
€104,85.»

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

EMPREITADAS E FORNECIMENTOS
ALTERAÇÃO DEFINITIVA DE SENTIDO DE TRÂNSITO NO ARRUAMENTO
SUL DA “PRAÇA DAS AVES DO TEJO” – SÃO FRANCISCO
Pelo senhor vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi apresentada a
seguinte proposta:

«De acordo com a informação técnica da Divisão de Obras Municipais e Rede
Viária, n.º 38/12/DOMRV, e devidamente consultada a respetiva junta de freguesia
sobre o supra mencionado assunto e, com o objetivo de condicionar a circulação
rodoviária, apenas aos utentes do centro escolar, somos pelo presente a propor,
para deliberação da digníssima Câmara Municipal de Alcochete:
— Alteração definitiva do sentido de trânsito no arruamento sul da praça das
Aves do Tejo – S. Francisco.»

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

DOAÇÃO DA LUSOPONTE NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA
INTERNACIONAL DA CRIANÇA 2012
Pelo senhor vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado foi
apresentada a seguinte proposta:
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«No âmbito das comemorações do Dia da Criança, organizadas pelo Município,
houve necessidade de se proceder ao transporte dos alunos da Escola Básica e
Jardim de Infância do Passil para a freguesia de São Francisco.

A Lusoponte ofereceu-se para doar ao município o pagamento do transporte dos
referidos alunos, no montante de €175,00.

Desta forma, propõe-se a aceitação desta doação.»

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

FRACIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE RAMAL DE ÁGUA –
CLIENTE N.º 3151877
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 água, o cliente n.º
3151877, Graciete da Silva Lopes, veio solicitar à Câmara o pagamento da
dívida em prestações, alegando dificuldades económicas;

2. Que a dívida é no valor de €283,23.

Propõe-se a aprovação do fracionamento do pagamento da dívida em 4 prestações
no valor de €70,81 cada (€283,23 / 4 = €70,81), com início em junho de 2012.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
de fracionamento, em 4 prestações, com início em junho de 2012, por unanimidade.
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FRACIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA –
CLIENTE N.º 2786230
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 a cliente n.º
2786230, Salamata Baldé, veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida em
prestações, alegando dificuldades económicas;

2. Que a dívida é no valor de €415,48.

Propõe-se a aprovação do fracionamento do pagamento da dívida em 12
prestações no valor de €34,62 cada (€415,48 / 12 = €34,62), com início em junho
de 2012.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
de fracionamento, em 12 prestações, com início em junho de 2012, por
unanimidade.

FRACIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA –
CLIENTE N.º 1276305

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 os consumos de água o cliente n.º
1276305, Francisco Crispim Roque, veio solicitar à Câmara o pagamento da
dívida em prestações alegando dificuldades económicas;

2. Que a dívida é no valor de €598,45.

Propõe-se a aprovação do fracionamento do pagamento da dívida em 12
prestações no valor de €49,87 cada (€598,45 / 12 = €49,87), com início em junho
de 2012.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
de fracionamento, em 12 prestações, com início em junho de 2012, por
unanimidade.

INFORMAÇÕES
 Pelo senhor presidente foi prestada a seguinte informação:

1 – Reunião de Câmara descentralizada

«Na sequência da proposta, aprovada em reunião de Câmara no passado dia 1 de
fevereiro, “Reuniões de Câmara descentralizadas para o ano de 2012”, informo que
a próxima reunião de Câmara descentralizada se realizará no dia 20 de junho, no
lugar da Fonte da Senhora, freguesia de Alcochete, na delegação da Junta de
Freguesia de Alcochete, com início às 21:00 horas.»

A Câmara tomou conhecimento.
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 Pelo senhor vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi
prestada a seguinte informação:

1 – Convívio de Atividades ao Ar Livre

«Realizou-se, no passado sábado, dia 26 de Maio, o Convívio de Atividades de Ar
Livre, no Pinhal das Areias, Sítio das Hortas, em Alcochete. As atividades
realizadas foram de escalada, orientação e BTT.

Esta iniciativa registou a presença de 49 crianças/jovens, das Escolas do 1.º Ciclo
de Alcochete e 2.º Ciclo da Escola E.B. 2,3 El-Rei D. Manuel I, com idades
compreendidas entre os 6 e os 12 anos.

Os Encarregados de Educação e acompanhantes puderam, também, participar nas
atividades propostas.

A Câmara Municipal de Alcochete deu transporte para as bicicletas dos
participantes, ofereceu um lanche e um diploma a cada participante.»

A Câmara tomou conhecimento.

2 – Dia Mundial da Criança
«No âmbito das comemorações do dia da Criança de 2012, a Divisão de Desporto,
Juventude e Movimento Associativo desenvolveu diversas atividades desportivas
para as crianças do 1.º ciclo do concelho de Alcochete, no dia 1 de junho das 10:00
horas às 12:00 horas, de acordo com a seguinte distribuição:

No Parque de Merendas e Pavilhão Desportivo do Samouco estiveram 157 alunos
do 1.º ciclo da Escola do Samouco com as atividades de dança, gincana por
equipas e ginástica.

No complexo desportivo de Valbom, em Alcochete, as 520 crianças de 1.º ciclo das
Escolas do Valbom, Restauração e Monte Novo passaram por atividades como
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dança, teatro, jogos tradicionais, natação, atletismo, jogos pré-desportivos,
ginástica, dodgeboll, ténis e andebol.

Em S. Francisco, a Divisão de Desporto, Juventude e Movimento Associativo
contribuiu, também, com uma estação de atividade de dança, destinada às crianças
de S. Francisco e Passil.

Todo o programa de comemorações do Dia Mundial da Criança foi fruto de um
trabalho de parceria entre todas as divisões da Câmara Municipal de Alcochete.»

A Câmara tomou conhecimento.

 Pelo senhor vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foram prestadas as seguintes informações:

1 – SIADAP 2011/2012

«O Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração
Pública, designado por SIADAP, aplica-se ao desempenho dos serviços públicos,
dos respetivos dirigentes e demais trabalhadores, numa conceção integrada de
sistemas de gestão e de avaliação, e que permite alinhar, de uma forma coerente,
os desempenhos dos serviços e dos que neles trabalham, motivando a procura
sistemática de uma prestação de serviço público de elevada qualidade.

Dado que este processo avaliativo integra o ciclo anual de gestão de cada
organismo da administração pública, importa assim dar conhecimento que a
Câmara Municipal de Alcochete, no cumprimento das suas obrigações previstas na
Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, em conjugação com o DecretoRegulamentar n.º 18/2009, de 04 de setembro, procedeu à conclusão do processo
de avaliação de desempenho dos trabalhadores referente ao ano 2011, integrado
no subsistema de SIADAP 3, encontrando-se o procedimento firmado na plataforma
da DGAL/aplicação SIIAL, com a garantia de cumprimento de todos os prazos e
pressupostos estabelecidos para o efeito.
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No que respeita aos resultados evidenciados pelas Unidades Orgânicas, refletidas
ao nível do SIADAP 1, e consequentemente do SIADAP 2, serão os mesmos
presentes na próxima reunião de câmara, para ratificação das avaliações dos
serviços.

No que concerne ao desenvolvimento do processo de avaliação para 2012,
informamos que já se encontram definidos objetivos das UO’s e respetivas chefias,
tendo em conta os objetivos estratégicos plurianuais, determinados superiormente,
a missão de cada unidade orgânica e as suas atribuições.

Neste âmbito, e de acordo com uma intencionalidade estratégica delineada pelo
executivo, foi constituída em sede de Conselho Coordenador de Avaliação, uma
equipa de trabalho agregada aquele órgão, que para além do apoio que
proporcionará

aos

senhores

chefes

de

divisão,

fará

a

verificação

e

acompanhamento de todo o processo avaliativo de 2012 da Câmara Municipal de
Alcochete.

Esta comissão integra o senhor vereador Paulo Alves Machado, (também
presidente do CCA), a Dra. Fernanda Paula Costa, chefe da Divisão de Cultura e
Identidade Local, a Eng.ª Sandra Cortegaça, chefe da Divisão de Logística e
Conservação, e o Dr. Sérgio Correia, chefe da Divisão de Educação,
Desenvolvimento Social e Saúde. Quando se verifique necessário será ainda
prestada assessoria técnica através da entidade Luis Amaral, Consultores
Unipessoal, Lda.

Considera-se que a intervenção deste grupo de trabalho irá, seguramente, facilitar a
reflexão

necessária

sobre

este

processo

favorecendo

a

otimização

dos

procedimentos e a garantia de cumprimento do cronograma a ele associado.»

A Câmara tomou conhecimento.
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2 – Dia Mundial da Criança

«No âmbito do Plano de Atividades da Divisão de Educação, Desenvolvimento
Social e Saúde comemorou-se, no dia 1 de junho de 2012, o Dia Mundial da
Criança, dinamizando-se várias atividades lúdico-desportivas para crianças da
educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas ElRei D. Manuel, IPSS e estabelecimentos de educação e ensino básico privado.

As atividades foram distribuídas pelas três freguesias do concelho, nomeadamente,
no Parque do Valbom e Jardim do Rossio em Alcochete, no Parque das Merendas
em Samouco e no Parque Infantil em São Francisco, contando com a participação
de cerca de 1200 crianças.

Algumas atividades foram propostas e dinamizadas pelas colaboradoras da
Componente de Apoio à Família da educação pré-escolar e do ensino básico de 1.º
ciclo e pelos técnicos da Divisão de Desporto, Juventude e Movimento Associativo
e Divisão de Cultura, Identidade Local e Turismo.

Contámos com o apoio de entidades externas na realização do evento com a
dinamização de atividades tais como a Vital Dente, Primeira Academia, Fundação
João Gonçalves Júnior, Escola Secundária de Alcochete (Apoio à Infância), Escola
Comunitária, CENSA, CPCJ, Técnica em Nutrição, Grupo de Animação e Pinturas
Faciais (Pedro Taneco), Colégio Estrela do Mar, Grupo de Dança We Can Dance e
Restaurante Moinho da Praia.

Na preparação e apoio logístico às atividades contámos com a colaboração das
seguintes Unidades Orgânicas: Divisão de Logística e Conservação, Divisão de
Ambiente e Espaços Verdes e Divisão de Águas e Saneamento.

Para além do apoio logístico interno contámos, ainda, com apoios logísticos
externos do Campo de Tiro de Alcochete, através da cedência e colocação de rede
de sombreamento em São Francisco e a Associação Desportiva Samouquense
com a cedência de equipamento de som e responsável pelo manuseamento do
mesmo.
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As atividades previstas decorreram conforme o esperado, as crianças envolvidas
puderam contar com um leque diverso de atividades lúdico-desportivas e no geral a
avaliação foi positiva.»

A Câmara tomou conhecimento.

3 – Praça da República, Praça da Saúde

«No passado dia 29 de maio realizou-se, na Praça da República, da freguesia do
Samouco, a iniciativa “Praça da República, Praça da Saúde”.

Esta iniciativa, que contou com a participação de cerca de três centenas de
pessoas, decorreu entre as 15:00 horas e as 20:00 horas, foi organizada
conjuntamente pela Câmara Municipal de Alcochete e pela Junta de Freguesia do
Samouco e teve como objetivo sensibilizar o Governo e a opinião pública para os
precários serviços disponibilizados pelo Ministério da Saúde naquela freguesia.

Foram dinamizadas duas sessões de ginástica ao ar livre e foram disponibilizados à
população rastreios visuais, auditivos, dentários, à glicemia, tensão arterial e
colesterol. Pelas 18:30 horas houve lugar aos discursos do senhor presidente da
Junta de Freguesia do Samouco, António Almeirim, da deputada da nação, do
grupo parlamentar do PCP, a Dra. Paula Santos e do senhor presidente da Câmara
Municipal de Alcochete – Dr. Luís Franco.

No final da sessão foi aprovada por unanimidade e aclamação uma moção pelos
direitos da população a melhores cuidados de saúde, que se anexa como Doc.1.»

A Câmara tomou conhecimento.
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INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE

Interveio o seguinte munícipe:

- Sr. Orlando Rúbio:
Questionou sobre o plano de alteração de trânsito junto ao Centro Escolar de S.
Francisco, o qual já tinha sido sugerido há algum tempo ao senhor vereador Paulo
Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado.

Após esta intervenção, o senhor presidente da Câmara esclareceu que dado o
assunto ter constado da Ordem do Dia da reunião, não era permitido tratá-lo no
período de intervenção dos munícipes, de acordo com o estipulado no Regimento
da Câmara Municipal.

Dada a impossibilidade do esclarecimento relativamente ao trânsito, o senhor
Orlando Rúbio questionou em que fase se encontra o projeto apresentado pela
Associação de Pais para utilização de algumas salas do Centro Escolar de S.
Francisco, bem como do polidesportivo adjacente ao mesmo.

O senhor presidente esclareceu, muito genericamente, que o mesmo foi
encaminhado para o senhor vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado, adiantando contudo que qualquer projeto que incida sobre equipamentos
municipais que por natureza são públicos, têm de se submeter às regras de
contratação e concessão públicas.

O senhor presidente da Câmara agradeceu à Direção do Centro Comunitário do
Passil na pessoa do seu presidente, a cedência do espaço, quer para a realização
da reunião de Câmara, quer para o atendimento que foi efetuado durante o período
da tarde e, também, o apoio que a Junta de Freguesia de Alcochete, na pessoa do
seu presidente, prestou na visita à localidade.

Reunião de 2012.06.06
Ata n.º 13

14

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 22:15 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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