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Aos dezoito dias do mês de julho 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 senhor José Luís
dos Santos Alfélua Ferreira, na qualidade de vice-presidente da Câmara,
encontrando-se presentes os senhores vereadores, 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.

Não compareceu o senhor presidente da Câmara, por motivo considerado
justificado.

O senhor vice-presidente declarou aberta a reunião.

Aberto o período de Antes da Ordem do Dia, o senhor vereador Paulo Alexandre
Meireles de Carvalho Alves Machado informou que, com a entrada em vigor do
Decreto-Lei n.º 133/2012, de 27 de junho, as prestações sociais vão sofrer um
decréscimo acentuado que se anuncia como preocupante para as famílias que têm
vindo a ver os seus apoios cada vez mais diminuídos e as suas condições de vida
cada vez mais precárias.

Esta matéria causa profunda preocupação, dada a falência económica das famílias
e o desemprego que tem vindo a aumentar no concelho de forma preocupante. As
principais preocupações prendem-se com a manutenção da habitação sendo que,
também neste caso, as famílias do município que são beneficiárias do RSI, e
simultaneamente de rendas sociais, vão ver os seus rendimentos brutalmente
diminuídos e, em muitos casos, provavelmente anulados.

Com urgência realizar-se-á uma reunião do núcleo executivo do CLAS para analisar
o impacto real destas medidas e procurarem-se as soluções possíveis, no sentido
de mitigar as mais gravosas.
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O senhor vereador José Navarro Lopes Gemas referiu que os vereadores do PS
partilham da preocupação do senhor vereador Paulo Alves machado e consideram
que esta é, de facto, uma grande preocupação de todas as instituições públicas
neste momento. Os pobres estão a ver reduzidos os seus pequenos subsídios e a
situação que o país enfrenta está a atravessar todas as classes sociais e a
continuar assim o efeito será o de “bola de neve”, considerando que se as pessoas
não começarem a travar certas medidas não se sabe o que poderá acontecer,
como, por exemplo, na área da Educação, já no próximo ano letivo, em setembro,
cerca de 50.000 professores vão para o desemprego, porque as medidas
implementadas vão reduzir drasticamente os horários nas escolas e a classe
média, que “alimenta” a nossa economia de consumo, ao deixar de ter emprego vai
engrossar, também, o número de desempregados e isso será caótico.

O senhor vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado informou,
ainda, que no seguimento da publicação do relatório da Comissão de Reavaliação
da Rede Nacional de Emergência e Urgência, tornado público pelo Ministério da
Saúde o qual aponta, quer para o encerramento quer para a desclassificação dos
serviços de urgência, atualmente existentes, lamenta a consideração relativa ao
encerramento das urgências do Hospital do Montijo.

O concelho de Alcochete tem lutado por um serviço de saúde de qualidade e tem
assistido à diminuição de médicos no Centro de Saúde, ao aumento das taxas
moderadoras, à redução de protocolos com Associações de Bombeiros para
transportes de doentes e redução da acessibilidade aos serviços de saúde e, com
esta reorganização, as famílias ficarão desprovidas de cuidados de saúde
imediatos e urgentes.

Mais informou que, nesse sentido, a Câmara Municipal tudo fará para reivindicar a
manutenção de serviços de saúde de qualidade no nosso concelho, encetando as
formas de luta que entender necessárias e adequadas e que na próxima reunião de
câmara será apresentada uma moção relativa a esta matéria.
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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 um milhão, trinta e seis mil, duzentos e vinte e cinco
euros e oitenta e cinco cêntimos.

A Câmara tomou conhecimento.

PAGAMENTOS

O senhor presidente informou a Câmara que, entre os dias 04/07/2012 e
17/07/2012, foi autorizado o pagamento da despesa, no valor de trezentos e
catorze mil, noventa e cinco euros e dois cêntimos, a que correspondem as ordens
de pagamento emitidas do número 2535 ao número 2699.

A Câmara tomou conhecimento.

ATAS

Submetidas à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a ata da reunião
ordinária, realizada em 4 de julho de 2012, e a ata da reunião extraordinária,
realizada em 11 de julho de 2012, por maioria, com 1 abstenção do senhor vicepresidente, por não ter estado presente, e 5 votos a favor.

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO

NÚCLEO SPORTINGUISTA DO CONCELHO DE ALCOCHETE – ISENÇÃO
DAS TAXAS DEVIDAS PELA EMISSÃO DAS LICENÇAS DE OCUPAÇÃO DA
VIA PÚBLICA E LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
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Pelo senhor vice-presidente foi apresentada a seguinte proposta:

«Considerando:

1. Que o Núcleo Sportinguista do Concelho de Alcochete, integrado no
programa de comemorações do seu 17.º aniversário, pretende realizar, no
dia 4 de agosto, um churrasco convívio de sócios e simpatizantes, no largo
de S. João em Alcochete;

2. Que esta iniciativa se reveste de manifesto e relevante interesse municipal,
por contribuir para a dinamização do movimento associativo local, bem como
a animação do núcleo antigo da Alcochete;

Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal, nos termos do n.º 2 do artigo 9.º
do Regulamento de Taxas Municipais, delibere conceder a isenção das taxas
devidas pela emissão de licença de ocupação do espaço público e de licença
especial de ruído que, nos termos da tabela anexa ao referido regulamento,
perfazem o montante de €157,05.»

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

PROC.º LE.001.07 – HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO PRÉDIO
SITO EM AV. DA RESTAURAÇÃO, N.º 21, ALCOCHETE / DETERMINAÇÃO
DA NOTIFICAÇÃO DO REQUERENTE E DEMAIS INTERESSADOS, NOS
TERMOS DOS ARTIGOS 4.º E 98.º DO RJUE / ADVERTÊNCIA DO
REQUERENTE E DEMAIS INTERESSADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 80.ºA DO RJUE E DO ARTIGO 492.º DO CÓDIGO CIVIL

Pelo senhor vice-presidente foi apresentada a seguinte proposta.

«Considerando:
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1. Que a Sra. Maria Laura Queimado Marques Seabra, na qualidade de
proprietária, submeteu à apreciação da Câmara Municipal de Alcochete um
pedido de vistoria à moradia unifamiliar de rés-do-chão sita no n.º 21 da Av.
da Restauração, da freguesia de Alcochete, para efeitos de verificação do
estado de conservação do imóvel, nos termos e para os efeitos previstos no
artigo 90.º do RJUE, que constituiu o processo n.º LE.001.07;

2. Que os técnicos da Câmara Municipal, identificados no auto de vistoria em
anexo, procederam à vistoria do imóvel em epígrafe, tendo confirmado a
existência das deficiências e patologias descritas no referido auto;

3. Que nos termos do artigo 89.º do RJUE, a edificação deve ser objeto de
obras de conservação, pelo menos, uma vez em cada período de oito anos,
devendo os proprietários, independentemente desse prazo, realizar todas as
obras necessárias à manutenção da sua segurança, salubridade e arranjo
estético;

4. Que nos termos do mesmo artigo, a Câmara Municipal pode a todo o tempo,
oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, determinar a
execução de obras de conservação necessárias à correção de más
condições de segurança ou salubridade ou à melhoria do arranjo estético,
sendo essa deliberação precedida de vistoria a realizar por três técnicos, da
qual é lavrado auto, do qual constam obrigatoriamente a identificação do
imóvel, a descrição do estado do mesmo e as obras preconizadas;

5. Que no auto de vistoria, em anexo, estão verificados os pressupostos legais
supra enunciados, tendo a respetiva Comissão de Vistoria entendido
determinar um prazo de noventa dias para realização das obras necessárias
à manutenção da sua segurança, salubridade e arranjo estético identificadas
no mesmo.

Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal delibere, nos termos conjugados
do n.º 3 do artigo 89.º e do n.º 1 do artigo 90.º do RJUE e nos termos e ao abrigo do
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disposto na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro,
na redação conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro:

1. Homologar o auto de vistoria, em anexo, estabelecendo o prazo de noventa
dias para a realização das obras necessárias à manutenção da sua
segurança, salubridade e arranjo estético identificadas no mesmo;

2. Que se proceda à notificação do requerente e demais interessados, ao
abrigo do artigo 4.º do RJUE, da deliberação que sobre a presente proposta
venha a recair, informando-os, ainda, que a não execução das obras ora
ordenadas, no prazo fixado, constitui contra ordenação nos termos do
disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 98.º do RJUE, punível com coima de
€500,00 a €100.000,00, conforme o n.º 4 do mesmo artigo;

3. Que se proceda à advertência do requerente e demais interessados, de que,
até cinco dias antes do início dos trabalhos, deve a Câmara Municipal ser
informada dessa intenção, comunicando também a identidade da pessoa,
singular ou coletiva, encarregada da execução dos mesmos, tal como
previsto no artigo 80.º-A do RJUE;

4. Que se proceda à advertência do requerente e demais interessados, de que,
se avultarem danos para pessoas e bens decorrentes da degradação do
prédio, poderão os proprietários ser responsabilizados, nos termos do artigo
492.º do Código Civil;

5. Que se dê conhecimento da presente deliberação à Fiscalização Municipal.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o auto de
vistoria, que fica anexo como Doc. 1, bem como aprovar a notificação e a
advertência do requerente e demais interessados, por unanimidade.
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PROC.º LE.059.06 – HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO PRÉDIO
SITO NA RUA DO CATALÃO, N.OS 21 E 23 E RUA ANTÓNIO MARIA
CARDOSO, N.º 18, ALCOCHETE / DETERMINAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO
PROPRIETÁRIO E DEMAIS INTERESSADOS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS
4.º E 98.º DO RJUE / ADVERTÊNCIA DO PROPRIETÁRIO E DEMAIS
INTERESSADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 80.º-A DO RJUE E DO ARTIGO
492.º DO CÓDIGO CIVIL

Pelo senhor vice-presidente foi apresentada a seguinte proposta.

Considerando:

1. Que, em cumprimento do despacho do Senhor Presidente da Câmara,
efetuou-se vistoria ao prédio sito na rua do Catalão, n.os 21 e 23 e rua
António Maria Cardoso, n.º 18, freguesia de Alcochete, e de que é
proprietário o Sr. Jorge Henriques Barreiro Mónica, para efeitos de
verificação do estado de conservação do imóvel, nos termos e para os
efeitos previstos no artigo 90.º do RJUE, que constitui o processo n.º
LE.059.06;

2. Que os técnicos da Câmara Municipal, identificados no auto de vistoria em
anexo, procederam à vistoria do imóvel em epígrafe, tendo confirmado a
existência das deficiências e patologias descritas no referido auto;

3. Que, nos termos do artigo 89.º do RJUE, a edificação deve ser objeto de
obras de conservação, pelo menos, uma vez em cada período de oito anos,
devendo os proprietários, independentemente desse prazo, realizar todas as
obras necessárias à manutenção da sua segurança, salubridade e arranjo
estético;

4. Que, nos termos do mesmo artigo, a Câmara Municipal pode a todo o
tempo,

oficiosamente

ou

a

requerimento

de

qualquer interessado,

determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de
más condições de segurança ou salubridade ou à melhoria do arranjo
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estético, sendo essa deliberação precedida de vistoria a realizar por três
técnicos, da qual é lavrado auto, do qual constam obrigatoriamente a
identificação do imóvel, a descrição do estado do mesmo e as obras
preconizadas;

5. Que no auto de vistoria, em anexo, estão verificados os pressupostos legais
supra enunciados, tendo a respetiva Comissão de Vistoria entendido
determinar um prazo de vinte dias cada uma das fases de realização dos
trabalhos e obras necessárias à manutenção das condições de segurança,
salubridade e arranjo estético identificadas no mesmo.

Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal delibere, nos termos conjugados
do n.º 3 do artigo 89.º e do n.º 1 do artigo 90.º do RJUE e nos termos e ao abrigo
do disposto na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro, na redação conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro:

1. Homologar o auto de vistoria, em anexo, estabelecendo o prazo de vinte
dias cada uma das fases de realização dos trabalhos e obras necessárias à
manutenção da sua segurança, salubridade e arranjo estético identificadas
no mesmo;

2. Que se proceda à notificação do proprietário e demais interessados, ao
abrigo do artigo 4.º do RJUE, da deliberação que sobre a presente proposta
venha a recair, informando-os, ainda, que a não execução das obras ora
ordenadas, no prazo fixado, constitui contra ordenação nos termos do
disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 98.º do RJUE, punível com coima de
€500,00 a €100.000,00, conforme o n.º 4 do mesmo artigo;

3. Que se proceda à advertência do proprietário e demais interessados, de
que, até cinco dias antes do início dos trabalhos, deve a Câmara Municipal
ser informada dessa intenção, comunicando também a identidade da
pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos mesmos, tal
como previsto no artigo 80.º-A do RJUE;
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4. Que se proceda à advertência do proprietário e demais interessados, de
que, se avultarem danos para pessoas e bens decorrentes da degradação
do prédio, poderão os proprietários ser responsabilizados, nos termos do
artigo 492.º do Código Civil;

5. Que se dê conhecimento da presente deliberação à Fiscalização Municipal.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o auto de
vistoria, anexo como Doc. 2, bem como aprovar a notificação e a advertência do
proprietário e demais interessados, por unanimidade.

EMPREITADAS E FORNECIMENTOS
“REGENERAÇÃO DA FRENTE RIBEIRINHA DE ALCOCHETE – 1.ª FASE” –
PROC. I-04/12 – RETIFICAÇÕES

Pelo senhor vice-presidente foi apresentada a seguinte proposta:

«De acordo com a informação técnica da Divisão de Obras Municipais e Rede
Viária, n.º 65/12/DOMRV, referente à empreitada em epígrafe, somos pela
presente a propor, para deliberação, da digníssima Câmara Municipal de
Alcochete:

a) A última versão do Mapa de Quantidades e Orçamento anexos, conforme
entregues, e a qual se consubstancia na consequente retificação do(s)
Projeto(s) de Execução;

b) A retificação do preço base do procedimento, alterando-se este de
€2.003.117,05 (dois milhões, três mil cento e dezassete euros e cinco
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para €1.907.926,55 (um
milhão, novecentos e sete mil, novecentos e vinte e seis euros e cinquenta e
cinco cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, e a consequente
retificação da cláusula 34.ª do Caderno de Encargos;
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c) A consequente retificação do modelo de Anúncio.»

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

«1. Na sequência da entrega da última versão do Mapa de Quantidades e
Orçamento, referentes ao procedimento em epígrafe, pelo gabinete externo que
prestou à autarquia os serviços de preparação da lista de quantidades conjunta
para a execução da empreitada, verifica-se a necessidade de a edilidade aprovar a
alteração das supramencionadas peças, as quais integram o(s) Projeto(s) de
Execução (cf. artigo 7.º da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho).

Nos termos do disposto na alínea q), n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro, compete à Câmara Municipal «Aprovar os projetos (…) relativamente a
obras (…)».

2. Da mesma forma, em consequência da modificação referenciada no ponto
anterior, a qual tem impacto no preço base do procedimento, urge, igualmente,
retificar o mesmo, fundamentado no Orçamento patente no(s) Projeto(s) de
Execução, sem prejuízo de se manterem os pressupostos inerentes ao tipo de
procedimento adotado (Concurso Público sem publicidade internacional).

Tratando-se o presente de um concurso lançado por um agrupamento de entidades
adjudicantes, representando o preço máximo que ambas as entidades adjudicantes
se dispõem a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o objeto
do contrato a celebrar o seu preço base, atentos ao disposto no n.º 3 do artigo 39.º
do CCP, sublinha-se que, daquelas retificações, não resulta alterada a despesa
inerente à parcela do preço base que corresponde à autarquia, cf. protocolado com
a APL, S.A. (a saber, €1.013.117,05 + IVA).

Em face do exposto, somos a propor que a digníssima Câmara Municipal de
Alcochete delibere no sentido da retificação dos elementos procedimentais, em
decorrência

da

mencionada

correção

final

do

orçamento

da

obra

–

designadamente, aprovando:
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a) A última versão do Mapa de Quantidades e Orçamento anexos, cf.
entregues, e a qual se consubstancia na consequente retificação do(s)
Projeto(s) de Execução;

b) A retificação do preço base do procedimento, alterando-se este de
€2.003.117,05 (dois milhões, três mil cento e dezassete euros e cinco
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para €1.907.926,55
(um milhão, novecentos e sete mil, novecentos e vinte e seis euros e
cinquenta e cinco cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, e a
consequente retificação da cláusula 34.ª do Caderno de Encargos, cf.
anexo;

c) A consequente retificação do modelo de Anúncio, cf. anexo.»

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

FRACIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA –
CLIENTE N.º 2751464

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
2751464, Armindo Pereira de Jesus, veio solicitar à Câmara o pagamento da
dívida em prestações, alegando dificuldades económicas;

2. Que a dívida é no valor de €79,58.
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Propõe-se a aprovação do fracionamento do pagamento da dívida em 5 prestações
no valor de €15,92 cada (€79,58 / 5 = €15,92), com início em julho de 2012.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
de fracionamento, em 5 prestações, com início em julho de 2012, por unanimidade.

FRACIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA –
CLIENTE N.º 1277950

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
1277950, Manuel Sousa Pires, veio solicitar à Câmara o pagamento da
dívida em prestações, alegando dificuldades económicas;

2. Que a dívida é no valor de €476,39.

Propõe-se a aprovação do fracionamento do pagamento da dívida em 10
prestações no valor de €47,64 cada (€476,39 / 10 = €47,64), com início em agosto
de 2012.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
de fracionamento, em 10 prestações, com início em agosto de 2012, por
unanimidade.
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INFORMAÇÕES
 Pelo senhor vice-presidente foi prestada a seguinte informação:

1 – Programa Alcochet’Aventura 2012 – Percurso de canoagem

«A Divisão de Desporto, Juventude e Movimento Associativo da Câmara Municipal
de Alcochete realizou, no passado dia 14 de julho, um percurso de canoagem do
Calendário do Programa Alcochet´Aventura 2012, intitulado "BA 6".

O percurso decorreu do cais fluvial do Samouco e Base Aérea n.º 6 e regresso e
contou a participação de 30 pessoas, que puderam desfrutar dum passeio ao ar
livre, apreciando a excelente paisagem.»

A Câmara tomou conhecimento.

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

1 – Clube de Robótica da Escola E.B. 2,3 El-Rei D. Manuel I distinguido em

competição internacional

«A equipa de Alcochete/Alenquer, integrada na Seleção Portuguesa de Robótica,
participou, de 18 a 24 de junho, na cidade do México, no Robocup 2012.

A participação de Alcochete neste evento mundial foi distinguida com o 1.º lugar,
através da apresentação de uma coregrafia com cinco robots, pensada ao
pormenor e com o tema “The Universe”.

Congratulamos os alunos, professores e demais intervenientes, pelo empenho e
trabalho de qualidade demonstrados e por elevarem o nome de Alcochete nesta
competição internacional.»
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A Câmara tomou conhecimento.

2 – Férias Ativas – 1.º Curso de Maneio de Asininos/Burros.

«No âmbito do programa Férias Ativas da Câmara Municipal de Alcochete,
desenvolve-se o 1.º Curso de Maneio de Asininos/Burros através do contato com os
animais, instalados no Pinhal das Areias.

O curso tem como objetivos/tarefas conhecer a morfologia e comportamento dos
asininos/burros, apoiar nas tarefas diárias de alimentação, limpeza e conservação
das instalações e equipamentos e participação nas atividades de maneio/treino dos
animais.

As atividades serão desenvolvidas pelos animadores do Pólo Ambiental do Sitio
das Hortas e com o apoio do tratador/desbastador.

O curso, com duração de uma semana, irá decorrer a partir de 23 de julho e
funcionará todas as semanas até ao final do mês de agosto. As vagas são limitadas
e a participação requer inscrição prévia.»

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 18:40 horas, o senhor vice-presidente declarou
encerrada a reunião da qual, para constar, se lavrou a presente ata que eu, Tânia
Cláudia Soares Ribeiro Rodrigues Barrinha da Cruz, assistente técnica, subscrevo
e assino.
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