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Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, nesta vila de Alcochete
e sede do Vulcanense Futebol Clube, 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.

INTRODUÇÃO DE NOVOS ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO

O senhor presidente, dada a urgência na sua deliberação, solicitou a inclusão do
seguinte ponto na Ordem do Dia, bem como a renumeração da mesma, o que foi
aceite por unanimidade:
— “Regeneração da Frente Ribeirinha de Alcochete – 1.ª Fase” – homologação
da decisão de prorrogação do prazo para apresentação de propostas – Proc.º
I-04/12.

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 oitocentos e setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e
um euros e sete cêntimos.

A Câmara tomou conhecimento.
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PAGAMENTOS

O senhor presidente informou a Câmara que, entre os dias 26/09/2012 e
09/10/2012, foi autorizado o pagamento da despesa, no valor de duzentos e oitenta
e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro euros e cinquenta e quatro cêntimos, a que
correspondem as ordens de pagamento emitidas do número 3425 ao número 3581.

A Câmara tomou conhecimento.

ATA

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a ata da reunião
ordinária, realizada em 26 de setembro de 2012, por maioria, com a abstenção da
senhora vereadora Susana Isabel Freitas Custódio (por não ter estado presente) e
6 votos a favor.

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO E APROVAÇÃO DE CONTRATO DE UMA PEÇA DE
MAURO ANDRÉ CARVALHO DOS SANTOS

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

«O Sr. Mauro André Carvalho dos Santos pretende doar à Câmara Municipal de
Alcochete uma peça, proveniente da Alcarte 2012.

Assim, somos a propor que o Órgão Colegial Executivo do Município delibere sobre
a aceitação da doação e aprove o respetivo contrato (em anexo).»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por unanimidade, bem como anexar o referido contrato como Doc. 1.
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NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO NO CONSELHO GERAL
TRANSITÓRIO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALCOCHETE

Pelo senhor presidente foi apresentada a seguinte proposta:

«Nos termos do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, deverá a Câmara Municipal designar três
representantes do Município para integrar o Conselho Geral Transitório do
Agrupamento de Escolas de Alcochete.

Assim, propõem-se os seguintes representantes para o Conselho Geral Transitório
do Agrupamento de Escolas de Alcochete:
— Dr. Paulo Alves Machado – Vereador do Pelouro de Educação,
Desenvolvimento Social e Saúde;
— Dr. Sérgio Correia – Chefe de Divisão de Educação, Desenvolvimento Social
e Saúde;
— Estevão António das Neves Boieiro – Presidente da Junta de Freguesia de
Alcochete.

E, em sua substituição:
— Dr. Francisco Pinheiro – Chefe de Divisão de Desporto, Juventude e
Movimento Associativo;
— Dra. Anabela Serrão – Técnica Superior de Educação.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
maioria, com 2 abstenções do PS e 6 votos a favor da CDU.
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FRACIONAMENTO DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA – CLIENTE N.º
2823579

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
2823579, Rosa da Conceição Ferreira B.M. Labreco (usufrutuária), veio
solicitar à Câmara o pagamento da dívida em prestações, alegando
dificuldades económicas;

2. Que a dívida é no valor de €436,33.

Propõe-se a aprovação do fracionamento do pagamento da dívida em 6 prestações
no valor de €72,72 cada (€436,33 / 6 = €72,72), com início em outubro de 2012.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
de fracionamento, em 6 prestações, com início em outubro de 2012, por
unanimidade.

“REGENERAÇÃO DA FRENTE RIBEIRINHA DE ALCOCHETE – 1.ª FASE” –
HOMOLOGAÇÃO DA DECISÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS – PROC.º I-04/12……a)

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 136/12/DOMRV, referente à empreitada em epígrafe, somos pelo
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presente a propor, para deliberação, da digníssima Câmara Municipal de
Alcochete:
— Homologação da Decisão de Prorrogação do Prazo para Apresentação das
Propostas.»

Presente a referida informação técnica, cujo teor é o seguinte:

«1. Tendo-se verificado a impossibilidade de publicitar em plataforma eletrónica a
decisão de aceitação parcial de erros e omissões identificados pelos interessados,
nos termos do n.º 5 do artigo 61.º do CCP, e, consequentemente, proceder à
notificação prevista no n.º 6 do artigo 61.º do CCP até ao final do prazo inicialmente
previsto para a apresentação de propostas (dia 27-09-2012, pelas 17:00 horas),
tendo essa publicitação, bem como a notificação subsequente, terminado pelas
18:59 horas desse mesmo dia;

2. Após consultados os nossos serviços jurídicos externos;

3. No sentido de conceder a todos os potenciais concorrentes um prazo supletivo
para apresentação de propostas equivalente à suspensão verificada ao abrigo do
n.º 3 do artigo 61.º do CCP;

4. E perante a falta de disponibilidade temporal para que o órgão competente para
a decisão de contratar (neste caso a Câmara Municipal de Alcochete) se pudesse
pronunciar;

5. Foi prorrogado, por despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara datado de 28
de setembro, o prazo para entrega das propostas até às 19:00 horas do dia 5
(cinco) de outubro de 2012, período equivalente ao tempo decorrido entre as 17:00
horas do dia 27-09-2012 e o momento em que ocorreram a publicitação e as
notificações acima explanadas (a saber, por mais 2 horas);

6. Decisão, esta, que deverá ser homologada pela digníssima Câmara Municipal de
Alcochete, no âmbito das suas competências.
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Sobre o assunto é o que nos cumprirá, de momento, informar e propor.»

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

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS
 Pela

senhora

vereadora

Susana

Isabel

Freitas

Custódio

foi

apresentada a seguinte proposta:

1 – Atribuição de apoio financeiro – Sociedade Imparcial 15 Janeiro de 1898

«De acordo com a informação técnica da Divisão de Desporto, Juventude e
Movimento Associativo n.º 19, datada de 10-10-2012, referente ao supra
mencionado assunto, somos pelo presente a propor, para deliberação, da
digníssima Câmara Municipal de Alcochete:
— Atribuição de um apoio financeiro, no valor de €9.200,00 (nove mil e
duzentos euros), repartidos em duas tranches de €4.600,00 (quatro mil e
seiscentos euros), cada uma.»

Presente a referida informação técnica, cujo teor é o seguinte:

«A Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 promoveu, ao longo do ano 2011,
atividades musicais através da sua banda de música, escola de música e orfeão,
mediante as quais tem vindo a efetuar destacado trabalho no seio da comunidade.
A escola de música e orfeão consubstanciam uma das principais vias de acesso à
prática musical, cultural e recreativa por parte de adultos e crianças, em Alcochete.

Para o efeito, apresentou candidatura própria, ao abrigo do artigo 3.º do
Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia, no âmbito do
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Programa de Apoio às Atividades Regulares relativa ao ano de 2011, no que
respeita a enquadramento técnico; apetrechamento e transportes/deslocações.

Neste sentido, proponho ao senhor vereador a atribuição de um apoio financeiro de
€ 9.200,00 (nove mil e duzentos euros), repartidos em duas tranches de 4.600,00
(quatro mil e seiscentos euros) cada uma, para fazer face aos encargos acima
referenciados.

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

 Pelo senhor vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foram
apresentadas as seguintes propostas:

1 – Atribuição de apoio financeiro – Comissão de Reformados da Freguesia
de Alcochete

«De acordo com a informação técnica da Divisão de Desporto, Juventude e
Movimento Associativo n.º 20, datada de 10-10-2012, referente ao supra
mencionado assunto, somos pelo presente a propor, para deliberação, da
digníssima Câmara Municipal de Alcochete:
— Atribuição de um apoio financeiro, no valor de €150,00 (cento e cinquenta
euros).»

Presente a referida informação técnica, cujo teor é o seguinte:

«A Comissão de Reformados da Freguesia de Alcochete promoveu, no ano de
2011, um programa comemorativo do seu 29.º aniversário, constando este de
almoço, baile e passeio aberto a sócios e a toda a população.
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Para o efeito apresentou candidatura própria, ao abrigo do artigo 4º do
Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia, no âmbito do
Programa de Apoio às Atividades Pontuais relativa ao ano de 2011.

Neste sentido, proponho ao Sr. Vereador a atribuição de um apoio financeiro de
€150,00 (cento e cinquenta euros), para fazer face aos encargos acima
referenciados.»

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

INFORMAÇÕES
 Pelo senhor presidente foram prestadas as seguintes informações:

1 – Minuta da ata da Assembleia Municipal

O senhor presidente da Câmara deu conhecimento do teor das deliberações
tomadas na sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 28 de
setembro de 2012, através da minuta da ata.

A Câmara tomou conhecimento.

2– 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 24 de outubro, no
lugar do Passil, freguesia de Alcochete, no Centro Comunitário do Passil, com início
às 21:00 horas.»

A Câmara tomou conhecimento.
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3– Dia Internacional do Idoso “Geração de Mãos Dadas”

«No âmbito do desenvolvimento de várias ações previstas, e numa iniciativa
conjunta entre o Serviço Municipal de Proteção Civil e Autoridade Nacional de
Proteção Civil/Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, realizou-se,
no passado dia 21 de Setembro, o I Peddy Paper, com a temática da proteção civil
no Distrito de Setúbal.

O ordenamento do território e a segurança estiveram na base da reflexão desta
iniciativa, que reuniu os responsáveis dos Serviços Municipais de Proteção Civil do
Distrito de Setúbal, com o intuito de refletir sobre matérias que acabam por ser
transversais a todos os concelhos.

O peddy paper decorreu no núcleo antigo da Vila de Alcochete e, ao longo do
percurso, os participantes responderam a perguntas relacionadas com o núcleo
urbano, numa vertente direcionada à segurança e ordenamento e, ao mesmo
tempo, com a tarefa de sensibilizar os munícipes com questões relacionadas com a
proteção civil, distribuindo vários folhetos sob prevenção e segurança.

Decorreu, ainda, no Salão Nobre dos Paços do Concelho uma sessão de boas
vindas aos participantes, como forma de incentivo e reconhecimento ao trabalho
desenvolvido pelos serviços municipais de proteção civil, que realizam um trabalho
extraordinário ao serviço das populações quer através da construção das
ferramentas e dos instrumentos que fazem parte da missão dos serviços municipais
de proteção civil, quer a outros níveis, em que cada município cumpre de forma
nobre, e que nem sempre é reconhecida pelos responsáveis políticos. No poder
local é reconhecido mas, a outros níveis de poder, é mais difícil, até porque o
conhecimento das situações tende a ser mais difuso.

A iniciativa foi mais um contributo para uma jornada de reflexão sobre questões
relacionadas com a segurança dos cidadãos, contribuindo para manter uma maior
proximidade entre os vários agentes de proteção civil do distrito para que, em caso

Reunião de 2012.10.10
Ata n.º 22

11

de necessidade de entreajuda, seja mais célere a disponibilidade de meios e
recursos entre os concelhos do Distrito de Setúbal.»

A Câmara tomou conhecimento.

4– Dia Internacional do Idoso “Geração de Mãos Dadas”

«Comemorou-se no passado dia 1 de Outubro, O Dia Internacional do Idoso em
Alcochete “Geração de Mãos Dadas”, uma iniciativa conjunta entre a Câmara
Municipal de Alcochete (Serviço Municipal de Proteção Civil/Divisão de Educação,
Desenvolvimento Social e Saúde) e Guarda Nacional Republicana, que decorreu
durante toda a manhã no Largo de São João.

“Geração

de Mãos Dadas”

que

assinala também o

“Ano

Europeu

do

Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações” que se celebra este ano,
por decisão do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia.

Esta iniciativa que juntou gerações, teve como objetivo partilhar conselhos de
segurança, alertar para comportamentos a adotar em determinadas situações e ao
mesmo tempo fomentar a solidariedade e intercâmbio entre crianças e idosos do
concelho.

Participaram no salutar convívio cerca de 70 crianças e idosos, numa partilha de
conhecimentos, troca de experiências, ensinamentos dos mais velhos às crianças e
ainda a possibilidade de se realizarem em conjunto alguns jogos lúdicos numa
vertente de interação em gerações.»

A Câmara tomou conhecimento.
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INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE

Interveio o seguinte munícipe:

Sr. Nuno Saraiva.
Questionou, relativamente às obras da Frente Ribeirinha, se existe um plano
alternativo para circular na vila de Alcochete.

O senhor vereador José Luís Alfélua esclareceu que, embora haja um plano, a
metodologia só será firmada com a firma que fizer os trabalhos.

O senhor presidente da Câmara agradeceu à Direção do Vulcanense Futebol
Clube, na pessoa do seu presidente, Sr. Rui Santa, pela 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 aos bairros envolventes
ao Vulcanense Futebol Clube.

Também o diretor da coletividade, Sr. Rui Santa, agradeceu ao executivo a
realização da reunião descentralizada e informou que a coletividade estará sempre
ao dispor da Câmara para este tipo de iniciativas. Aproveitou, também, para felicitar
o senhor presidente da Câmara pelo seu cargo de vice-presidente da Associação
Nacional de Municípios Portugueses.

O senhor Estêvão Boieiro, presidente da Junta de Freguesia de Alcochete,
agradeceu a descentralização da reunião de Câmara, bem como a visita efetuada
aos locais.

O senhor vereador António Dias dos Santos Maduro felicitou o senhor presidente
da Câmara pelo lugar de vice-presidente da Associação Nacional de Municípios
Portugueses, prezando para que, no desempenho dessas funções, defenda o
Poder Local.
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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 23:20 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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