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Ao primeiro dia do mês de agosto 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, Paulo 

Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado, António Dias dos Santos Maduro e 

José Navarro Lopes Gemas. 

 

Não compareceram a senhora vereadora Susana Isabel Freitas Custódio e o 

senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro por motivo considerado justificado. 

 

O senhor presidente declarou aberta a reunião. 

 

A Câmara deliberou, por unanimidade, introduzir, para análise e deliberação, o 

seguinte assunto não incluído na ordem do dia da reunião, dada a urgência de 

deliberação imediata sobre o mesmo: 

 

- Programa de Concurso por Classificação para Atribuição de Habitações Sociais. 

 

 

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 trinta e nove mil, novecentos e noventa e 

dois euros e oito cêntimos. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

PAGAMENTOS 
 

O senhor presidente informou a Câmara que, entre os dias 18/07/2012 e 

31/07/2012, foi autorizado o pagamento da despesa, no valor de setecentos e 
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dezanove mil, seiscentos e sessenta e seis euros e cinquenta cêntimos, a que 

correspondem as ordens de pagamento emitidas do número 2700 ao número 2834. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

ATA 
 

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

ordinária, realizada em 18 de julho de 2012, por maioria, com 1 abstenção do 

senhor presidente, por não ter estado presente, e 4 votos a favor. 

 

 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 

 

PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TERRADO E ISENÇÃO DE TAXAS PARA A 
REALIZAÇÃO DAS FESTAS DO BARRETE VERDE E DAS SALINAS 2012 

 

Pelo senhor vice-presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

“Na sequência do solicitado pelo Aposento do Barrete Verde e das Salinas, 

proponho a cedência do terrado, conforme assinalado em planta topográfica, para a 

realização das Festas do Barrete Verde e das Salinas 2012, a decorrer entre os 

dias 10 e 16 de agosto. 

 

Mais proponho, a isenção do pagamento das taxas devidas pela ocupação do 

domínio público, bem como das taxas relativas à licença especial de ruído, de 

acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento de Taxas Municipais 

no valor de €13 224,38, sem prejuízo do cumprimento da legislação aplicável em 

matéria de recintos itinerantes e improvisados.” 

 

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

por unanimidade. 
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RECURSOS FINANCEIROS 
 

PROLONGAMENTO DE HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DOS 
ESTABELECIMENTOS LEGAIS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS E 
COMÉRCIO TRADICIONAL DURANTE O PERÍODO DAS FESTAS DO 
BARRETE VERDE E DAS SALINAS A DECORRER ENTRE OS DIAS 10 E 16 
DE AGOSTO 

 

Pelo senhor vice-presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

“Proponho em conformidade com a legislação em vigor e como resultado da 

pretensão que nos foi apresentada pela direção do Aposento do Barrete Verde de 

Alcochete, o prolongamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos 

legais de restauração e bebidas, bem como do comércio tradicional que o venha a 

requerer até ás 04:00 horas, durante o período em que se realizam as Festas do 

Barrete Verde e das Salinas, com exceção do dia 12 de agosto, cujo horário é 

prolongado até às 06:00 horas da manhã, à semelhança do que tem acontecido, 

aliás, em anos transatos.” 

 

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

por unanimidade. 

 

 

PROGRAMA DE CONCURSO POR CLASSIFICAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE 
HABITAÇÕES SOCIAIS       a) 
 
Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado foi 

apresentada a seguinte proposta: 

 

“A Câmara Municipal de Alcochete é proprietária de cinquenta e duas habitações 

sociais, adquiridas e/ou construídas por esforço próprio da autarquia na década de 

oitenta (1984 – Edifício 1 da Avenida da Revolução 1383/85, vulgo edifício da 

Pantera Cor de Rosa) e ainda decorrentes de concurso ao abrigo do Programa 

Especial de Realojamento (PER), na década de noventa, do qual resultou uma lista 
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graduada de famílias a alojar progressivamente, considerando que não houve 

capacidade da autarquia à data para a construção de habitação para todas as 

famílias sinalizadas. 

 

Assim, ao longo dos anos, a CMA foi promovendo o acompanhamento dos 

arrendatários, tendo procurar adequar progressivamente as necessidades das 

famílias às tipologias das habitações, bem como proceder ao realojamento de 

famílias da lista PER sempre que havia, por razões diversas, habitação disponível. 

 

Em 2007 foi alojada a última família dessa lista PER, tendo a partir dessa data a 

autarquia a possibilidade de atribuir novos fogos devolutos a outros cidadãos com 

carência de habitação comprovada e sem capacidade financeira para resolver a 

sua situação no mercado habitacional tradicional. 

 

Desde essa data a autarquia procedeu a três realojamentos específicos, 

relativamente a agregados familiares que apresentavam cumulativamente um grau 

de incapacidade superior a 60% e carência socioeconómica, que importava mitigar. 

 

Reservou ainda, um fogo para realojamento de situações de emergência, no âmbito 

da Proteção Civil e um outro onde funciona o Centro Comunitário Cais do Sal, por 

protocolo de colaboração entra a autarquia, Segurança Social e Cercima. 

 

Porém, neste momento, do parque habitacional da autarquia constam oito fogos 

devolutos, resultado do abandono das mesmas pelos arrendatários ou por ações de 

despejo face ao incumprimento prolongado do contrato de arrendamento celebrado 

com a Câmara Municipal. 

 

Em virtude da procura de habitação social ser muito superior à capacidade de 

resposta da autarquia, urge encontrar um instrumento concursal que, em 

consonância com os normativos legais que enquadram a habitação social 

municipal, vise garantir os mecanismos para a atribuição clara e justa dos oito fogos 

devolutos aos agregados familiares mais necessitados. 
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Neste seguimento, somos a propor que o Órgão Colegial Executivo do Município 

delibere aprovar o “Programa de Concurso por Classificação para Atribuição de 

Habitações Sociais” e remetê-lo para consulta pública pelo prazo de trinta dias, 

para posterior deliberação pelos Órgãos do Município.” 

 

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

remeter para consulta pública pelo prazo de trinta dias, bem como anexar o referido 

documento à presente ata como Doc. 1. 
 

 

MOÇÃO SOBRE A REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E 
EXTINÇÃO DAS URGÊNCIAS DO HOSPITAL DISTRITAL DO MONTIJO 
 

Pelo senhor presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 “De acordo com a Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 9º, 

alínea d), é tarefa fundamental do Estado “promover o bem-estar e a 

qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem 

como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais, 

mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e 

sociais”; 

 De acordo com a Lei de Bases da Saúde, no seu Capítulo I, Base II, ponto 1, 

alínea b), “É objetivo fundamental obter a igualdade dos cidadãos no acesso 

aos cuidados de saúde, seja qual for a sua condição económica e onde quer 

que vivam, bem como garantir a equidade na distribuição de recursos e na 

utilização de serviços”; 

 Os municípios são pessoas coletivas de população e território, que visam 

garantir, através de meios próprios ou de terceiros, a satisfação das 

necessidades das comunidades locais; 

 De acordo com a Lei de Bases da Saúde na sua Base IX “as autarquias 

locais participam na ação comum a favor da saúde coletiva e dos indivíduos, 

intervêm na definição das linhas de atuação em que estejam diretamente 

interessadas e contribuem para a sua efetivação dentro das suas atribuições 

e responsabilidades.”; 



Reunião de 2012.08.01  
Ata n.º 18 

8 

 De acordo com o Decreto-lei 159/99, de 14 de Setembro, no seu artigo 22º, 

compete aos órgãos municipais “participar na definição das políticas e das 

ações de saúde pública levadas a cabo pelas delegações de saúde 

concelhias”; 

 Os horários dos Centros de Saúde têm vindo a ver reduzidos os seus 

horários de funcionamento, nomeadamente aos fins-de-semana, o número 

dos técnicos de ação médica e, concomitantemente, a dimensão e qualidade 

da resposta às populações; 

 A freguesia de São Francisco não conta com consultas médicas há 

sensivelmente três anos, obrigando a que os seus cidadãos se tenham de 

deslocar ao Centro de Saúde de Alcochete; 

 O município de Alcochete já disponibilizou soluções, de custos reduzidos, ao 

Ministério da Saúde para dotar aquela freguesia de instalações condignas 

para o funcionamento de uma melhor Extensão do seu Centro de Saúde – 

sobre as quais ainda não obteve resposta; 

 O município de Alcochete investiu recentemente na construção de uma nova 

Extensão do Centro de Saúde no Samouco, visando dotar os seus 

munícipes de um espaço com condições condignas onde lhes possam ser 

prestados os devidos cuidados de saúde; 

 O município de Alcochete reuniu recentemente com o Secretário de Estado 

da Saúde, alertando para o progressivo envelhecimento da população e a 

deterioração dos cuidados de saúde prestados, designadamente através da 

insuficiência de médicos de família colocados no município de Alcochete; 

 O Serviço de Urgência que atualmente funciona no Hospital do Montijo, é um 

serviço de Urgência Básico, o que corresponde a um serviço de 1º nível de 

acolhimento de situações de urgência mais simples, que não dispõem de 

equipas médicas como enfermeiros, técnicos de diagnóstico, terapeutas e 

outros profissionais com especialização adequada a um serviço de urgência;  

 Atualmente o concelho de Alcochete não dispõe de viaturas de emergência 

médica do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM); 

 Nas últimas semanas foi divulgado um Relatório da Comissão de 

Reavaliação da Rede Nacional de Emergência e Urgência cujas conclusões 

apontam para: 
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o o encerramento do Serviço de Urgências do Centro Hospitalar 

Barreiro/ Montijo, no Montijo; 

o a colocação de uma ambulância de Suporte Imediato de vida no 

concelho do Montijo; 

o a colocação de uma ambulância de Emergência e reanimação no 

Distrito de Setúbal. 

 Na elaboração do suprarreferido estudo não foram ouvidos os legítimos 

representantes locais eleitos pelas populações servidas pelo referido serviço; 

 A divulgação do suprarreferido estudo na comunicação social anteriormente 

à sua divulgação junto dos municípios constitui mais um ato de negligência 

perante o poder local, configurando ainda uma falta protocolar e institucional 

grave; 

 O estudo suprarreferido contraria as conclusões de estudos realizados 

anteriormente, nomeadamente do plano estratégico para as urgências 

hospitalares, para os quais os municípios, as suas associações, entidades 

patronais e sindicais, empresas e cidadãos tiveram oportunidade de se 

pronunciar – contrariamente ao ora verificado; 

 O estudo suprarreferido vem reafirmar uma política para a Saúde com fins 

economicistas relegando inapelavelmente para segundo plano valores, 

direitos e interesses constitucional e legalmente instituídos; 

 A deterioração da equidade social do país e particularmente do concelho de 

Alcochete, com a consequente perda de direitos fundamentais como o de 

cuidados de saúde condignos, colocam em risco os princípios democráticos 

da população, em especial aqueles provenientes de meios mais 

desfavorecidos. 

Assim, o município de Alcochete repudia as conclusões do referido estudo, que 

aponta para o encerramento do Serviço de Urgências do Centro Hospitalar Barreiro/ 

Montijo, sediado no Montijo e exorta o Governo a devolver às populações o direito 

de usufruir do direito constitucionalmente consagrado de bem-estar e de qualidade 

de vida, através do acesso a cuidados de saúde condignos, através da manutenção 

do Serviço de Urgências ora vigente promovendo inclusivamente a ampliação das 

suas valências e recursos. Exorta ainda o município de Alcochete o Governo a 

ampliar os cuidados de saúde prestado nas extensões do Centro de Saúde de 
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Alcochete, através do já reclamado aumento de médicos de família e demais 

técnicos de ação médica, devolvendo à população o que é seu por direito: a Saúde. 

 
Enviar esta moção para conhecimento à Assembleia Municipal; Juntas e 

Assembleias de Freguesia do Concelho. 

Enviar esta moção para conhecimento do Senhor Ministro da Saúde, Conselho 

Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP, 
Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e 

dos Grupos Parlamentares com assento na Assembleia da República.” 

 

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

por unanimidade. 

 

 

ACORDO DE FRACIONAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A RENDA EM 
ATRASO – FRAÇÃO SITA NA RUA VIRGÍLIO MARTINHO, N.º 1 – 2.º 
ESQUERDO, EM ALCOCHETE 
 

Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado foi 

apresentada a seguinte proposta: 

 

“ De acordo com informações da Divisão de Recursos Financeiros e da Divisão de 

Educação, Desenvolvimento Social e Saúde, o arrendatário da fração sita na Rua 

Virgílio Martinho, n.º 1- 2.º, Esquerdo, em Alcochete, tem uma dívida de rendas de 

habitação em atraso e acordo de pagamento. 

 

De forma a facilitar a regularização desta situação, propõe-se a isenção das 

indemnizações moratórias no valor de €1 470,51, correspondentes a 61 meses de 

rendas em atraso, conforme proposta inclusa, que já mereceu o parecer favorável 

do Setor de Desenvolvimento Social da DEDSS.” 

 

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

por unanimidade. 
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ACORDO DE FRACIONAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A RENDA EM 
ATRASO – SITA NA RUA DA LIBERDADE- LOTE 4- 1.º- ESQUERDO, EM 
ALCOCHETE 

 
Pelo senhor vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado foi 

apresentada a seguinte proposta: 

 
“De acordo com informações da Divisão de Recursos Financeiros e da Divisão de 

Educação, Desenvolvimento Social e Saúde, a arrendatária da fração sita na Rua 

da Liberdade, lote 4-1.º, Esquerdo, em Alcochete, tem uma dívida de rendas de 

habitação em atraso. 

 

De forma a facilitar a regularização desta situação, propõe-se a celebração de 

acordo com a arrendatária para fracionamento da dívida, sendo uma renda em 

atraso acrescida da indemnização moratória e uma atual, conforme proposta 

inclusa, que já mereceu o parecer favorável do Setor de Desenvolvimento Social da 

DEDSS.” 

 

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

por unanimidade. 

 

 

PLANO OPERACIONAL DE EMERGÊNCIA – FESTAS DO BARRETE VERDE E 
DAS SALINAS 2012 
 

Pelo senhor vice-presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

“Dando continuidade aos pressupostos estratégicos inerentes ao Serviço Municipal 

de Proteção Civil, no âmbito do desenvolvimento de ações preventivas que 

procuram salvaguardar a segurança de pessoas e bens, durante o período das 

Festas do Barrete Verde e das Salinas que decorrem de 10 a 16 de agosto, foi 

elaborado o Plano Operacional de Emergência (POE), em colaboração com os 
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Bombeiros Voluntários de Alcochete, Guarda Nacional Republicana, Junta de 

Freguesia de Alcochete e Aposento do Barrete Verde. 

 

Neste POE, eminentemente operacional, estão referenciadas as estratégias de 

atuação dos agentes de Proteção Civil, as suas responsabilidades, os sistemas de 

alerta, os planos prévios de intervenção, a estrutura de coordenação, a 

administração e logística, entre outras medidas preventivas. 

 

Assim, e após análise, propõe-se a aprovação do referido plano que será remetido 

a todas as entidades envolvidas e à Autoridade Nacional de Proteção Civil – 

Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.” 

 

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 1278013 
 
Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado foi 

apresentada a seguinte proposta: 

 

“De acordo com informação técnica e considerando que: 

 

1 – Na sequência dos procedimentos administrativos conducentes à cobrança das 

dívidas relacionados com os consumos de água, o cliente n.º 1278013 – Maria Alice 

dos Santos Rodrigues, veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida em 

prestações, alegando dificuldades económicas; 

 

2 – A dívida é no valor de €57,86. 

 

Propõe-se a aprovação do fracionamento do pagamento da dívida em 5 prestações 

no valor de €11,57 cada (57,86€/5= €11,57), com início em agosto de 2012.” 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta 

por unanimidade. 

 

INFORMAÇÕES 
 

 Pelo senhor presidente foram prestadas as seguintes informações: 

 

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” e retificada 

na reunião de 4 de julho, informo que a próxima reunião de Câmara descentralizada 

se realiza no dia 29 de agosto, na freguesia de S. Francisco, na sede da Junta de 

Freguesia, com início às 21:00 horas. 

 
Mais informo que foi anulada, a exemplo de anos anteriores, a reunião a realizar na 

segunda quinzena de agosto, por coincidir com as Festas do Barrete Verde e das 

Salinas.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

2 – Festas do Barrete Verde e das Salinas – receção aos convidados 

 

O senhor Presidente lembrou os presentes, que a receção aos convidados nas 

festas do Barrete Verde e das Salinas promovida pelo Aposento do Barrete Verde, 

terá lugar no dia 10 do corrente mês, pelas 17:00 horas, na Sala dos Fundadores 

da referida coletividade. 

 

 

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. 
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ENCERRAMENTO 
 

E nada mais havendo a tratar, pelas 19:35 horas, o senhor 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. 


