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Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, no edifício da 

Junta de Freguesia de S. Francisco, 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 perguntou qual o ponto de situação relativamente às matrículas, 

dado estar a aproximar-se a abertura de mais um ano letivo, tendo em atenção que 

na reunião de Câmara realizada em julho, o senhor vereador Paulo Alexandre 

Meireles de Carvalho Alves Machado deu conhecimento da existência de alguns 

problemas, relativamente a este assunto. 

 

O senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado iniciou a 

sua intervenção dando conhecimento do recebimento de um ofício resposta, 

remetido pela Secretaria dos Assuntos Parlamentares  da Igualdade, na sequência 

de uma pergunta formulada pelo grupo parlamentar “Os Verdes”, sobre a prestação 

de cuidados de saúde no Centro de Saúde de Alcochete na freguesia de S. 

Francisco. 

 

Esta matéria estará presente na próxima reunião de Câmara através de informação 

escrita.  

 

Respondendo à questão colocada pelo senhor vereador José Navarro Lopes 

Gemas esclareceu, que de facto em julho se registaram dificuldades no acesso ao 

portal do Ministério da Educação para as inscrições para o pré-escolar e 1.º ciclo o 

que levou á sua reformulação. Na pesada semana, foram recebidas as listas 

provisórias. Mais acrescentou, que a maioria das reclamações foram acolhidas 

favoravelmente. 



Reunião de 2012.08.29  
Ata n.º 19 

4 

 

Considerou que este ano foi anómalo, dado o elevado número de crianças a 

matricular, mais de 100% no 1.º ano, passando-se assim de 4 para 9 salas, pelo 

que espera vir a perceber o que aconteceu. 

 

Concretamente, em S. Francisco, neste momento existem 9 turmas a funcionar em 

regime pleno de funcionamento, com uma turma a mais em regime de 

desdobramento, alertando assim, para a dificuldade que este acréscimo acarreta 

relativamente aos apoios a prestar ao nível dos recursos humanos (o 1.º ciclo é da 

responsabilidade do Ministério da Educação) bem como com a CAF. 

 

Mais disse, que apesar do aumento verificado com o aumento de salas no pré-

escolar (2 em Alcochete e 2 em S. Francisco), na verdade ainda irão ficar cerca de 

150 alunos sem vaga na rede pública escolar. A terminar, frisou que a colocação 

dos alunos nas escolas não é competência da Câmara mas sim do Agrupamento 

de Escolas. 

 

 

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 duzentos e noventa e três mil, trezentos e sessenta e 

um euros e cinco cêntimos. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

PAGAMENTOS 
 

O senhor presidente informou a Câmara que, entre os dias 1/08/2012 e 29/08/2012, 

foi autorizado o pagamento da despesa, no valor de setecentos e quarenta e quatro 

mil, quatrocentos e noventa e seis euros e cinquenta e oito cêntimos, a que 

correspondem as ordens de pagamento emitidas do número 2835 ao número 3153. 



Reunião de 2012.08.29  
Ata n.º 19 

5 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

ATA 
 

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

ordinária, realizada em 01 de agosto de 2012, por maioria, com 2 abstenções da 

senhora vereadora Susana Isabel Freitas Custódio e senhor vereador Jorge Manuel 

Pereira Giro, por não terem estado presentes e 5 votos a favor. 

 

 

RECURSOS FINANCEIROS 
 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N,º 20/2012 – 5.ª ALTERAÇÃO ÀS 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE 2012 – PPI e AMR 

 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 
 

“Pelo Despacho em referência, datado de 14 de agosto de 2012, foi aprovada a 5.ª 

Alteração às Grandes Opções do Plano 2012 – Plano Plurianual de Investimentos e 

Atividades Mais Relevantes 2012, cujos documentos se submetem a ratificação da 

Câmara Municipal, de harmonia com o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de setembro, com nova redação e republicação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de janeiro. 

 

Assim, proponho a aprovação referente a esta deliberação.” 
 

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

por maioria, com 2 abstenções dos senhores vereadores do PS e 5 votos a favor da 

CDU, bem como anexar o referido documento como Doc 1. 
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RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 21/2012 – 4.ª ALTERAÇÃO AO 
ORÇAMENTO DA DESPESA 2012 

 

“Pelo Despacho em referência, datado de 14 de agosto de 2012 foi aprovada a 4.ª 

Alteração ao Orçamento da Despesa 2012, cujos documentos se submetem a 

ratificação da Câmara Municipal, de harmonia com o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, com nova redação e republicação dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de janeiro. 

 

Assim, proponho a aprovação referente a esta deliberação.” 

 

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

por maioria, com 2 abstenções dos senhores vereadores do PS e 5 votos a favor da 

CDU, bem como anexar o referido documento como Doc 2. 

 

 

AUMENTO DOS FUNDOS DISPONÍVEIS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA 
 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

“No âmbito do Programa de Ação para a Regeneração da Frente Ribeirinha da Vila 

de Alcochete, foi lançado o procedimento por Ajuste Direto para formação do 

contrato de empreitada de obras públicas “Arranjo Exterior de Acesso Poente à 

Biblioteca e Ligação Pedonal ao Largo Barão Samora Correia - Alcochete” – 

Processo I-08/12. 

 

Por forma a dar seguimento ao citado processo, nomeadamente à celebração do 

contrato e respetivo compromisso no valor de €150.215,75 é necessário proceder-

se, a título excecional, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, e do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, autorização 

para o aumento dos fundos disponíveis por antecipação de receita. 

 

Assim, propõe-se: 
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Que ao abrigo do artigo 4.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, seja autorizado o aumento dos fundos 

disponíveis por antecipação de receitas provenientes dos fundos comunitários no 

valor de €76.921,80, do produto do empréstimo contraído junto da Caixa de Crédito 

Agrícola Entre o Tejo e o Sado em 29 de dezembro de 2011 para este fim no valor 

de €57.285,30 (ambas as receitas consignadas à obra em causa) e €16.008,65 do 

Fundo de Equilíbrio Financeiro – componente de capital referente ao mês de 

novembro.” 

 

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

por unanimidade. 

 

 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE – 
Resultado de Consulta Pública 
 

Pela senhora Vereadora Susana isabel Freitas Custódio foi apresentada a seguinte 

proposta: 
 

“Terminado o período de consulta pública para a recolha de contributos sobre o 

regulamento do Fórum Cultural de Alcochete (FCA), foi apresentada uma proposta 

de alteração por parte da Divisão de Cultura e Identidade Local – Sector de Artes 

Performativas e Plásticas. 

 

Foi nosso entendimento aceitar a proposta apresentada, relativa à delimitação do 

período máximo de duração dos espetáculos, entre outras ações públicas, 

organizados no auditório do Fórum Cultural por entidades externas à autarquia.  

 

Face ao acima exposto, somos a propor que o Órgão Colegial Executivo do 

Município delibere sobre a alteração do presente regulamento e posterior remessa 

para aprovação em Assembleia Municipal.” 
 

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

unanimidade, bem como anexar o referido regulamento como Doc 3. 
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Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal.” 

 
 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
DESPORTIVAS MUNICIPAIS DO CONCELHO DE ALCOCHETE – Resultado de 
Consulta Pública 

 

Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi apresentada a 

seguinte proposta: 

 

“Terminado o período de consulta pública para a recolha de contributos sobre o 

regulamento, mencionado em epígrafe, não foram rececionadas quaisquer 

propostas/sugestões de alteração. 

 

Assim, somos a propor que o Órgão Colegial Executivo do Município delibere sobre 

a alteração do presente regulamento e posterior remessa para aprovação em 

Assembleia Municipal.” 

 

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

unanimidade, bem como anexar o referido regulamento como Doc 4. 
 

Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal.” 

 

 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO CENTRO DE ESTÁGIO E ALBERGUE 
DA JUVENTUDE (CE/AJA) – Resultado de consulta pública 

 

Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi apresentada a 

seguinte proposta: 
 

“Terminado o período de consulta pública para a recolha de contributos sobre o 

regulamento, mencionado em epígrafe, não foram rececionadas quaisquer 

propostas/sugestões de alteração. 
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Assim, somos a propor que o Órgão Colegial Executivo do Município delibere 

sobre a alteração do presente regulamento e posterior remessa para aprovação 

em Assembleia Municipal.” 
 

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

unanimidade, bem como anexar o referido regulamento como Doc 5. 
 

Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal.” 
 

 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 
– Resultado de Consulta Pública 

 

Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi apresentada a 

seguinte proposta: 

 

“Terminado o período de consulta pública para a recolha de contributos sobre o 

Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo (RAMA), foram rececionadas 

algumas propostas de alterações por parte dos senhores Vereadores do Partido 

Socialista. 

 

Solicitado o parecer dos serviços sobre essas propostas, foi nosso entendimento 

aceitar as questões que não tinham quaisquer implicações de cariz financeiro, dado 

que uma das razões que nos levou a propor a alteração deste regulamento, teve a 

ver com a incapacidade financeira da autarquia para honrar os seus compromissos 

com o Movimento Associativo, face à atual conjuntura económica e financeira, para 

a qual infelizmente não se vislumbra ainda qualquer luz ao fundo do túnel. 

 

Face ao acima exposto, somos a propor que o Órgão Colegial Executivo do 

Município delibere sobre a alteração do presente regulamento e posterior remessa 

para aprovação em Assembleia Municipal.” 

 

Aberto o período de discussão, usaram da palavra os seguintes Vereadores: 
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- José Navarro Lopes Gemas: 

 

Apesar de o documento apresentado pelos Vereadores do PS, sugerindo algumas 

alterações, ter merecido a atenção dos Serviços e do responsável pela área do 

Desporto, não ficaram, contudo, satisfeitos na totalidade, porque nem todas foram 

tidas em consideração. 

 

Atendendo à proposta apresentada para deliberação, também repararam que não 

houve participação por parte do Movimento Associativo, o que pode significar 

concordância quanto à proposta de alteração, contudo, ficam com muitas dúvidas. 

 

Defendem que apesar dos constrangimentos financeiros que se registam, a 

Câmara Municipal não deveria retirar na íntegra alguns pontos respeitantes a 

apoios financeiros na área da construção, reconstrução, reparação ou simples 

melhorias de infraestruturas das sedes sociais das coletividades. 

 

O senhor Vereador António Dias dos Santos Maduro, corroborou as palavras do 

senhor Vereador José Navarro Lopes Gemas. 

 

- Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira: 

 

Não concordou com todo o teor da intervenção do senhor Vereador José Navarro, 

dado que todo o Movimento Associativo foi convidado a participar na apresentação 

de alterações/sugestões, quer através de reuniões, quer do envio do projeto de 

regulamento a todas as coletividades. 

 

Frisou, ainda, que neste momento e porventura nos próximos anos, a Câmara não 

terá condições financeiras para honrar todos os compromissos assumidos, daí 

entender não ser correto criar expetativas ao Movimento Associativo às quais não 

será possível responder. Neste momento, o projeto de regulamento é um 

documento realista e poderá sempre sofrer alterações quando se justificar, tanto 

mais que as situações urgentes que possam acontecer, poderão ser resolvidas 

através do ponto referente aos Casos Omissos. 
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Submetida à votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta por maioria, 

com 2 abstenções dos senhores Vereadores do PS e 5 votos a favor da CDU, bem 

como anexar o referido regulamento como Doc.6. 
 

Pelo senhor Vereador José Navarro Lopes Gemas foi apresentada a seguinte 

Declaração de Voto em nome do PS: 

 

“Os vereadores do Partido Socialista, conscientes da situação financeira das 

autarquias, abstêm-se na aprovação da proposta de alteração ao regulamento de 

Apoio ao Movimento Associativo por considerarem que não foram tidas em conta 

algumas das sugestões, nomeadamente as referentes à “construção, conservação, 

reparação, aquisição ou aluguer de instalações, apetrechamento e à atribuição do 

subsídio de aniversário. 

 

A omissão deste tipo de apoio, para além das razões já enunciadas no nosso 

documento apresentado na reunião de 20 de junho, de 2012, poderá originar, no 

futuro, situações de interpretação ambígua, quando surgirem casos pontuais a 

exigir intervenção ou deliberação urgente e inadiável, dando aso a situações de 

tratamento diferenciado.” 

 

 

PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALCOCHETE E A ASSOCIAÇÃO 
AKTIVO 
 

Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi apresentada a 

seguinte proposta: 

 

“De acordo com a informação da Divisão de Desporto, Juventude e Movimento 

Associativo, somos a propor que o Órgão Colegial Executivo do Município delibere 

sobre a aprovação da proposta de protocolo em anexo, que dá forma e conteúdo à 

colaboração institucional entre o Município de Alcochete e a Associação Alcochete 

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

por unanimidade, bem como anexar o referido protocolo como Doc.7. 

 

 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS – APOSENTO DO BARRETE VERDE 
 

Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi apresentada a 

seguinte proposta: 

 

“Foi solicitado pelo Aposento do Barrete Verde a cedência do albergue durante as 

festas do Barrete Verde e das Salinas de 2012, para alojamento do pessoal de 

apoio às festas e do grupo de forcados do México, que vieram participar numa das 

corridas de toiros do programa das festas. 

 

Tendo em conta os custos elevados que estas acarretam e também porque houve 

alguma redução no apoio financeiro da Câmara Municipal de Alcochete em 2012, 

proponho à digníssima Câmara, que delibere no sentido de isentar o Aposento do 

Barrete Verde do pagamento das referidas taxas, no valor de €2.636,48, nos termos 

das alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento das Taxas Municipais, 

publicado em Diário da República 2.ª Série, de 3 de dezembro de 2010, 

manifestando-se como mais um contributo no apoio às nossas festas, que mais 

uma vez se traduziram num enorme êxito.” 

 

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

por unanimidade. 

 

 

ISENÇÂO DO PAGAMENTO DE TAXAS – CASA DA MALTA 
 

Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi apresentada a 

seguinte proposta: 
 

“Na sequência do intercâmbio e das boas relações que têm existido entre algumas 

coletividades do nosso concelho e dos Açores, com reflexos também a nível 
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institucional, fruto das visitas e do excelente acolhimento que tem sido prestado aos 

nossos autarcas e a todos os Alcochetanos nas visitas aos Açores, onde o Sr. 

Diretor Regional de Agricultura e Pescas, Dr. Joaquim Pires, tem sido inexcedível 

no empenho e acompanhamento no decorrer destas visitas, proponho à digníssima 

Câmara, que delibere no sentido da isenção do pagamento das respetivas taxas no 

valor de €813,12, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 9.º do 

Regulamento das Taxas Municipais, publicado em Diário da República 2.ª Série, de 

3 de dezembro de 2010, conforme pedido efetuado pela Casa da Malta.” 
 

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

por unanimidade. 

 

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NA “IV FEIRA PRODUTOS DA TERRA” 
 

Pelo senhor Vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

“Considerando o interesse na revitalização do Mercado Municipal, a promoção dos 

produtos originários no concelho e o reforço dos laços entre o produtor e o 

consumidor de produtos tradicionais; 

 

Considerando o sucesso das anteriores edições da “Feira Produtos da Terra”; 

 

Considerando a pretensão na organização da “IV Feira Produtos da Terra”, a 

decorrer no dia 6 de outubro de 2012 no Mercado Municipal, entre as 08:00 horas e 

as 16:00 horas e a criação de normas para o funcionamento da mesma; 

 

Propomos submeter à aprovação da Câmara Municipal de Alcochete as Normas de 

Participação na “IV Feira Produtos da Terra”. 

 

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

como anexar as referidas Normas como Doc 8. 
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FRACIONAMENTO DO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA – Cliente n.º 
1280962 
 

Pelo senhor Vereador Jorge Manuel Pereira Giro 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 1280962, 

Sónia Isabel Faria Mendes, veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida 

em prestações, alegando dificuldades económicas; 

 

2. A dívida é no valor de €154,15. 

 

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

prestações no valor de €15,42 cada (€154,15 / 10 = €15,42), 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. 

 

 

FRACIONAMENTO DO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA – Cliente n.º 
1279220 
 

Pelo senhor Vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

“De acordo com informação técnica e considerando que: 
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1. Na sequência dos procedimentos administrativos conducentes à cobrança 

das dívidas relacionados com os consumos de água o cliente n.º 1279220, 

Paulo Manuel de Pinho Pinto, veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida 

em prestações, alegando dificuldades económicas; 

 

2. A dívida é no valor de €336,25. 

 

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

prestações no valor de €33,63 cada (€336,25 / 10 = €33,63), 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. 

 

 

FRACIONAMENTO DO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA – Cliente n.º 
1276126 

 

Pelo senhor Vereador Jorge Manuel Pereira Giro 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 1276126, 

António Carlos Farrim Santos, veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida 

em prestações alegando dificuldades económicas; 

 

2. A dívida é no valor de €343,33. 

 

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

no valor de €57,22 cada (€343,33 / 6 = €57,22), com início em agosto de 2012.” 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta 

de fracionamento, em 6 prestações, com início em agosto de 2012, por 

unanimidade. 

 

 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS 

 

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

 

1 – “De acordo com a informação técnica da Divisão de Desporto, Juventude e 

Movimento Associativo n.º 13, datada de 17-08-2012, somos pelo presente a 

propor, para deliberação, da digníssima Câmara Municipal de Alcochete: 

 

— Atribuição de um apoio financeiro de €3.785,00 (três mil, setecentos e 

oitenta e cinco euros) repartidos em duas tranches de €1.892,50 (mil, 

oitocentos e noventa e dois euros e cinquenta cêntimos) à Casa do 

Benfica.” 

 

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

unanimidade. 

 

2 – “De acordo com a informação técnica da Divisão de Desporto, Juventude e 

Movimento Associativo n.º 11, datada de 15-08-2012, somos pelo presente a 

propor, para deliberação, da digníssima Câmara Municipal de Alcochete: 

 

— Atribuição de um apoio financeiro, no valor de €300,00 (trezentos euros), ao 

Núcleo Sportinguista do Concelho de Alcochete.” 

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

unanimidade. 
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3 – “De acordo com a informação técnica da Divisão de Desporto, Juventude e 

Movimento Associativo, n.º 12, datada de 15-08-2012, somos pelo presente a 

propor, para deliberação da digníssima Câmara Municipal de Alcochete: 

 

Atribuição de um apoio financeiro, no valor de €500,00 (quinhentos euros), à 

Sociedade Recreativa de S. Francisco.” 

 

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

unanimidade. 

 

 

INFORMAÇÕES 
 

 Pelo senhor presidente foi prestada a seguinte informação: 
 

PROCESSO AM.3/12 – AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL PARA A INSTALAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE DE ESTAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÕES 
EM PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO, SITO NA 
RUA LUÍS DE CAMÕES, NA FREGUESIA DE S. FRANCISCO 
 

“Relativamente ao assunto em epígrafe, e atento o pedido de esclarecimentos 

suscitado, na reunião de Câmara de 9 de maio de 2012, sobre os respetivos 

procedimentos, cumpre prestar os seguintes esclarecimentos: 

 

1. Desde março de 2010 que o Município de Alcochete tem sido confrontado 

com pedidos de autorização, por parte de várias operadoras, para a 

instalação de infraestruturas de suporte de estações de 

radiocomunicações, em S. Francisco, com o argumento técnico de que esta 

freguesia do nosso território estaria insuficientemente dotada deste tipo de 

infraestruturas; 

 

2. Nessa altura e, em função de uma pretensão em concreto, localizada no 

centro urbano de S. Francisco, foi a mesma indeferida e embargadas as 

respetivas obras de construção, tendo sido exigido às operadoras 
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concessionárias do serviço de radiocomunicações, a fundamentação 

técnica legalmente exigida, para a instalação de redes e estações de 

radiocomunicações; 

 

3. Efetivamente, com a publicação do Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18 de 

janeiro (legislação reguladora da autorização municipal para este âmbito), 

tudo passou a ser ponderado no âmbito da autorização camarária aí 

contemplada, como resulta do seu artigo 5.º, onde se prevê a 

obrigatoriedade de junção ao processo de autorização de elementos 

respeitantes tanto à parte da instalação (aí se incluindo tudo quanto diga 

respeito à obra de construção civil) como à parte técnica elétrica; 

 

4. Assim, e na sequência do requerimento que a operadora dirigiu ao 

Município, dentro do prazo previsto no n.º 1, 2 e 3 do artigo 15.º, o 

Município teria de proceder em conformidade com o procedimento de 

autorização ali consagrado, e tomar, a final, uma decisão à luz do regime 

estabelecido neste novo diploma legal (fosse ela de que sentido fosse); 

 

5. Acresce, aliás, que o artigo 9.º do D.L. n.º11/2003 (diploma aplicável ao 

caso, como já referido), na medida em que uma eventual intenção de 

indeferimento tivesse lugar, deveria ser sempre acompanhada de uma 

proposta de localização alternativa, a encontrar num raio de 75 metros, por 

força da remissão do n.º 5 do artigo 15.º para o artigo 9.º do mesmo 

diploma. 

 

6. Obrigando a que, em sede de audiência prévia efetuada no âmbito daquele 

diploma, a mesma obedecesse às especificidades previstas pelo legislador 

ao assumir o processo de autorização em causa como um processo 

especial, atendendo à “natureza atípica e específica” da instalação e 

funcionamento das infraestruturas de suporte de estações de 

radiocomunicações, sublinhando ainda que a “intervenção municipal 

inerente à proteção do ambiente, do património cultural e da defesa da 

paisagem urbana ou rural e ao ordenamento do território é conciliável com 

o respeito pela imperiosa necessidade de incentivo e apoio à prossecução 
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e promoção do desenvolvimento da sociedade de informação e muito em 

especial do serviço público desenvolvido pelo setor das telecomunicações” 

(cfr. o preâmbulo do DL. n.º 11/2003), o que demonstra que a promoção da 

composição entre os diferentes interesses em causa foi um dos objetivos 

prosseguidos por aquele diploma. 

 

7. Por isso, o legislador entendeu conferir ao trâmite em causa uma particular 

importância, pois é nesse momento que se concretiza a criação das 

condições que permitam a minimização do impacte visual e ambiental e 

que podem conduzir ao deferimento do pedido (cfr. art.º 9.º, n.º 1 do D.L. 

n.º 11/2003), quando for o caso ou, quando a localização pretendida se 

afigure inviável na perspetiva da entidade que concede a autorização, 

através da busca de uma localização alternativa, tratando-se assim de um 

momento de negociação, promovido pelo Presidente da Câmara, que se 

encontra vinculado à respetiva promoção, nos termos expostos; 

 

8. Pois caso assim não procedesse, ao não ter cuidado de encontrar soluções 

alternativas ao embargo e demolição, em obediência ao regime 

estabelecido no referido diploma, o ato administrativo praticado violaria os 

princípios consagrados nos art.º s. 3.º, 5.º e 6.º do CPA e n.º 2 do art.º 

266.º da CRP. Ou, conforme estabelece o n.º 3 do art.º 9.º do D.L. 

n.º11/2003, e “caso não fosse possível encontrar nova localização…, o 

Presidente da Câmara Municipal teria de deferir o pedido…”, considerando 

a natureza do serviço público desenvolvido pelo setor das 

telecomunicações; 

 

9. E, foi assim, que procederam os serviços competentes da autarquia, ao 

desenvolverem um diálogo profícuo com as operadoras de comunicações, 

regularizando todas as infraestruturas existentes no concelho e, definindo 

novas localizações, respeitando todos os interesses em presença, como no 

caso, em S. Francisco; 

 

10. Efetivamente, e após a reunião de CMA, realizada a 9 de maio de 2012, o 

assunto foi estruturado nos seguintes termos: 
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a) Procedeu-se a uma nova análise do processo, onde se confirmou que no 

novo procedimento de autorização municipal, foram cumpridas todas as 

formalidades previstas nos artigos 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 11/2003, de 

18 de janeiro, que regula a autorização municipal inerente à instalação e 

funcionamento das infraestruturas de suporte das estações de 

radiocomunicações, e respetivos acessórios, definidas no Decreto-Lei n.º 

151-A/2000, de 20 de julho; 

 

b) Também se confirmou que o requerimento foi instruído com declaração 

emitida pelo operador, garantindo a conformidade da instalação em 

causa com os níveis de referência de radiação aplicáveis, de acordo com 

os normativos nacionais e internacionais em vigor, designadamente, a 

Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro e a Recomendação do 

Conselho de Ministros n.º 1999/519/CE, de 12 de julho de 1999, no que 

se refere aos limites de exposição pública a Campos Eletromagnéticos 

(0Hz a 300 GHz), tendo em conta, nomeadamente, as orientações 

emanadas pela Comissão Internacional para a Proteção contra Radiação 

Não Ionizante; 

 

c) Procedeu-se ainda ao reposicionamento da infraestrutura de suporte à 

estação base, garantindo que o afastamento da mesma às edificações 

existentes nunca será inferior a uma distância de 58 metros. 

 

d) No reposicionamento da estação base foram consideradas as 

orientações técnicas emanadas pela Autoridade Nacional de 

Comunicações (ANACOM), pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

Direção Geral de Saúde (DGS) e outra documentação relevante, em 

anexo, que referem que os níveis de radiação se reduzem para ¼ (um 

quarto) sempre que duplicamos a distância a que estamos da estação. 

Por exemplo, tomando por referência o nível de radiação existente a três 

metros de uma antena, constatamos que ele se terá reduzido a 25% se 

estivermos a seis metros de distância, a 6,25% se estivermos a 12 

metros e a 1,56% se estivermos a 24 metros; 
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e) Para além da facilidade de acesso, para efeitos de fiscalização e 

monitorização por parte das entidades competentes, foi também 

garantida a adequação à morfologia do terreno e a altura suficiente 

necessária a uma efetiva cobertura bidirecional, que permita uma melhor 

operacionalização e acesso às tecnologias móveis de terceira e de quarta 

geração (3G/4G/UMTS), com claras vantagens para os munícipes, 

empresas e serviços instalados neste território; 

 

f) Procurou-se aprofundar o estudo sobre eventuais efeitos na saúde que 

possam advir da exposição, a longo prazo, aos sinais de campos 

eletromagnéticos, constatando-se que, de acordo com o relatado pela 

OMS, DGS e outras entidades (conforme documentação em anexo), se 

considera e tendo em conta os resultados das pesquisas reunidas até ao 

momento, não existirem evidências científicas convincentes de que os 

sinais fracos de radiofrequências provenientes de estações-base e de 

redes sem fios, possam causar efeitos adversos na saúde. 

 

g) Aliás, a própria DGS refere que, caso surjam novos dados científicos que 

venham a comprovar que as fontes emissoras são responsáveis pela 

ocorrência de efeitos prejudiciais para a saúde, todas as estações de 

radiocomunicações existentes, autorizadas, terão que forçosamente 

sofrer as adaptações necessárias para corrigir esta situação. 

 

Posto isto, e de acordo com a informação prestada pelo Sr. Chefe da Divisão de 

Ordenamento do Território e Urbanismo, considera-se que no processo de 

decisão, relativo ao procedimento de autorização de instalação da infraestrutura 

de suporte da estação de radiocomunicações em apreço, foram cumpridas todas 

as formalidades legais aplicáveis, foi assegurado o correto ordenamento do 

território e garantida a melhoria do acesso dos munícipes da freguesia de S. 

Francisco aos serviços e tecnologias móveis de telecomunicações, sem descurar 

as orientações da Organização Mundial de Saúde, da Direção Geral de Saúde e 

da ANACOM, em matéria de salvaguarda dos interesses dos munícipes à 
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exposição aos campos de radiofrequências e eventuais efeitos biológicos de 

radiação, assim como garantido o serviço público de comunicações.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 
 

Registou-se a intervenção do seguinte munícipe: 

 

- Luís Caetano: 

Informou ser o morador que reside mais próximo do local onde irá ser colocada a 

antena, facto que lhe desagrada e lamentou que a Câmara defenda de forma 

aguerrida as operadoras de telecomunicações. 

 

O senhor presidente informou o munícipe que, dada esta matéria ter estado 

agendada nos trabalhos da reunião, não seria possível falar sobre o assunto de 

acordo com os preceitos regimentais e legais a que está sujeito o período para 

intervenção do público nas reuniões de Câmara. 

 

O senhor presidente da Câmara agradeceu à Junta de Freguesia de S. Francisco 

na pessoa do seu presidente a cedência das instalações para a realização da 

reunião descentralizada da Câmara Municipal, bem como pela possibilidade que 

nos concedeu de realizarmos durante o período da tarde uma reunião de trabalho 

da Junta de Freguesia, no sentido de identificar alguns dos problemas que existem 

na área territorial da freguesia de S. Francisco, com o objetivo de os resolvermos. 

 

O senhor presidente da Junta de Freguesia de S. Francisco agradeceu à Câmara 

ter efetuado a reunião descentralizada na freguesia, mas lamentou que no período 

de intervenção do público presente não seja possível falar de assuntos tratados 

durante a reunião. 

 

O senhor presidente da Câmara Municipal reiterou que o impedimento para os 

munícipes no que respeita à apresentação de questões que tenham sido versadas 
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durante a reunião resulta diretamente da Lei aplicável e do regimento, pelo que se 

limitou a cumprir com os normativos constantes dos referidos diplomas legal e 

regulamentar. 

 

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 23:50 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. 


