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Aos dois dias do mês de Março do ano de dois mil e onze, 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, Susana Isabel de
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.

Seguidamente, procedendo-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 trezentos e trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e
três euros e vinte cêntimos.

A Câmara tomou conhecimento.

PAGAMENTOS

A senhora Vereadora Susana Isabel Freitas Custódio informou a Câmara que, entre
os dias 16/02/2011 e 01/03/2011, foi autorizado o pagamento da despesa, no valor
de quinhentos e noventa e cinco mil e vinte e quatro euros e treze cêntimos, a que
correspondem as ordens de pagamento emitidas do número 2034 ao número 2292.

A Câmara tomou conhecimento.
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ACTA

A acta referente à reunião ordinária, realizada em 16 de Fevereiro de 2011, foi
retirada para posterior deliberação.

VOTO DE PESAR A JOSÉ FREIRE

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:

«Faleceu, no dia 25 de Fevereiro, José Freire. Foi com enorme consternação que
recebemos a notícia do seu falecimento.

Relembramos com saudade o homem que adoptou Alcochete como sua terra natal.

A Câmara Municipal de Alcochete prestou-lhe a devida homenagem em vida,
conferindo-lhe a atribuição da “Medalha Dourada da Restauração do Concelho”,
nas passadas Comemorações da Restauração do Concelho, realizadas em Janeiro
do presente ano.

Colaborador regular da Câmara Municipal e da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro
de 1898 em muitas acções realizadas, a CMA prestou-lhe ainda homenagem com o
grande espectáculo “O Homem, a Voz, o Fado…”, realizado em Dezembro de 2006,
no Fórum Cultural de Alcochete, e que celebrou, na altura, os seus 45 anos de
carreira.

José Freire, a sua amizade e a sua obra perdurarão para sempre na memória de
todos quantos, como nós, privaram com ele.

Amigo da nossa terra e das nossas gentes, o seu desaparecimento constitui uma
enorme perda para o Concelho de Alcochete.
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A Câmara Municipal, reunida em sessão pública, manifesta o seu profundo pesar
pelo falecimento de José Freire, presta-lhe a sua homenagem pública rendendo-lhe
um minuto de silêncio e endereça à sua família as mais sentidas condolências.

Até sempre, Zé!»

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

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO E APROVAÇÃO DE CONTRATO DE UMA PEÇA DE
ELSA MARIA NOBRE FONTAINHA

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

«A Sra. D. Elsa Maria Nobre Fontaínha pretende doar à Câmara Municipal de
Alcochete uma peça, proveniente da 3.ª edição do evento Pintar Alcochete ao Vivo.

Assim, somos a propor que o Órgão Colegial Executivo do Município delibere sobre
a aceitação da doação e aprove o respectivo contrato.»

Submetida à discussão, o senhor Vereador José Navarro Lopes Gemas propôs
algumas correcções ao texto (retirar as palavras “lista” e “constam”), o que foi
aceite.

Submetida à votação, a Câmara deliberou aceitar a doação e aprovar o referido
contrato, por unanimidade, bem como anexá-lo como Doc. 1.

REUNIÕES DE CÂMARA DESCENTRALIZADAS PARA O ANO DE 2011

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
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«As reuniões de Câmara descentralizadas, iniciadas em 2006, criadas com a
intenção de permitir uma maior proximidade aos munícipes e garantir o mais rápido
e fácil acesso à informação bem como proporcionar a participação efectiva dos
cidadãos na vida do Município, têm tido um grande êxito junto da população, o que
incentiva este Executivo a mantê-las.

Assim, proponho a realização de Reuniões de Câmara Descentralizadas nas
freguesias de Alcochete, Samouco e S. Francisco e nos lugares de Passil e Fonte
da Senhora, duas vezes por ano, em cada freguesia/lugar.

Metodologia:
As Reuniões de Câmara Descentralizadas serão realizadas de forma alternada, ou
seja, uma reunião de Câmara no edifício dos Paços do Concelho e a imediatamente
subsequente na freguesia/lugar predeterminada de acordo com o cronograma
abaixo indicado, com excepção dos meses de Julho e de Agosto.

De forma a permitir uma elevada participação pública, o horário da realização das
reuniões será às 21h00.

Estas terão início no dia 30 de Março e terminarão a 23 de Novembro.»

Local

1.º Semestre

2.º Semestre

S. Francisco

30 de Março

20 de Julho

Junta de Freguesia

Samouco

27 de Abril

31 de Agosto

Junta de Freguesia

Valbom

25 de Maio

28 de Setembro

Vulcanense Futebol
Clube

Passil

8 de Junho

26 de Outubro

Centro Comunitário do
Passil

Fonte da
Senhora

22 de Junho

23 de Novembro

Delegação da Junta de
Freguesia de Alcochete
na Fonte da Senhora
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade.

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES –
CLIENTE N.º 1276613

Pelo senhor Vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi apresentada a seguinte
proposta:

«De acordo com proposta técnica e depois de consultar o histórico do cliente,
propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 3
prestações no valor de €30,39 cada (€91,17 / 3 = €30,39), com início em Fevereiro
de 2011.»

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

«Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 3
prestações do valor de €91,17, referente ao cliente supracitado.
Considerando que:

1. Na sequência dos procedimentos administrativos conducentes à cobrança
das dívidas relacionados com os consumos de água o cliente n.º 1276613,
Américo João Rodrigues Lajoso, veio solicitar à Câmara o pagamento da
dívida em prestações alegando dificuldades económicas;
2. A dívida é no valor de €91,17.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de
fraccionamento, em 3 prestações, por unanimidade.
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FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES –
CLIENTE N.º 2838484

Pelo senhor Vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi apresentada a seguinte
proposta:

«Considerando que:

1. Na sequência dos procedimentos administrativos conducentes à cobrança
das dívidas relacionados com os consumos de água o cliente nº 2838484 –
Maura Raquel Matos Anacleto veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida
em prestações alegando dificuldades económicas;
2. A dívida é no valor de 93,76 €.

Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 10
prestações no valor de 9,38 € cada (93,76 € / 10 = 9,38 €) com início em Fevereiro
de 2011.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de
fraccionamento, em 10 prestações, por unanimidade.

TRANSFERÊNCIAS (ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS)
¾ Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foram
apresentadas as seguintes propostas:

1 – «A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete organiza,
uma vez mais, os Bailes de Carnaval, com o objectivo de angariar fundos para a
Associação.

Para o efeito apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 4.º do
Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia.
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A candidatura efectuada insere-se no âmbito do Programa de Realização de
Actividades Pontuais, revestindo-se de grande importância para o Município de
Alcochete.

Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €500,00
(quinhentos euros), para fazer face aos encargos decorrentes com a actividade.»

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

2 – «Dando cumprimento ao protocolo vigente, celebrado entre o Município de
Alcochete e o Agrupamento Vertical de Escolas de Alcochete, proponho a
atribuição de um apoio financeiro de €1.781,45 (mil, setecentos e oitenta e um
euros e quarenta e cinco cêntimos), referente à utilização do pavilhão desportivo da
Escola E.B. 2, 3 El-Rei D. Manuel I, de Alcochete, nas épocas de 2009/2010.»

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

¾ Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foram apresentadas as seguintes propostas:

1 – «De acordo com a Lei 159/99 de 14 de Setembro que estabelece o quadro de
transferências de atribuições e competências para as autarquias locais, e com o
Despacho n.º 14368-A/2010 que regula as condições de acção social escolar,
nomeadamente apoio alimentar, auxílios económicos para os alunos do pré-escolar
e 1.º ciclo proponho a transferência de verbas para o Agrupamento de Escolas ElRei D. Manuel I que a seguir se enuncia.

Assim passa a descriminar-se a atribuição das medidas, acima descritas, de acordo
com o previsto no anexo III do referido despacho, apresentando a respectiva
fórmula de cálculo:
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Apoio alimentar – 2.º período – 2010/2011:

Descrimina-se, seguidamente, o preço das refeições aprovado em Anexo I, do
Despacho n.º 14368-A/2010, apresentando a fórmula de cálculo:

[ nº de alunos Escalão A x 1.46 € x nº de dias do 2º período = total ]
[ nº de alunos Escalão B x 0.73 € x nº de dias do 2º período = total ]

Escola Básicas:
•

Escola do 1.º Ciclo N.º 1 de Alcochete
14 x 1.46 € x 67 = 1 369.48 €
11 x 0.73 € x 67 = 538.01 €

•

Escola do 1.º Ciclo N.º 2 de Alcochete
22 x 1.46 € x 67 = 2 152.04 €
14 x 0.73 € x 67= 684.74 €

•

Escola Básica da Restauração
25 x 1.46 € x 67 = 2 445.50 €
24 x 0.73 € x 67 = 1 173.84 €

•

Escola Básica do Passil
16 x 1.46 € x 67 = 1 565.12 €
4 x 0.73 € x 67 = 195.64 €

•

Escola Básica de São Francisco
11 x 1.46 € x 67 = 1 076.02 €
12 x 0.73 € x 67 = 586.92 €

•

Escola Básica do Samouco
22 x 1.46 € x 67 = 2 152.04 €
26 x 0.73 € x 67 = 1 271.66 €
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Total de apoio alimentar Escolas Básicas: 15 211.01 €
Apoio Alimentar – Jardins-de-infância:
•

Jardim-de-infância da Restauração
9 x 1.46 € x 67 = 880.38 €
6 x 0.73 € x 67 = 293.46 €

•

Jardim-de-infância do Passil
11 x 1.46 € x 67 = 1 076.02 €
4 x 0.73 € x 67 = 195.64 €

•

Jardim-de-infância de São Francisco
7 x 1.46 € x 67 = 684.74 €
7 x 0.73 € x 67 = 342.37 €

•

Jardim-de-infância do Samouco
7 x 1.46 € x 67 = 684.74 €
10 x 0.73 € x 67 = 489.10 €

Total alimentação Jardins-de-infância – 4 646.45 €

Apoio alimentar – Comparticipação do município:

Descrimina-se o valor da comparticipação máxima no custo da refeição que o
município atribui, de acordo com o Anexo I, do Despacho n.º 14368-A/2010, como
apoio adicional ao preço médio da refeição, apresentando a fórmula de cálculo
para o pré-escolar e 1.º ciclo:

[ n.º de alunos Escalão A e B x 0.22 € (comparticipação máxima no custo da
refeição) x n.º de dias do 2.º período = total ]
•

Escola do 1.º Ciclo N.º 1 de Alcochete
25 x 0.22 € x 67 = 368.50 €
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•

Escola do 1.º Ciclo N.º 2 de Alcochete
36 x 0.22 € x 67 = 530.64 €

•

Escola Básica da Restauração
48 x 0.22 € x 67 = 707.52 €

•

Escola Básica do Passil
20 x 0.22 € x 67 = 294.80 €

•

Escola Básica de São Francisco
23 x 0.22 € x 67 = 339.02 €

•

Escola Básica do Samouco
48 x 0.22 € x 67 = 707.52 €

Total da comparticipação máxima para as Escolas Básicas: 2 948.00 €
•

Jardim-de-infância da Restauração
15 x 0.22 € x 67 = 221.10 €

•

Jardim-de-infância do Passil
15 x 0.22 € x 67 = 221.10 €

•

Jardim-de-infância de São Francisco
14 x 0.22 € x 67 = 206.36 €

•

Jardim-de-infância do Samouco
17 x 0.22 € x 67 = 250.58 €

Total da comparticipação máxima para os Jardins-de-infância: 899.14 €

Total da proposta: 23 704.60 €»
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por unanimidade.

2 – «Na primeira quinzena do mês de Março, o Rotary Clube de Montijo irá realizar
rastreios visuais às crianças do 1.º Ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico e do 5.º Ano
do 2.º Ciclo do Ensino Básico sendo que, posteriormente, os resultados respectivos
serão dados a conhecer às autarquias locais e ao centro de saúde.

Pelo exposto, e à semelhança do que vem sendo habitual, propõe-se a atribuição
de um apoio financeiro de €300,00 (trezentos euros), ao Rotary Clube de Montijo,
para ajudar a fazer face às despesas tendentes à actividade em causa.»

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

INFORMAÇÕES
¾ Pelo senhor Presidente foi prestada a seguinte informação:

1 – Destaques da actividade do Presidente da Câmara no período
compreendido entre 23 de Novembro/2010 e 28 de Fevereiro/2011
«Novembro:
- Plantação de árvores no Concelho, no âmbito das comemorações da Semana
da Floresta (25/26.11.10);
- Presença na Assembleia Intermunicipal da AMRS (29.11.10);
- Presença na Assembleia Intermunicipal da AIA (29.11.10);
- Reunião com o Partido Social Democrata sobre os documentos previsionais
para 2011 (29.11.10);
- Reunião na CCDRLVT (30.11.10).
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Dezembro:
- Presença no Aniversário da Sociedade Filarmónica Progresso e Labor
Arouquense (01.12.10);
- Abertura do Seminário da ADREPES, que se realizou no Fórum Cultural de
Alcochete (02.12.10);
- Recepção a uma delegação de empresários de Villefontaine (França)
(06.12.10);
- Apresentação de cumprimentos do novo Comandante da Base Aérea n.º 6
(09.12.10);
- Reunião de Câmara (09.12.10);
- Reunião do Arco Ribeirinho Sul, no Montijo (10.12.10);
- Reunião com a Comissão de homenagem ao Sr. Eng.º Samuel Lupi
(10.12.10);
- Presença nas comemorações de Aniversário e Festa de Natal da Associação
de Reformados de Samouco (11.12.10);
- Inauguração da Exposição “Regeneração Urbana de Alcochete”, nos Paços do
Concelho (11.12.10);
- Presença no Encontro de Escolas de Sevilhanas, na Fonte da Senhora
(12.12.10).
- Distribuição de livros às crianças das escolas do 1.º ciclo e Jardins-de-infância
do Concelho de Alcochete (14 e 15.12.10);
- Reunião do PROT-AML, na Câmara Municipal do Seixal (15.12.10);
- Reunião na Junta Metropolitana de Lisboa (16.12.10);
- Jantar de Natal dos Trabalhadores das Autarquias do Concelho de Alcochete
(17.12.10);
- Presença na Festa de Natal da Comissão de Reformados de Alcochete
(19.12.10);
- Reunião do Conselho Consultivo da Sociedade Arco Ribeirinho Sul (20.12.10);
- Assembleia Municipal (21.12.10).
Janeiro:
- Reunião de Câmara (05.01.11);

Reunião de 2011.03.02
Acta n.º 06

14

- Visita da Comissão Directiva do QREN – Quadro de Referência Estratégico
Nacional (06.01.11);
- Reunião de Câmara Extraordinária (12.01.11);
- Reunião com a Administração do Porto de Lisboa (13.01.11);
- Presença na Inauguração do Salão “Joaquim Nunes Janeiro”, da Sociedade
Imparcial 15 de Janeiro de 1898 (15.01.11);
- Presença na Sessão Solene de Comemoração do 113.º Aniversário da
Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 (15.01.11);
- Apresentação de cumprimentos às entidades oficiais e colectividades da Vila
de Alcochete, no âmbito das Comemorações da Restauração do Concelho
(15.01.11);
- Sessão Solene da Restauração do Concelho, nos Paços do Concelho
(16.01.11);
- Reunião com a empresa de telecomunicações “Optimus” (18.01.11);
- Reunião de Câmara (19.01.11);
- Presença na reunião da Junta Metropolitana de Lisboa (20.01.11);
- Presença nas Comemorações do 20º Aniversário da Associação Cultural e
Desportiva do Rancho Folclórico Danças e Cantares do Passil (22.01.11);
- Reunião extraordinária da Junta Metropolitana de Lisboa (27.01.11);
- Presença no Concerto de Aniversário da Banda da Sociedade Imparcial 15 de
Janeiro de 1898, no Fórum Cultural (30.01.11);
- Reunião do Conselho Consultivo da Sociedade Arco Ribeirinho Sul (31.01.11).
Fevereiro:
- Reunião de Câmara (02.02.11);
- Reunião com a empresa de telecomunicações “Vodafone” (04.02.11);
- Reunião com o Presidente do Conselho Administrativo da Caixa de Crédito
Agrícola (07.02.11);
- Presença na Noite de Sevilhanas, no Fórum Cultural (11.02.11);
- Reunião com a Direcção da Casa do Povo de Alcochete (14.02.11);
- Reunião de Câmara (16.02.11);
- Reunião na Junta Metropolitana de Lisboa (17.02.11);
- Reunião sobre PARFRA (23.02.11);
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- Assembleia Municipal (25.02.11).»
A Câmara tomou conhecimento.

Mais foi deliberado aprovar a presente acta 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 actual redacção.

ENCERRAMENTO

E nada mais havendo a tratar, pelas 18:00 horas, o Senhor Presidente declarou
encerrada a reunião da qual, para constar, se lavrou a presente acta que eu, Idália
Maria Coelho Fonseca Bernardo, Coordenadora Técnica, subscrevo e assino.
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