MUNICÍPIO DE ALCOCHETE
CÂMARA MUNICIPAL

N.º 13
ACTA

DA

REUNIÃO

REALIZADA
EM 08 DE JUNHO DE 2011

ORDINÁRIA

ÍNDICE

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA ........................................................................................... 4
PAGAMENTOS............................................................................................................................ 4
ACTA ........................................................................................................................................... 5
RECURSOS FINANCEIROS
1.ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE 2011 – ACTIVIDADES
MAIS RELEVANTES E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS .................................... 5
1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2011 ............................................................................... 6
REPARTIÇÃO DO FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (FEF) PARA O ANO
DE 2012 ................................................................................................................................... 7
EMPREITADAS E FORNECIMENTOS
“MARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO CONCELHO” – PROC.º
I-05/09 – HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA ................................... 8
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE
AVENÇA DE ANTÓNIO JORGE DOS SANTOS BATISTA .......................................................... 8
TRANSFERÊNCIA (ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO) ................................................... 10
INFORMAÇÕES......................................................................................................................... 10
ENCERRAMENTO ..................................................................................................................... 17

Reunião de 2011.06.08
Acta n.º 13

2

Aos oito dias do mês de Junho do ano de dois mil e onze, no Centro Comunitário do
Passil, 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, Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado, Jorge
Manuel Pereira Giro, António Dias dos Santos Maduro e José Navarro Lopes
Gemas.

Não compareceu a senhora Vereadora Susana Isabel Freitas Custódio, por motivo
considerado justificado.

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião.

Aberto o período de Antes da Ordem do Dia, o senhor Presidente da Câmara
Municipal informou que o Grupo Folclórico da Associação Cultural Danças e
Cantares do Passil, nesta data, viajava para o Luxemburgo a fim de efectuar
algumas actuações. Em face disso, propôs que a Câmara formulasse votos de boa
sorte e boa viagem e, também de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido,
numa perspectiva etnográfica de perpetuação dos valores da memória e da
identidade desta localidade.

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta, por
unanimidade, e dar conhecimento da mesma à referida colectividade.

O senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado deu
conhecimento da rectificação às deliberações tomadas em reunião de 13 de Abril e
11 de Maio do corrente ano, referentes a Contrato de Prestação de Serviços, sendo
que onde se lê “emitir parecer”, deve ler-se “aprovar”, o que foi aceite.

O senhor Vereador José Navarro Lopes Gemas solicitou informação relativa ao
andamento das obras da empreitada de “Construção do Centro Escolar de S.
Francisco”, em virtude de lhe parecer que as mesmas estão paradas e também
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questionou se, face ao atraso verificado, o Centro abrirá no início do próximo ano
lectivo.

O senhor Presidente da Câmara e os senhores Vereadores José Luís dos Santos
Alfélua Ferreira e Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado prestaram
os devidos esclarecimentos.

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 novecentos e trinta e oito mil, trezentos e trinta e oito
euros e setenta e seis cêntimos.

A Câmara tomou conhecimento.

PAGAMENTOS

O senhor Presidente informou a Câmara que, entre os dias 25/05/2011 e
07/06/2011, foi autorizado o pagamento da despesa, no valor de trezentos e doze
mil, quatrocentos e vinte e cinco euros e trinta e nove cêntimos, a que
correspondem as ordens de pagamento emitidas do número 3638 ao número 3820.

Foi também dado conhecimento da rectificação, relativa à numeração das Ordens
de Pagamento presente em reunião de 25 de Maio de 2011, onde se lê “do número
3458 ao número 3637”, deverá ler-se “do número 3401 ao número 3637.”

A Câmara tomou conhecimento.
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ACTA

Submetida à discussão e votação a acta de 25 de Maio de 2011, foi a mesma
aprovada por unanimidade.

RECURSOS FINANCEIROS
1.ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE 2011 – ACTIVIDADES
MAIS RELEVANTES E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:

«A primeira revisão às Grandes Opções do Plano de 2011 apresenta uma
Modificação no valor de €386.578,00.

As Actividades Mais Relevantes registam uma Modificação no montante de
€380.178,00, ou seja, foram reforçadas Acções no valor de €387.078,00 e anuladas
acções no montante de €6.900,00.

O Plano Plurianual de Investimentos apresenta uma Modificação no montante de
€6.400, ou seja, foram reforçadas Acções no valor de €296.456,00 e anuladas
Acções no montante de €290.056,00.

Assim, proponho:

- A aprovação da 1.ª revisão às Grandes Opções do Plano, que apresenta uma
Modificação no valor de €386.578,00.

- A aprovação à 1.ª revisão às Actividades Mais Relevantes, que regista uma
Modificação, no montante de €380.178,00.

- A aprovação à 1.ª revisão ao Plano Plurianual de Investimento, que apresenta
uma Modificação no valor de €6.400,00.
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1. Mais proponho, que a presente proposta seja submetida à Assembleia
Municipal para deliberação.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por maioria, com 2 abstenções dos senhores Vereadores do PS e 4 votos a favor
da CDU, bem como anexar os respectivos documentos como Doc. 1.

Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal.

1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2011

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:

«A primeira revisão ao Orçamento da Receita de 2011 aumentou o valor das
dotações orçamentais, em €436.883,00.

As Outras Receitas aumentaram €436.883,00 que corresponde ao Saldo da
Gerência Anterior.

O Orçamento da Despesa apresenta reforços nas rubricas orçamentais, no valor de
€958.943,00 e anulações nas rubricas orçamentais no montante de €522.060,00,
representando um aumento global do Orçamento da Despesa, no valor de
€436.883,00.

Nas Despesas Correntes foram reforçadas rubricas no montante de €669.557,00 e
anuladas rubricas orçamentais no valor de €232.674,00, representando um
aumento de €436.883,00, que se deve à utilização do Saldo de Gerência.

Nas Despesas de Capital foram reforçadas rubricas no montante de €289.386,00 e
anuladas rubricas orçamentais, no mesmo valor.

Assim, proponho:
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1. A aprovação da 1.ª revisão ao Orçamento da Receita, que apresenta um
aumento de €436.883,00;
2. A aprovação da 1.ª revisão ao Orçamento da Despesa que importa em
reforços o valor de €958.943,00 e em anulações o montante de €522.060,00,
representando um aumento no valor de €436.883,00;

3. Mais proponho, que a presente proposta seja submetida à Assembleia
Municipal para deliberação.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por maioria, com 2 abstenções dos senhores Vereadores do PS e 4 votos a favor
da CDU, bem como anexar os respectivos documentos como Doc. 2.

Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal.

REPARTIÇÃO DO FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (FEF) PARA O
ANO DE 2012

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:

«De forma a dar cumprimento ao n.º 3 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de
Janeiro (Lei das Finanças Locais), cada Município pode decidir da repartição dos
montantes, referentes ao Fundo de Equilíbrio Financeiro entre receita corrente e de
capital, sendo que a receita corrente não poderá exceder 65% do referido fundo.

De acordo com o n.º 4, do artigo citado, os municípios devem informar anualmente,
até 30 de Junho do ano anterior ao que respeita o orçamento, qual a percentagem
do FEF que deve de ser considerada como transferência corrente, na ausência da
qual é considerada a percentagem de 60%.

Assim, proponho:
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1. Que a repartição do Fundo de Equilíbrio Financeiro para o ano de 2012 seja
60% imputado a receita corrente e 40% imputado a receita de capital.

2. Mais proponho, que a presente proposta seja submetida à Assembleia
Municipal para deliberação.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por maioria, com 2 abstenções dos senhores Vereadores do PS e 4 votos a favor
da CDU.

Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal.

EMPREITADAS E FORNECIMENTOS

“MARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO CONCELHO” – PROC.º I05/09 – HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA
Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua foi apresentado o auto de
vistoria, para efeitos de recepção provisória da empreitada em epígrafe, onde se
refere que os trabalhos se encontram executados de acordo com o estipulado no
Caderno de Encargos e que estão reunidas as condições para a obra ser recebida
provisoriamente.

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o Auto de
Recepção Definitiva, por unanimidade.

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE
AVENÇA DE ANTÓNIO JORGE DOS SANTOS BATISTA

Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado foi
apresentada a seguinte proposta:
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«Nos termos do n.º 4 do artigo 22.º da Lei n.º 55-A/2010, de 3 de Dezembro, e do
n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, alterado pela Lei
n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, a celebração ou a renovação de contratos de aquisição
de serviços carece de parecer prévio vinculativo do órgão executivo. Este parecer
depende da verificação dos seguintes requisitos:

Conforme disposto no n.º 4 do artigo 35.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro,
alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro e Lei n.º 3-B/2010, de 28 de
Abril, para a renovação deste tipo de contratos deverá ser observado o regime legal
de aquisição de serviços, bem como, o dever do contratado em comprovar que tem
regularizadas as obrigações fiscais e de segurança social.

O contrato revestirá a modalidade de avença, tendo como objecto prestações
sucessivas no exercício de profissão liberal, com retribuição certa mensal, podendo
ser feito cessar a todo o tempo, por qualquer das partes, mesmo quando celebrado
com cláusula de prorrogação tácita, com aviso prévio de 60 dias e sem obrigação
de indemnizar.

O presente contrato terá uma duração de 12 meses, tacitamente renovável.

De acordo com as necessidades manifestadas pela Divisão Jurídica, de Recursos
Humanos e Tecnologias, verifica-se a necessidade de renovação desta prestação
de serviços, dado que seria inconveniente o recurso a qualquer modalidade de
relação jurídica de emprego público, pois o trabalho a executar é, nomeadamente,
apoio jurídico, em especial no que concerne ao contencioso e em geral às tarefas
jurídicas que lhe vierem a ser cometidas.

O respectivo contrato de prestação de serviços, terá como valor da prestação
mensal €1.443,53 (+ IVA), logo, não lhe é aplicável o disposto no artigo 19.º da Lei
n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, relativo à redução remuneratória.

Nestes termos, caberá ao órgão executivo aprovar o contrato de prestação de
serviços, aqui proposto.»
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por maioria, com 2 abstenções dos senhores Vereadores do PS e 4 votos a favor
da CDU.

TRANSFERÊNCIA (ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO)
 Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foi apresentada a seguinte proposta:

1 – «A par das tradicionais festas populares das três freguesias do concelho, que
se realizam no Verão, Alcochete assiste, entre os dias 22 e 24 de Junho, aos
festejos em honra de São João Baptista, numa exaltação ao Santo Padroeiro da
vila.

De valor incalculável para a tradição e repercussão da memória da vila de
Alcochete, as Festas de São João revestem-se de uma enorme importância na
preservação da cultura e de um conjunto de tradições do concelho.

Neste sentido, e para o apoio à Comissão de Festas, propõe-se a atribuição de
subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São João Baptista de
Alcochete, no valor de €4.000,000 (quatro mil euros), para fazer face a um conjunto
de despesas inerentes à realização dos festejos.»

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
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«Na sequência da proposta aprovada em reunião de Câmara de 2 de Março último
“Reuniões de Câmara descentralizadas para o Ano de 2011”, informo que a
próxima reunião de Câmara descentralizada se realiza no dia 22 de Junho, no lugar
da Fonte da Senhora, freguesia de Alcochete, na Delegação da Junta de Freguesia
de Alcochete, com início às 21h00 horas.»

A Câmara tomou conhecimento.

2 – Destaques da actividade do Presidente da Câmara no período
compreendido entre 1 de Março e 3 de Junho de 2011

«Março:
- Reunião com o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de
Ministros (01.03.11);
- Reunião de Câmara (02.03.11);
- Reunião com a EDP (04.03.11);
- Reunião com a Lusoponte (10.04.11);
- Visita à Escola de Tecnologias de Informação e Comunicação (11.03.11);
- Reunião com a Comissão de Homenagem ao Eng.º José Samuel Lupi
(28.03.11);
- Presença na visita que o Príncipe Carlos de Inglaterra efectuou às
instalações da Vitacress, em Alcochete (29.03.11);
- Reunião com o Executivo da Junta de Freguesia de S. Francisco (30.03.11);
- Visita à Freguesia (30.03.11);
- Reunião de Câmara descentralizada na Freguesia de S. Francisco
(30.03.11);

Abril:
- Reunião com El Corte Inglês (13.04.11);
- Reunião de Câmara (13.04.11);
- Reunião com a senhora Ministra da Saúde (18.04.11);
- Reunião com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Alcochete (18.04.11);
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- Reunião com a Maxampor (20.04.11);
- Reunião na Junta Metropolitana de Lisboa (21.04.11);
- Reunião de Câmara descentralizada no Samouco (27.04.11);
- Reunião da Assembleia Municipal em S. Francisco (28.04.11);

Maio:
- Presença nas Comemorações do Aniversário da Casa da Malta (01.05.11);
- Reunião com a Eurobis (03.04.11);
- Presença no Jantar de Homenagem ao Eng.º José Samuel Lupi (06.05.11);
- Descerramento do Busto em Homenagem ao Eng.º José Samuel Lupi, no
Largo António dos Santos Jorge (07.05.11);
- Inauguração da Exposição da Protecção Civil, no âmbito do “I Encontro
Distrital de Clubes de Protecção Civil” (11.05.11);
- Reunião de Câmara (11.05.11);
- Reunião com a Santa Casa da Misericórdia (16.05.11);
- Reunião com a Equipa Augusto Mateus e Associados (17.05.11);
- Reunião com Comerciantes de Alcochete (17.05.11);
- Presença na “I Feira de Energia Inteligente na Moita” (20.05.11);
- Reunião com a Comissão de Defesa da Floresta (23.05.11);
- Reunião de Câmara descentralizada no Valbom (25.05.11);
- Reunião/Apresentação de cumprimentos do Presidente do Sporting Clube de
Portugal, Sr. Eng.º Luís Godinho Lopes (30.05.11);
- Reunião com o Sr. Francisco Elias (30.05.11);
- Reunião com as colectividades do Concelho (30.05.11);

Junho:
- Presença nas Comemorações do “Dia Mundial da Criança” (01.06.11);
- Inauguração da Exposição de Fotografia “A Arte de Pegar Toiros”, na Galeria
Municipal (03.06.11);
- Inauguração das Festas de Confraternização Camponesa de S. Francisco
(03.06.11).»

A Câmara tomou conhecimento.

Reunião de 2011.06.08
Acta n.º 13

12

3 – Inauguração da Extensão do Centro de Saúde de Alcochete na freguesia
de Samouco

«Recordo a todos que a inauguração da Extensão do Centro de Saúde de
Alcochete na Freguesia de Samouco terá lugar amanhã, dia 9 do corrente mês,
pelas 17h30 horas.»

A Câmara tomou conhecimento.

 Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi
prestada a seguinte informação:

1 – II Jogos do Futuro da Península de Setúbal 2011

«Realizaram-se, nos dias 27, 28 e 29 de Maio, os II Jogos do Futuro da Península
de Setúbal 2011.

Participaram nesta iniciativa os Municípios de Alcochete, Almada, Barreiro, Moita,
Palmela, Seixal e Sesimbra, onde cada um organizou uma ou mais modalidades
nos seus Concelhos.

O Município de Alcochete ficou com a responsabilidade de organizar as
competições de Futsal e Ténis, que contou com cerca de 120 atletas em
competição, em ambas as modalidades.

A competição de Futsal realizou-se nos Pavilhões Municipais de Alcochete e
Samouco, sendo a selecção do concelho composta por atletas da Casa do Benfica.

Na competição de ténis, que se realizou nos Courts do Complexo Desportivo do
Valbom e no Complexo do Grupo Desportivo Alcochetense, a representação do
município esteve a cargo dos atletas do Vulcanense Futebol Clube.
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O Município de Alcochete esteve ainda representado nas modalidades de Futebol
de sete e de onze, com atletas seleccionados pela Associação Desportiva
Samouquense e o Grupo Desportivo Alcochetense, Escola Municipal de Natação e
alunos da Escola E.B. 2, 3 a nível individual.

Os jogos da modalidade de Futebol de sete desenrolaram-se nos dias 27 e 28 de
Maio, no Caixa de Futebol Campus, no Seixal, e a modalidade de Futebol de onze
realizou-se no dia 29 de Maio, no mesmo local.

Na modalidade de futebol de sete, Alcochete ficou classificado em 4.º lugar num
total de 7 equipas participantes.

Na modalidade de futebol de onze, Alcochete sagrou-se campeão desta
modalidade.

Os nossos participantes nas modalidades de ténis de mesa e natação obtiveram
resultados que prestigiaram os atletas participantes.

De realçar, ainda, a participação da classe de Hip Hop da Prof. Paula Miranda, da
Escola Secundária, no Festival de Abertura dos II Jogos do Futuro da Península de
Setúbal.

A Câmara Municipal agradece o apoio prestado, pela cedência das instalações e
das viaturas ao Vulcanense Futebol Clube e à Junta de Freguesia de Alcochete.

Também um agradecimento especial aos dirigentes, atletas e árbitros dos clubes
referidos. Deve-se a todos eles o êxito alcançado nesta grande iniciativa.»

A Câmara tomou conhecimento.
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1 – Torneio de Futsal

«Realizou-se, de 5 de Abril a 7 de Maio de 2011, um torneio de Futsal, nos
escalões de petizes, traquinas, benjamins e infantis, integrado nas comemorações
do 25 de Abril e 1.º de Maio.

Este torneio teve a participação de 19 equipas em representação de 6 Clubes:

Associação Desportiva Samouquense, Casa do Benfica em Alcochete, Futebol
Clube de S. Francisco, Grupo Desportivo Alcochetense, Grupo Desportivo da
Barroca d’ Alva e Sport Clube do Samouco.

Este torneio contou com a presença de 264 atletas.

Apitaram gratuitamente os jogos do torneio, os árbitros Ernesto Catarino, António
Silva, Denise Portela, Mário Santos e Daniela Matos.

No final do Torneio a Câmara Municipal ofereceu um troféu a cada equipa e a cada
árbitro, e uma medalha a cada atleta.»

A Câmara tomou conhecimento.

 Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foi prestada a seguinte informação:

1 – Dia Mundial da Criança

«Decorreu, durante a manhã dia 1 de Junho de 2011, no Complexo Desportivo do
Valbom e no Jardim do Rossio, o programa de comemorações do Dia Mundial da
Criança para todos os alunos do pré – escolar e 1.º ciclo do concelho de Alcochete,
contando com a participação de cerca de 1400 crianças, de todas as escolas
públicas, IPSS e do Colégio Estrela do Mar.
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As actividades para o 1.º ciclo do Ensino Básico foram realizadas no complexo
Desportivo do Valbom e do programa constaram 12 actividades desportivas e 4
actividades lúdicas/expressivas, distribuídas pela Piscina Municipal, Pavilhão de
Alcochete, Polidesportivo, Jardim do Albergue, Parque do Valbom e Escola Básica
n.º 2 de Alcochete.

O Ensino Pré-Escolar concentrou-se no Jardim do Rossio, com um programa de 5
actividades desportivas, lúdicas/ expressivas.

A colaboração dos Alunos do Curso Tecnológico de Desporto e do Curso
Profissional de Técnicos de Apoio à Infância, da Escola Secundária de Alcochete,
foi fundamental para o sucesso das actividades, bem como o empenho das
Divisões da Câmara Municipal de Alcochete envolvidas.

Salienta-se o apoio imprescindível prestado pela GNR de Alcochete e de várias
empresas, que gentilmente cederam matérias-primas para a realização desta
grande iniciativa.»

A Câmara tomou conhecimento.

 Pelo senhor Vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi prestada a
seguinte informação:

1 – Estação Elevatória

«Informo que a estação elevatória do Passil só entrará em funcionamento no mês
de Agosto do corrente ano.»

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.
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ENCERRAMENTO

E nada mais havendo a tratar, pelas 22:20 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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