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Aos três dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e dez, 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 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 novecentos e vinte e nove mil e vinte e cinco euros
e trinta e quatro cêntimos.
A Câmara tomou conhecimento.

PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou a Câmara que foi autorizado o pagamento das
despesas, no valor de novecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte e
quatro euros e trinta e dois cêntimos, a que correspondem as ordens de
pagamento emitidas do número 766 ao número 1361.
A Câmara tomou conhecimento.
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ACTA
A Câmara deliberou aprovar a acta da reunião ordinária, realizada em 20 de
Janeiro de 2010, por unanimidade.

EMPREITADAS E FORNECIMENTOS

“REMODELAÇÃO DO LARGO UNIDOS VENCEREMOS – B.º 25 DE
ABRIL” – PROC.º I-23/03 – HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO
DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS
Presente o auto de vistoria, para efeitos de recepção definitiva 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 definitivamente.
Mais propôs o senhor Vereador José Luís Alfélua, de acordo com a informação
técnica da Divisão de Obras Municipais e Rede Viária, n.º 11/10, o cancelamento
das garantias bancárias.
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o Auto de
Recepção Definitiva, bem como autorizar o cancelamento das garantias
bancárias, por unanimidade.

“REVITALIZAÇÃO DO MUSEU DO SAL E ENQUADRAMENTO
PAISAGÍSTICO – ENQUADRAMENTO PAISAGÍSTICO” – PROC.º I-03/04 –
HOMOLOGAÇÃO
DO
AUTO
DE
RECEPÇÃO
DEFINITIVA E
CANCELAMENTO DE GARANTIAS, DEPÓSITOS DE GARANTIA E
RETENÇÕES
Presente o auto de vistoria, para efeitos de recepção definitiva da empreitada em
epígrafe, onde se refere que os trabalhos se encontram executados de acordo
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com o estipulado no Caderno de Encargos e que estão reunidas as condições
para a obra ser recebida definitivamente.
Mais propôs o senhor Vereador José Luís Alfélua, de acordo com a informação
técnica da Divisão de Obras Municipais e Rede Viária, n.º 15/2010, o
cancelamento das garantias bancárias, depósitos de garantia existentes no
processo, bem como a restituição de valores retidos nos autos de medição.
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o Auto de
Recepção Definitiva, bem como autorizar o cancelamento de garantias, depósitos
de garantia e retenções, por unanimidade.

REDE DE ESGOTOS DO BAIRRO DO MAÇÃS E TERROAL, LIGAÇÃO DO
TERROAL AO PASSIL – PROC.º I-5/99 – EXTINÇÃO DE CAUÇÕES –
RECTIFICAÇÃO DA PROPOSTA APROVADA A 23 DE DEZEMBRO DE
2009
Pelo senhor Vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi apresentada a seguinte
proposta:
«Na sequência da aprovação da proposta supracitada, o adjudicatário detectou
que os valores não se encontravam correctos, existindo, por isso, a necessidade
de rectificar os valores anteriormente aprovados.
Assim propõe-se:
À digníssima Câmara a aprovação da extinção da caução das garantias
bancárias n.º 02.0448261 no valor de €1.909,90 (382.900$00) emitida pelo Banco
Português do Atlântico, em 15 de Março de 2000; n.º 02-0470404 no valor de
€3.525,94 (706.887$00), emitida pelo Banco Português do Atlântico, em 24 de
Maio de 2000; n.º 02-0475613 no valor de €2.184,21 (437.894$00), emitida pelo
Banco Português do Atlântico; n.º 320-02-0493381 no valor de €2.353,27
(471.788$00), emitida pelo Banco Comercial Português, em 28 de Agosto de
2000; n.º 320.02.0497421 no valor de €1.139,43 (228.436$00), emitida pelo
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Banco Português do Atlântico, em 20 de Setembro de 2000; n.º 02-0489573 no
valor de €1.139,43 (228.436$00), emitida pelo Banco Comercial Português, em
09 de Agosto de 2000; n.º 02.0455831 no valor de €1.493,25 (299.369$00),
emitida pelo Banco Português do Atlântico; n.º 02.0433990 no valor de €1.805,25
(361.920$00), emitida pelo Banco Português do Atlântico, em 26 de Janeiro de
2000 e n.º 02.0420165 no valor de €14.637,57 (2.934.570$00), emitida pelo
Banco Português do Atlântico, em 16 de Dezembro de 1999, de acordo com o
artigo 210.º do Decreto-Lei n.º 405/93 de 10 de Dezembro.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de
rectificação, por unanimidade.

OPÇÃO GESTIONÁRIA 2010
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 7.º e do n.º 1 e 2 do artigo 46.º, ambos
da Lei n.º 12-A/2008, de 27/02, (LVCR), e considerando que nos termos do n.º 2
do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03/09, que adapta a LVCR à
administração local, compete ao órgão executivo deliberar sobre o montante
máximo de cada um dos seguintes encargos:
1. Recrutamentos a efectuar no ano de 2010, de acordo com os lugares
previstos em mapa de pessoal e não providos;
2. Alterações de posições remuneratórias;
2.1 Alteração de posicionamento remuneratório
2.2

Alteração

de

posicionamento

remuneratório

por

opção

gestionária
3. Atribuição de prémios de desempenho
Propõe-se o seguinte:
1. Recrutamentos a efectuar
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Determinar o montante máximo a despender com o recrutamento de
trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos, e não
ocupados, no mapa de pessoal da Câmara Municipal de Alcochete:
a) Postos de trabalho em regime de contrato por tempo indeterminado
Dotação: €401.300,00
b) Postos de trabalho em regime de comissão de serviço
Dotação: € 185.600,00
c) Postos de trabalho em regime de contrato de trabalho a termo certo
Dotação: € 23.800,00
2. Alterações de posições remuneratórias;
2.1 Alteração de posicionamento remuneratório obrigatórias
Por não se verificarem os pressupostos legais, no ano de 2010, para a alteração
obrigatória de posicionamento remuneratório, previsto no n.º 6 do artigo 47.º da
LVCR, não é definida dotação de verba para esse efeito.
2.2 Alteração de posicionamento remuneratório por opção gestionária:
Considerando os objectivos estratégicos da Câmara Municipal, a dimensão do
trabalho, ao nível da exigência do mesmo, dos resultados alcançados, cuja
prossecução implica o envolvimento e empenho dos trabalhadores, é
considerado importante para a gestão desta Câmara Municipal, não obstante o
esforço financeiro que daí resulta, recorrer ao mecanismo gestionário que a
LVCR faculta para reconhecer o esforço e empenho dos trabalhadores desta
autarquia.
Com a mudança de paradigma imposta pelo novo quadro legislativo em matéria
de recursos humanos, muitos foram os trabalhadores que viram todas as suas
expectativas de evolução em termos de carreira cair num vazio, primeiro com o
congelamento dos escalões e depois com a LVCR que introduziu medidas
fortemente restritivas a nível da ascensão na carreira, com a supressão das
diversas categorias em quase todas as carreiras e a introdução de quotas a nível
das avaliações de desempenho, devem ser tomadas medidas de reconhecimento
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e valorização do capital humano da Câmara Municipal de Alcochete, que
permitam enquadrar a mudança de posicionamento remuneratório relativamente
aos trabalhadores que não foram englobados nos processos de promoção
operados até 31 de Dezembro de 2008, bem como aqueles que estando
inseridos em carreiras unicategoriais se encontram há alguns anos posicionados
no mesmo nível remuneratório.
Deste modo, são integrados no universo das alterações de posicionamento
remuneratório por opção gestionária nos termos dos artigo 47.º e 113.º, ambos da
LVCR, todas as carreiras e categorias do regime geral, que relativamente ao
tempo decorrido desde o último posicionamento remuneratório em que se
encontram (que poderá retroagir no máximo até 2004) tenham obtido nas última
avaliações de desempenho os pressupostos previstos na al. c) do n.º 1 do já
referido artigo 47.º.
Dotação dos montantes máximos dos encargos com o universo a abranger:
€112.299,01

CARREIRA/CATEGORIA

VERBA ORÇAMENTADA

Técnico Superior

€10.476,59

Assistente Técnico

€19.127,50

Assistente Operacional

€82.694,92

TOTAL

€112.299,01

3. Prémios de desempenho
Para além, de se tratar de matéria nova e de grande melindre, cuja previsão
legal, parece indiciar soluções contrárias aos princípios constitucionais da
igualdade e do mérito, cuja decisão carece de melhor fundamentação, não estão
reunidos os pressupostos legais que pudessem determinar a sua atribuição.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
maioria, com 2 abstenções dos Vereadores do PS e 5 votos a favor da CDU.
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PEDIDO DE FRACCIONAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA – CLIENTE N.º
1282261
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 n.º
1282261, Condomínio do Prédio n.º 8 da Rua Vasco da Gama, em
Samouco, veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida em prestações
alegando dificuldades económicas;
2. A dívida é no valor de €306,99.
Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 10
prestações no valor de €30,69 cada (€306,99/10=€30,69) com início em
Fevereiro.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o fraccionamento
da dívida, em 10 prestações, por unanimidade.

PEDIDO DE FRACCIONAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA – CLIENTE N.º
1273012
Considerando que:
1. Na sequência dos procedimentos administrativos conducentes à cobrança
das dívidas relacionados com os consumos de água o cliente n.º 1273012,
Fernando Manuel Freire Magueta, veio solicitar à Câmara o pagamento da
dívida em prestações, alegando dificuldades económicas;
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2. A dívida é no valor de €304,24.
Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 10
prestações no valor de €30,42 cada (€304,24/10=€30,42) com início em
Fevereiro.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o fraccionamento
da dívida, em 10 prestações, por unanimidade.

SUBSÍDIOS
 Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foram
apresentadas as seguintes propostas:
1 – «A Associação de Caçadores de Alcochete pretende continuar o plano de
ordenamento e exploração cinegética, de forma a proporcionar a todos os seus
associados as melhores condições desta prática desportiva.
Para o efeito, apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 3.º do
Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia.
A candidatura efectuada insere-se no âmbito do Programa de Actividades
Regulares. Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de
€1.750,00, a atribuir em duas tranches de €875,00, para fazer face aos encargos
decorrentes com o plano.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.
2 – «A Academia de Futsal de Alcochete está a promover a prática desportiva
para a formação na modalidade de Futsal época 2009/2010.

Reunião de 2010.02.03
Acta n.º 03

10

Para o efeito apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 3.º do
regulamento de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia.
A candidatura efectuada insere-se no âmbito do Programa de Apoio às
Actividades Regulares e tem como finalidade:
a) Enquadramento técnico;
b) Apetrechamento;
c) Transportes/deslocações;
d) Aluguer de instalações.
Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €1000,00 (mil
euros), repartido em duas tranches de €500,00 (quinhentos euros) cada uma,
para fazer face aos encargos decorrentes das suas actividades.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.
3 – «O Grupo Académico da Juventude de Alcochete pretende realizar, de 30 de
Março a 3 de Abril de 2010, um Torneio Internacional de Andebol e Futsal no
Concelho de Alcochete.
Apresentou candidatura, ao abrigo do artigo 4.º do Regulamento de Apoio ao
Movimento Associativo desta Autarquia, no âmbito do Programa de Apoio às
Actividades Pontuais, referindo iniciativas que se revestem de interesse para o
município.
O torneio decorrerá em simultâneo nos Pavilhões Gimnodesportivos de Alcochete
e Samouco. Espera-se, com este evento, um aumento de visitantes ao Concelho,
entre praticantes, adeptos e equipas de apoio.
Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €7.500,00
(sete mil e quinhentos euros) repartidos entre duas tranches de €3.750,00 (três
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mil, setecentos e cinquenta euros) para fazer face às despesas decorrentes com
o evento.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

 Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foram apresentadas as seguintes propostas:
1 – «Com vista à manutenção da sua actividade, o Banco Alimentar Contra a
Fome de Setúbal tem vindo a solicitar, uma vez por ano, o apoio financeiro das
Câmaras Municipais da sua região de actuação.
Em Alcochete, durante o ano transacto, essa actividade manifestou-se pela
distribuição de alimentos a três instituições do Concelho que, por sua vez,
apoiaram cerca de 500 pessoas desfavorecidas.
Pelo exposto, propõe-se a atribuição de apoio financeiro de €1000,00 (mil euros)
ao Banco Alimentar Contra a Fome de Setúbal, atendendo à relevância de que se
reveste a sua actividade no Concelho de Alcochete.»
Submetida á discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.
2 – «No âmbito das actividades previstas no Plano Anual de Actividades para o
ano lectivo de 2009/2010, os alunos da Escola Básica 1 n.º 2 de Alcochete irão
realizar uma visita de Natal, deslocando-se ao Teatro Tivoli, em Lisboa, para
assistir ao espectáculo “O Mundo dos Sonhos”, no dia 18 de Dezembro.
No sentido de todos os alunos da escola poderem participar nesta actividade,
proponho a atribuição de subsídio, no valor de €294,00 (duzentos e noventa e
quatro euros) a atribuir ao Agrupamento Vertical de Escolas de Alcochete para
financiar o transporte dos alunos com Acção Social Escolar.
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29 alunos de escalão A x €7,00 = €203.00
13 alunos de escalão B x €7,00 = €91.00
Total de 42 alunos = €294,00»
Submetida á discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.
3 – «No âmbito das actividades previstas no Plano Anual de Actividades para o
ano lectivo de 2009/2010, os alunos do ensino básico e do ensino pré-escolar
irão realizar o tradicional desfile de Carnaval pelas principais artérias da vila de
Alcochete, previsto para o dia 12 de Fevereiro entre as 10:00 e as 12:30 horas.
No sentido de todos os alunos das escolas e jardins-de-infância do Agrupamento
Vertical de Escolas de Alcochete poderem participar nesta actividade, proponho a
atribuição de subsídio de €1.500,00 para financiar os materiais a utilizar na
confecção de fatos de Carnaval.
À semelhança do ano anterior, a Escola Básica do Samouco, Jardim-de-infância
e IPSS realizam o desfile de Carnaval na vila do Samouco, no mesmo dia e
horário de Alcochete.»
Submetida á discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.
4 – «Com o intuito de requalificar a sua sede, a Direcção da Casa do Povo de
Alcochete, procedeu à reparação e remodelação da instalação eléctrica do
edifício.
Pelo exposto e atendendo às dificuldades financeiras da Instituição, propõe-se a
atribuição de um apoio financeiro no valor de €3.336,72 (três mil, trezentos e
trinta e seis euros e setenta e dois cêntimos), à Casa do Povo de Alcochete.»
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Submetida á discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.
5 – «O CCDPACA vem, ao abrigo da alínea d) da cláusula 1.ª do Protocolo de
Cooperação, solicitar a atribuição do subsídio anual, para apoio às actividades
estatutárias a transferir mensalmente em duodécimos.
Assim, proponho:
A atribuição de um subsídio ao Centro de Cultura e Desporto do Pessoal das
Autarquias do Concelho de Alcochete no valor de €28.967,76 (vinte e oito mil,
novecentos e sessenta e sete euros e setenta e seis cêntimos) a pagar em seis
tranches de €4.827,96 (quatro mil, oitocentos e vinte e sete euros e noventa e
seis cêntimos), para dar continuidade à sua actividade corrente e fazer face aos
seus compromissos para com os sócios.»
Submetida á discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

INFORMAÇÕES
 Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foram
prestadas as seguintes informações:
1 – Sport Show – Feira do Desporto Activo
«De 3 a 7 de Fevereiro, a Câmara Municipal, numa parceria com agentes
desportivos locais, vai participar no Sport Show – Feira do Desporto Activo, um
evento que decorre na FIL, no Parque das Nações, e que visa entre outros
objectivos, promover a prática de desporto em Portugal.
A Mondo Portugal, a Associação Gilpapagaios, a Associação Académica de
Alcochete e a Associação Escapada Verde são os parceiros locais que,
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juntamente com a Autarquia, irão promover algumas das ofertas desportivas
existentes no Concelho e divulgar algumas actividades que podem ser uma
alternativa saudável para ocupar os tempos livres.
O Festival Internacional de Papagaios, o Programa Alcochet’Aventura, o
Alcochete a Correr e o Torneio Internacional de Andebol/Futsal/Futebol são
eventos que, anualmente, decorrem no Concelho e que vão ser divulgados no
Sport Show como iniciativas que associam o desporto à aventura, à natureza e
ao turismo.
Durante vários anos a vertente desportiva ocupou uma posição estratégica na
política desenvolvida pela Câmara Municipal. No futuro, este objectivo manter-seá, através de uma estreita relação com as Escolas, o Movimento Associativo e
outros agentes públicos privados. Privilegiaremos um conjunto de acções, que
estimulem a participação de todos, como factor essencial, para uma vida mais
saudável.
No decorrer da feira destacamos os seguintes eventos:
Apresentações Expokite (Associação Gilpapagaios):
-

5 Fevereiro – 22h00

-

6 Fevereiro – 16h30 e às 19h30

-

7 Fevereiro – 11h00

Ateliers de papagaios e balões da Associação Gilpapagaios:
-

5 Fevereiro – Atelier de Papagaios – 16 horas;

-

5 Fevereiro – Balões luminosos – 21 horas;

-

6 Fevereiro – Atelier de papagaios – 11h00 e 15h00

-

6 Fevereiro – Balões luminosos – 21 horas

-

7 Fevereiro – Atelier de papagaios – 11h30»

A Câmara tomou conhecimento.
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 Pela senhora Vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foram
prestadas as seguintes informações:
1 – Actividades realizadas pela Divisão de Cultura e Identidade Local, em
Janeiro de 2010
«1. Actividades para o público em geral:
Exposição Cuidar do Corpo que trabalha. Desvelos que o tempo levou…
Integrada no Plano das Memórias do Concelho de Alcochete esta exposição
surge no âmbito do projecto Memórias do Trabalho e pretende dar a conhecer
alguns momentos e espaços de trabalho de profissões que caíram em desuso e
ganharam outras formas. Preservar essa memória e ao mesmo tempo dá-la a
conhecer aos mais jovens é o propósito desta exposição, que foi inaugurada no
dia 16 de Janeiro, no Fórum Cultural de Alcochete e irá estar patente ao público
até ao dia 27 de Março.
De referir que esta exposição tem também um serviço educativo de apoio que
abrange todos os níveis de ensino da escolaridade obrigatória.
Apresentação do livro Momentos…
No passado dia 23 de Janeiro, na Biblioteca de Alcochete, teve lugar a
apresentação do terceiro livro de Luís Ferreira, residente em Alcochete: “Mais
que um livro de poesia, é um livro em que o poeta aborda fases da vida, retratos
perfeitos de uma visão sensível, o caminho que todos percorremos, a passagem
pelas mais diversas fases que nos preenche e complementa.”
Exposição e apresentação do livro LÍBIA
Inaugurada a 29 de Janeiro, estará patente ao público, na sala de exposições da
Biblioteca de Alcochete, até 27 de Fevereiro.
Inauguração da exposição e apresentação do livro “Líbia” contaram com a
presença do Sr. Embaixador da Líbia, que se fez acompanhar do seu conselheiro
e ministro conselheiro.
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A partir desta exposição de fotografia, Alexandre Costa transporta o público para
um país fascinante com uma história imensa – Líbia.
De salientar que esta iniciativa tem também um carácter solidário, dado que parte
das vendas quer do livro, quer das fotografias, reverteram, respectivamente, para
a ONG – Médicos do Mundo e Cercima.
Palestra Aqui há gato!
Actividade, realizada no último sábado do mês, em parceria com a EB 2,3 El-Rei
D. Manuel I, no âmbito das Comemorações do Bicentenário do Nascimento de
Charles Darwin. Tratou-se de um conjunto de comunicações centradas no gato,
um dos animais mais representados em vários planos da cultura universal, quer
no campo das Ciências, quer no campo da História, da Arte ou da Literatura.
Era Uma Vez…
“Era Uma Vez…” – assim começam quase todas as histórias e também esta
actividade que gira à volta dos contos tradicionais e está repleta de seres
sobrenaturais, personagens encantadas e objectos mágicos.
Actividade integrada no programa de promoção cultural para a infância em
contexto familiar “…E Porque Hoje é o Último Domingo do Mês”.
2. Actividades para o público escolar
Às avessas
Teatro para a infância que teve lugar nos dias 27 e 28 de Janeiro, no Fórum
Cultural de Alcochete e que contou com a presença de 139 crianças.
Espectáculo a cargo da Andante – Associação Artística. Viagem onde se
encontraram a natureza, o tempo, as letras, a noite, a banda desenhada, tudo
dentro de uma biblioteca.
O Grande Livro dos Retratos de Animais
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Ateliê de Ilustração e Escrita realizados nos dias 6, 7, 20 e 21 de Janeiro, na
Biblioteca de Alcochete, com a participação total de 109 crianças.
O Dia em que a mãe ficou com cara de chaleira
Hora do Conto e Ateliê de Expressão Plástica.
Actividade dinamizada pelo serviço educativo da Biblioteca de Alcochete e na
qual participaram 177 crianças. Esta actividade decorreu nos dias 13, 14, 15, 27,
28 e 29 de Janeiro.
O Foral faz Anos
Actividade que visa a Educação Patrimonial foi realizada nos dias 20 e 27 de
Janeiro e teve como principal objectivo assinalar a data e dar a conhecer melhor
esse documento.
Decorreu no Fórum Cultural de Alcochete e nela participaram 49 crianças.»
A Câmara tomou conhecimento.

 Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foi prestada a seguinte informação:
1 – Projecto S + A visita ao Casino Lisboa
«No âmbito do Projecto S + A (Seniores + Activos) o Sector de Desenvolvimento
Social, desenvolveu, nos passados dias 11 e 18 de Janeiro de 2010, uma
iniciativa que contou com a participação de 173 idosos do Concelho de
Alcochete,

que

assistiram

a

um

espectáculo

musical

e

visitaram

o

empreendimento do Casino Lisboa, no Parque das Nações.
O Casino Lisboa assegurou uma óptima recepção com uma visita guiada a todo o
empreendimento, oferecendo ainda, a todos os visitantes uma bebida no seu bar
Arena e brindes publicitários.»
A Câmara tomou conhecimento.
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 Pelo senhor Vereador Jorge Manuel Pereira Giro foram prestadas as
seguintes informações:
1 – Dia Mundial das Zonas Húmidas
«No âmbito do Ano Internacional da Biodiversidade comemorou-se, no passado
dia 2 de Fevereiro, o Dia Mundial das Zonas Húmidas.
Naturalmente,

o

ICN-B

(Instituto

de

Conservação

da

Natureza

e

da

Biodiversidade) não podia deixar de assinalar esse dia. Como tal, promoveu,
através do seu Departamento de Gestão de Áreas Classificadas Zonas Húmidas,
uma iniciativa intitulada “Reserva Natural do Estuário do Tejo – As Zonas
Húmidas e as Alterações Climáticas”.
Nesta iniciativa, que ocorreu no concelho de Vila Franca de Xira, no Museu do
Neo-Realismo, foram apresentadas e debatidas várias temáticas sobre o
Ambiente e a Biodiversidade.
No que concerne às preocupações ambientais, foram elaborados diversos
paralelismos quanto ao passado, presente e o que poderá ser o futuro do nosso
planeta, aliás, o nosso futuro.
Marcaram presença, nas iniciativas do dia, além de mim, Sua Excelência o
Secretário de Estado do Ambiente, Professor Doutor Humberto Rosa; Sua
Excelência o Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Eng.º
Rui Pedro Barreiro; o Presidente do ICN-B, Eng.º Tito Rosa; a Presidente da
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Maria da Luz Rosinha; o Presidente da
Câmara Municipal de Benavente, Luís Ganhão e (last but not least) o nosso
Presidente da Câmara Municipal de Alcochete, Dr. Luís Franco.»
A Câmara tomou conhecimento.
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 Pelo senhor Vereador António Dias dos Santos Maduro foi prestada
a seguinte informação:
1 – Comemorações do 112.º Aniversário da Sociedade Imparcial 15 de
Janeiro de 1898 de Alcochete
O senhor Vereador informou que esteve presente, bem como os restantes
membros do Executivo, na Sessão Solene que teve lugar no Salão Nobre Estêvão
Barrinha Menino, no dia 23 de Janeiro.
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 18:40 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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