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Aos três dias do mês de Março 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 quinhentos e noventa e seis mil, oitocentos e
cinquenta e sete euros e sessenta e quatro cêntimos.
A Câmara tomou conhecimento.

PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou a Câmara que foi autorizado o pagamento das
despesas, no valor de um milhão, trezentos e setenta mil, seiscentos e vinte e
oito euros e noventa e nove cêntimos, a que correspondem as ordens de
pagamento emitidas do número 1518 ao número 1942.
A Câmara tomou conhecimento.
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ACTA
A Câmara deliberou aprovar a acta da reunião ordinária, realizada em 17 de
Fevereiro de 2010, por unanimidade.

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO
LOTEAMENTOS
a) Pedido apresentado por Montijurbi – Compra e Venda de Imóveis, SA, para
redução da garantia bancária, referente ao loteamento sito no Largo do Troino,
em Alcochete, que se encontra em nome de Leonilde da Piedade Janeiro Amaro
e Outros.
Proc.º N.º E.2/00
Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi apresentada a
seguinte proposta:
«Na sequência do pedido da redução da caução/recepção provisória do
Loteamento (E-2/00), apresentado pela Montijurbi – Compra e Venda de Imóveis,
Lda., relativamente à Garantia Bancária n.º 289.43.000012-4 efectuada na
Instituição Bancária do Montepio Geral, acusando a recepção dos pareceres das
entidades da EDP, CERTITEJO (PT) e GÁS, relativamente à recepção provisória
das infra-estruturas de Electricidade, Telecomunicações e Gás, propõe-se que a
Câmara Municipal delibere autorizar a redução da caução no valor abaixo
indicado que corresponde à globalidade do valor dos trabalhos orçamentais para
a execução das mesmas:
Valor inicial da Garantia Bancária – €354.681,00
Valor da redução da Caução – €109.180,80
Valor actualizado a reter para efeitos de G.B. – €245.500,20»
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade.

b) Pedido apresentado por Errepê – Promoção Imobiliária, Lda., para redução da
garantia bancária, referente ao loteamento sito no Cerrado da Praia, em
Alcochete.
Proc.º N.º E.4/00
Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi apresentada a
seguinte proposta:
«Na sequência do pedido da redução da caução/recepção provisória do
Loteamento (E-4/00), apresentado pela ERREPÊ – Promoção Imobiliária, Lda.,
relativamente à Garantia Bancária n.º 329 724 efectuada na Instituição Banco
Espírito Santo, SA., acusando a recepção dos pareceres das entidades da EDP,
PT e GÁS, relativamente à recepção provisória das infra-estruturas de
Electricidade, Telecomunicações e Gás, propõe-se que a Câmara Municipal
delibere autorizar a redução da caução no valor abaixo indicado que corresponde
à globalidade do valor dos trabalhos orçamentados para a execução das
mesmas:
Valor inicial da Garantia Bancária – €730.000,00
Valor da redução da Caução – €214.813,80
Valor actualizado a reter para efeitos de G.B. – €515.186,20»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade.

c)

Pedido

apresentado

por

Dicodulimar

–

Sociedade

Internacional

de

Construções, SA, para redução da garantia bancária, referente ao loteamento sito
em Duque, S. Francisco, Alcochete.
Proc.º N.º E.7/00
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Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi apresentada a
seguinte proposta:
«Na sequência do pedido da Redução da Caução/Recepção Provisória do
Loteamento (E–7/00), apresentado pela DDC – Dicodulimar, Sociedade
Internacional de Construções, S.A., relativamente à Garantia Bancária nº 05243.010299-7 efectuada na Instituição Bancária do Montepio Geral, acusando a
recepção dos pareceres das entidades da EDP, PT e GÁS, relativamente à
recepção provisória das infra-estruturas de Electricidade, Telecomunicações e
Gás, propõe-se a redução da caução no valor abaixo indicado que corresponde à
globalidade do valor dos trabalhos orçamentados para a execução das mesmas:
Valor inicial da Garantia Bancária – €3.978.032,94
Valor da redução da Caução – €556.526,70
Valor actualizado a reter para efeitos de G.B. – €3.421.506,24»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou a proposta por
unanimidade.

d) Pedido apresentado por LCI – Lusicouto, Importação, Exportação e
Construções, Lda., para redução da garantia bancária, referente ao loteamento
sito em Cercal de Baixo, S. Francisco, Alcochete.
Proc.º N.º E.1/01
Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi apresentada a
seguinte proposta:
«Na sequência do pedido da Redução da Caução/Recepção Provisória do
Loteamento (E-1/01), apresentado pela LCI – Lusicouto, Importação, Exportação
e Construções, Lda., relativamente à Garantia

Bancária n.º 088-43.010237-1

efectuada na Instituição Bancária do Montepio Geral, acusando a recepção do
parecer da entidade do GÁS NATURAL, relativamente à recepção provisória das
infra-estruturas de Gás, propõe-se a redução da caução, no valor abaixo

Reunião de 2010.03.03
Acta n.º 05

6

indicado, que corresponde à globalidade do valor dos trabalhos orçamentados
para a execução da mesma:
Valor inicial da Garantia Bancária – €291.902,61
Valor da redução da Caução – €7.413,48
Valor actualizado a reter para efeitos de G.B. – €284.489,13»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade.

e) Pedido apresentado por 2 CÊS – Compra, Venda e Promoção Imobiliária, Lda.,
para redução da garantia bancária, referente ao loteamento sito em Cercal de
Cima, S. Francisco, Alcochete.
Proc.º N.º LU.001.07
Pelo senhor José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi apresentada a seguinte
proposta:
«Na sequência do pedido da Redução da Caução/Recepção Provisória do
Loteamento (LU.001.07), apresentado pela 2 Cês Compra, Venda e Promoção
Imobiliária, Lda., relativamente à Garantia

Bancária n.º 125-02-1465317

efectuada na Instituição Bancária do Banco Comercial Português, S.A., acusando
a recepção dos pareceres das entidades da EDP e GÁS, relativamente à
recepção provisória das infra-estruturas de Electricidade e Gás, propõe-se a
redução da caução no valor abaixo indicado que corresponde à globalidade do
valor dos trabalhos orçamentados para a execução das mesmas:
Valor inicial da Garantia Bancária – €192.658,00
Valor da redução da Caução – €41.363.77
Valor actualizado a reter para efeitos de G.B. – €151.294,23 €»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade.
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f)

Pedido

apresentado

por

Dicodulimar

–

Sociedade

Internacional

de

Construções, SA, para alteração ao loteamento
Pelo senhor Vereador José Luís Alfélua Ferreira foi apresentada a seguinte
proposta:
«Presente o requerimento n.º 172/2010 de 28/01/2010 em que Dicodulimar –
Sociedade Internacional de Construções, SA, na qualidade de titular do alvará de
licença do loteamento em epígrafe, solicita a alteração ao loteamento, nos termos
do n.º 7 do artigo 27.º do RJUE.
As alterações apresentadas incidem na diminuição do número de lotes, aumento
do número de fogos e substituição de moradias unifamiliares em banda por
edifícios de habitação colectiva, moradias isoladas e edifício para equipamento
privado, conforme a planta de síntese e quadro de loteamento.
De acordo com o parecer do Sector de Gestão Urbanística, a alteração proposta
enquadra-se nos pressupostos regulamentares exigidos, devendo ser objecto de
discussão pública, a realizar nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 27.º do
RJUE.
Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere submeter a
discussão pública a alteração ao loteamento em epígrafe.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade.

EMPREITADAS E FORNECIMENTOS
“BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO AGRÍCOLA DO ALTO DAS VINHAS
GRANDES, NA FREGUESIA DE SAMOUCO – PROGRAMA AGRIS” –
PROC.º I-14/03 – HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA
E CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS/GUIAS DE DEPÓSITO
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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 30/10, o cancelamento
das garantias bancárias/guias de depósito.
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o Auto de
Recepção Definitiva e aprovar o cancelamento de garantias bancárias/guias de
depósito por unanimidade.

“BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS NA FREGUESIA DE S. FRANCISCO
(AGRIS) – BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO RURAL DO CASAL DO XICO
GATO” – PROC.º I-17/03 – HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO
DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS/GUIAS DE
DEPÓSITO
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 31/10, o cancelamento
das garantias bancárias/guias de depósito.
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o Auto de
Recepção Definitiva e aprovar o cancelamento de garantias bancárias/guias de
depósito por unanimidade.
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“BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS NA FREGUESIA DE S. FRANCISCO
(AGRIS) – BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO AGRÍCOLA DA AZINHAGA DA
UNIÃO ELÉCTRICA” – PROC.º I-21/03 – HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE
RECEPÇÃO

DEFINITIVA

E

CANCELAMENTO

DE

GARANTIAS

BANCÁRIAS/GUIAS DE DEPÓSITO
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 32/10, o cancelamento
das garantias bancárias/guias de depósito.
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o Auto de
Recepção Definitiva e aprovar o cancelamento de garantias bancárias/guias de
depósito por unanimidade.

RESOLUÇÃO CONVENCIONAL DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA
ACESSO AO CENTRO DE ESTÁGIO E FORMAÇÃO DO SCP AO KM 22+100
DA NACIONAL 4
Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi apresentada a
seguinte proposta:
No dia 24 de Março de 2006, o Município de Alcochete outorgou o contrato n.º
83, no seguimento de deliberação de Câmara de 11 de Janeiro, que adjudicava a
empreitada supra identificada à adjudicatária “Canana & Filhos – Empreiteiros,
Lda. e a CME – Construção e manutenção metalomecânica”, na sequência de
procedimento de concurso público.
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Sucede que não foi possível consignar a realização dos trabalhos, tendo em
conta dificuldades burocráticas decorrentes da alteração da titularidade dos
proprietários dos terrenos envolvidos.
Acresce que o procedimento concursal tinha na sua base a celebração de um
protocolo, celebrado em 2003, com o então Instituto das Estradas de Portugal,
que previa uma comparticipação daquela entidade para a execução da citada
empreitada.
Entretanto, a decisão governamental sobre a futura localização do novo aeroporto
internacional de Lisboa implica a realização de novos traçados viários que
contendem com a realização da empreitada posta a concurso.
Neste sentido, a própria EP, SA que sucedeu ao antigo Instituto das Estradas de
Portugal, assegurou disponibilidade para integrar a construção dos acessos ao
Centro de Estágio na intervenção de requalificação da E.N. 4, caso a CMA
renunciasse ao protocolo assinado em 2003.
Neste sentido, e de forma a afastar eventual responsabilidade civil que pudesse
decorrer de eventual incumprimento contratual, o Município pretende concretizar
a resolução convencional do contrato nos termos do proposta contratual anexa,
bem como renunciar ao supra citado Protocolo.
Assim sendo, propõe-se que o órgão colegial executivo do Município delibere
favoravelmente a resolução convencional da proposta contratual anexa, bem
como legitime o Exmo. Senhor Presidente a renunciar o Protocolo oportunamente
celebrado com o então Instituto das Estradas de Portugal, tendo em conta que as
Estradas de Portugal, SA manifestaram disponibilidade para integrar a construção
dos Acessos ao Centro de Estágio na intervenção da E.N. 4, caso o Município
renunciasse a esse Protocolo.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade, bem como anexar a referida proposta contratual como Doc. 1.
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REUNIÕES DE CÂMARA DESCENTRALIZADAS PARA O ANO DE 2010
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Tendo este Executivo a intenção de dar seguimento aos mecanismos que
permitem uma maior proximidade aos munícipes e garantam o seu acesso à
informação; Proporcionar a participação efectiva dos cidadãos na vida do
Município e o êxito alcançado nas reuniões de Câmara Descentralizadas,
ocorridas no decurso do anterior mandato.
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 Março, Julho, Agosto
e Novembro.
De forma a permitir uma elevada participação pública, o horário da realização das
reuniões será às 21h00.
Estas terão início no dia 17 de Março e terminarão a 22 de Dezembro de 2010.
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Cronograma 2010

1.º Semestre

2.º Semestre

Valbom

17 Março

15 Setembro

Passil

31 Março

13 Outubro

Fonte da Senhora

28 Abril

10 Novembro

Samouco

26 Maio

22 Dezembro

S. Francisco

23 Junho

24 Novembro

Local
Vulcanense Futebol
Clube (Sede)
Centro Comunitário
do Passil
Junta de Freguesia
na Fonte da
Senhora
Junta de Freguesia
do Samouco
Junta de Freguesia
de S. Francisco

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

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO

a)

Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi apresentada a
seguinte proposta:
«A produtora de publicidade Production Portugal encontra-se a preparar a
produção de um novo projecto, um filme publicitário para a marca Hyundai, no
âmbito da campanha do Mundial de Futebol.
Tendo considerado Alcochete o local mais apropriado para a realização das
filmagens num ambiente distinto, capaz de retratar os diferentes continentes.
As filmagens terão lugar no dia 4 de Março nos Largo António dos Santos Jorge e
Rua Comendador Estêvão de Oliveira.
Pelo facto da disponibilidade do Município, a empresa propõe-se doar o montante
de €3.000,00 (três mil euros) à Câmara Municipal.
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Atendendo ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal de Alcochete aceite a
doação, mediante a emissão do recibo respectivo.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar a proposta por
unanimidade.

SUBSÍDIOS
Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foram
apresentadas as seguintes propostas:
1 – «Por ocasião da passagem do 15.º aniversário da Associação Equestre de
Alcochete, proponho a atribuição de um subsídio de €350,00 (trezentos e
cinquenta euros), para fazer face aos encargos decorrentes com o mesmo.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.
2 – «Por ocasião da passagem do 5.º aniversário do Sport Clube do Samouco,
proponho a atribuição de um subsídio de €150,00 (cento e cinquenta euros), para
fazer face aos encargos decorrentes com o mesmo.»
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 – «No âmbito das actividades previstas no Plano Anual de Actividades para o
ano lectivo de 2009/2010, os alunos do Jardim-de-infância do Samouco irão
realizar as seguintes visitas de estudo:
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21 de Janeiro – Teatro Infantil de Lisboa:
•
•

6 alunos com escalão A x €6,50 = €39.00
6 alunos com escalão B x €6,50 = €39.00
Total de 12 alunos = €78,00

20 Abril – Museu da Marioneta – Convento das Bernardas – Lisboa:
•
•

6 alunos com escalão A x €3,50 = €21,00
6 alunos com escalão B x €3,50 = €21,00
Total de 12 alunos = €42,00

23 de Abril – Oceanário Parque das Nações:
•
•

6 alunos com escalão A x €5,50 = €33.00
6 alunos com escalão B x 5.50 = €33.00
Total de 12 alunos = €66.00

19 de Maio – Monte Selvagem – Lavre:
•
•

6 alunos com escalão A x €6,10 = €36;60
6 alunos com escalão B x €6,10 = €36,60
Total de 12 alunos = €73,20

23 de Junho – Viagem de finalistas -Quinta da Broeira – Cartaxo:
•

5 alunos com escalão A x €27,50 = €137,50
Total de 5 alunos = €137.50

Total do valor dos ingressos para as cinco vistas de estudo – €396,70
No sentido de todos os alunos da escola poderem participar nestas actividades
proponho a atribuição de subsídio, no valor de 396.70 € ( trezentos e noventa e
seis euros e setenta cêntimos) a atribuir ao Agrupamento Vertical de Escolas de
Alcochete para financiar o pagamento dos ingressos dos alunos com Acção
Social Escolar.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.
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2 – «No âmbito das actividades previstas no Plano Anual de Actividades para o
ano lectivo de 2009/2010, os alunos do Jardim-de-infância do Samouco irão
realizar as seguintes visitas de estudo:
20 Abril – Museu da Marioneta – Convento das Bernardas – Lisboa:
•

6 alunos com escalão A x €5,17 = €31.02

•

6 alunos com escalão B x €5,17euros = €31.02

Total de 12 alunos = €62.04
23 de Abril – Oceanário Parque das Nações:
•

6 alunos com escalão A x €5,17 = €31,02

•

6 alunos com escalão B x €5,17 = €31.02
Total de 12 alunos = €62.04

19 de Maio – Monte Selvagem – Lavre:
•

6 alunos com escalão A x €0,16 = €0,96

•

6 alunos com escalão B x 0,16 = € 0,96
Total de 12 alunos = €1,92 (este valor corresponde ao pagamento de
50% na 2.ª viagem da turma)

23 de Junho – Viagem de finalistas -Quinta da Broeira – Cartaxo:
•

5 alunos com escalão A x €11,66 = €58.30

Total de 5 alunos = €58.30
Total do valor do transporte para as quatro visitas de estudo – €184.30
No sentido de todos os alunos da escola poderem participar nesta actividade
proponho a atribuição de subsídio, no valor de 184.30 (cento e oitenta e quatro
euros e trinta cêntimos) a atribuir ao Agrupamento Vertical de Escolas de
Alcochete para financiar o transporte dos alunos com Acção Social Escolar.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.
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INFORMAÇÕES
Pelo senhor Presidente foram prestadas as seguintes informações:
1 – Minuta da acta da Assembleia Municipal
O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do teor das deliberações
tomadas na sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 26 de
Fevereiro de 2010, através da minuta da acta.

2 – Informação sobre destaques da actividade do Presidente da Câmara no
período compreendido entre 26 de Outubro de 2009 e 28 de Fevereiro de
2010
«Outubro:
• Reunião de Câmara (28.10.09);
•

Visita Oficial à cidade de Newark, Estado de New Jersey, nos Estados
Unidos da América, no período entre 28 de Outubro e 5 de Novembro, de
que se destaca:
Cerimónia de Homenagem à Fadista Elisabete Maria, que teve lugar
na Casa do Ribatejo;
Encontro com a Sra. Cônsul-Geral, Dra. Maria Amélia Paiva, no
jantar oferecido à delegação de Alcochete oferecido pela Casa do
Ribatejo de Newark;
Visita às colectividades portuguesas da cidade, nomeadamente a
Casa do Benfica de Newark, o Solar dos Leões de Newark e o
Centro Cultural de Kearny;
Participação na comitiva do Mayor da Cidade, Sr. Cory Booker, na
recepção ao Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.

Novembro:
• Presença no IV Aniversário da Casa do Benfica em Alcochete, que se
realizou no Fórum Cultural (06.11.09);
•

Reunião de Câmara (11.11.09);
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•

Assembleia Municipal Extraordinária (13.11.09);

•

Presença no Convívio de S. Martinho da Casa da Malta (14.11.09);

•

Reunião com Eurico Lampreia “Os Forcados – Os últimos Românticos da
Festa” (18.11.09);

•

Reunião com a Direcção do Banco Popular (19.11.09);

•

Presença nas Comemorações do XXIII Aniversário do Grupo Folclórico
Danças e Cantares da Fonte da Senhora (22.11.09);

•

Reunião com o Turismo de Lisboa e Vale do Tejo (23.11.09);

•

Reunião de Câmara (25.11.09);

Dezembro:
• Presença no Aniversário da Sociedade Filarmónica Progresso e Labor
Samouquense /01.12.09);
•

Presença no Workshop sobre o Estudo de Impacte Ambiental do Novo
Aeroporto de Lisboa, realizado no Campo de Tiro (02.12.09);

•

Participação no XVIII Congresso da Associação Nacional de Municípios
Portugueses que se realizou em Viseu (4 e 5.12.09);

•

Reunião de Câmara (09.12.09)

•

Presença na Festa de Aniversário e de Natal da Organização de
Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia do Samouco
(12.12.09);

•

Presença nas Comemorações do 5.º Aniversário da elevação do
Samouco a Vila (13.12.09);
•

Presença na Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios da
Região de Setúbal, em que fui eleito novamente, Presidente da
Assembleia Intermunicipal (14.12.09);

•

Presença na Reunião da Assembleia da Associação Intermunicipal da
Água (14.12.09);

•

Oferta de Livros às crianças dos Jardins-de-infância, pré-escolares e
Escolas do 1.º ciclo do Concelho, no âmbito das Comemorações da
Época Natalícia (16.12.09);

•

Presença na reunião do PROT-AMLX (17.12.09);

•

Presença nas Festas de Natal das crianças das escolas do 1.º ciclo do
concelho (18.12.09);
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•

Reunião com El Corte Inglês (18.12.09);

•

Participação no Jantar de Natal oferecido aos trabalhadores e
colaboradores da Câmara Municipal de Alcochete (18.12.09);

•

Presença na Festa de Natal da Associação de Reformados, Pensionistas
e Idosos de Alcochete (19.12.09);

•

Presença e Participação na Assembleia Municipal (21.12.09);

•

Reunião de Câmara (23.12.09);

•

Reunião com a Direcção da Associação dos Bombeiros Voluntários de
Alcochete (28.12.09);

•

Reunião com munícipes sobre as carreiras de Alcochete para Lisboa dos
TST (28.12.09);

•

Reunião com o Sr. Governador Civil de Setúbal (30.12.09);

Janeiro:
• Presença na cerimónia de investidura dos membros da Junta
Metropolitana de Lisboa e Área Metropolitana de Lisboa (04.01.10);
•

Tomada de Posse como Membro da Junta Metropolitana de Lisboa
(04.01.10);

•

Presença na reunião da Junta Metropolitana de Lisboa (04.01.10);

•

Reunião de Câmara (06.01.10);

•

Reunião na CCDR/LVT sobre o PROT-AML (07.01.10);

•

Reunião com o Conselho Português para a Paz e Cooperação
(15.01.10);

•

Apresentação de cumprimentos às colectividades, acompanhando a
Banda da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898, no âmbito das
Comemorações do 112.º Aniversário da Restauração do Concelho
(15.01.09);

•

Sessão Solene das Comemorações dos 112 Anos da Restauração do
Concelho,

durante

a

qual

foram

distinguidas

personalidades

e

instituições do Concelho com a atribuição da medalha de mérito
(17.01.10);
•

Reunião de Câmara (20.01.10);

•

Presença na Reunião da Junta Metropolitana de Lisboa (21.01.10);

•

Reunião com a AECOPS (22.01.10);
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•

Presença na Sessão Solene da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de
1898 (23.01.10);

•

Presença na Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios da
Região de Setúbal (25.01.10);

•

Presença na Reunião da Assembleia Intermunicipal da Água (25.01.10);

•

Presença na Reunião de Instalação da Assembleia Distrital de Setúbal
(25.01.10);

•

Tomada de Posse como Membro da Assembleia Distrital de Setúbal
(25.01.10);

•

Presença na Inauguração da Exposição e Apresentação do Livro “Líbia”
de Alexandre Costa, na Biblioteca de Alcochete (29.01.10);

Fevereiro:
• Presença nas Comemorações do Ano Internacional da Biodiversidade,
promovida pela Reserva Natural do Estuário do Tejo, no Município de
Vila Franca de Xira (02.02.10);
•

Reunião de Câmara (03.02.10);

•

Presença na Sessão de Fados, realizada pelo Grupo de Forcados
Amadores de Alcochete (06.02.10);

•

Presença no Concerto de Aniversário da Banda da Sociedade Imparcial
15 de Janeiro de 1898, no Fórum Cultural (07.02.10);

•

Participação no Programa da TVI 24 “Lugar Cativo” (08.02.10);

•

Reunião com o Freeport (09.02.10);

•

Reunião com os parceiros da candidatura da Frente Ribeirinha e
assinatura do respectivo Contrato Local de Financiamentos (10.02.10);

•

Reunião com o Sr. Coordenador das Unidades de Saúde Pública dos
Concelhos de Alcochete, Montijo, Palmela e Barreiro (11.02.10);

•

Presença na tomada de posse da Santa Casa da Misericórdia (13.02.10);

•

Reunião com a Administração do Porto de Lisboa (17.02.10);

•

Reunião sobre a Avaliação Ambiental Estratégica com o Instituto
Superior Técnico/Prof.ª Dra. Rosário Partidário (17.02.10);

•

Reunião de Câmara (17.02.10);

•

Presença e Participação na Junta Metropolitana de Lisboa (18.02.10);

•

Reunião com a Parque Expo (18.02.10);
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•

Reunião com a Associação de Comerciantes da Delegação de Montijo e
Alcochete (19.02.10);

•

Presença na Sessão de Apresentação das Principais Conclusões do
Estudo de Impacte Ambiental do Novo Aeroporto de Lisboa (23.02.10);

•

Reunião sobre Taxas Municipais com o Dr. Jorge Pinto (24.02.10);

•

Participação na Assembleia Municipal (26.02.10);»

A Câmara tomou conhecimento.

Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foram prestadas as seguintes informações:
1 – Desfile de Carnaval
«No âmbito do plano de actividades curriculares do Agrupamento Vertical de
Escolas de Alcochete, informamos que o desfile de Carnaval das Escolas e
Jardins de Infância públicos e privados previsto para 12 de Fevereiro 2010, no
período entre as 10:00 e as 12:00, pelas principais artérias da vila de Alcochete,
não se realizou pelas condições atmosféricas não permitirem a saída dos alunos
das escolas.
A Escola Básica do Samouco, Jardim-de-Infância e IPSS também não realizaram
o desfile de Carnaval nas principais ruas da vila do Samouco, pelos mesmos
motivos, limitando-se a desfilar dentro da sede Sociedade Filarmónica Progresso
e Labor Samouquense.
Os alunos da Escola Básica de São Francisco e do Jardim-de-infância de São
Francisco aproveitaram um curto espaço de tempo sem chuva para efectuar um
pequeno desfile junto aos estabelecimentos de ensino, no sentido de familiares e
populares poderem desfrutar do trabalho realizado.»
A Câmara tomou conhecimento.
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2 – Projecto HACCP
«No âmbito do projecto HACCP realizaram-se acções de formação nos refeitórios
escolares e no refeitório municipal, nos dias 15 e 18 de Fevereiro, sobre “Controlo
na recepção de mercadorias, controlo de temperaturas à recepção e controlo de
temperaturas dos óleos de fritura”, sob a orientação da Eng.ª Graça Viegas.
As responsáveis pelos refeitórios darão início a estes procedimentos através do
preenchimento da grelha de verificação e da utilização do termómetro digital
controlando a temperatura aquando da recepção das mercadorias e as
temperaturas dos óleos de fritura, de acordo com as instruções de trabalho
expostas no local.»
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 19:00 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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