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Aos dezassete dias do mês de Março do ano dois mil e dez, nesta Vila de 

Alcochete e Sede do Vulcanense Futebol Clube, pelas vinte e uma horas, reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal, sob a presidência do Dr. Luís Miguel 

Carraça Franco, na qualidade de Presidente da Câmara, encontrando-se 

presentes os Senhores Vereadores José Luís dos Santos Alfélua Ferreira, 

Susana Isabel Freitas Custódio, Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves 

Machado, Jorge Manuel Pereira Giro, António Dias dos Santos Maduro e José 

Navarro Lopes Gemas. 

 

 

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião. 

 

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 setecentos e sessenta e seis mil, novecentos e 

sessenta euros e oito cêntimos. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

PAGAMENTOS 

 

O Senhor Presidente informou a Câmara que foi autorizado o pagamento das 

despesas, no valor de cento e vinte sete mil, quinhentos e quarenta e oito euros e 

dez cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento emitidas do número 

1943 ao número 2130. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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ACTA 

 

A Câmara deliberou aprovar a acta da reunião ordinária, realizada em 03 de 

Março de 2010, por unanimidade. 

 

 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 

 

CONJUNTO HABITACIONAL 

 

Pedido apresentado por Alto do Chafariz – Promoções Imobiliárias, SA para 

cancelamento da garantia bancária, referente ao Conjunto Habitacional do Alto do 

Chafariz, em Alcochete, que se encontra em nome Alto do Chafariz – Promoções 

Imobiliárias, SA. 

Proc.º N.º LE.070.04 

 

Pelo senhor Vereador José Luís Alfélua foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«De acordo com a informação técnica da Divisão de Ordenamento do Território e 

Urbanismo, referente ao processo em epígrafe, propomos à aprovação da 

Câmara Municipal o seguinte: 

 

- O cancelamento da referida caução junto da respectiva instituição bancária 

e que do facto seja dado conhecimento ao requerente.» 

 

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

proposta por unanimidade. 

 

 

CENSOS 2011 – INQUÉRITO PILOTO 

NOMEAÇÃO DE DELEGADO MUNICIPAL E TÉCNICO MUNICIPAL 

 

Pelo senhor presidente foi apresentada a seguinte proposta: 
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«No próximo mês de Abril o Instituto Nacional de Estatística, I.P, irá realizar um 

inquérito piloto para preparação dos Censos 2011 – XV Recenseamento Geral da 

População e V Recenseamento Geral da Habitação, tendo Alcochete sido 

designado como um dos Municípios onde o mesmo irá decorrer. 

 

Considerando que, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 

226/2009, de 14 de Setembro, é da responsabilidade das Câmaras Municipais a 

organização, coordenação e controlo das tarefas de recenseamento na sua área 

de influência nos termos definidos pelo INE, bem como a nomeação de um 

Delegado Municipal e de um Técnico Municipal, propõe-se que a Câmara 

delibere nomear a Técnica Superior, Dra. Sílvia Rovisco, como Delegado 

Municipal e o Assistente Técnico, Américo Pardal, como Técnico Municipal.» 

 

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

proposta por unanimidade. 

 

 

RECURSOS FINANCEIROS 

 

REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS 

 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Na sequência da proposta n.º 45/2009 da DRF, presente em reunião de câmara 

de 25 de Novembro de 2009, intitulada “Projecto de Regulamento e Tabela de 

Taxas”, na qual se propunha, ao abrigo do artigo 118.º do Código do 

Procedimento Administrativo, a remessa dos referidos documentos a apreciação 

pública, elabora-se a presente proposta. 

 

Da apreciação pública não foram recepcionadas quaisquer propostas, sendo 

somente efectuadas pequenas correcções, entretanto detectadas. 

 

Assim, proponho: 
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1. A aprovação da presente proposta; 

2. Que a mesma seja remetida para a Assembleia Municipal para aprovação, 

nos termos da lei.» 

 

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

proposta por maioria com 2 votos contra do PS e 5 votos a favor da CDU, bem 

como anexar os referidos documentos como Doc.1. 

 

Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal. 

 

Os senhores Vereadores José Navarro e António Maduro fizeram a seguinte 

Declaração de Voto em nome do PS: 

 

«Os Vereadores do Partido Socialista votam contra a proposta de Regulamento e 

Tabela de Taxas por considerarem que as taxas agora apresentadas, para 

utilização dos equipamentos desportivos, pelas escolas e IPSS do nosso 

concelho, têm aumentos excessivos. 

 

Consideram, também, que o aumento de alguns custos administrativos e de 

equipamentos, na área de abastecimento de água e salubridade, apresentam 

valores excessivamente altos.» 

 

 

EMPREITADAS E FORNECIMENTOS 

 

“REMODELAÇÃO DA CANTINA DA ESCOLA DO SAMOUCO” – PROC.º I-

08/03 – 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. 
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Mais propôs o senhor Vereador José Luís Alfélua, de acordo com a informação 

técnica da Divisão de Obras Municipais e Rede Viária, n.º 41/10, o cancelamento 

das garantias bancárias. 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o auto de 

Recepção Definitiva, bem como autorizar o cancelamento de garantias bancárias, 

por unanimidade. 

 

 

“REMODELAÇÃO DOS SANITÁRIOS DA ESCOLA DO SAMOUCO” – 

PROC.º I-09/03 – 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 42/10, o cancelamento 

das garantias bancárias. 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o auto de 

Recepção Definitiva, bem como autorizar o cancelamento de garantias bancárias, 

por unanimidade. 

 

 

“CONSTRUÇÃO DA ZONA DESPORTIVA E DE LAZER DO VALBOM” – 

PROC.º I-07/08 – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

 

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

seguinte proposta: 
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«De acordo com a informação técnica da Divisão de Obras Municipais e Rede 

Viária n.º 37/10/DOMRV, referente à empreitada em epígrafe, propomos à 

aprovação da Câmara Municipal o seguinte: 

 

- A prorrogação do prazo contratual da empreitada em 33 dias.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a prorrogação do 

prazo, por unanimidade. 

 

 

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES – 

CLIENTE N.º 1277098 

 

Pelo senhor Vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

«Considerando que: 

 

1. Em 23 de Julho de 2008 foi aprovado o fraccionamento da dívida no valor 

de €256,98 em 6 prestações as quais não foram na totalidade pagas; 

 

2. Em 5 de Agosto de 2009 foi aprovado novo fraccionamento no valor 

€559,61 em 10 prestações; 

 

3. Em Novembro de 2009 a cliente foi informada da necessidade de proceder 

ao pagamento das prestações em atraso; 

 

4. Em Dezembro foi dada baixa do contrato sendo a dívida no valor de 

€619,71. 

 

Assim, propõe-se a aprovação do fraccionamento em 24 prestações no valor de 

€25,82 cada.» 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o fraccionamento 

em 24 prestações, por unanimidade. 

 

 

ISENÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO – CLIENTE N.º 2762257 

 

Pelo senhor Vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

«O cliente n.º 2762257, Álvaro Daniel Revés Semião, solicitou a isenção da taxa 

de saneamento, alegando não ter ligação ao colector de esgotos domésticos. 

Consultado o processo constata-se que: 

 

- No local de consumo, Rua Futebol Clube de S. Francisco, lote 122, em S. 

Francisco, não existe rede de esgoto doméstico. 

 

Assim, propõe-se: 

 

A aprovação da isenção da taxa de saneamento até não existir rede de esgoto 

doméstico no local de consumo.» 

 

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

proposta por unanimidade. 

 

 

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES – 

CLIENTE N.º 1275204 

 

Pelo senhor Vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

«Considerando que: 
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1. Na sequência dos procedimentos administrativos conducentes à cobrança 

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

1275204, João Miguel P. Louro, veio solicitar à Câmara o pagamento da 

dívida em prestações, alegando dificuldades económicas; 

 

2. A dívida é no valor de €802,33. 

 

Propõe-se: 

 

1. A aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 12 prestações 

no valor de €66,86 cada (€802,33/12=€66,86) com início em Março; 

 

2. Que seja permitido ao cliente o pagamento através de transferência 

bancária, conforme solicitado, o que para tal, será necessário fornecer o 

NIB da CMA.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o fraccionamento 

em 12 prestações, por unanimidade. 

 

 

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES – 

CLIENTE N.º 1280201 

 

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 a D. Maria Helena 

Pintado em representação da sua mãe, cliente n.º 1280201, Joaquina 

Marques Vales, veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida em 

prestações alegando dificuldades económicas; 
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2. A dívida é no valor de €1.039,92. 

 

Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 12 

prestações no valor de €86,66 cada (€1.039,92/12=€86,66) com início em 

Março.» 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o fraccionamento 

em 12 prestações, por unanimidade. 

 

ISENÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO – CLIENTE N.º 2750316 

 

Pelo senhor Vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi apresentada a seguinte 

proposta: 

 

«O cliente 2750316, Sérgio Manuel da Silva Soares, solicitou a isenção da taxa 

de saneamento, alegando não ter ligação ao colector de esgotos domésticos. 

Consultado o processo constata-se que: 

 

- No local de consumo, Vale Figueira, Alcochete não existe rede de esgoto 

doméstico; 

 

Assim, propõe-se: 

 

- A aprovação da isenção da taxa de saneamento enquanto não existir rede 

de esgoto doméstico no local de consumo.» 

 

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

proposta por unanimidade. 

 

 

PROPOSTA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA NO 

SENHOR PRESIDENTE, DO REGISTO DOS CIDADÃOS DA UNIÃO 

EUROPEIA 
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O assunto foi retirado da reunião. 

 

 

APOIO À FESTA “CÍRIO DOS MARÍTIMOS” 

 

Pela senhora Vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foi apresentada a 

seguinte proposta: 

 

«O conhecido e popular festejo do “Círio dos Marítimos” constitui um dos eventos 

de raiz popular mais conhecido do nosso estimado Concelho. 

 

O Município de Alcochete pretende juntar-se às festividades, concedendo o 

costumado apoio logístico para que este evento tradicional, de raiz popular 

espontânea, de natureza cultural e recreativa, possa manter-se. 

 

Neste sentido, propõe-se que se remeta a deliberação de Câmara o apoio a 

conceder pelo Município ao “Círio dos Marítimos” nos termos e para efeito do 

disposto no n.º 4 alínea b) do artigo 64.º da comummente designada Lei das 

Autarquias Locais1 conforme parecer que se junta em anexo e que desta faz 

parte integrante.» 

 

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

unanimidade, bem como anexar o referido parecer como Doc 2. 

 

 

SUBSÍDIOS 

 

� Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foram 

apresentadas as seguintes propostas: 

 

1 – «A Casa do Benfica em Alcochete, está a promover a formação desportiva na 

modalidade de Futsal. 

                                                 
1 Decreto-Lei 169/99, de 11 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro e pela Lei 
67/2007, de 31 de Dezembro. 
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De acordo com o artigo 3.º do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, 

a Câmara Municipal de Alcochete passou a assumir, relativamente aos escalões 

de formação das modalidades federadas: 

 

a) Cobertura de todos os encargos de inscrições e seguros dos jogadores; 

b) Cobertura dos encargos com arbitragem. 

 

Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €90,50 (noventa 

euros e cinquenta cêntimos) para fazer face aos encargos acima referenciados.» 

 

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

proposta, por unanimidade. 

 

 

2 – «Por ocasião da passagem do 33.º aniversário do Futebol Clube de S. 

Francisco, 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. 

 

 

3 – «A Associação de Pescadores de Alcochete dedica-se à divulgação e 

promoção da actividade da pesca desportiva. Nessa medida, tem mantido uma 

actividade visivelmente regular, movimentando diariamente adeptos e 

simpatizantes da modalidade. Com sede no centro histórico da Vila, procuraram 

modernizar as suas instalações de modo condigno e nesse âmbito, procederam à 

melhoria da instalação eléctrica, pinturas interiores e substituição de janelas. 

 

Apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 5.º do Regulamento de Apoio 

ao Movimento Associativo desta Autarquia, no âmbito do Programa de Apoio à 

Beneficiação, Manutenção, Aquisição ou Aluguer de Instalações Sociais, para a 

realização de obras de beneficiação em infra-estruturas desportivas. 
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Pelo exposto, proponho a atribuição de subsídio, no valor total de €500,00 

(quinhentos euros), para fazer face às despesas decorrentes com a presente 

actividade.» 

 

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 sentido de dar resposta às necessidades das populações do Passil, 

Rilvas, Monte Laranjo e Pontão, a Câmara Municipal disponibilizou duas salas, 

com entrada independente, anexas ao Centro Social do Passil, para a 

implementação da Extensão de Saúde, tendo a Câmara Municipal assumido a 

responsabilidade da conservação e limpeza dos espaços. 

 

Para o efeito, foi acordado que a limpeza seria efectuada pela Associação 

Cultural, Recreativa e Desportiva do Rancho Folclórico de Danças e Cantares do 

Passil. 

 

Assim, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 13.º do Regulamento de Apoio 

ao Movimento Associativo (R.A.M.A.), propõe-se que seja concedido à 

Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Rancho Folclórico de Danças e 

Cantares do Passil, um subsídio no valor de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), 

para dar apoio aos encargos com a limpeza da Extensão de Saúde do Passil 

durante o ano de 2010. 

 

Mais se propõe, que o apoio aludido, seja atribuído em duas tranches de €750,00 

(setecentos e cinquenta euros) cada, a serem pagas em Abril e Setembro de 

2010, respectivamente.» 

 

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

proposta, por unanimidade. 
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2 – «A APPDA-Setúbal – Associação Portuguesa para as Perturbações do 

Desenvolvimento e Autismo, solicitou apoio financeiro para apoiar o pagamento 

das despesas do seu Centro de Atendimento, Acompanhamento e Animação. 

 

Este Centro, de âmbito distrital, visa promover o desenvolvimento, a educação, a 

integração social e a participação na vida activa das pessoas com Perturbações 

do Espectro do Autismo, P.E.A., do distrito de Setúbal. 

 

Atendendo ao exposto e aos objectivos do requerente, que visa a prossecução de 

fins caritativos, de recepção, acompanhamento e aconselhamento de crianças, 

jovens e suas famílias em situação de fragilidade social, propõe-se a atribuição 

de um apoio financeiro de €500,00 (quinhentos euros) à APPDA, para ajudar a 

fazer face aos encargos tendentes à sustentabilidade do seu Centro.» 

 

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

proposta, por unanimidade. 

 

 

INFORMAÇÕES 

 

� Pelo senhor Presidente foram prestadas as seguintes informações: 

 

1 – Inauguração da Zona Desportiva e de Lazer do Valbom 

 

O senhor Presidente informou que, no próximo dia 24 de Abril de 2010, será 

inaugurada a Zona Desportiva e de Lazer do Valbom. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

2 – Semana da Protecção Civil 

 

«A Câmara Municipal organizou, de 1 a 5 de Março, a Semana da Protecção 

Civil, iniciativa que assinalou as comemorações do Dia Nacional da Protecção 
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Civil e que, em articulação com várias entidades e instituições, sensibilizou a 

população para hábitos e comportamentos de segurança e prevenção com a 

realização de um conjunto vasto e diversificado de actividades. 

 

Com a realização da segunda edição da “Semana da Protecção Civil”, a Câmara 

Municipal articulou e desenvolveu um importante trabalho de ligação a todos os 

Agentes de Protecção Civil que actuam no concelho, promoveu acções que 

visaram informar os munícipes sobre comportamentos de auto-protecção e sobre 

regras de segurança a adoptar, sensibilizar a população para temas e problemas 

sociais actuais, reforçando a cultura de segurança participada e de 

responsabilidade cívica que tem vindo a ser desenvolvida no município. 

 

Este ano, no âmbito desta semana, foram abordadas temáticas como: “Prevenir 

Incêndios em Casa”, em colaboração com o Clube de Protecção Civil da Escola 

Básica 2,3 El-Rei D. Manuel I, na divulgação de informação nas ruas sobre a 

temática, Palestra “A Protecção Civil e a Escola” na Escola Secundária de 

Alcochete, “Aprender com Segurança”, acção junto dos Jardins de Infância e 

Escolas Básicas do 1.º ciclo do concelho, “Protecção e Socorro”, acção de rua 

com os Bombeiros Voluntários de Alcochete, “Segurança nos Idosos”, palestra 

nas três freguesias do concelho, dinamizadas pela Guarda Nacional Republicana 

(Destacamento Territorial do Montijo) que despertaram a atenção de diversos 

segmentos da população para questões de segurança e prevenção de pessoas e 

bens. 

 

A Autoridade Nacional de Protecção Civil, as Juntas de Freguesia do concelho, 

os Bombeiros Voluntários de Alcochete, a Guarda Nacional Republicana, o 

Agrupamento Vertical de Escolas de Alcochete e a Escola Secundária de 

Alcochete foram entidades que, em estreita colaboração com o Serviço Nacional 

de Protecção Civil, participaram nesta Semana da Protecção Civil e deram a 

conhecer as suas acções e projectos.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 



Reunião de 2010.03.17  
Acta n.º 06 

17 

� Pelo senhor Vereador Jorge Manuel Pereira Giro foram prestadas as 

seguintes informações: 

 

1 – Projecto “Limpar Portugal” 

 

«Com o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República, o Projecto 

Limpar Portugal (PLP) é um movimento cívico, altruísta, cujo objectivo é 

promover a educação ambiental por intermédio da iniciativa de limpar a floresta 

portuguesa no dia 20 de 2010, tendo como base o voluntariado. 

 

A Câmara Municipal de Alcochete associa-se a este projecto que, no próximo dia 

20 de Março, pelas 09.00 horas concentrará um número ainda não contabilizado 

de voluntários junto à Praça de Toiros de Alcochete, como o objectivo de colocar 

“mãos à obra” e proceder à limpeza de várias lixeiras existentes no concelho. 

 

Reunir o maior número de pessoas para limpar as lixeiras que se encontram 

depositadas, de forma inapropriada, nas florestas do nosso país e, 

particularmente, no nosso concelho, é o grande objectivo deste projecto. 

 

“Limpar Portugal” trata-se de um projecto iniciado em 2008, na Estónia, por um 

grupo de amigos que decidiu limpar a floresta num só dia. Esta acção 

rapidamente se transformou num movimento cívico que juntou mais de dez mil 

voluntários. 

 

A Câmara Municipal de Alcochete, além de vários apoios técnicos, incluindo a 

divulgação do evento e a impressão de cartazes e flyers, prestará apoio material 

e logístico. 

 

Dia 20 de Março, na qualidade de munícipe interessado e preocupado, lá estarei 

a contribuir para o sucesso deste evento. 

 

Os interessados em participar no Grupo de Alcochete podem efectuar a sua 

inscrição ou obter mais informações através do site www.limparportugal.org.» 
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A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

2 – Campo de Tiro de Alcochete 

 

«O Campo de Tiro de Alcochete é um campo da Força Aérea que serve para 

exercício e treinos de operações militares, ou acções que podem ser conduzidas 

nas carreiras de tiro e nas estruturas de ensaio que nele estão integradas, bem 

como para a armazenagem de material de guerra. 

 

O Campo de Tiro de Alcochete situa-se na bacia sedimentar do rio Tejo e tem 

7.539 hectares de área. Em termos de área ocupada é a maior instalação militar 

da Europa. 

 

A convite do digníssimo Comandante daquela instalação militar, no passado dia 

11 de Março, acompanhado pelo senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de 

Alcochete, Vereador José Luís Alfélua, desloquei-me ao local para assistir a uma 

Missão Operacional de Aeronaves F-16. 

 

A Missão Operacional de Aeronaves F-16 tinha como objectivo a largada de 6 

bombas reais, denominadas “bombas estúpidas”, cujo peso se cifrava em 250 

kg/cada e que tinham como objectivo atingir um alvo previamente estabelecido. 

 

Instalados numa área de segurança sita a 4 quilómetros do local de 

rebentamento, presenciámos in loco o êxito desta missão, assim como pudemos 

sentir e visualizar o rebentamento das mesmas. 

 

São denominadas de “bombas estúpidas” por não serem dotadas de elementos 

de precisão, como GPS ou outro meio tecnológico, o que requer uma maior 

perícia e precisão dos pilotos. 

 

O exercício foi seguido de um salutar almoço de convívio, entre as entidades 

convidadas e diversas patentes militares.» 
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A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

3 – Dia Mundial da Água 

 

«No próximo dia 22 de Março, comemora-se o Dia Mundial da Água. 

 

Para assinalar este dia, a Divisão de Água e Saneamento (DAS) da Câmara 

Municipal de Alcochete, solicitou ao Gabinete de Comunicação e Imagem (GCI) 

que elaborasse um logótipo que simbolizasse este dia e que o mesmo ficasse 

como uma espécie de mascote, a utilizar nas divulgações e eventos da CMA 

relacionados com a água. 

 

No sentido de divulgar a necessidade de pouparmos e bem tratarmos este bem 

tão precioso – a água – foram impressas algumas dezenas de cartazes em 

formato A3, para distribuição em vários estabelecimentos comerciais, 

colectividades, associações e entidades públicas do concelho. Igualmente foram 

impressos 1200 flyers em formato A5 que, no Dia Mundial da Água (segunda 

feira, dia 22), irão ser distribuídos a todos os alunos do 1.º Ciclo do Concelho de 

Alcochete. Para isso, contamos com a colaboração do Agrupamento Vertical de 

Escolas de Alcochete (AVEA). 

 

A informação constante nos cartazes e flyers, faz referência a certas acções e 

cuidados que devemos ter no sentido de pouparmos água, assim como, os litros 

que, em média, pouparemos com a adopção desses cuidados.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 

 

Intervieram os seguintes munícipes: 

 

D. Elisa Noronha: 
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Felicitou o executivo pela descentralização das reuniões e chamou a atenção 

para os seguintes assuntos: 

 

- Desperdício de água nas regas por parte da Câmara Municipal; 

- Reparação deficiente do contador de água da sua residência; 

- Falta de colocação de um toldo na Escola da Restauração; 

- Excesso de areia no recreio da Escola da Restauração; 

- Alimentação deficiente por parte de alguns alunos da Escola E.B.2,3El-Rei D. 

Manuel I; 

- Limpeza do Bairro da Coophabital através da iniciativa “Limpar Portugal”; 

- Má utilização do ringue no Bairro da Coophabital; 

- Falta de limpeza das ruas e canteiros devido aos dejectos dos canídeos; 

- Indisponibilidade do autocarro da Câmara para a Corrida na Ponte 25 de Abril. 

 

Sr. António Quintino: 

Subscreveu as palavras de D. Elisa Noronha e solicitou também a poda dos 

plátanos e amoreiras junto da sua residência, no Bairro da Coophabital. 

 

Sr. Mário Santos: 

Mostrou preocupação pela falta de informação relativa ao procedimento na 

contagem da água. 

 

Sr. Fernando Baptista: 

Solicitou esclarecimento relativamente ao montante do subsídio atribuído à Casa 

do Benfica. 

 

Sr. Rui Santa (Presidente do Vulcanense Futebol Clube): 

Agradeceu em seu nome e em nome dos órgãos sociais da colectividade a 

descentralização desta reunião de Câmara. 

 

Sr. António Mestre: 

Felicitou a iniciativa “Limpar Portugal” e solicitou mais cuidado e maior 

assiduidade na limpeza da praia. 
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O senhor Presidente e os senhores Vereadores José Luís Alfélua, Paulo Alves 

Machado e Jorge Manuel Giro esclareceram as questões colocadas. 

 

 

O senhor Presidente da Câmara agradeceu a disponibilidade do Vulcanense 

Futebol Clube na pessoa do seu Presidente, na cedência das instalações para a 

realização da reunião de Câmara descentralizada. 

 

 

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 00:30 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. 


