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Aos catorze dias do mês de Abril do ano dois mil e dez, no 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, José Navarro Lopes Gemas Pedro Jorge
dos Santos N. R. Mesquita.
Faltou o senhor Vereador António Dias dos Santos Maduro, por morte de sua
mãe, motivo pelo qual, a Câmara Municipal se associou, por unanimidade, nas
respectivas condolências.

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião.
Aberto o período de Antes da Ordem do Dia, usou da palavra o senhor Vereador
José Navarro, para relembrar e questionar o senhor Presidente sobre um
assunto, por ele apresentado na primeira reunião de Janeiro de 2010, relacionado
com dois sobreiros, um na urbanização junto à fábrica da Baluarte, outro na Rua
do Sobreiro, em S. Francisco, cujos troncos se encontram quase “enforcados”
pelo pavimento envolvente.
Referiu, ainda, que na Alameda Júlio Diniz, os espaços verdes da urbanização
que se encontra em frente à Sede do Futebol Clube de S. Francisco, necessitam
de manutenção uma vez que, após a limpeza efectuada pelos Serviços da
Câmara, em Janeiro do corrente ano, estes espaços ficaram à espera do devido
arranjo paisagístico.
O Vereador Jorge Giro esclareceu que, ambas as situações estão a ser tratadas.
Em seguida, usou da palavra o senhor Presidente da Câmara, para informar os
eleitos e os munícipes presentes, que em reunião com a Directora do
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Agrupamento de Centros de Saúde do Arco Ribeirinho, tomou conhecimento das
mudanças previstas para a Extensão do Centro de Saúde de Alcochete em S.
Francisco, nomeadamente direccionar as consultas para o Centro de Saúde de
Alcochete, mantendo apenas em S. Francisco a prestação de serviços ao nível
do ambulatório, receituário e outros serviços prestados pelo pessoal de
enfermagem.
O senhor Presidente lamentou, que a Câmara Municipal não tivesse
conhecimento do assunto até à data da reunião com a Directora do Agrupamento,
bem como o facto de a Junta de Freguesia de S. Francisco estar a par das
alterações, desde 9 de Março, e não ter informado a Câmara Municipal das suas
legítimas preocupações.
O senhor Presidente manifestou, no entanto, a disponibilidade da Câmara
Municipal de Alcochete para, junto da senhora Ministra da Saúde demonstrar a
oposição, relativamente a estas alterações.
Usou da palavra o senhor Vereador Paulo Machado, para referir que a situação é
preocupante, nomeadamente a falta de médicos, uma vez que, actualmente no
concelho, cerca de 4000 utentes não têm médico de família.
Relativamente à Educação, o senhor Vereador referiu, ainda, que haverá uma
reunião com a senhora Ministra da Educação no sentido de, entre outros
assuntos, encontrar solução para o ano lectivo 2010/2011, uma vez que na E.B
2,3 El-Rei D. Manuel I está previsto um aumento de 44 para 58 turmas e a escola
não tem espaço.
O senhor Vereador José Navarro usou, uma vez mais, da palavra para dizer que
concorda com as palavras do senhor Presidente, no que diz respeito à situação
da Extensão do Centro de Saúde de Alcochete em S. Francisco, referindo que a
notícia é bastante preocupante para os 926 utentes na Freguesia e que a Câmara
Municipal e a Junta de Freguesia de S. Francisco deverão manifestar junto do
Ministério da Saúde o seu descontentamento.
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Seguidamente, passou-se ao Período da Ordem do Dia, 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 trinta mil, trezentos e cinquenta e
quatro euros e vinte 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 oitenta e cinco mil, duzentos e nove euros e oitenta
e um cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento emitidas do
número 2392 ao número 2522.
A Câmara tomou conhecimento.

ACTA
A Câmara deliberou aprovar a acta da reunião ordinária, realizada em 31 de
Março de 2010, por maioria, com 1 abstenção do senhor Vereador Pedro Jorge
dos Santos N. R. Mesquita (por não ter estado presente) e 6 votos a favor.
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RECURSOS FINANCEIROS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2009 E RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2009
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Dando cumprimento ao disposto no n.º 2 do ponto 2 das Considerações
Técnicas do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterado pela Lei n.º
162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro e
pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril e pelo artigo 104.º da Lei n.º 60A/2005 de 30 de Dezembro, elaboraram-se os documentos de Prestação de
Contas de 2009 e Relatório de Gestão de 2009. Os documentos atrás referidos
encontram-se integralmente elaborados, em conformidade com o Anexo I, da
Resolução n.º 4/2001, de 18 de Agosto do Tribunal de Contas – “Instruções Para
Organização e Documentação das Contas das Autarquias Locais e Entidades
Equiparadas Abrangidas pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias
Locais (POCAL)”.
Assim, proponho:
1. A aprovação da Prestação de Contas de 2009, de acordo com a alínea e) do
n.º 2 do artigo n.º 64 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e
republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.
2. A Aprovação do Relatório de Gestão de 2009, de acordo com a alínea e) do
n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e
republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.
3. A apreciação da informação n.º 9/2010 da Divisão de Recursos Financeiros,
anexa à presente proposta, nos termos do n.º 9 do artigo 38.º da Lei n.º
2/2007, de 15 de Janeiro;
4. O envio dos documentos “Prestação de Contas de 2009” e “Relatório de
Gestão de 2009” à Assembleia Municipal para deliberação, conforme a alínea
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c) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro alterada e
republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e envio da informação n.º
9/2010 da Divisão de Recursos Financeiros, nos termos do n.º 9 do artigo 38.º
da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro para apreciação.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta por maioria, com 2 abstenções do PS e 5 votos a favor da CDU, bem
como anexar a referida informação da Divisão de Recursos Financeiros como
Doc. 2.
Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal.

AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRACÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE MÉDIO
E LONGO PRAZO E AS RESPECTIVAS CONSULTAS ÀS INSTITUIÇÕES
DE CRÉDITO, PARA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ENSINO BÁSICO
DO CENTRO ESCOLAR DE S. FRANCISCO
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Na sequência da deliberação de Câmara de 31 de Março do corrente ano, que
autorizou a contracção de um empréstimo de médio e longo prazo, no valor de
€936.187,73 e as respectivas consultas às instituições bancárias, foram
consultadas nove entidades bancárias, as quais apresentaram proposta, à
excepção da Caixa Económica Montepio Geral, do Banco BARCLAYS e Banco
Popular.
Os serviços municipais procederam à abertura das propostas apresentadas pelas
instituições de crédito, efectuando a análise das mesmas, que consta do relatório
em anexo, tendo-se verificado que foi a Caixa Geral de Depósitos, que ofereceu
as condições mais favoráveis para o Município.
Assim, proponho:
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1. A autorização para a contracção de um empréstimo de médio e longo prazo
no montante de €936.187,73 para financiamento da obra de Construção do
Núcleo de Ensino Básico do Centro Escolar de S. Francisco, sendo que, ao
abrigo do n.º 6 do artigo 39.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das
Finanças Locais) o Município solicitará ao Ministério das Finanças para
excepcionar, para efeitos de cálculo de endividamento de médio e longo
prazo, desde que o montante do crédito não ultrapasse 75% do montante da
comparticipação pública nacional, ou seja do montante que o Município irá
contratar (€936.187,73), €702.140,80 excepcionam-se para efeito de cálculo
de endividamento de médio e longo prazo e €234.046,93 relevam para efeitos
do referido cálculo.
2. Que seja autorizado aceitar as condições propostas pela Caixa Geral de
Depósitos e contrair o empréstimo supra mencionado, conforme proposta em
anexo, dado que o Município dispõe de capacidade de endividamento
conforme informação da Divisão de Recursos Financeiros anexa;
3. Que o financiamento bancário seja para fazer face à seguinte obra:
- Construção do Núcleo de Ensino Básico do Centro Escolar de S. Francisco.
4. Que a presente proposta seja submetida à Assembleia Municipal de acordo
com a alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Setembro, para que a
Assembleia Municipal delibere nos termos da alínea d) do n.º 2 e do n.º 7 do
artigo 53.º da citada Lei;
5. Que a Assembleia Municipal delibere aprovar a contracção do referido
empréstimo, por maioria absoluta dos membros em efectividade de funções,
de forma a dar cumprimento ao n.º 8 do artigo 38.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de
Janeiro.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta por unanimidade, bem como anexar os referidos documentos como
Doc. 1.
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Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal.

EMPREITADAS E FORNECIMENTOS
CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EXTENSÃO DO CENTRO DE
SAÚDE DO SAMOUCO” – Proc.º I-02/08 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO
DE EXECUÇÃO
Pelo senhor Vereador José Luís Alfélua foi apresentada a seguinte proposta:
«De acordo com a informação técnica da Divisão de Obras Municipais e Rede
Viária, n.º 50/10/DOMRV, referente à empreitada referida em epígrafe, propomos
à aprovação da Câmara Municipal o seguinte:
- A prorrogação do prazo de execução.»
Presente a referida informação técnica da Divisão de Obras Municipais e Rede
Viária, cujo teor é o seguinte:
«No âmbito da empreitada mencionada em epígrafe, vimos por este meio
informar que devido às condições meteorológicas adversas com ocorrência de
forte pluviosidade nos últimos meses, impossibilitou a execução de alguns
trabalhos previstos na empreitada, nomeadamente: a execução da cobertura,
montagem de infraestruturas e execução de rebocos exteriores e interiores
(devido ao teor de humidade no interior do edifício). A não execução destes
trabalhos condicionou de forma efectiva o normal desenvolvimento da obra.
Devido às condicionantes enumeradas, foram efectuados dois Autos de
Suspensão correspondendo a 28 e 63 dias respectivamente.
Deste modo, dando cumprimento ao n.º 2 do artigo 298.º do Decreto-Lei 18/2008
de 29 de Janeiro, é mencionado que a prorrogação do prazo de execução deverá
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ser igual ao prazo inicialmente fixado, não sendo neste caso necessário acrescer
o prazo para organização de meios e execução de trabalhos acessórios.
Assim sendo, o prazo solicitado é de 91 dias o que corresponde ao somatório de
dias de suspensão da obra, ficando a conclusão da obra prevista para o dia 21 de
Junho de 2010.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de
prorrogação do prazo de execução, em 91 dias, por unanimidade.

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES –
CLIENTE N.º 1271716
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
2786230, Salamata Balde, veio solicitar à Câmara (reg. 3800 de 23 de
Março) o pagamento da dívida em prestações alegando dificuldades
económicas;
2. A dívida é no valor de €70,16.
Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 6
prestações no valor de €11,69 cada (€70,16 /6=€11,69) com início em Maio.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o fraccionamento
do pagamento da dívida em 6 prestações, por unanimidade.
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COMPARTICIPAÇÃO

FINANCEIRA

RELATIVA

AO

SERVIÇO

DE

PROLONGAMENTO DE HORÁRIO
«Pelo senhor Vereador Paulo Alves Machado foi apresentada a seguinte
proposta:
«É da competência da Câmara Municipal definir as regras e fixar anualmente as
comparticipações financeiras das famílias relativas ao Serviço de Prolongamento
de Horário, de acordo com os princípios e normas legais aplicáveis, constantes
do Despacho Conjunto n.º 300/97, de 07 de Agosto de 1997.
O valor mensal da comparticipação familiar é determinado de forma proporcional
ao rendimento per capita do agregado familiar, o qual é encontrado de acordo
com a seguinte tabela:

R.M.M. 450,00 €
Escalões
1º Escalão

até 30%

Rend. PER
Capita
até € 135,00

2º Escalão

> 30% até
50%

de € 135,00
até € 225,00

10%

3º Escalão

> 50% até
70%

de € 225,00
até € 315,00

12,50%

4º Escalão

> 70% até
100%

€ 315,00 até €
450,00

15%

5º Escalão

> 100% até € 450,00 até €
150%
675,00

15%

6º Escalão

Amplitude

Ano 2009/2010

> 150%

a partir de €
675,00

Taxas
5%

17,50%

Mensalida
de
Proposta
até € 6,75 até € 6,75
Calculo

de € 13,50 de € 13,50
até €
até €
22,50
22,50
de € 28,13 de € 28,13
até €
até €
39,38
39,38
de € 47,25 de € 47,25
até €
até €
67,50
50,00
de € 67,50
até €
€ 53,00
101,25
€ 118,13
€ 60,00

Tendo em conta que o valor do rendimento anual ilíquido está sujeito a alterações
todos os anos, existe necessidade de rever a tabela do cálculo de
comparticipação para a abertura do próximo ano lectivo 2010/2011:
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R.M.M. 475,00 €
Escalões
1º Escalão

até 30%

Rend. PER
Capita
até € 142,50

2º Escalão

> 30% até
50%

de € 142,50
até € 237,50

10%

3º Escalão

> 50% até
70%

de € 237,50
até € 332,50

12,50%

4º Escalão

> 70% até
100%

€ 332,50 até €
475,00

15%

5º Escalão

> 100% até € 475,00 até €
150%
712,50

15%

6º Escalão

Amplitude

Ano 2010/2011

> 150%

a partir de €
712,50

Taxas
5%

17,50%

Mensalida
de
Proposta
até € 7,13 até € 7,13
Calculo

de € 14,25 de € 14,25
até €
até €
23,75
23,75
de € 29,69 de € 29,69
até €
até €
41,56
41,56
de € 49,88 de € 49,88
até €
até €
71,25
53,00
de € 71,25
até €
€ 55,00
106,88
€ 124,69
€ 63,00

Nesse sentido, propõe-se que a nova tabela de comparticipação do Serviço de
Prolongamento de Horário dos Jardins-de-infância do Concelho para o ano lectivo
2010/2011, seja aprovada em reunião de Câmara e, posteriormente, enviada à
Assembleia Municipal.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta por unanimidade.
Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal.

SUBSÍDIOS
Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foram
apresentadas as seguintes propostas:
1 – «A Organização de Reformados Pensionistas e Idosos da Freguesia do
Samouco pretende melhorar as condições de prestação dos seus serviços aos
sócios.
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Apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 6.º do Regulamento de Apoio
ao Movimento Associativo desta Autarquia, no âmbito do Programa de Apoio à
Modernização Associativa, para a aquisição de equipamento de refrigeração.
Pelo exposto, proponho a atribuição de subsídio, no valor total de €200,00
(duzentos euros) para fazer face às despesas decorrentes com a sua actividade.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

2 – «O Grupo Desportivo da Fonte da Senhora está a promover a prática de
actividades culturais nas quais se integram a formação de novos elementos para
os ranchos adulto e infantil.
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) Transportes/deslocações;
Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €4.000,00 (quatro
mil euros), repartido em duas tranches de €2.000,00 (dois mil euros) cada, para
fazer face aos encargos decorrentes da sua actividade.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

3 – «A Associação GilTeatro, efectuou a reposição da peça “Restauração” por
ocasião das comemorações do Dia Mundial do Teatro.
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A peça relata o papel das gentes de Alcochete na luta pela autonomia do
concelho de Alcochete e contou, desta vez, com a presença de elementos da
Escola E.B. 2,3 El-Rei D. Manuel I, da banda “Os “Insígnia” e de elementos do
Coro de S. João Batista, envolvendo 67 participantes neste projecto de reposição.
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, apresentando interesse para o concelho.
Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €1.000,00
(mil euros), repartido em duas tranches de €500,00 (quinhentos euros) para fazer
face às despesas decorrentes com a actividade.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

4 – «O Sport Clube do Samouco tem lutado pela melhoria das condições de
acolhimento e conforto dos seus atletas na sua nova sede.
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 da 2.ª fase das obras de melhoramento, nomeadamente no telhado,
colocação de forro e soalho no sótão, bem como reboco e colocação de azulejo
no interior da sede.
Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €5.000,00
(cinco mil euros) repartidos entre duas tranches de €2.500,00 (dois mil e
quinhentos euros) para fazer face às despesas decorrentes com a melhoria da
qualidade das suas instalações.»
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

5 – «Por ocasião da passagem do 66.º aniversário da Sociedade Recreativa de
S. Francisco, proponho a atribuição de um subsídio de €250,00 (duzentos 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.

INFORMAÇÕES
Pelo senhor Presidente foram prestadas as seguintes informações:
1 – A Câmara recebeu um ofício do Grupo Parlamentar “Os Verdes” sobre
“Propostas de aditamento ao Orçamento de Estado para 2010 – PIDDAC”, bem
como um ofício e respectivos anexos do Grupo Parlamentar do PCP sobre “Novo
Hospital para o Montijo e Alcochete, no Distrito de Setúbal” e “Situações e
perspectivas futuras do actual Hospital do Montijo, no Distrito de Setúbal”.
A Câmara tomou conhecimento.

2 – O senhor Presidente informou que foi submetido, em 08 de Abril de 2010 pela
Divisão de Administração e Recursos Humanos, para publicação em Diário da
República, II Série, o Regulamento de Taxas Municipais.
Mais se informa que, na sequência da recepção do ofício remetido pela
Assembleia Municipal no qual recomendou à Câmara para proceder à correcção
do art. 45.º do Regulamento, nomeadamente na contradição da referência à data
em vigor do documento, bem como a eventuais correcções de ortografia,
procedeu-se às seguintes correcções:
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1. No ponto 28 do documento de “Taxas Administrativas e de Equipamentos –
Anexo do Regulamento de Taxas” onde se lia 25 mm passa a ler-se 40 mm;
2. Na alínea d) do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento de Taxas Municipais, onde
se lia “Emissão de licença de utilização de utilização dos empreendimentos
turísticos…” passa a ler-se “Emissão de licença de utilização dos
empreendimentos turísticos…”;
3. Por uma questão de organização sistemática as menções a partir da alínea f)
do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento de Taxas Municipais devem de ter uma
ordem numérica (1 a 24) e não alfabética (a) a x));
4. Na alínea c) do n.º 3 do artigo 9.º do Regulamento de Taxas Municipais onde
se lia “aparcamento” passa a ler-se “parqueamento”.
5. No artigo 45.º (Entrada em Vigor) do Regulamento de Taxas Municipais deve
ler-se “O presente Regulamento entra em vigor no 5.º dia após a sua
publicação nos termos legais.”
Face ao exposto, proponho que a presente informação seja remetida à Câmara e
à Assembleia para conhecimento.
A Câmara tomou conhecimento.

3 – Reunião de Câmara descentralizada
«Na sequência da proposta aprovada em reunião de Câmara de 3 de Março
último, “Reuniões de Câmara descentralizadas para o ano de 2010”, informo que
a próxima reunião de Câmara descentralizada se realiza no dia 28 de Abril, na
Fonte da Senhora, Edifício da Junta de Freguesia, com início às 21:00 horas.»
A Câmara tomou conhecimento.

Reunião de 2010.04.14
Acta n.º 08

16

4 – Destaques da actividade do Presidente entre 27 de Março e 12 de Abril
de 2010
«MARÇO:
- Presença no Festival da Primavera na Piscina Municipal (27.03.10);
- Presença na Corrida de Touros (28.03.10);
- Presença na Cerimónia de Inauguração do Torneio Internacional Alcochete
Andebol Futsal (30.03.10);
- Reunião de Câmara Descentralizada no Passil (31.03.10);
ABRIL:
- Recepção

às

equipas

estrangeiras

que

participaram

no

Torneio

Internacional Alcochete Andebol Futsal, no Salão Nobre (01.04.10);
- Presença nas Comemorações do V Aniversário da Associação de
Pescadores de Alcochete (03.04.10);
- Participação na Abertura do 6º Congresso Nacional da Associação
Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais, que se realizou no Fórum
Cultural (09.04.10);
- Reunião com a Directora Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde,
Dra. Manuela Marques (09.04.10).»
A Câmara tomou conhecimento.

Pela senhora Vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foram
prestadas as seguintes informações:
1 – Actividades da Divisão de Cultura e Identidade Local durante o mês de
Março
«1. Actividades para o público geral:
Brincando com Palavras
Tipologia: Animação da Leitura
Reunião de 2010.04.14
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Dia: 06
Local: Biblioteca de Alcochete
Público: 87
Integrado no programa de promoção do livro e da leitura, para pais e
filhos, No 1.º Sábado de cada mês… Era uma vez!
Longe, no outro lado – Exposição de joalharia contemporânea
Tipologia: Exposição
Dia: 06
Local: Biblioteca de Alcochete
Público: c. 150 (inauguração)
As 3 Marias
Tipologia: Música (tango-fusão)
Dia: 6
Local: Auditório do Fórum Cultural de Alcochete
Público: 55
Exposição Cuidar do Corpo que trabalha. Desvelos que o tempo levou…
Tipologia: Visitas guiadas
Dias: 9, 13 e 23
Local: Fórum Cultural de Alcochete
Público: 46
Wanted | Commedia a La Carte
Tipologia: Teatro (comédia)
Dia: 13
Local: Auditório do Fórum Cultural de Alcochete
Público: 120
Conhecer a Biblioteca
Tipologia: Visitas guiadas
Dias: 15 e 22
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Local: Biblioteca de Alcochete
Público: 43
Uma prenda para o Pai
Tipologia: Ateliê de expressão plástica
Dias: 17 e 18
Local: Biblioteca de Alcochete
Público: 33
Maratona Poética
Tipologia: Promoção da Leitura
Dia: 20
Local: Biblioteca de Alcochete
Público: 10
Clube de Leitura em voz alta
Tipologia: Ateliê de Leituras
Dia: 23 (1ª sessão)
Local: Biblioteca de Alcochete
Público: 27
A Restauração | Associação Gil Teatro
Tipologia: Teatro
Dia: 27 (Dia Mundial do Teatro)
Local: Auditório do Fórum Cultural de Alcochete
Público: 149
Truz Truz por 1 Triz
Tipologia: Dança e Música para a Infância
Dia: 28
Local: Auditório do Fórum Cultural de Alcochete
Público: 78 (44 crianças + 34 adultos)
Integrado no programa de promoção cultural para a infância em contexto
familiar … E Porque Hoje é o Último Domingo do Mês
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Ateliê da Páscoa
Tipologia: Ateliê de expressão plástica
Dia: 31
Local: Biblioteca de Alcochete
Público: 16
Feira do Livro Infantil
Tipologia: Informação
Patente até: 17 de Abril
Local: Biblioteca de Alcochete
2. Actividades para o público escolar:
Visitas orientadas à exposição Cuidar do Corpo que trabalha.
Desvelos que o tempo levou…
Tipologia: Educação patrimonial
Dias: 1, 2, 10, 11, 17, 18, 19, 23, 24, 25 e 26
Local: Fórum Cultural de Alcochete
Público: 314
A Biblioteca vai às Escolas
Tipologia: Animação da Leitura
Dias: 2 a 5; 8 a 12 e 15
Local: escolas do 1.º ciclo do concelho
Público: 954 (38 turmas 1.º ciclo + 10 do pré-escolar)
O Círio dos Marítimos
Tipologia: Educação patrimonial
Dias: 12 e 19
Local: Museu Municipal de Alcochete
Público: 40
O dia em que a mãe ficou com cara de chaleira
Tipologia: Hora do Conto e Ateliê de Expressão Plástica
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Dias: 24, 25 e 26
Local: Biblioteca de Alcochete
Público: 142
A Subir e a Descer Descobrimos o Museu
Tipologia: Educação patrimonial
Dia: 30
Local: Museu Municipal de Alcochete
Público: 76»
A Câmara tomou conhecimento.

2 – Actividades de promoção da leitura para pais e filhos
«O Serviço Educativo da Biblioteca de Alcochete, cumprindo a sua missão de
promoção do livro e da leitura iniciou, no passado mês de Fevereiro, uma
iniciativa que intitulou “No primeiro Sábado de cada mês… Era uma vez!” e que é
parte integrante de um programa de actividades de animação da leitura, dirigidas
a pais e filhos.
Este programa tem uma periodicidade regular, acontecendo todos os primeiros
sábados do mês e disponibilizando dois horários para as sessões: um de manhã,
pelas 11h00 horas e outro no período da tarde, pelas 16h00 horas, com uma
duração estimada em 60 minutos.
Esta iniciativa pretende cumprir, ainda, outros objectivos, como sejam dar
continuidade à fidelização de públicos, criando nos pais o hábito da frequência da
Biblioteca com os seus filhos, sensibilizando-os para a importância do livro e
estimulando o prazer pelas actividades de leitura conjunta, associadas ao
fortalecimento de relações de afecto e cumplicidade entre a criança e o adulto,
tendo o livro como mediador.
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A ideia de estender o âmbito do nosso Serviço Educativo a este público vem ao
encontro do crescente interesse que tem vindo a ser manifestado pelos nossos
utilizadores, mas surge, igualmente, a partir de uma análise comparativa por nós
realizada, relativamente às práticas de sucesso empreendidas por outras
Bibliotecas Públicas.
A programação desta iniciativa foi já proposta superiormente, até Dezembro de
2010, e teve em conta a selecção de diferentes tipologias de livros que abordam
diversos géneros literários e um leque variado de autores e ilustradores,
portugueses e estrangeiros.»
A Câmara tomou conhecimento.

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE
Intervieram os seguintes munícipes:
Dr. Pedro Meireles:
Questionou por que não foi levada em conta mais cedo, a necessidade de
construção de mais salas de aula na E.B. 2,3 El-Rei D. Manuel I e na Escola
Secundária de Alcochete.

Sr. Augusto Silva:
Perguntou de que forma pode ter acesso à Ordem de Trabalhos das reuniões de
Câmara.
O senhor Presidente e o senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho
Alves Machado esclareceram as questões colocadas.

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 19:25 horas, o Senhor Presidente declarou
encerrada a reunião da qual, para constar, se lavrou a presente acta que eu,
Tânia Cláudia Soares Ribeiro Rodrigues Barrinha da Cruz, Assistente Técnica,
subscrevo e assino.
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