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Aos vinte e oito dias do mês de Abril do ano dois mil e dez, na Delegação da
Junta de Freguesia de Alcochete na Fonte da Senhora, 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 novecentos e sessenta e oito mil, novecentos e
vinte seis euros e oitenta e cinco cêntimos.
A Câmara tomou conhecimento.

PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou a Câmara que foi autorizado o pagamento das
despesas, no valor de novecentos e vinte e nove mil, trezentos e trinta e sete
euros e dezasseis cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento
emitidas do número 2523 ao número 3080.
A Câmara tomou conhecimento.
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INTRODUÇÃO DE NOVOS ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO
A Câmara deliberou, por unanimidade, introduzir, para análise e deliberação, dois
assuntos não incluídos na ordem do dia da reunião, dada a urgência de
deliberação imediata sobre os mesmos.

ACTAS
O senhor Presidente colocou à discussão a acta da reunião de 12 de Abril de
2010, tendo o senhor Vereador José Navarro solicitado algumas rectificações à
mesma, nomeadamente nas páginas 3 e 4 com referência às suas intervenções,
o que foi aceite.
De seguida foi submetida à votação com as alterações propostas e foi aprovada
por maioria com uma abstenção do senhor Vereador António Maduro (por não ter
estado presente na reunião) e 6 votos a favor.
O senhor Presidente colocou à discussão e votação a acta da reunião de 21 de
Abril de 2010, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO
LOTEAMENTO
Pedido apresentado por Construfalco – Sociedade Imobiliária, SA, para redução
da garantia bancária do loteamento Quebrada Norte, em Alcochete.
Proc.º N.º LU.002.06
O assunto foi retirado para posterior deliberação.
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RECURSOS FINANCEIROS
COBERTURA DOS RESULTADOS NEGATIVOS DA CDR – COOPERAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, SA – ANOS DE 2007, 2008 E 2009
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Na sequência da recepção dos ofícios com a referência CS09/0181 e
CS10/0050 da CDR – Cooperação e Desenvolvimento Regional, SA a informar o
valor correspondente à participação do accionista Município de Alcochete, com
uma comparticipação no capital social de 0,5%, para cobrança dos resultados dos
exercícios de 2007, 2008 e 2009 no âmbito e conforme a determinação da Lei n.º
53-F/2006 de 29 de Dezembro, proponho a atribuição de um subsídio no valor de
€3.107,84 para cobertura dos resultados negativos dos anos de 2007, 2008 e
2009.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta por unanimidade.

ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA NA INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
“BANCO POPULAR”
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Na sequência do procedimento por ajuste directo para aquisição de Sistema de
Registo e Controlo de Assiduidade a contratar em regime de locação financeira,
foi adjudicado ao Banco Popular essa mesma aquisição, pelo que se torna
necessário proceder à abertura de uma conta bancária nessa mesma instituição.
Assim, proponho:
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A abertura de uma conta bancária no Banco Popular, dando cumprimento ao
ponto 2.9.10.1.2. do POCAL.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta por unanimidade.

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE TAPEÇARIA PRODUZIDA PELA ESCOLA E.B.
2,3 EL-REI D. MANUEL I
Pela senhora Vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foi apresentada a
seguinte proposta:
«No âmbito da realização da exposição “O Canto do Elfo – Instalações artísticas
inspiradas nos Contos de Hans Christian Andersen”, a ter lugar no Museu do
Trabalho Michel Giacometti, de 24 de Abril a 3 de Julho, o Sr. Niels Fischer,
parceiro recorrente da Biblioteca Municipal de Alcochete, propôs à Escola Básica
2,3 El-Rei D. Manuel I a concepção de uma tapeçaria alusiva ao tema, em
material sintético, com 140x280 cm.
Nesta sequência, a Escola Básica 2,3 El-Rei D. Manuel I e o Sr. Niels Fischer
propõem que a mesma, após a exposição, seja oferecida à Biblioteca Municipal
de Alcochete e possa ser colocada em local público, preferencialmente na
Secção Infanto-Juvenil (na parede contigua à Bebéteca), público preferencial do
autor inspirador deste evento.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta por unanimidade.
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CEDÊNCIA DE TERRADO PARA A REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS
FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO CAMPONESA DE S.FRANCISCO
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Na sequência da solicitação da Associação das Tradicionais Festas de
Confraternização Camponesa de S. Francisco, proponho a cedência do terrado,
conforme assinalado em planta topográfica, para a realização das Tradicionais
Festas a decorrer entre os dias 2 e 6 de Junho.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta por unanimidade, bem como anexar a referida planta topográfica como
Doc. 1.

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE AVENÇA – DR. JORGE BATISTA
Pela senhora Vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foi apresentada a
seguinte proposta:
«Atento o teor da informação n.º 34 (DARH) no sentido de averiguar o
fundamento da excepcionalidade no que se refere à necessidade de prestação
continuada dos serviços realizados por pessoa singular (Dr. Jorge Batista) atento
o disposto no artigo 35.º da Lei n.º 12-A/2008, de 28 de Fevereiro, mais
concretamente o disposto no seu n.º 4, por forma a que o Senhor Presidente
pudesse proferir despacho de eventual renovação foi chamada a pronunciar-se a
Divisão Jurídica e de Fiscalização.
Assim, veio esta unidade orgânica esclarecer, atento o disposto no artigo 6.º do
Decreto-lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro (diploma que concretiza a adaptação
da Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro), à realidade autárquica, verifica-se que a
competência para a celebração de contratos de avença e tarefa com pessoas
singulares depende de deliberação favorável do órgão executivo do Município
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devendo aplicar-se o mesmo regime à renovação desses contratos por força do
artigo 94.º da citada Lei 12-A/2008.
Ora, o trabalho desenvolvido pelo Dr. Jorge Batista não é compatível com a
relação jurídica de emprego público, porquanto é prestado com recurso a meios
de equipamentos do próprio prestador do serviço – com inteira autonomia e sem
subordinação jurídica, com obrigação e resultados e sem cumprimento de
horário, representando o Município em juízo na qualidade de advogado, função
que tem desempenhado com sucesso sendo de realçar a sua experiência
acumulada nestas matérias.
Face ao exposto, sujeita-se a deliberação camarária a renovação da avença ao
Dr. Jorge Batista nos termos da informação n.º 34 (DARH) e do parecer n.º 122
da DJF.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta por unanimidade, bem como anexar os referidos documentos como
Doc. 2 e Doc. 3.

VOTO DE PESAR PELA MORTE DE RICARDO MOTA

a)

Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado foi
apresentado o seguinte voto de pesar:
«Faleceu o jovem forcado Ricardo Mota, do Grupo de Forcados Amadores de
Alcochete, vítima de um trágico acidente de viação.
Envergou, pela primeira vez a jaqueta de forcado, na Praça de Toiros de
Santarém, em Março de 2009 e pela última vez, na Praça de Toiros de Alcochete,
na corrida de 28 de Março último.
A Câmara Municipal de Alcochete, reunida em sessão pública, manifesta o seu
profundo pesar, presta-lhe a sua homenagem e endereça aos seus colegas do
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Grupo de Forcados Amadores de Alcochete e à sua família, as mais sentidas
condolências.»
Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o Voto de Pesar
por unanimidade.

VOTO DE PESAR PELA MORTE DE DUAS PROFESSORAS

a)

Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado foi
apresentado o seguinte voto de pesar:
«Faleceram as Professoras Maria João Duarte e Ana Paula Andrade.
Eram professoras do quadro do Agrupamento Vertical de Escolas de Alcochete,
leccionando a disciplina de Inglês, no Departamento de Línguas da Escola Básica
2,3 El-Rei D. Manuel I e foi com enorme consternação que recebemos a notícia
do seu falecimento.
A Câmara Municipal de Alcochete, reunida em sessão ordinária, manifesta o seu
profundo pesar, prestando-lhes a sua homenagem pública e envia à Sra.
Directora as mais sentidas condolências, bem como aos seus alunos, colegas de
departamento e, ainda, a todas as estruturas de orientação educativa do AVEAL.
Pede, ainda, à Sra. Directora que envie às famílias enlutadas, os nossos mais
respeitosos pêsames.»
Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o Voto de Pesar
por unanimidade.
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SUBSÍDIOS
Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foram
apresentadas as seguintes propostas:
1 – «A Associação Equestre de Alcochete está a promover o cavalo nas suas
mais variadas vertentes, da equitação à atrelagem, dos jogos tradicionais às
demonstrações de trabalho no campo.
Indiscutivelmente, a forma mais visível deste trabalho é a Festa do Cavalo que,
este ano, se volta a centrar na figura do cavalo, invocando as tradições rurais e
marialvas da nossa região.
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 €3.000,00 (três
mil euros), repartido em duas tranches de €1.500,00 (mil e quinhentos euros)
cada, para fazer face ao encargo decorrente da sua actividade.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

2 – «A Escola Secundária Pluricurricular de Alcochete, este ano, participou
activamente nas comemorações do 25 de Abril e 1.º de Maio promovidas pelo
Município de Alcochete.
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Pelo seu papel interventivo na comunidade, nomeadamente através dos seus
cursos tecnológicos de desporto, proponho a atribuição de um subsídio de
€250,00 (duzentos e cinquenta euros), para fazer face aos encargos com a
organização do evento “Alcochete Gimnodance”; arbitragens no torneio de Futsal
do 25 de Abril e a colaboração na inauguração do Parque do Valbom e manhãs
infantis nos dias 24 e 25 de Abril.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

3 – «A Associação Cultural e Desportiva da Comissão de Moradores do Bairro 25
de Abril, no âmbito das comemorações do 25 de Abril e do 1.º de Maio, realizou
nos dias 24 e 25 de Abril várias actividades, abertas ao público em geral mas,
especialmente dirigidas aos moradores do Bairro.
As comemorações iniciaram-se no dia 24 de Abril, à noite, com um baile e
continuaram no dia 25 com a dinamização das tradicionais manhãs infantis, com
pinturas, jogos e escalada.
Estas iniciativas foram seguidas de almoço convívio entre moradores, entidades
oficiais e outros participantes e lanche oferecido aos mais jovens.
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 as presentes iniciativas que se revestem de
interesse para o município.
Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €250,00
(duzentos e cinquenta euros) para fazer face às despesas decorrentes com a
actividade.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.
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4 – «O Grupo Desportivo Alegria e Trabalho da Barroca d’Alva, participou, no
âmbito das comemorações do 25 de Abril e do 1.º de Maio, na realização da
manhã infantil, que se realizou na Barroca d’Alva, através da cedência das suas
instalações, participação dos seus dirigentes e atletas, culminando num lanche
com todos os participantes.
Esta iniciativa contou com a presença de atletas do Vulcanense Futebol Clube,
permitindo um maior convívio e sã competição com os jovens da Barroca.
Estiveram presentes 28 crianças e jovens.
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 as presentes iniciativas que se revestem de
interesse para o município.
Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €150,00
(cento e cinquenta euros) para fazer face às despesas decorrentes com a
actividade.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

5 – «A Associação GilTeatro, no âmbito das comemorações do 25 de Abril e do
1.º de Maio, preparou diferentes iniciativas, que decorrerão durante o mês de
Abril.
A primeira iniciativa realizou-se na noite de 18 de Abril, com os Diabos
Vicentinos. “Os Gaiteiros de Alcochete” actuaram pelas ruas da vila abrilhantando
a tarde do dia 24 de Abril.
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Está, ainda, prevista nos dias 30 de Abril e 1 de Maio a exibição da Peça “ A Bela
Vista” no Fórum Cultural de Alcochete e o Mini Festival de Papagaios no dia 2 de
Maio, na Praia dos Moinhos.
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 as presentes iniciativas que se revestem de
interesse para o município.
Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €250,00
(duzentos e cinquenta euros) para fazer face às despesas decorrentes com a
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 foi apresentada a seguinte proposta:
– «No âmbito das actividades previstas no Plano Anual de Actividades para o ano
lectivo de 2009/2010, os alunos da Escola Básica do Samouco irão realizar uma
visita de estudo ao Jardim Zoológico.
No sentido de todos os alunos da escola poderem participar nesta actividade,
proponho a atribuição de subsídio, no valor de €429,00 (quatrocentos e vinte e
nove euros) a atribuir ao Agrupamento Vertical de Escolas de Alcochete para
financiar o transporte dos alunos com Acção Social Escolar.
- 23 Alunos com escalão A x €13,00 por aluno = €299,00
- 20 Alunos com escalão B x €6,50 por aluno = €130,00
- N.º Total 43 alunos = Valor total = €429,00»
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INFORMAÇÕES
Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foi prestada a seguinte informação:
– Seminários de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
«A Divisão de Administração e Recursos Humanos/Sector de Higiene e
Segurança, em parceria com a Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados e
a Autoridade para as Condições de Trabalho, promoveu dois seminários sobre
S.H.S.T., com o tema “Prevenção da Sinistralidade Laboral”, realizados nos dias
14 e 21 de Abril, no Fórum Cultural de Alcochete.
Participaram nestas sessões 80 trabalhadores da Autarquia, sendo que foram
abrangidos por esta iniciativa trabalhadores das Unidades Operacionais e
Unidades de Suporte.
Destacam-se, do programa a apresentação dos serviços de Segurança Higiene e
Saúde no Trabalho iniciados em Fevereiro, o enquadramento jurídico da
S.H.S.T., reparação de acidentes e doenças profissionais, cultura de prevenção e
condutas seguras no trabalho. Foram, ainda, abordados o plano de trabalho em
desenvolvimento no âmbito dos planos de prevenção, emergência e evacuação
para as diferentes situações de emergência. Ambas as sessões finalizaram com
a exposição de dois trabalhos dedicados aos exercícios de evacuação, à
importância dos primeiros socorros e ao combate e confinação do incêndio,
incidente e/ou acidente.
Estes seminários contaram com as prelecções dos Técnicos de Higiene e
Segurança e Ergonomia da Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados no
Trabalho, Dr. Hugo Dionísio e Dr. Vitor Vinheiras, do Comandante dos Bombeiros
Voluntários de Alcochete, Paulo Vieira, do Coordenador do Gabinete Municipal de
Protecção Civil, Eng.º João Carlos Marques e da Técnica de Higiene e
Segurança da Empresa Medicisforma.
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Esta iniciativa teve como objectivo consciencializar os trabalhadores para o seu
papel enquanto “agentes activos” com direitos e deveres, nomeadamente o
direito a ser informado, formado, consultado, sensibilizado.
Lembramos ainda que hoje, dia 28 de Abril, é comemorado o Dia Nacional de
Prevenção e Segurança no Trabalho, sendo que este ano a celebração decorrerá
sob o tema “ Riscos Emergentes e Novas Formas de Prevenção no Mundo de
Trabalho em Mudança”.»
A Câmara tomou conhecimento.

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE
Intervieram os seguintes munícipes:
Sr. Carlos Almeida:
Perguntou em que ponto de situação se encontra o processo de licenciamento da
AUGI do Maçãs e em que fase de trabalhos se encontra a Estação de
Tratamento de Esgotos.
D. Isabel Silva:
Solicitou a limpeza das bermas da via que dá acesso à Caixa Agrícola.
D. Natalina:
Solicitou o arranjo das lajetas no Beco do Alecrim, dado que as mesmas estão
soltas e têm provocado alguns acidentes.
Sr. Luís Mendinhos:
Chamou a atenção para o mau estado da via onde decorreram trabalhos por
conta da firma de gás.
O senhor Presidente e os senhores Vereadores José Luís dos Santos Alfélua
Ferreira e Jorge Manuel Pereira Giro esclareceram as questões colocadas.
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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 22:35 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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