
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO  DE  ALCOCHETE 

 

CÂMARA  MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

N.º 12 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA 

EM 26 DE MAIO DE 2010 



Reunião de 2010.05.26  
Acta n.º 12 

2 

 

ÍNDICE 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA........................................................................................... 4 
PAGAMENTOS............................................................................................................................. 4 
INTRODUÇÃO DE NOVOS ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO ............................................... 5 
ACTA............................................................................................................................................. 5 
RECURSOS FINANCEIROS 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO RELATIVA À AUTORIZAÇÃO PARA 

CONTRACÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA 

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ENSINO BÁSICO DO CENTRO ESCOLAR DE              

S. FRANCISCO......................................................................................................................... 5 
REPARTIÇÃO DO FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (FEF) PARA O ANO 2011 ....... 6 
1.ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE 2010 – ACTIVIDADES MAIS 

RELEVANTES E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS............................................ 7 
1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2010............................................................................... 8 

EMPREITADAS E FORNECIMENTOS 
“CONSTRUÇÃO DA ZONA DESPORTIVA E DE LAZER DO VALBOM” – PROC.º              

I-07/08 – HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA ................................ 9 
ALTERAÇÃO DE SENTIDOS DE TRÂNSITO EM ALGUMAS RUAS NA VILA DO   

SAMOUCO.................................................................................................................................. 10 
PROPOSTA DE FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – CLIENTE                 

N.º 1277339................................................................................................................................. 11 
PROPOSTAS PARA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DA EMBARCAÇÃO  

TRADICIONAL “ALCATEJO” E PARA A ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS PARA 2010 ......... 12 
VOTO DE PROTESTO – ENCERRAMENTO DO POSTO MÓVEL DOS CTT NO    

CONCELHO DE ALCOCHETE      a) ......................................................................................... 13 
SUBSÍDIOS ................................................................................................................................. 14 
INFORMAÇÕES.......................................................................................................................... 18 
INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE............................................................................... 19 
ENCERRAMENTO...................................................................................................................... 21 

 

a) Assunto não agendado na Ordem do Dia 



Reunião de 2010.05.26  
Acta n.º 12 

3 

 

Aos vinte e seis dias do mês de Maio do ano dois mil e dez, na Vila de Samouco 

e edifício da Junta de Freguesia de Samouco, 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. 

 

Aberto o período de Antes da Ordem do Dia, o senhor Vereador Paulo Alves 

Machado informou que, na sequência do encerramento das consultas na 

Extensão do Centro de Saúde na Freguesia de S. Francisco, em articulação com 

a Pró-Comissão do Movimento de Utentes dos Serviços Públicos de Alcochete e 

com a Junta de Freguesia de S. Francisco enviou-se um oficio à Directora do 

ACES – Arco Ribeirinho dando conta do resultado do questionário aplicado aos 

utentes da extensão do Centro de Saúde, no qual a grande maioria desses 

utentes exigia a contratação de um médico, no mínimo duas manhãs por semana. 

 

Realizou-se uma vigília na passada sexta-feira, que contou com a participação de 

cerca de uma centena de utentes e hoje, quarta-feira, realizou-se uma 

concentração à frente do Centro de Saúde de Alcochete, tendo sido solicitada 

uma breve audiência com a Coordenadora, Dra. Fernanda, no sentido de lhe dar 

conta das diligências dos cidadãos e vontade em ver reabertas as consultas 

médicas em S. Francisco. 

 

Lamentavelmente, apesar de ter passado pelos cidadãos que aí se encontravam, 

a Dra. Fernanda não teve sequer a amabilidade de dirigir a palavra a um único 

dos seus doentes e fomos informados que a mesma estava a dar consultas. 

 

O MUSPA (Movimento de Utentes dos Serviços Públicos de Alcochete) deixou 

lavrado no livro de reclamações a sua presença no Centro de Saúde, lamentando 
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o facto de não ter sido possível ter a colaboração do Centro de Saúde no apoio à 

sua pretensão. 

 

Aguarda-se, para amanhã, confirmação de reunião com a Dra. Manuela Marques, 

Directora do ACES – Arco Ribeirinho. 

 

Está agendada a participação do MUSPA na manifestação do próximo dia 29 e 

uma concentração em frente à sede do Agrupamento de Centros de Saúde, no 

Barreiro. 

 

Outras formas de luta serão desenvolvidas e os cidadãos de S. Francisco estão 

mobilizados para que esta matéria não caia no esquecimento.» 

 

 

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 um milhão, quinhentos e noventa e dois mil e 

quarenta e três euros e trinta e três cêntimos. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

PAGAMENTOS 

 

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

despesas, no valor de setecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e três 

euros e quarenta e cinco cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento 

emitidas do número 3311 ao número 3555. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 



Reunião de 2010.05.26  
Acta n.º 12 

5 

INTRODUÇÃO DE NOVOS ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO 

 

A Câmara deliberou, por unanimidade, introduzir, para análise e deliberação, um 

assunto não incluído na ordem do dia da reunião, dada a urgência de deliberação 

imediata sobre o mesmo. 

 

 

ACTA 

 

A Câmara deliberou aprovar a acta da reunião ordinária, realizada em 12 de Maio 

de 2010, por unanimidade. 

 

 

RECURSOS FINANCEIROS 

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO RELATIVA À AUTORIZAÇÃO 

PARA CONTRACÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO 

PARA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ENSINO BÁSICO DO CENTRO 

ESCOLAR DE S. FRANCISCO 

 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Na sequência das deliberações de Câmara de 14 de Abril e da Assembleia 

Municipal de 27 de Abril do corrente ano, que submeteu à aprovação dos 

respectivos órgãos aceitar as condições propostas pela Caixa Geral de Depósitos 

para contracção de um empréstimo de médio e longo prazo para construção do 

Núcleo de Ensino Básico do Centro Escolar de S. Francisco, serve a presente, 

para propor a aprovação da Minuta do Contrato em anexo.» 

 

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

unanimidade, bem como anexar cópia da referida minuta como Doc. 1. 
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REPARTIÇÃO DO FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (FEF) PARA O 

ANO 2011 

 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Por forma a dar cumprimento ao o n.º 3 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2007, de 15 

de Janeiro (Lei das Finanças Locais), cada Município pode decidir da repartição 

dos montantes referentes ao Fundo de Equilíbrio Financeiro entre receita corrente 

e de capital, sendo que a receita corrente não poderá exceder 65% do referido 

fundo. 

 

De acordo com o n.º 4 do artigo citado, os municípios devem informar 

anualmente, até 30 de Junho do ano anterior ao que respeita o orçamento, qual a 

percentagem do FEF que deve ser considerada como transferência corrente, na 

ausência da qual é considerada a percentagem de 60%. 

 

Assim, proponho: 

 

1. Que a repartição do Fundo de Equilíbrio Financeiro para o ano de 2011 

seja 60% imputado a receita corrente e 40% imputado a receita de capital. 

 

2. Mais proponho, que a presente proposta seja submetida à Assembleia 

Municipal para deliberação.» 

 

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. 

 

Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal. 
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1.ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE 2010 – 

ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES E PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS 

 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«A primeira revisão às Grandes Opções do Plano de 2010 apresenta uma 

Modificação no valor de €593.000,00. 

 

As Actividades Mais Relevantes registam uma Modificação no montante de 

€593.000,00, ou seja, foram criadas e reforçadas Acções no mesmo valor. As 

acções reforçadas foram “Transportes Escolares – 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino 

Básico e Ensino Secundário”, “Recolha e Tratamento de Efluentes – SIMARSUL”, 

“Tratamento de R.S.U. e Aterros Sanitários – AMARSUL” e Iluminação Pública”. 

 

O Plano Plurianual de Investimentos apresenta uma Modificação com saldo nulo, 

ou seja, foram criadas e reforçadas Acções no valor de €28.176,00 e anuladas 

Acções no mesmo montante. 

 

Assim, proponho: 

 

1. A aprovação da 1.ª revisão às Grandes Opções do Plano, que apresenta uma 

Modificação no valor de €593.000,00. 

 

� A aprovação à 1.ª revisão às Actividades Mais Relevantes, que regista uma 

Modificação, no montante de €593.000,00.  

 

� A aprovação à 1.ª revisão ao Plano Plurianual de Investimento, que 

apresenta uma Modificação, com saldo nulo. 

 

2. Mais proponho, que a presente proposta seja submetida à Assembleia 

Municipal para deliberação.» 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta por maioria, com 2 abstenções dos Vereadores do PS e 5 votos a favor 

da CDU, bem como anexar os referidos documentos como Doc. 2. 

 

Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal. 

 

 

1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2010 

 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«A primeira revisão ao Orçamento da Receita de 2010 aumentou o valor das 

dotações orçamentais, em €1.209.733,00. 

 

As Receitas Correntes aumentaram €2.218,00 que corresponde à criação da 

rubrica “Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Local”. 

 

As Outras Receitas aumentaram €1.207.515,00 que corresponde ao Saldo da 

Gerência Anterior. 

 

O Orçamento da Despesa apresenta reforços nas rubricas orçamentais, no valor 

de €1.297.639,00 e anulações nas rubricas orçamentais no montante de 

€87.906,00, representando um aumento global do Orçamento da Despesa, no 

valor de €1.209.733,00. 

 

Nas Despesas Correntes foram reforçadas rubricas no montante de 

€1.271.463,00 e anuladas rubricas orçamentais no valor de €61.730,00, 

representando um aumento de €1.209.733,00, que se deve à utilização do Saldo 

de Gerência e ao reforço efectuado na Receita Corrente. 

 

Os reforços das despesas correntes estão reflectidos em parte nas Actividades 

Mais Relevantes. 
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É de salientar, que nas Despesas Correntes foram reforçadas rubricas como, 

Outros Encargos com a Saúde, Encargos com Instalações, Comunicações, 

Vigilância e Segurança, Encargos de Cobrança de Receitas, Outros Serviços, 

Impostos e Taxas e Outras Despesas Correntes. 

 

Nas Despesas de Capital foram reforçadas rubricas no montante de €26.176,00 e 

anuladas rubricas orçamentais, no mesmo valor. Os reforços e anulações das 

Despesas de Capital estão reflectidos na íntegra no Plano Plurianual de 

Investimentos. 

 

Assim, proponho: 

 

1. A aprovação da 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita, que apresenta um 

aumento de €1.209.733,00.  

 

2. A aprovação da 1.ª Revisão ao Orçamento da Despesa que importa em 

reforços o valor de €1.297.639,00 e em anulações o montante de €87.906,00, 

representando um aumento no valor de €1.209.733,00. 

 

3. Mais proponho, que a presente proposta seja submetida à Assembleia 

Municipal para deliberação.» 

 

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

proposta por maioria, com 2 abstenções dos Vereadores do PS e 5 votos a favor 

da CDU, bem como anexar os referidos documentos como Doc. 3. 

 

Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal. 

 

 

EMPREITADAS E FORNECIMENTOS 

 

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

PROC.º I-07/08 – HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA 
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Presente o auto de vistoria, para efeitos de recepção provisória, 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 provisoriamente. 

 

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

recepção provisória por unanimidade. 

 

 

ALTERAÇÃO DE SENTIDOS DE TRÂNSITO EM ALGUMAS RUAS NA VILA 

DO SAMOUCO 

 

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

seguinte proposta: 

 

De acordo com a informação técnica da Divisão de Obras Municipais e Rede 

Viária n.º 062/10/DOMRV e devidamente consultada a respectiva Junta de 

Freguesia sobre o supra mencionado assunto e, com o objectivo de melhorar a 

fluidez de trânsito, por forma a evitar congestionamentos e o estacionamento 

desordenado em algumas ruas da Vila do Samouco, propomos à aprovação da 

Câmara Municipal, o seguinte: 

 

� Atribuir apenas um sentido à Rua 1.º de Dezembro, ou seja, da Praça da 

República para a Rua Conde de Valle de Reis; 

� Atribuir apenas um sentido ao Largo 25 de Abril, ou seja, no seguimento da 

Rua 1.º de Dezembro para a Rua Conde de Valle de Reis; 

� Inverter o sentido na Travessa Francisco Falcão, ficando com o sentido da 

Rua 1.º de Dezembro para a Rua de “O Século”; 

� Atribuir apenas um sentido à Rua do Norte, ou seja, da Rua da Praia para a 

Rua Conde de Valle de Reis. 

 

Presente a referida informação da Divisão de Obras Municipais e Rede Viária, 

cujo teor é o seguinte: 
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«Dando cumprimento à solicitação do Vereador do Pelouro, vimos por este meio 

apresentar uma proposta de alteração de trânsito para a Rua 1.º de Dezembro no 

Samouco, integrando, desde já, a requalificação da Rua do Norte. Esta situação 

implica, necessariamente, alterações em outras ruas adjacentes. 

 

A proposta apresentada tem como objectivo melhorar a fluidez de trânsito nestes 

locais, evitando, assim, congestionamentos e o estacionamento desordenado. 

Assim sendo, é proposto o seguinte: 

 

� Atribuir apenas um sentido à Rua 1.º de Dezembro, ou seja, da Praça da 

República para a Rua Conde de Valle de Reis; 

� Atribuir apenas um sentido ao Largo 25 de Abril, ou seja, no seguimento da 

Rua 1.º de Dezembro para a Rua Conde de Valle de Reis; 

� Inverter o sentido na Travessa Francisco Falcão, ficando com o sentido da 

Rua 1.º de Dezembro para a Rua de “O Século”; 

� Atribuir apenas um sentido à Rua do Norte, ou seja, da Rua da Praia para a 

Rua Conde de Valle de Reis. 

 

Não é apresentado o estudo de sinalização a implantar, pelo que deve ser 

elaborado após aprovação das alterações a efectuar. 

 

Junta-se, em anexo, planta com indicação dos sentidos de trânsito propostos.» 

 

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

unanimidade, bem como anexar a referida planta como Doc. 4. 

 

 

PROPOSTA DE FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – 

CLIENTE N.º 1277339 

 

Pelo senhor Vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi apresentada a seguinte 

proposta: 
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«Considerando que: 

 

1. Na sequência dos procedimentos administrativos conducentes à cobrança 

das dívidas relacionados com os consumos de água o Sr. Vladimir 

Ghelinschi, cliente n.º 1277339, veio solicitar à Câmara o pagamento da 

dívida em prestações alegando dificuldades económicas; 

 

2. A dívida é no valor de €439,89. 

 

Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 9 

prestações no valor de €48,87 cada (€439,89/9=€48,87), com início em Junho.» 

 

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

fraccionamento, em 9 prestações, por unanimidade. 

 

 

PROPOSTAS PARA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DA EMBARCAÇÃO 

TRADICIONAL “ALCATEJO” E PARA A ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS PARA 

2010 

 

Pela senhora Vereadora Susana Isabel Feitas Custódio foi apresentada a 

seguinte proposta: 

 

«O Regulamento da Embarcação Tradicional “Alcatejo” foi aprovado em Reunião 

de Câmara de 26 de Março de 2003 e aprovado na sessão da Assembleia 

Municipal de 05 de Junho de 2003. 

 

Após 7 anos de actividade de passeios fluviais, urge a necessidade de alteração 

do referido Regulamento considerando, que desde 2003 os preços praticados 

para a realização de passeios nunca foram alterados até ao presente ano, de 

acordo com as taxas de inflação dos anos anteriores previsto no regulamento 

actual. 
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Na sequência do exposto, sou a propor a alteração do regulamento municipal da 

embarcação tradicional “Alcatejo”, bem como a proposta de preços a praticar no 

ano de 2010, com base na média de inflacções entre 2004 e 2009.» 

 

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

alteração ao Regulamento e alteração dos preços, por unanimidade, bem como 

anexar cópia do referido Regulamento como Doc. 5. 

 

Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal. 

 

 

VOTO DE PROTESTO – ENCERRAMENTO DO POSTO MÓVEL DOS CTT NO 

CONCELHO DE ALCOCHETE  a) 

 

Pelo senhor Vereador Paul Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado foi 

apresentada a seguinte proposta: 

 

«Na sequência da decisão, por parte dos CTT, de encerrar todos os seus 

serviços em posto móvel, no Concelho de Alcochete, serve o presente para 

demonstrar o descontentamento face a esta decisão. 

 

O encerramento do posto itinerante dos CTT foi baseado em factores económicos 

e justificado pela pouca rentabilidade do negócio. 

 

Independentemente das razões apresentadas protesta-se contra esta tomada de 

decisão sem que previamente fossem avisadas as autarquias e garantidas 

soluções alternativas. 

 

Nesse sentido propõe-se que a Câmara Municipal aprove este Voto de Protesto e 

que o mesmo seja remetido aos CTT.» 

 

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o Voto de 

Protesto, por unanimidade. 
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SUBSÍDIOS 

 

� Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foram 

apresentadas as seguintes propostas: 

 

1 – «A Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samouquense promove, ao 

longo do ano, actividades musicais através da sua banda e escola de música, 

coro e orquestra ligeira, nas quais tem vindo a efectuar o desenvolvimento social 

e cultural da música no seio da comunidade, sendo mesmo a principal via de 

acesso à prática cultural e recreativa, por parte de adultos e crianças. 

 

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 relativo à Banda de Música, Escola de Música, 

Grupo Coral, Ginástica e Hip-Hop; 

b) Apetrechamento, no que respeita a compra e manutenção de instrumentos 

musicais, fardamento e equipamento de ginástica e Hip-Hop; 

c) Transportes e deslocações da Banda de Música, Grupo Coral, e Ginástica 

e Hip-Hop; 

d) Manutenção de instalações. 

 

Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €10.000,00 (dez 

mil euros), repartido em duas tranches de €5.000,00 (cinco mil 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. 
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2 – «A Alfaiate – Associação para a Defesa e Protecção dos Animais em 

Alcochete, dedica-se à defesa e protecção de animais, dando assistência 

veterinária e alimentar animais abandonados e semi-abandonados, 

providenciando, igualmente, a esterilização de cadelas e gatas a fim de evitar a 

proliferação de animais indesejados. 

 

Apresentou candidatura própria, ao abrigo do artigo 3.º do Regulamento de Apoio 

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

Actividades Regulares, tendo como finalidade: 

 

� O apetrechamento. 

 

Pelo exposto, proponho a atribuição de subsídio, no valor total de €800,00 

(oitocentos euros), repartido em duas tranches de €400,00 (quatrocentos 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. 

 

 

3 – «O Vulcanense Futebol Clube integrou as comemorações do 25 de Abril e 1.º 

de Maio de 2010, através da organização do Torneio Social de Ténis, que teve 

lugar nos novos courts de ténis do Parque do Valbom, entre os dias 24 e 25 de 

Abril e nos dias 1 e 2 de Maio, entre as 10h e as 20h. 

 

Organizou, ainda no mesmo contexto, o Torneio de Andebol no Pavilhão 

Municipal de Alcochete, no dia 2 de Maio e o Estágio de Primavera CPK – 

Encontro Nacional de Karaté, que decorreu nos dias 17 e 18 de Abril, nos 

Pavilhões Municipais do Samouco e Alcochete. 

 

Apresentou candidatura, ao abrigo do artigo 4.º do Regulamento de Apoio ao 

Movimento Associativo desta Autarquia, no âmbito do Programa de Apoio às 

Actividades Pontuais, referindo as presentes iniciativas que se revestem de 

interesse para o município. 
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Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €250,00 

(duzentos e cinquenta euros) para fazer face às despesas decorrentes dos 

eventos.» 

 

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

proposta, por unanimidade. 

 

 

4 – «O Rancho Folclórico “Os Camponeses de S. Francisco” colaborou nas 

comemorações do 25 de Abril e 1.º de Maio de 2010, através da sua participação 

no Festival de Folclore, organizado pelo município, que se realizou este ano no 

Samouco. 

 

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 a presente iniciativa que se reveste de interesse 

para o município. 

 

Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €200,00 

(duzentos euros) para fazer face às despesas decorrentes com a deslocação do 

rancho e pagamento dos acordeonistas.» 

 

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

proposta, por unanimidade. 

 

 

5 – «O Grupo Desportivo da Fonte da Senhora colaborou nas comemorações do 

25 de Abril e 1.º de Maio de 2010, através da sua participação no Festival de 

Folclore, organizado pelo município, que se realizou este ano no Samouco. 

 

Organizou, ainda no mesmo âmbito, a iniciativa denominada “Noivas em Abril”, 

na sua sede, no dia 30 de Abril. 
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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 a presente iniciativa que se reveste 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 de ambos 

os eventos.» 

 

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

proposta, por unanimidade. 

 

 

6 – «A Associação Equestre de Alcochete colaborou nas comemorações do 25 

de Abril e 1.º de Maio de 2010, através da organização da iniciativa “Alcochete, 

Amar o Cavalo”, que se realizou no dia 17 de Abril. Esta iniciativa consistiu na 

realização de um cortejo, demonstração de traje e baptismo equestre para 

crianças. 

 

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 a presente iniciativa que se reveste 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 da 

iniciativa.» 

 

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 – Destaques da actividade do Presidente da Câmara no período 

compreendido entre 11 e 24 Maio de 2010 

 

� Reunião de Câmara (12.05.10); 

� Presença no XXII Festival de Folclore do Grupo Folclórico Danças e Cantares 

da Fonte da Senhora (15.05.10); 

� Reunião na ANMP sobre “Pacote Legislativo Relativo às Autarquias Locais”, 

em Coimbra (18.05.10); 

� Presença na Cerimónia de “Homenagem ao Poder Local Democrático”, 

condecoração da ANMP pelo Sr. Presidente da República, no Palácio de 

Belém (20.05.10); 

� Presença na Cerimónia Comemorativa de Atribuição de Certificação Florestal 

ao Campo de Tiro (21.05.10); 

� Reunião/Apresentação do novo Director da RNET, Dr. João Carlos Farinha 

(24.05.10). 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

2 – Plano Operacional de Emergência – Festas de Confraternização 

Camponesa de S. Francisco 

 

«Dando continuidade aos pressupostos estratégicos inerentes ao Gabinete 

Municipal de Protecção Civil, no âmbito do desenvolvimento de acções 

preventivas que procuram salvaguardar a segurança de pessoas e bens, durante 

o período das Festas de Confraternização Camponesa de São Francisco, foi 

elaborado o Plano Operacional de Emergência (POE), em colaboração com os 

Bombeiros Voluntários de Alcochete, Guarda Nacional Republicana, Junta de 

Freguesia de São Francisco e Comissão de Festas. 
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Neste POE, eminentemente operacional, estão referenciadas as estratégias de 

actuação dos agentes de Protecção Civil, as suas responsabilidades, os sistemas 

de alerta, os planos prévios de intervenção, a estrutura de coordenação, a 

administração e logística, entre outras medidas preventivas. 

 

Assim, e após análise e aprovação do referido plano, será remetido a todas as 

entidades envolvidas e à Autoridade Nacional de Protecção Civil – Comando 

Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 

 

Intervieram os seguintes munícipes: 

 

D. Lurdes Mata: 

� Tratou de assunto referente à lomba, próxima da padaria “Lurdes” que, com a 

passagem dos autocarros, estraga as paredes do imóvel e as louças sanitárias, 

causando prejuízos económicos. 

 

D. Maria Garcia: 

� Na qualidade de residente na E.N. 501, solicitou que seja retirada a lomba 

nesta via, pelo facto de a mesma ficar sobre uma linha de água, o que faz 

estremecer as habitações próximas. 

 

Sr. Francisco Colaço: 

� Alertou a Câmara Municipal para a necessidade de serem colocados novos 

tapetes betuminosos em algumas artérias da vila. 

� Na sua opinião, a proliferação de mosquitos fora de época deve-se à falta de 

limpeza das marinhas. 

� Questionou, também, de quem tinha sido a ordem de proceder à desinfestação 

na Praça Movimento das Forças Armadas, no fim-de-semana em que o Benfica 
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foi campeão, dado que esta Praça se encontrava toda enfeitada para 

comemorar a referida vitória. 

 

Sr. José Santos: 

� Sugeriu ao executivo algumas formas de combater a praga de mosquitos que 

se faz sentir no Samouco, indicando, inclusive, a hipótese de pulverizar a zona 

das marinhas por via aérea, atacando, assim, o foco principal. 

 

D. Cristina Catita: 

� Concordou com os intervenientes anteriores, relativamente aos mosquitos, 

chamando, também, a atenção para a necessidade da desinfecção dos esgotos 

para evitar a proliferação de baratas. 

� Mais solicitou que os órgãos autárquicos se debrucem sobre a hipótese de 

promover um maior empreendedorismo na área da 3.ª idade. 

 

António Almeirim (Presidente da Junta de Freguesia de Samouco): 

� Agradeceu ao executivo a descentralização da reunião de Câmara, dada a 

participação activa dos munícipes. 

� Ainda no respeitante às salinas do Samouco, recordou a acção do seu Ex-

Director, Dr. José Palma, que considera não ter sido justa nem desinteressada. 

� Relativamente às lombas, concorda com a colocação de algumas e discorda de 

outras, frisando que o essencial é limitar a velocidade do tráfego dentro da vila. 

 

Os senhores Vereadores José Luís Alfélua, Jorge Giro e Paulo Machado 

esclareceram as questões colocadas. 

 

O senhor Presidente da Câmara agradeceu à Junta de Freguesia de Samouco na 

pessoa do seu Presidente, Secretário e Tesoureiro, a cedência das instalações, 

bem como a membros da Assembleia de Freguesia pela presença na reunião. 

 

 

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 23:55 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. 


