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Aos vinte e três dias do mês de Junho do ano dois mil e dez, no Salão da Junta
de Freguesia de S. Francisco, 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, usaram da palavra:

- Vereador António Maduro:
Questionou se a Câmara celebrou algum Protocolo ou de qualquer forma se
responsabilizou financeiramente pela parte não comparticipada, aquando da
candidatura ao QREN, apresentada pela Fundação João Gonçalves Júnior.

- Vereador Paulo Machado:
Sucintamente esclareceu:
A Fundação João Gonçalves Júnior é uma IPSS e a candidatura apresentada por
esta foi ao abrigo do Programa PARES (Programa de Alargamento da Rede de
Equipamentos Sociais), o qual é financiado de 2 formas: uma através de verbas
do Orçamento Geral do Estado e outra proveniente das receitas dos jogos da
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. São programas altamente complexos
porque os seus critérios mudam todos os anos.

Concluídos os cálculos, o projecto orçava cerca de 800 000 euros sem cozinha,
sendo que o Estado apenas financiava €124.000,00.

Dados os factos, e depois de consultadas as instituições de crédito, entendeu a
Direcção da Fundação não apresentar a candidatura, pese embora a Câmara
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tenha celebrado um Protocolo com a Fundação, no sentido de estar disposta a
negociar um Acordo, o qual ficou, obviamente, sem efeito.

Mais informou, que está em fase de conclusão o processo de certificação de
Qualidade da Fundação e que estão a estudar, com a Segurança Social, a
implementação de creches familiares para conseguir dar resposta aos pedidos
das famílias.

- Vereador Jorge Giro:
Informou que, inicialmente, a Direcção da Fundação tinha noção de que a
comparticipação por parte do Programa seria de 70%, no entanto mais tarde,
verificou-se que apenas seria de 25%, o que era manifestamente um valor baixo.

- Vereador José Navarro:
Perguntou se houve avanços, nomeadamente notícias ou reuniões, relativas à
situação do encerramento das consultas na extensão do Centro de Saúde de S.
Francisco, assim como da extinção dos postos móveis dos CTT no concelho.

- Vereador Paulo Machado:
Relativamente aos CTT não tem nada a acrescentar ao que já foi dito. Quanto ao
problema da suspensão temporária das consultas em S. Francisco, embora de
forma informal, teve conhecimento que a Dra. Rosa regressou ao serviço, em
Alcochete, pelo que deverá ficar solucionada a situação, regressando, assim, a
Dra. Fernanda a S. Francisco. A Câmara já enviou fax a solicitar esta
confirmação mas ainda não obteve resposta.

Seguidamente, passou-se ao Período da Ordem do Dia, procedendo-se à leitura
do seguinte:
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RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Referente ao dia de ontem, que acusa o saldo, em disponibilidades de operações
orçamentais, no montante de um milhão, setecentos e setenta e um mil,
setecentos e quarenta e oito euros e setenta e sete cêntimos.

A Câmara tomou conhecimento.

PAGAMENTOS

O Senhor Presidente informou a Câmara que foi autorizado o pagamento das
despesas, no valor de um milhão, duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e
noventa e cinco euros e trinta e cinco cêntimos, a que correspondem as ordens
de pagamento emitidas do número 3773 ao número 4268.

A Câmara tomou conhecimento.

INTRODUÇÃO DE NOVOS ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO

A Câmara deliberou, por unanimidade, introduzir, para análise e deliberação, o
seguinte assunto não incluído na Ordem do Dia da reunião, dada a urgência de
deliberação imediata sobre o mesmo:
- Rectificação ao Alvará de Loteamento n.º 1/2003

ACTA

A Câmara deliberou aprovar a acta da reunião ordinária, realizada em 9 de Junho
de 2010, por unanimidade.
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URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO

LOTEAMENTO

DO

VALBOM

–

ALCOCHETE,

DE

ARCÉU

–

CONSTRUÇÕES, LDA.:
Declaração de caducidade da Licença
Accionamento de garantia bancária a favor do Município
Execução das obras em falta para conclusão das infraestruturas
públicas
Proc.º E-5/00

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

«De acordo com a informação técnica da Divisão de Ordenamento do Território e
Urbanismo n.º 22, referente ao processo em epígrafe, propomos à aprovação da
Câmara Municipal o seguinte:

- Seja declarada a caducidade da licença para execução das obras de
urbanização do loteamento do Valbom – Alcochete de ARCÉU – Construções,
Lda., titulado pelo Alvará 1/2002, a que respeita o processo camarário E-5/00;

- Seja accionada a garantia bancária n.º D.14803, emitida pelo BIC, em nome e
favor do Município e que foi apresentada como caução da boa e regular
execução das obras de urbanização e protecção de terceiros adquirentes de
lotes, nos termos do artigo 54.º do RJUE;

- Após accionamento da caução enunciada, nos termos do artigo 84.º do RJUE,
se proceda à execução das obras em falta para conclusão das infra-estruturas
públicas e aceitação integral das mesmas, em sede de recepção provisória e
definitiva, conforme o constante no artigo 87.º do mesmo diploma legal.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.
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O senhor Vereador António Maduro fez a seguinte Declaração de Voto em nome
do PS:

«Relativamente a este assunto do accionamento da garantia bancária, no
Loteamento do Valbom, por incumprimento do construtor na concretização das
infraestruturas do loteamento, manifesto a minha estranheza pelo facto de ter
havido, num curto espaço de tempo, duas acções do Executivo desta Câmara
Municipal.

Esta situação dos construtores preferirem perder a garantia bancária, em vez de
executarem as respectivas obras, preocupa-me ao ponto de ir analisar esta
situação para verificar, em pormenor, o que estará subjacente a este
comportamento.»

Em seguida, o senhor Vereador José Luís Alfélua fez a seguinte intervenção:

«As garantias bancárias foram accionadas porque estavam em causa questões
de segurança de pessoas e bens que era necessário acautelar.

A Câmara utiliza este mecanismo quando estão esgotadas todas as
possibilidades do promotor resolver a situação e terminaram todos os prazos
legais ao seu dispor. Este mecanismo legal, a Câmara apenas o utiliza como
último recurso.

O facto de ser em duas reuniões de Câmara consecutivas foi circunstancial, mas
também fruto da crise que a todos afecta, nomeadamente o sector da construção
civil.»
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RECTIFICAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2003

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

«Na sequência da acção inspectiva ordinária sectorial realizada pelo IGAL ao
Município de Alcochete, foi detectado que o Alvará supra referenciado emitido em
11 de Dezembro de 2003, que titula o loteamento sito na Lagoa da Lapa ou
Alagoa do Láparo – Alcochete, refere erradamente no seu texto, concretamente
na descrição dos respectivos lotes, uma cércea máxima dos edifícios de 7,00m,
quando deveria referir 7,5m.

Considerando o constante no artigo 16.º do instrumento de gestão territorial
aplicável e vigente – Plano de Pormenor da Quebrada Sul – que refere uma
cércea máxima dos edifícios de 7,5m;

Considerando que na Planta Síntese respectiva, e parte integrante do referido
titulo, é também referida uma cércea máxima de 7,5m,

Considerando, ainda, o constante no parecer final n.º 27/2008 do IGAL, que
notifica esta Câmara no sentido de se formalizar a necessária rectificação ao
Alvará em questão.

Proponho:

1. Que nos termos do disposto no artigo 148.º, n.º 2 do CPA, o Alvará de
Loteamento n.º 1 de 2003, emitido ao abrigo do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º
448/91, de 29 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 334/95 de 28 de Dezembro, em nome de OMINOC – Construção
Imobiliária, SA, seja rectificado, no que respeita à referência à cércea máxima
dos edifícios em conformidade com o constante no Plano de Pormenor da
Quebrada sul e Planta Síntese, que dele faz parte integrante, passando a
constar na redacção da descrição dos 135 lotes, uma cércea máxima de 7,5
m, em vez dos 7,00, ora referidos;
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2. Que as restantes especificações constantes no título não sofram qualquer
alteração;

3. Que nos termos do artigo 148.º, n.º 2 do CPA a presente rectificação tenha
efeitos retroactivos;

4. E ainda que a mesma seja feita sob a forma e com a publicidade usadas para
a prática do acto rectificado.»

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

RECURSOS FINANCEIROS

PROLONGAMENTO DE HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DOS
ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS DURANTE O
PERÍODO DAS FESTAS POPULARES DO SAMOUCO A DECORRER
ENTRE OS DIAS 09 E 14 DE JULHO
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:

«Proponho, em conformidade com a legislação em vigor e como resultado da
pretensão que nos foi apresentada pela direcção da Associação de Festas
Populares do Samouco, o prolongamento do horário de funcionamento dos
estabelecimentos legais de restauração e bebidas até às 04:00 horas, sendo que
de 10 para 11 de Julho o horário se prolonga até às 06:00 horas, durante o
período em que se realizam as Festas Populares do Samouco, como tem
acontecido, aliás, em anos transactos.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta por unanimidade.
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EMPREITADAS E FORNECIMENTOS

“CONSTRUÇÃO DO PARQUE BIKE SKATE” – PROC.º I-07/09 –
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA
O senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira apresentou 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.

ACEITAÇÃO DA DOAÇÃO E APROVAÇÃO DO CONTRATO DE 40 PEÇAS DE
BARBEARIA DE JOÃO CARRAÇA REI, MARIA EMÍLIA CARRAÇA REI
FREITAS E MARIANA DA CONCEIÇÃO CARRAÇA REI

Pela senhora Vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foi apresentada a
seguinte proposta:

«O Sr. João Carraça Rei e as Sras. Maria Emília Carraça Rei Freitas e Mariana
da Conceição Carraça Rei pretendem doar à Câmara Municipal de Alcochete um
conjunto de 40 peças de barbearia.

Assim, somos a propor que o Órgão Colegial Executivo do Município delibere
sobre a aceitação da doação e aprove o respectivo contrato.

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta de aceitação das peças, bem como o contrato, anexo a esta acta como
Doc. 1, por unanimidade.
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FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – CLIENTE N.º 1275398

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 Sra. Rita Bragança
Contente Barata, cliente n.º 1275398, veio solicitar à Câmara o pagamento
da dívida em prestações alegando dificuldades económicas;

2. A dívida é no valor de €405,30.

Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 12
prestações no valor de €33,77 cada (€405,30/12=€33,77) com início em Julho.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de
fraccionamento em 12 prestações, por unanimidade.

DOAÇÃO DE GAITA-DE-FOLES À ASSOCIAÇÃO GILTEATRO

Pela senhora Vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foi apresentada a
seguinte proposta:

«Com vista ao reconhecimento e estímulo desenvolvido pela Associação
GilTeatro na componente musical, através do trabalho realizado pela Escola de
Gaita-de-foles que, entre outros, já originou a criação do Grupo de Gaiteiros de
Alcochete, propõe-se:

Doar, à Associação Gil Teatro, uma gaita-de-foles em madeira de buxo, com fole
de gore-tex, anilhado em osso e revestimento em preto, adquirida ao artesão
Anton Varela, no valor de €800,00.»
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de
doação, por unanimidade.

SUBSÍDIOS
¾ Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foram
apresentadas as seguintes propostas:

1 – «Por ocasião da passagem do 48.º aniversário do Vulcanense Futebol Clube,
proponho a atribuição de um subsídio de €350,00 (trezentos e cinquenta euros),
para fazer face aos encargos decorrentes com o mesmo.»

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

2 – «A Associação Desportiva Samouquense participou nas comemorações do
25 de Abril e 1.º de Maio, nomeadamente na animação das manhãs infantis, em
colaboração com a Junta de Freguesia de Alcochete e a Câmara Municipal bem
como no Torneio de Futsal, com duas equipas do escalão pré-escolas.

Para o efeito apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 4.º do
regulamento de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia.

A candidatura efectuada insere-se no âmbito do Programa de Realização de
Actividades Pontuais, revestindo-se de grande importância para o Município de
Alcochete.

Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €250,00
(duzentos e cinquenta euros), para fazer face aos encargos decorrentes com as
suas actividades.»
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

3 – «A Organização de Reformados Pensionistas e Idosos da Freguesia do
Samouco organizou no passado dia 15 de Junho o seu tradicional passeio anual
à Quinta da Boubã, Pataias. Este passeio insere-se numa das mais importantes
actividades da associação, que promovem o convívio e as relações interpessoais
entre a população reformada e reveste-se do maior interesse para o município.

Apresentou uma 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.

Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €500,00
(quinhentos euros) para fazer face às despesas decorrentes com o referido
passeio.»

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

4 – «O Rancho Folclórico “Os Camponeses de S. Francisco” irá realizar, no
próximo dia 31 de Julho, a 17.ª Gala de Folclore da Baixa Estremadura, que este
ano contará com a participação de 5 ranchos, oriundos de diferentes províncias
nacionais.
Para o efeito, apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 4.º do
Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia.

A candidatura efectuada insere-se no âmbito do Programa de Realização de
Actividades Pontuais, revestindo-se de grande importância para o Município de
Alcochete.
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Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €1.500,00 (mil e
quinhentos euros), repartido em duas tranches de €750,00 (setecentos e
cinquenta euros) cada, para fazer face aos encargos decorrentes com a
actividade.»

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

5 – «A Associação de Danças Sevilhanas Rocieras de Alcochete, organiza na
sua sede, o Arraial de S. João, constituído por animação e jantar. Esta iniciativa
revela-se de interesse para o município.

Para o efeito, apresentou uma 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.

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 o
referido evento.»

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

6 – «A Associação GilTeatro, a partir do dia 28 de Junho e até 4 de Julho 2010 irá
realizar o 7.º Festival das Escolas nos Papagaios de Alcochete que terá lugar,
mais uma vez, na Praia dos Moinhos de Alcochete. Este evento de periodicidade
anual antecede o 9.º Festival Internacional de Papagaios de Alcochete e pretende
sensibilizar os jovens das escolas do ensino público e privado de Alcochete para
a prática da modalidade. Esta iniciativa revela-se de interesse para o município.

Reunião de 2010.06.23
Acta n.º 14

14

Para o efeito, apresentou uma 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.

Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €900,00
(novecentos euros) repartidos em duas tranches de €450,00 (quatrocentos e
cinquenta euros) cada, para fazer face às despesas decorrentes com o referido
evento.»

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

7 – «A Associação GilTeatro irá realizar entre 2 e 4 de Julho próximo o 9.º
Festival Internacional de Papagaios de Alcochete, mais uma vez, na Praia dos
Moinhos de Alcochete. Este evento de periodicidade bianual, pretende
sensibilizar para a prática da modalidade, e nele participam equipas oriundas de
várias partes do mundo, atraindo numerosos visitantes, com os seus coloridos
papagaios estáticos gigantes, acrobáticos e de combate. Está prevista animação,
“ateliers”, jogos e brindes para os mais jovens. Esta iniciativa revela-se de
interesse para o município, quer pelos objectivos que a motivaram, quer pelo
impacto que tem tido junto da comunidade local e forasteira.

Para o efeito, apresentou uma 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.

Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €13.000,00
(treze mil euros) repartidos em duas tranches de €6.500,00 (seis mil e quinhentos
euros) cada, para fazer face às despesas decorrentes com o referido evento.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.
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8 – «A Associação Desportiva Samouquense está a promover a formação
desportiva e recreativa nas modalidades de Futebol, (escalões de infantis,
escolas e pré-escolas); Taekwondo, (adultos e crianças); Judo (adultos e
crianças); Atletismo (séniores e juniores); Sevilhanas (adultos e crianças) época
2009/2010.

Para o efeito 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 e tem como finalidade:

a) Enquadramento técnico;
b) Apetrechamento;
c) Transportes/deslocações;
d) Aluguer de instalações.

Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €3.250,00 (três
mil, duzentos e cinquenta euros), repartidos em duas tranches de €1.625,00 (mil,
seiscentos e vinte e cinco euros) cada uma, para fazer face aos encargos
decorrentes com as suas actividades.»

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

¾ Pela senhora Vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foi
apresentada a seguinte proposta:

1 – «Tal como em anos anteriores, as Festas Populares de Samouco vão
realizar-se durante o mês de Julho. Nos Festejos estão inseridas várias
actividades, de carácter cultural e desportivo, que atraem um elevado número de
visitantes, estimulam o convívio e são um dos cartões de visita do concelho de
Alcochete.
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Para fazer face às despesas inerentes à organização das Festas, propõe-se a
atribuição de um subsídio à Associação das Festas Populares do Samouco, no
valor de €15.050,00.»

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

¾ Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foi apresentada a seguinte proposta:

1 – «No âmbito das actividades previstas no Plano Anual de Actividades para o
ano lectivo de 2009/2010, os alunos do Jardim-de-Infância do Samouco irão ao
Museu da Marionete, Oceanário, Monte Selvagem e Quinta da Broeira.

Em reunião de Câmara de 3 de Março p.p. foi proposta a atribuição de subsídio
ao Agrupamento Vertical de Escolas de Alcochete para financiar o transporte de
alunos com Acção Social Escolar. No entanto, alguns alunos não foram
contemplados, por não usufruírem, à data da proposta, de acção social escolar.

Assim, com base na actualização do número de alunos que usufruem de acção
social escolar, proponho a atribuição de subsídio, no valor de €144,92 (cento e
quarenta e quadro euros e noventa e dois cêntimos), a atribuir ao Agrupamento
Vertical de Escolas de Alcochete, para financiar o transporte dos alunos com
Acção Social Escolar.

20 Abril – Museu da Marioneta – Convento das Bernardas – Lisboa:
- 4 alunos com escalão A x €9,67 = €38,68
23 de Abril – Oceanário Parque das Nações:
- 4 alunos com escalão A x €10,67 = €42,68
19 de Maio – Monte Selvagem – Lavre:
- 4 alunos com escalão A x €6,10 = €24,40
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23 de Junho – Viagem de finalistas -Quinta da Broeira – Cartaxo:
- 1 alunos com escalão A x €39,16 = €39,16
Total de 4 alunos: €144.92»

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

2 – «No âmbito das actividades previstas no Plano Anual de Actividades para o
ano lectivo de 2009/2010, os alunos da E.B./J.I. do Passil irão realizar uma visita
à Quinta Pedagógica Bichos-do-Mato, em Setúbal no dia 14 Junho.

No sentido de todos os alunos da escola poderem participar nesta actividade
proponho a atribuição de subsídio, no valor de €216,00 (duzentos e dezasseis
euros) a atribuir ao Agrupamento Vertical de Escolas de Alcochete para financiar
o transporte dos alunos com Acção Social Escolar.

Crianças do Jardim-de-Infância do Passil:
- 5 alunos com escalão A x €8,00 por aluno = €40,00
- 3 alunos com escalão B x €4,00 por aluno = €12,00
Alunos do 1.º Ciclo:
- 19 alunos com escalão A x €8,00 por aluno = €152,00
- 3 alunos com escalão B x €4,00 por aluno = €12,00
Total de 30 alunos = 216 euros»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.
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INFORMAÇÕES
¾ Pelo senhor Presidente foram prestadas as seguintes informações:

1 – Destaques da actividade do Presidente da Câmara no período
compreendido entre 8 e 21 de Junho de 2010
- Reunião de Câmara (09.06.10)
- Reunião com o Agrupamento Vertical de Escolas de Alcochete (11.06.10)
- Presença no Aniversário do Vulcanense Futebol Clube (12.06.10)
- Presença no espectáculo “4 anos de Memórias”, organizado por uma turma
da escola do 1.º ciclo do Samouco, na ADS (18.06.10)
- Reunião na AMRS sobre investimento público, Quinta de S. Paulo (21.06.10)
- Reunião com os Srs. Deputados da Bancada Parlamentar do PS na
Assembleia da República, nos Paços do Concelho (21.06.10)

A Câmara tomou conhecimento.

2 – «O prazo para entrega de propostas para a Construção do Centro Escolar de
S. Francisco terminou na 2.ª feira passada e, na próxima 6.ª feira, reunirá o Júri
para escolher a melhor proposta.»

A Câmara tomou conhecimento.

¾ Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foi prestada a seguinte informação:

1 – 1.ª Grande Corrida do Município de Alcochete

«A Câmara Municipal de Alcochete entende que promoção da identidade cultural
é um dos seus objectivos estratégicos que urge continuar a estimular, envolvendo
a comunidade na manutenção desses laços identitários.
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Nesse âmbito, a organização de uma Corrida de Toiros do Município constitui
uma iniciativa de grande impacto, que não só dá corpo a esse desiderato cultural,
como exalta uma das matrizes identitárias de referência do Concelho de
Alcochete: a sua forcadagem.

Assim, vai realizar-se uma reunião alargada com a participação das principais
partes interessadas, a saber: Empresa Toiros e Tauromaquia, entidade que gere
a Praça de Toiros de Alcochete, Grupos de Forcados Amadores do Aposento do
Barrete Verde e Amadores de Alcochete, Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de
1898 de Alcochete e Sociedade Progresso e Labor Samouquense; Ranchos
Folclóricos os Camponeses de S. Francisco, do Grupo Desportivo da Fonte da
Senhora e do Passil e ainda os grupos de Sevilhanas do Clube Taurino de
Alcochete, das Sevilhanas Rocieras de Alcochete e da Associação Desportiva
Samouquense, para definir a estrutura da Corrida e dos eventos que lhe estão
associados, bem como a aprovação dos critérios para a sua organização, o seu
calendário de realização e ainda as formas e os modos de participação dos
parceiros envolvidos e o nível de responsabilidade de cada um, tendo em conta a
primeira realização da Grande Corrida do Município, já no próximo dia 03 de
Julho.

O Município agradece a colaboração de todas as entidades e muito
particularmente do empresário da Praça de Touros, Sr. António Manuel Cardoso,
que prescindiu da sua margem de lucros, sendo a corrida totalmente custeada
pela bilheteira e por patrocínios que os parceiros e Câmara Municipal, no âmbito
do protocolo a celebrar, pudessem angariar.»

A Câmara tomou conhecimento.

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE

Intervieram os seguintes munícipes:
António Rosado:
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Informou ser novo morador em S. Francisco e, nessa qualidade, gosta de
acompanhar o desenvolvimento desta freguesia em todos os sectores. Lamentou
que as promessas feitas pelo anterior executivo, durante a campanha,
nomeadamente o arranjo do pólo desportivo, não tivessem acontecido.

Reside no arruamento em frente ao parque infantil, pelo que perguntou qual é a
designação do mesmo.

Informou que já escreveu à Câmara, embora não tenha obtido resposta,
solicitando o arranjo da Estrada da Grafanha.

Questionou, também, no sentido de saber o que pretende a Câmara fazer
relativamente à pouca oferta de transportes públicos na freguesia.

A terminar, perguntou porque está ao abandono o terreno onde se realizam as
largadas durante o período das festas.

José Lopes Gemas:
Não concorda com a solução encontrada para a frente da sua residência, pelo
que entende que o melhor seria a Câmara devolver-lhe os metros que cedeu,
caso não seja encontrada uma solução que não lhe cause prejuízos.

António Conceição Pereira:
Solicitou esclarecimentos sobre a situação do encerramento das consultas no
Centro de Saúde de S. Francisco.

Mário Gregório:
Informou que era representante de um grupo de munícipes, residentes na Rua da
Pacheca, os quais manifestam a sua grande preocupação pelo aumento
excessivo do valor cobrado pelo despejo das fossas das suas residências.
Solicitam que sejam revistos os valores ou então que a Câmara execute a ligação
de saneamento básico naquele arruamento.
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Anabela Bernardo:
Deu conhecimento de que, em Dezembro de 2008, queixou-se à Câmara da
invasão do caminho que dá acesso à entrada da sua casa, o que coloca em
perigo a sua segurança, contudo apesar de já ter dado conhecimento em 2008
ainda não obteve uma resposta da Câmara.

António José Soares (Presidente da Junta de Freguesia de S. Francisco):
Agradeceu a realização da reunião descentralizada na freguesia e colocou as
seguintes questões:

Para quando está prevista a execução da Estação Elevatória da Vilas do Duque?
Quando será colocada a cobertura no palco que se encontra no Largo 1.º de
Maio, onde se irão realizar as “Noites de Verão”?
Quando têm início as obras no ringue desportivo?

O senhor Presidente da Câmara e os Vereadores Jorge Giro, José Luís Alfélua,
Paulo Machado, esclareceram as questões colocadas pelos munícipes.

O senhor Presidente da Câmara agradeceu à Junta de Freguesia de Alcochete a
cedência das suas instalações e também aos munícipes presentes.

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 00:45 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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