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Aos dez dias do mês de Novembro do ano de 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, José Navarro Lopes Gemas e Pedro Jorge dos Santos Nunes
Ricardo Mesquita.
Não compareceram os senhores Vereadores António Dias dos Santos Maduro e
Clara Sofia Lopes Castanheira Carvalho Vila Cova Alves, por motivo considerado
justificado.
O Senhor Presidente declarou aberta a reunião.
Aberto o período de Antes da Ordem do Dia, o senhor Presidente da Câmara
informou que em breve serão submetidos a consulta pública os projectos para a
requalificação do Parque de Merendas da Fonte da Senhora.
Estes projectos contemplam não só a requalificação do referido Parque, como
também a dignificação do espaço de culto, visando também requalificar o Parque
Infantil e eventualmente criar uma nova zona desportiva.

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 um milhão, trezentos e setenta e quatro mil,
oitocentos e vinte e dois euros e vinte e dois cêntimos.
A Câmara tomou conhecimento.
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PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou a Câmara que foi autorizado o pagamento das
despesas, no valor de novecentos e vinte e três mil, novecentos e sessenta e nove
euros e vinte e dois cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento
emitidas do número 6511 ao número 6886.
A Câmara tomou conhecimento.

ACTAS
O senhor Presidente colocou à discussão e votação a acta da reunião
extraordinária de 22 de Outubro de 2010, tendo a mesma sido aprovada por
maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção do senhor Vereador Pedro Jorge dos
Santos Nunes Ricardo Mesquita, por não ter estado presente na reunião.
De seguida, colocou à discussão e votação a acta da reunião ordinária de 27 de
Outubro de 2010, tendo a mesma sido aprovada por maioria, com 6 votos a favor e
1 abstenção do senhor Vereador Pedro Jorge dos Santos Nunes Ricardo Mesquita,
por não ter estado presente na reunião.

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO
VISTORIA
Rectificação da Composição da Comissão de Vistoria
Prédio Sito na Rua Alto do Castelo, n.º 264 Alcochete/ Pedro Fernandes
Guerra
Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi apresentada a
seguinte proposta:
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«De acordo com a informação n.º 51 da Divisão de Ordenamento do Território e
Urbanismo, somos pela presente a propor à digníssima Câmara:
- Rectificação da composição da Comissão de Vistoria ao prédio sito na Rua do
Castelo, n.º 264, em Alcochete.»
Presente a referida informação técnica, cujo teor é o seguinte:
«Foi presente na última reunião do executivo realizada em 27/10/2010, para efeitos
de homologação e ratificação da respectiva comissão de vistoria, o auto da vistoria
efectuada ao prédio sito na Rua do Castelo, n.º 264 em Alcochete, cuja proposta,
no que respeita á composição da comissão de vistoria, continha um erro. Por lapso,
foi referido que a mesma era composta pelos seguintes técnicos: Arquitecta Joana
Gonçalves e Arquitecta Cláudia Mata e o técnico de obras (ATAE) Dinis Ferreira.
Face ao exposto e para efeitos de rectificação informa-se que a comissão de
vistoria ao prédio sito na Rua do Castelo, n.º 264 em Alcochete, foi constituída
pelos seguintes técnicos:
Arquitecta Liliana Santos;
Arquitecto Álvaro Tavira;
Técnico de obras (ATAE) Dinis Ferreira»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de
rectificação por unanimidade.

PLANOS DE PORMENOR
Plano de Pormenor do Núcleo de Desenvolvimento Turístico da Barroca
d’Alva (PP do NDT) – Conferência de Serviços do PP e do Relatório de
Determinação do Âmbito e Alcance Ambiental
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
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«Na sequência das deliberações da Câmara Municipal de Alcochete de 7 de Julho
de 1998 e de 31 de Março de 2006, que determinaram a elaboração deste Plano de
Pormenor, para cumprimento dos procedimentos legalmente exigidos, foi aberto o
período de participação preventiva (audição ao público), pelo prazo de 22 dias
úteis, publicitado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 225, de 22 de Novembro de
2006, não tendo sido registada nenhuma sugestão ou observação.
Face a esse resultado, concluída a proposta técnica deste Plano de Pormenor,
complementada com um Estudo de Incidências Ambientais e Projecto de Parque
Ambiental, e na sequência das deliberações atrás referidas, a Câmara Municipal,
na sua reunião de 22 de Julho de 2009, deliberou no sentido de solicitar à
CCDRLVT a realização Conferência de Serviços, conforme previsto no parágrafo
3.º do artigo 75.º-C do Decreto-Lei n.º 316/2007 de 19 de Setembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 46/2009 de 20 de Fevereiro.
Em 1 de Outubro de 2009, a CCDRLVT remete ofício à Câmara Municipal,
informando de que não estavam reunidas as condições para promover a realização
da Conferência de Serviços, por considerar que, não obstante a proposta técnica do
Plano de Pormenor ter sido acompanhada por um Estudo de Incidências
Ambientais, o mesmo ter sido precedido da apresentação de um Relatório de
Determinação do Âmbito e Alcance Ambiental.
Em 30 de Dezembro de 2009, para complemento do Estudo de Incidências
Ambientais e a fim de se promover a realização da Conferência de Serviços, a
Câmara Municipal remeteu à CCDRLVT o Relatório de Determinação do Âmbito e
Alcance Ambiental deste Plano de Pormenor.
Em 19 de Abril de 2010, no âmbito da análise do Relatório de Determinação do
Âmbito e Alcance Ambiental, a CCDRLVT remete novo ofício à Câmara Municipal,
desta invocando a inadmissibilidade deste Plano de Pormenor, por configurar a
realização de uma operação de loteamento turístico em área abrangida pelas
Zonas 6B, 8A e 10 das Medidas Preventivas de implantação do Novo Aeroporto de
Lisboa (NAL).
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Na sequência do resultado do parecer da CCDRLVT, o Sr. Presidente da Câmara
Municipal tomou a iniciativa de realizar duas reuniões de concertação com a Sra.
Presidente da CCDRLVT, que se mostrou disponível para acolher o entendimento
da Câmara Municipal, suportado em pareceres jurídicos, quer sobre os critérios de
aplicação das Medidas Preventivas do NAL, quer sobre a necessidade de
delimitação da REN em sede de elaboração dos Planos de Pormenor em curso.
A proposta técnica do Plano de Pormenor surge agora reforçada na sua
fundamentação com dois pareceres jurídicos sobre as matérias anteriormente
referidas.
Foram ainda efectuadas correcções ao Relatório de Determinação do Âmbito e
Alcance Ambiental que decorreram de lapsos e recomendações constantes nos
pareceres que a CCDRLVT emitiu sobre o mesmo e que não alteraram o conteúdo
da proposta do Plano.
Em consequência, sugere-se o prosseguimento dos procedimentos legalmente
exigidos ao Plano e à sua Avaliação Ambiental, com vista à tramitação conducente
à realização da Conferência de Serviços e subsequente aprovação e publicação,
propondo-se o seguinte:
Propõe-se que, nos termos do n.º 3 do art.º 75.º-C do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22
de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, para
efeitos de realização da Conferência de Serviços, a Câmara Municipal de Alcochete
delibere remeter à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de
Lisboa e Vale do Tejo o Relatório de Determinação do Âmbito e Alcance Ambiental,
corrigido e aperfeiçoado nos termos solicitados por esta entidade, bem como os
pareceres jurídicos sobre os critérios de aplicação das Medidas Preventivas do NAL
e da necessidade de delimitação da REN em sede de elaboração de Planos de
Pormenor.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por unanimidade.
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REDUÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS URBANÍSTICAS
Construção de um edifício anexo ao Lar Barão de Samora Correia – Proc.º
LE.077.07
Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi apresentada a
seguinte proposta:
De acordo com a informação técnica da Divisão de Ordenamento do Território e
Urbanismo, datada de 5-11-2010, referente ao supra mencionado projecto, somos
pelo presente, a propor à digníssima Câmara Municipal de Alcochete:
Redução de 50% da taxa devida pela licença de construção no valor de
€14.787,93, em conformidade com o constante na alínea a) do ponto II), n.º 2 e
alínea a) do ponto I) do n.º 3, todos do artigo 9.º do Regulamento de Taxas do
Município.»
Presente a referida informação técnica, cujo teor é o seguinte:
«Na qualidade de requerente do processo de licenciamento n.º LE.077.07
“Construção de um edifício anexo ao Lar Barão de Samora Correia” – visando a
instalação de uma unidade de cuidados continuados integrados – vem a Santa
Casa da Misericórdia de Alcochete, através de pedido registado em 6 de Setembro
último, sob o n.º 10735, solicitar a isenção do pagamento da taxa devida pela
respectiva licença de construção.
Atendendo a que estamos perante um pedido formulado por uma Instituição
Particular de Solidariedade Social (IPSS) vocacionada para a satisfação de
carências sociais.
Atendendo ainda a que as isenções/reduções visam facilitar a concretização da
missão ou fins estatutários, neste caso concreto os constantes, nomeadamente nos
artigos 1.º, 13.º, 63.º e 72.º da CRP e respectivos estatutos.
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Submete-se à apreciação para efeitos de deliberação pelo executivo camarário, em
conformidade com o constante na alínea a) do ponto II), n.º 2 e alínea a) do ponto I)
do n.º 3, todos do artigo 9.º do Regulamento de Taxas do Município, proposta de
redução de 50% da taxa devida pela licença de construção no valor de
€14.787,93.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por unanimidade.

RECURSOS FINANCEIROS
FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO PARA A NOVA
BIBLIOTECA – PROC.º M-08/07 – CANCELAMENTO DE GARANTIA
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Ao abrigo do disposto nos artigos 69.º a 71.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de
Junho, depois de cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do
adjudicatário, referente ao Fornecimento de Mobiliário e Equipamento para a Nova
Biblioteca, Proc. N.º M-08/07, adjudicado a Kristiania Scandinavian Design, Lda.,
deverá este Município proceder ao cancelamento da garantia bancária existente,
nos termos do artigo 70.º do mesmo diploma legal.
Assim, propõe-se a aprovação do cancelamento da garantia bancária do
BARCLAYS BANK PLC com o n.º 14927 no valor de €6.954,00 (seis mil novecentos
e cinquenta e quatro euros) prestada na sequência do fornecimento mencionado
em epigrafe.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por unanimidade.
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RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 63/10 – 4.ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES
OPÇÕES DO PLANO DE 2010 – PPI E AMR
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Pelo Despacho, datado de 05 de Novembro de 2010, foi aprovada a 4.ª Alteração
às Grandes Opções do Plano 2010 – Plano Plurianual de Investimentos e
Actividades Mais Relevantes 2010, cujos documentos se submetem a ratificação da
Câmara Municipal, de harmonia com o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro, com nova redacção e republicação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11
de Janeiro.
Assim, proponho a aprovação referente a esta deliberação.»
Submetida à discussão e votação a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por maioria, com 2 abstenções dos senhores Vereadores do PS e 5 votos a favor
da CDU, bem como anexar os referidos documentos como Doc. 1.

RATIFICAÇÃO

DO

DESPACHO

N.º

64/10

–

4.ª

ALTERAÇÃO

AO

ORÇAMENTO DA DESPESA 2010
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Pelo Despacho, datado de 05 de Novembro de 2010 foi aprovada a 4.ª Alteração
ao Orçamento da Despesa 2010, cujos documentos se submetem a ratificação da
Câmara Municipal, de harmonia com o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro, com nova redacção e republicação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11
de Janeiro.
Assim, proponho a aprovação referente a esta deliberação.»
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Submetida à discussão e votação a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por maioria, com 2 abstenções dos senhores Vereadores do PS e 5 votos a favor
da CDU, bem como anexar os referidos documentos como Doc. 2.

EMPREITADAS E FORNECIMENTOS
EXECUÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE S. FRANCISCO” – PROC.º I02/10 – ACEITAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS
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 128/10, referente à supra mencionada obra, somos a propor à digníssima
Câmara Municipal de Alcochete:
Aceitação de Modificação do Plano de Trabalhos, nos termos do disposto no n.º
6 da Cláusula 9.ª do CE, bem como, o consequente reajustamento do Plano de
Pagamentos, conforme previsto no n.º 7 da mesma cláusula.»
Presente a referida informação técnica, cujo teor é o seguinte:
«Considerando que em termos de desenvolvimento, no terreno, da obra em
epígrafe, fará mais sentido a betonagem contínua de todas as sapatas do edifício,
independentemente de pertencerem à 1.ª ou à 2.ª Fases de Projecto, foi entregue,
pelo empreiteiro, a Modificação do Plano de Trabalhos, ao abrigo da possibilidade
concedida pela Cláusula 9.ª do Caderno de Encargos (CE), alteração esta de onde
não resultará prejuízo para a obra ou prorrogação do prazo de execução global, de
270 dias, nem será posto em risco o cumprimento do prazo parcelar de 150 dias
previsto para a conclusão da 1.ª Fase de Projecto.
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Pelo que somos a propor a aceitação, pelo Dono da Obra, do Plano de Trabalhos
Modificado, nos termos do disposto no n.º 6 da Cláusula 9.ª do CE, sendo que, para
o efeito, anexamos, igualmente, o consequente reajustamento do Plano de
Pagamentos, cf. previsto no n.º 7 da mesma cláusula.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por unanimidade.

RECRUTAMENTO EXCEPCIONAL DE POSTOS DE TRABALHO PARA
TEMPO INDETERMINADO AO ABRIGO DO N.º 2 E 3 DO ARTIGO 10.º DA LEI
N.º 12-A/2010, DE 30/6
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Na sequência da informação n.º 131/2010 da Divisão de Administração e
Recursos Humanos, abaixo transcrita, remete-se para deliberação em reunião de
Câmara.»
«Nos termos da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, devem as autarquias locais
submeter a autorização do órgão executivo o regime de excepcionalidade para
abertura de procedimentos concursais com vista a constituição de relações
jurídicas de emprego público por tempo indeterminado.
Essa excepcionalidade depende da verificação cumulativa de dois requisitos,
nomeadamente:
a)

Fundamentação

na

existência

de

relevante

interesse

público

no

recrutamento, ponderada a eventual carência dos recursos humanos no sector
de actividade a que se destina o recrutamento bem como a evolução global dos
recursos humanos do município ou freguesia em que o serviço se integra;
b) Impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa nos termos
previstos nos n.os 1 a 5 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro,
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ou por recurso a pessoal colocado em situação de mobilidade especial ou a
outros instrumentos de mobilidade.
Em 10/08/2009, a Câmara Municipal de Alcochete abriu um procedimento
concursal para constituição de uma relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado para vários lugares do seu mapa de pessoal. Este
procedimento teve como objectivo o cumprimento integral do artigo 14.º da Lei
n.º 59/2008, que aprovou o RCTFP, e contemplou todos os postos de trabalho
que cumpriam o requisito previsto no n.º 4 daquele artigo, ou seja, todos os
postos de trabalho que eram ocupados a termo e cuja duração de contrato já
tinha sido objecto de renovações superiores a 5 anos. Acontece porém, que
foram considerados todos esses postos de trabalho, mas não na totalidade dos
postos que estavam ocupados. Esse facto ficou a dever-se à dificuldade de
orçamentação (ou duplicação de orçamentação) do número total de lugares.
Tínhamos então a salvaguarda de que as listas dos procedimentos concursais
constituíam reservas de recrutamento válidas pelo prazo de 18 meses, contados
da data da sua homologação, (artigo 46.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
Janeiro). Isto permitia-nos a realização de integrações faseadas, à medida que
os contratos a termo iam terminando, bem como a possibilidade de ir integrando
os que à data não tinham cinco anos de contrato, mas que entretanto fossem
atingindo esse requisito.
Abrimos ainda alguns postos de trabalho não abrangidos pelo já referido artigo
14.º, mas que, em bom rigor, constituem necessidades permanentes e não
temporárias na actividade da Câmara Municipal, como é o exemplo da
Protecção Civil (assegurada por um único técnico).
Contudo, parece-nos interessante referir que este pedido de autorização visa,
não objectivamente a abertura de novos procedimentos, mas a ocupação de
postos de trabalho por tempo indeterminado, apenas com o recurso às listas de
reserva já constituídas.
Esses lugares são:
a) 3 técnicos superiores de educação física

Reunião de 2010.11.10
Acta n.º 24

14

b) 2 técnicos superiores de educação
c) 12 assistentes técnicos administrativos
d) 1 assistente técnico na área da Biblioteca e Documentação
e) 3 assistentes técnicos na área de animação cultural
f) 2 assistentes operacionais – área de pedreiro
g) 3 assistentes operacionais – área de asfaltadores
h) 4 assistentes operacionais – jardins e espaços verdes
i) 1 assistente operacional – limpeza de edifícios
j) 2 assistentes operacionais – área do canil
l) 3 assistentes operacionais – área da limpeza urbana
m) 9 assistentes operacionais – área da acção educativa
n) 1 assistente operacional – área de águas e saneamento
o) 2 assistentes operacionais – área de serviços gerais (escolas)
Relativamente às alíneas de fundamentação referimos o seguinte:
a) A existência de relevante interesse público nos recrutamentos em análise
prende-se pelas áreas de intervenção dos postos de trabalho, uma vez que
todos se integram nas atribuições dos municípios expressas no artigo 13.º da
Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro. A carência de recursos humanos nestas
áreas de intervenção é já um factor, bastante inibidor ao bom serviço a prestar à
população. Atendendo a que uma grande percentagem dos recursos humanos
se encontra em regime de contrato a termo certo, temos de garantir a
continuidade desses serviços com trabalhadores em vínculo permanente, de
forma a não comprometer os serviços prestados aos munícipes.
Não podemos ainda ignorar: o aumento de espaços verdes do concelho, o
número de crianças a frequentar a rede pública pré-escolar, o aumento de
munícipes que praticam desporto nas actividades municipais. Temos também
de assumir que alguns postos de trabalho, como é o caso dos lugares afectos
ao Canil, têm uma duração de 7 dias por semana, sendo no mínimo
necessárias 3 pessoas para assegurar este serviço, garantindo a rotatividade e
o descanso destes trabalhadores.
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A biblioteca municipal assinou um contrato programa com o IPLB, com a
obrigatoriedade de ter um quadro de pessoal com o mínimo de 8 técnicos
profissionais de biblioteca e documentação (actuais assistentes técnicos) e
actualmente conta com apenas 7.
Dos 48 lugares, 32 já estão abrangidos pelo artigo 14.º da Lei n.º 59/2008, que
aprovou o RCTFP, isto é, já funcionam em regime de trabalho a termo certo
com duração superior a 5 anos.
Devemos, ainda, garantir as substituições de 3 aposentações e 1 abandono de
lugar, nas áreas dos serviços gerais (refeitório), da limpeza de edifícios e
administrativos.
b) Relativamente ao requisito referente à impossibilidade de ocupação dos
postos de trabalho, nos termos previstos nos nºs 1 a 5 do artigo 6.º da Lei n.º
12-A/2008, de 27 de Fevereiro, podemos garantir o seu efectivo cumprimento,
na medida em que, aquando da abertura do citado procedimento este assumiu
a vertente de procedimento comum. Nos termos do artigo 6.º da Lei n.º 12A/2008, de 27 de Fevereiro, recebemos, mediante proposta da GERARP, 2
candidatos em situação de mobilidade especial, os quais não manifestaram
qualquer interesse na integração nos postos de trabalho em causa. Recebemos
também candidaturas de trabalhadores com RJEP por tempo indeterminado, de
entre os quais 3 deles ficaram integrados nos lugares do procedimento
concursal em causa.
Perante o exposto podemos concluir que está assegurado de forma integral o
cumprimento da imposição legal sobre a impossibilidade de ocupação destes
postos de trabalho com “recurso a pessoal colocado em situação de mobilidade
especial ou a outros instrumentos de mobilidade”.
.
Assim, nos termos do n.º. 3 do artigo 10.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho,
propõe-se que a Câmara Municipal delibere sobre a excepcionalidade de
recrutamento a que se refere o n.º 2 do mesmo artigo.
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Esta proposta deve ser do dirigente máximo do serviço.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por maioria, com 2 abstenções dos senhores Vereadores do PS e 5 votos a favor
da CDU.
O senhor Vereador José Navarro fez a seguinte Declaração de Voto em nome do
PS:
«Os vereadores do Partido Socialista justificam o seu sentido de voto, no que
concerne a este ponto da ordem de trabalhos, “Recrutamento Excepcional de
postos de trabalho para tempo indeterminado”, por uma questão de coerência com
o seu sentido de voto, aquando da discussão da proposta de alteração ao mapa de
pessoal, e por persistirem algumas dúvidas no que respeita ao procedimento
concursal.»

FRACCIONAMENTO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA –
CLIENTE N.º 1280098
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 Sr. Sesinando dos
Santos, cliente n.º 1280098, veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida
em prestações, alegando dificuldades económicas;
2. A dívida é no valor de €240,10.
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Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 4
prestações no valor de €60,03 cada (€240,10/ 4 = €60,03), com início em
Novembro.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
de fraccionamento, em 4 prestações mensais, por unanimidade.

FRACCIONAMENTO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA –
CLIENTE N.º 2783141
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 Sr. José Manuel
Caleça Lebre, cliente n.º 2783141, veio solicitar à Câmara o pagamento da
dívida em prestações alegando dificuldades económicas;
2. A dívida é no valor de €177,76.
Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 4
prestações, no valor de €44,44 cada (€177,76 / 4 = €44,44), com início em
Novembro.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
de fraccionamento, em 4 prestações mensais, por unanimidade.
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FRACCIONAMENTO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA –
CLIENTE N.º 1280429
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 Sr. Moisés Lopes
Clemente, cliente n.º 1280429, veio solicitar à Câmara o pagamento da
dívida em prestações, alegando dificuldades económicas;
2. A dívida é no valor de €599,58.
Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 10
prestações no valor de €59,96 cada (€599,58 / 10 = €59,96), com início em
Novembro.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
de fraccionamento, em 10 prestações mensais, por unanimidade.

FRACCIONAMENTO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA –
CLIENTE N.º 1271439
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 Sr. Cândido Jorge
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Espiga Perinú, cliente n.º 1271439, veio solicitar à Câmara o pagamento da
dívida em prestações, alegando dificuldades económicas;
2. A dívida é no valor de €156,75.
Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 6
prestações no valor de €26,13 cada (€156,75 / 6 = €26,13), com início em
Novembro.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
de fraccionamento, em 6 prestações mensais, por unanimidade.

FRACCIONAMENTO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA –
CLIENTE N.º 1532861
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. Albertina Maria
Moita Pinto Garcia, cliente n.º 1532861, veio solicitar à Câmara o pagamento
da dívida em prestações, alegando dificuldades económicas;
2. A dívida é no valor de €290,46.
Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 12
prestações no valor de €24,21 cada (€290,46 / 12= €24,21), com início em
Novembro.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
de fraccionamento, em 12 prestações mensais, por unanimidade.
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FRACCIONAMENTO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA –
CLIENTE N.º 1270720
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. Sandra Cristina
Guerreiro Ferreira, cliente n.º 1270720, veio solicitar à Câmara o pagamento
da dívida em prestações, alegando dificuldades económicas;
2. A dívida é no valor de €305,70.
Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 6
prestações no valor de €50,95 cada (€305,70 / 6 = €50,95), com início em
Novembro.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
de fraccionamento, em 6 prestações mensais, por unanimidade.

FRACCIONAMENTO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA –
CLIENTE N.º 1271672
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. Maria de Jesus
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Talett Lopes, cliente n.º 1271672, veio solicitar à Câmara o pagamento da
dívida em prestações, alegando dificuldades económicas;
2. A dívida é no valor de €101,43.
Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 6
prestações no valor de €16,91 cada (€101,43 / 6 = €16,91), com início em
Novembro.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
de fraccionamento, em 6 prestações mensais, por unanimidade.

FRACCIONAMENTO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA –
CLIENTE N.º 1272357
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 Sr. Carlos Lúcio
Pereira Oliveira, cliente n.º 1272357, veio solicitar à Câmara o pagamento da
dívida em prestações, alegando dificuldades económicas;
2. A dívida é no valor de €323,46.
Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 10
prestações no valor de €32,34 cada (€323,46 / 10 = €32,34), com início em
Novembro.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
de fraccionamento, em 10 prestações mensais, por unanimidade.
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FRACCIONAMENTO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA –
CLIENTE N.º 2756780
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. Isabel Maria
Godinho Gil da Silva, cliente n.º 2756780, veio solicitar à Câmara o
pagamento da dívida em prestações, alegando dificuldades económicas;
2. A dívida é no valor de €100,01.
Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 6
prestações no valor de €16,67 cada (€100,01 / 6 = €16,67), com início em
Novembro.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
de fraccionamento, em 6 prestações mensais, por unanimidade.

FRACCIONAMENTO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA –
CLIENTE N.º 1271615
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 1271615,
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J.M.L. Catalão – Com. Tabacos, Lda., veio solicitar à Câmara o pagamento
da dívida em prestações, alegando dificuldades económicas;
2. A dívida é no valor de €73,15.
Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 4
prestações no valor de €18,29 cada (€73,15 / 4 = €18,29), com início em
Novembro.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
de fraccionamento, em 4 prestações mensais, por unanimidade.

FRACCIONAMENTO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA –
CLIENTE N.º 2786230
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 (registo n.º 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 a presente proposta
de fraccionamento, em 12 prestações mensais, por unanimidade.
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TRANSFERÊNCIAS (ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS)
Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foram
apresentadas as seguintes propostas:
1 – «No âmbito do Programa “Vamos à Piscina” Época escolar de 2010/2011, irá
decorrer uma parceria com o Rancho Folclórico “Os Camponeses de S. Francisco”,
através da qual será efectuada animação e apoio aos participantes no referido
programa.
Para fazer face aos encargos decorrentes da sua participação no projecto,
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 €1.050,00 (mil e
cinquenta euros), repartidos em duas tranches de €525,00 (quinhentos e vinte cinco
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 – «Por ocasião da passagem do 31.º aniversário da Associação Cultural e
Desportiva da Comissão de Moradores do Bairro 25 de Abril, proponho a atribuição
de um apoio financeiro de €350,00 (trezentos e cinquenta euros), para fazer face
aos encargos decorrentes com as comemorações do mesmo.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por unanimidade.
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Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foi apresentada a seguinte proposta:
1 – «À semelhança dos anos anteriores, a Liga dos Amigos do Hospital Distrital do
Montijo (IPSS) irá organizar uma Festa de Natal destinada aos doentes internados,
solicitando, para o efeito, o apoio dos Municípios abrangidos pelo Hospital Distrital
de Montijo.
Pelo exposto, e atendendo ao apoio prestado pela Liga aos munícipes de Alcochete
que estão internados no aludido Hospital, propõe-se a atribuição de um apoio
financeiro no montante de €500,00 (quinhentos euros), para ajudar a fazer face às
despesas tendentes.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por unanimidade.

INFORMAÇÕES
Pelo senhor Presidente foi prestada a seguinte informação:
– Minuta da acta da Assembleia Municipal
Presente a minuta da acta da sessão extraordinária da Assembleia Municipal de
Alcochete, realizada em 2 do corrente mês, informando das deliberações tomadas.
A Câmara tomou conhecimento.

Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foram
prestadas as seguintes informações:
1 – Passeio pedestre “Trilho dos Salineiros”
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«Realizou-se, no passado dia 24 de Outubro de 2010, o passeio pedestre “Trilho
dos Salineiros” do Programa Alcochet’Aventura.
Ao longo dos 8 kms de percurso, os oitenta participantes puderam desfrutar da
magnífica paisagem da zona protegida da Fundação das Salinas do Samouco,
desfrutando, assim, de uma agradável manhã desportiva.
No final, foram sorteados 6 bilhetes para um espectáculo no Fórum Cultural, entre
os participantes.
Agradecemos a colaboração da Fundação das Salinas do Samouco na realização
desta iniciativa desportiva.»
A Câmara tomou conhecimento.

2 – Passeio de BTT “Trilhos das Salinas do Samouco”
«No passado dia 7 de Novembro de 2010, realizou-se o passeio de BTT “Trilhos
das Salinas do Samouco” do Programa Alcochet’Aventura. A actividade contou com
a presença de 82 participantes, num percurso circular entre Alcochete e Samouco
com extensão de 30kms, passando por trilhos nas salinas do Samouco.
Tal como nos passeios anteriores, no final foram sorteados 6 bilhetes para um
espectáculo no Fórum Cultural.
Mais uma vez, foi também determinante a colaboração da Fundação das Salinas do
Samouco na realização desta actividade desportiva.»

A Câmara tomou conhecimento.
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3 – Candidatura “Requalificação de Caminhos Agrícolas – Electrificação
Rural”
«No âmbito da candidatura “Requalificação dos Caminhos Agrícolas – Electrificação
Rural” aprovada por decisão do Gestor do Programa de Desenvolvimento Rural –
PRODER, efectuou-se o prolongamento da rede de Iluminação Pública e Baixa
Tensão no Terroal – Passil.
Esta operação visou o reforço da rede de baixa tensão, nos locais onde a mesma
tinha uma secção muito reduzida e compreendeu a substituição de luminárias de
iluminação pública, que se encontravam degradadas, bem como, a instalação de
novas luminárias em locais não cobertos pela rede de iluminação pública.
A EDP iniciou esta intervenção em Outubro, tendo terminado na primeira semana
de Novembro de 2010.
Nesta operação foram instalados os seguintes equipamentos:
32 luminárias equipadas com lâmpadas Vapor Sódio Alta Pressão 100W (20
luminárias novas e 12 para substituição das existentes);
3 Postes de Betão para suporte de rede;
1210 m de cabo de rede aérea.
Com uma comparticipação financeira de 50% e um custo total de 8.339,71€, esta
intervenção vem no seguimento de outras suportadas integralmente pela CMA para
a beneficiação da rede de iluminação pública nas zonas rurais do nosso concelho.»
A Câmara tomou conhecimento.

Pela senhora Vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foi prestada a
seguinte informação:
– Actividades da Divisão de Cultura e Identidade Local durante o mês de
Outubro
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«1. Actividades para o público em geral:
Peça do Mês
Tipologia: Exposição
Dias: de 1 a 31
Local: Núcleo Sede do MMA
Público: 4 visitantes
(Integrado no programa de Comemorações do Centenário da República)
Passe, Cidadão!
Tipologia: Exposição
Dias: 1 a 31
Local: Sala Polivalente do Fórum Cultural de Alcochete
Público: 116 visitantes
Integrado no programa de Comemorações do Centenário da República
Letras e Cores, Ideias e Autores da República
Tipologia: Exposição
Patente até 27 de Novembro
Local: Sala Multiusos da Biblioteca de Alcochete
Público: não contabilizado
Integrado no programa de Comemorações do Centenário da República
Realejo
Tipologia: Música
Dia: 1
Local: Auditório do Fórum Cultural de Alcochete
Público: 74 pessoas
Comemoração do Dia Mundial da Música
Com cheiros e sabores…
Tipologia: Hora do Conto para Pais e Filhos
Dia: 2
Local: Sala do Conto da Biblioteca de Alcochete
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Público: 99 pessoas
Integrado no programa Ao primeiro sábado de cada mês … era uma vez!
Centenário da Revolução Republicana 1910-2010
Tipologia: Exposição
Dias: de 5 a 31
Local: Galeria Municipal
Público: 30 visitantes (inauguração)
Integrado no programa de Comemorações do Centenário da República
Visita orientada ao Núcleo de Arte Sacra
Tipologia: Educação patrimonial
Dia: 2
Local: Núcleo de Arte Sacra do MMA
Público: 24 pessoas
Visitas orientadas ao Núcleo Sede
Tipologia: Educação patrimonial
Dias: 12 e 22
Local: Núcleo Sede do MMA
Público: 24 pessoas
Clube de Leitura em Voz Alta | Andante Associação Artística
Tipologia: Atelier de Leituras
Dias: 12 e 21
Local: Biblioteca de Alcochete
Público: 32 pessoas
Visitas orientadas ao Núcleo do Sal
Tipologia: Educação patrimonial
Dia: 21
Local: Núcleo do Sal do MMA
Público: 36 pessoas
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Trupe de Elite
Tipologia: Teatro (stand-up comedy)
Dia: 23
Local: Auditório do Fórum Cultural de Alcochete
Público: 130 pessoas
Aires Flamencos | Serva La Bari
Tipologia: Música e Dança
Dia: 29
Local: Auditório do Fórum Cultural de Alcochete
Público: 220 pessoas
Os Republicanos | Teatro ao Largo
Tipologia: Teatro
Dia: 31
Local: Auditório do Fórum Cultural de Alcochete
Público: 11 pessoas
(Integrado no programa de Comemorações do Centenário da República e no
programa de promoção cultural para a infância em contexto familiar … E Porque
Hoje é o Último Domingo do Mês)

2. Actividades para o público escolar:
O Rei Vai Nu | Teatro Extremo
Tipologia: Teatro para a Infância
Dia: 6 (duas sessões)
Local: Auditório do Fórum Cultural de Alcochete
Público: 633 pessoas
(Integrado no programa de Comemorações do Centenário da República)
O Ciclo do Sal
Tipologia: Educação patrimonial
Dias: 7 e 8
Local: Núcleo do Sal do MMA
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Público: 118 pessoas
À descoberta da Casa dos Sonhos
Tipologia: Promoção da Leitura
Dias: 21, 22 e 28
Local: Sala do Conto da Biblioteca de Alcochete
Público: 117
Maratona da Leitura | Mês Internacional das Bibliotecas Escolares
(parceria RBAL)
Tipologia: Promoção da Leitura
Dia: 26
Local: Biblioteca Escolar da Escola EB 2, 3 El-Rei D. Manuel I
Público: 98 (só nas 2 intervenções do SB)
Visitas orientadas ao Núcleo Sede
Tipologia: Educação patrimonial
Dia: 19
Local: Núcleo Sede do MMA
Público: 31 pessoas»
A Câmara tomou conhecimento.

Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foram prestadas as seguintes informações:
1 – Avaliação das Actividades do Mês Sénior
«Com o propósito de comemorar o Dia Internacional do Idoso, o Sector de
Desenvolvimento Social da Divisão de Educação e Desenvolvimento Social e
Saúde organizou um conjunto de actividades, destinadas aos munícipes seniores,
que foram desenvolvidas durante o passado mês de Outubro.

Reunião de 2010.11.10
Acta n.º 24

32

A iniciativa foi designada por “Mês Sénior”, no âmbito da qual foram desenvolvidas
actividades lúdicas, pedagógicas e desportivas subordinadas a temáticas diversas
como a Saúde, a Segurança, a Cultura e o Lazer, algumas das quais em parceria
(intercâmbio) com outros Concelhos, e tiveram como objectivo comum o de
promover a qualidade de vida e o bem-estar dos munícipes seniores do concelho
de Alcochete.
Actividades:
- Actividades subordinadas à Saúde:
Através da parceria com o Centro de Saúde, Acústica Médica e Multiopticas,
foram efectuados rastreios à população sénior do concelho e utentes do
Clube Viva Mais. Os rastreios incidiram sobre os níveis de glicemia, diabetes
e colesterol, frequência cardíaca, tensão arterial, peso, visão e audição.
Foram rastreados um total de 217 idosos.
- Actividades Socioculturais
Fórum Cultural com entradas oferecidas pela Câmara Municipal Espectáculo Musical de “Realejo”, Peça de Teatro “Bela Vista”, espectáculo
Musical “Serva La Bari”. Participaram nestas iniciativas 193 idosos.
- Actividades Lúdicas e Pedagógicas
Acção de Sensibilização sobre Segurança, Recepção à Comunidade Sénior,
Recepção ao Grupo de Idosos do Redondo, Visita ao Museu da RTP, Bailes
com Animação Musical e Lanche, Visita ao Concelho do Redondo, visita ao
Badoca Safari Park. Participaram nesta iniciativas 696 idosos.
- Actividades Desportivas
Aulas de Rua e Passeio Pedestre. Participaram nestas iniciativas 217
idosos.
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Durante os 16 dias do mês de Outubro dedicados a esta iniciativa, foram
desenvolvidas 25 actividades que, no seu conjunto, contaram com a participação de
1.323 munícipes seniores.
Custos:
Foram atribuídos apoios financeiros ao movimento associativo que desenvolveu as
actividades em parceria com o Município, designadamente, 1.000 euros à
Comissão de Reformados de Alcochete e 750 euros à Organização de Reformados,
Pensionistas e Idosos da Freguesia de Samouco.»
A Câmara tomou conhecimento.

1 – Peditório Nacional 2010 da Liga Portuguesa Contra o Cancro
«A Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Sul solicitou, a exemplo
dos anos anteriores, a colaboração do Município de Alcochete para levar a efeito o
Peditório Nacional 2010, que decorreu nos dias 30 e 31 de Outubro e 1 e 2 de
Novembro.
Para a realização desta iniciativa, o Sector de Desenvolvimento Social estabeleceu
contactos com alguns parceiros locais, designadamente Juntas de Freguesia de S.
Francisco e Samouco, Associação de Reformados do Samouco, Escola
Comunitária, Futebol Clube de São Francisco e interlocutores privilegiados da
comunidade.
Foram estabelecidos contactos com superfícies comerciais do Pingo Doce,
Minipreço, Intermarché e Lidl & Cia, para autorização da circulação dos voluntários
nos espaços envolventes, os quais deram parecer positivo.
No entanto, dos 12 cofres que a Liga enviou para Alcochete, apenas 8 foram
utilizados.
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Temos encontrado mais dificuldades no recrutamento de voluntários e também um
decréscimo na entrega de donativos, o que de certa forma, desmotiva o
voluntariado.»
A Câmara tomou conhecimento.

3 – Participação em Encontro da Associação de Municípios de Marmara
«A convite da Associação de Municípios de Marmara, na Turquia, visitei a grande
área metropolitana de Istambul entre os dias 24 e 31 de Outubro.
O convite à Câmara Municipal de Alcochete decorreu da articulação entre esta
autarquia e a Associação de Amizade Luso Turca, a quem a Associação de
Municípios de Marmara endereçou o convite para se fazer acompanhar de
autarquias portuguesas.
Os custos de viagem foram suportados pela Associação de Municípios de Marmara,
cobrindo os custos integrais da viagem, transporte, alojamento em regime de
pensão completa e programa adicional de viagem, nos cinco dias do encontro.
Pela Câmara Municipal foram suportados os custos relativos às ajudas de custo a
eleitos para viagens ao estrangeiro, no valor de 750 euros, de acordo com o
estabelecido na legislação em vigor.
No período que me encontrei em Istambul foi possível:
1. Participar nos trabalhos da Associação de Municípios de Marmara.
2. Fazer duas comunicações no âmbito dos grupos de Educação e de
Intervenção Social;
3. Visitar escolas e três autarquias e estabelecer relações com outros parceiros
estratégicos.
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Neste encontro a Associação de Municípios de Marmara apresentou o seu Plano
Estratégico para 2011-2013, que prevê, entre outras matérias, o reforço da
intervenção dos municípios na área da Educação e da Formação de técnicos
municipais das autarquias e ao nível das matérias em eficiência energética e ainda
o estabelecimento de parcerias no quadro da União Europeia.
Nesta medida está a ser equacionado o desenvolvimento de encontros para análise
de projecto de intervenção de interesse mútuo.
Tive já oportunidade, de enviar esta informação à Associação de Municípios da
Região de Setúbal, a quem, no âmbito das suas competências este tipo de
articulação e parceria se revela muito interessante, bem como à SEnergia para
posterior cooperação.»
A Câmara tomou conhecimento.

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE
Registaram-se as seguintes intervenções:
D. Maria Beatriz:
Solicitou a divulgação dos espectáculos desta localidade pelo restante concelho e
deu conhecimento de uma situação causada pelo abandono de animais,
nomeadamente de cães.
D. Fernanda Ribeiro:
Solicitou o arranjo do caminho que liga a Fonte da Senhora à EN 4, em virtude de o
piso estar em más condições, colocando em perigo quem circula na via.
Sr. Luís Mendinhos:
Solicitou também o arranjo da via atrás mencionada e perguntou para quando está
prevista a conclusão da obra.
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D. Otília d’Avó:
Chamou a atenção para o perigo que pode resultar da queda de um eucalipto,
solicitando a mediação da Câmara junto do Município de Montijo, em virtude de a
árvore se encontrar em terreno pertencente ao mesmo.
Agradeceu a concretização da construção de uma rampa junto à sua habitação, o
que permite à sua mãe poder sair de casa, dado que se desloca em cadeira de
rodas.

Sr. Luís Mendinhos:
Informou que na qualidade de funcionário da Câmara do Montijo, já se deslocou ao
local onde se encontra o eucalipto e transmitiu aos seus superiores a situação.
Contudo será necessário que a PT e a EDP retirem os fios que passam junto ao
mesmo, para poder ser possível remover a árvore.
As questões colocadas foram esclarecidas pelo senhor Vereador Jorge Manuel
Pereira Giro e pela senhora Vereadora Susana Isabel Freitas Custódio.

Sr. Estêvão Boieiro (Presidente da Junta de Freguesia de Alcochete):
Agradeceu a realização da reunião descentralizada na Fonte da Senhora, bem
como o projecto de requalificação do parque de merendas, que se encontra em
consulta pública.
Agradeceu, ainda, a presença dos munícipes e aproveitou para informar das
valências existentes na delegação da Junta de Freguesia nesta localidade,
nomeadamente a Ludoteca.
O senhor Presidente da Câmara agradeceu à Junta de Freguesia de Alcochete a
cedência das instalações para a realização da reunião descentralizada, bem como
a todos os munícipes presentes.

Reunião de 2010.11.10
Acta n.º 24

37

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 00:00 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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