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Aos vinte e cinco dias do mês de Novembro do ano de 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, o senhor Vereador José Navarro
Lopes Gemas perguntou se já tinha sido providenciado o arranjo do terreno em S.
Francisco, onde decorreram as obras do Museu, dado que o mesmo serve de
estacionamento.
O senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira esclareceu que os
técnicos da Câmara já se deslocaram ao local, mas ainda não foi possível corrigir
completamente o problema.

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 quinhentos e nove mil, trezentos e cinquenta e nove
euros e sessenta 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 um milhão, noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta e um
euros e oito cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento emitidas do
número 7100 ao número 7397.
A Câmara tomou conhecimento.

ACTA
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a acta da reunião
ordinária de 10 de Novembro de 2010, por unanimidade.

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO
LOTEAMENTOS
Proc.º LU.004.02
Loteamento Rua Beneficiado de Oliveira, n.os 23 e 25 – Sítio da Alpendurada –
Alcochete – Fraccionamento do pagamento de taxas
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, n.º 57, referente ao supra mencionado loteamento, somos pelo
presente, a propor à digníssima Câmara Municipal de Alcochete:

Reunião de 2010.11.25
Acta n.º 25

4

1. Fraccionamento em 12 prestações mensais do pagamento das taxas devidas
pela emissão de alvará (€597,00) e TUL (47 898,16) e do valor respeitante à
compensação devida, (face à inexistência de área cedência para
equipamento (€35.605,37)) no valor total de €84.100,53, devendo para tal
ser prestada caução nos termos previstos no artigo 54.º do RJUE;
2. Que a mora no pagamento fique sujeita aos juros devidos, nos termos da
legislação aplicável;
3. Que o fraccionamento previsto nos termos da presente deliberação cesse,
com a transmissão ou averbamento do titular do alvará de loteamento.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de
rectificação por unanimidade.

RECURSOS FINANCEIROS
RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 68/2010 – 5.ª ALTERAÇÃO ÀS
GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2010 (PPI E AMR)
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Pelo Despacho, datado de 19 de Novembro de 2010, foi aprovada a 5.ª Alteração
às Grandes Opções do Plano 2010 – PPI e AMR, 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 5A/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.
Reunião de 2010.11.25
Acta n.º 25

5

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 69/2010 – 5.ª ALTERAÇÃO AO
ORÇAMENTO DA DESPESA 2010
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Pelo Despacho em referência, datado de 19 de Novembro de 2010 foi aprovada a
5.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 5A/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. 2.

DOAÇÃO

DE

INSTRUMENTO

MUSICAL

(TROMPETE)

À

SOCIEDADE

FILARMÓNICA PROGRESSO E LABOR SAMOUQUENSE
Pela senhora Vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foi apresentada a seguinte
proposta:
«No âmbito do 91.º aniversário da Sociedade Filarmónica Progresso e Labor
Samouquense, a decorrer no próximo dia 1 de Dezembro, e tendo em conta o
estímulo da Câmara Municipal ao reconhecido trabalho desenvolvido pela sua
Banda de Música e respectiva Escola de Música, propõe-se:
- Doar um instrumento musical designado “Trompete” com as características
Yamaha YTR 6335, prateado (número de série: 719613), adquirido à
empresa D. Caeiro, Lda., no valor de €1.450,00 com IVA incluído, à
Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samouquense.»
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por unanimidade.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AVENÇA – ANA ESTER CAMÕES VAZ
Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado foi
apresentada a seguinte proposta:
«Informa-se que o contrato de prestação de serviços firmado com a Dra. Ana Ester
Camões Vaz, no âmbito das funções jurídicas deste Município, termina no próximo
dia 12 de Dezembro de 2010.
De acordo com o artigo 35.º da Lei n.º 12-A/2008, de 28 de Fevereiro, aplicada à
Administração Local pelo Decreto-Lei n.º 209/2009 de 03 de Setembro e alterado
pelo artigo18.º da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, que aprovou o Orçamento de
Estado para 2010, a renovação do presente contrato deverá ser objecto de
deliberação do órgão executivo, nos termos do artigo 6.º do já referido Decreto-Lei
n.º 209/2009 de 03 de Setembro.
Assim, propõe-se para aprovação a renovação deste contrato de prestação de
serviços por um período de 12 meses.»
Submetida à discussão e votação a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por unanimidade.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AVENÇA – SILVINO TOMAZ SPENCER
Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado foi
apresentada a seguinte proposta:
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«Informa-se que o contrato de prestação de serviços, firmado com o Sr. Silvino
Tomaz Spencer, no âmbito da manutenção de cinco sistemas de colectores solares
de aquecimento de ambiente, instalados no Albergue de Juventude de Alcochete,
na Piscina Municipal e no Jardim de Infância do Samouco, termina no próximo dia
31 de Janeiro de 2011.
De acordo com o artigo 35.º da Lei n.º 12-A/2008 de 28 de Fevereiro, aplicada à
Administração Local pelo Decreto-Lei n.º 209/2009 de 03 de Setembro e alterado
pelo artigo 18.º da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, que aprovou o Orçamento de
Estado para 2010, a renovação do presente contrato deverá ser objecto de
deliberação do órgão executivo, nos termos do artigo 6.º do já referido Decreto-Lei
n.º 209/2009, de 03 de Setembro.
Assim, propõe-se para aprovação a renovação deste contrato de prestação de
serviços por um período de 12 meses.»
Submetida à discussão e votação a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por unanimidade.

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA –
CLIENTE N.º 2823191
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. Jorge Luís da
Silva, cliente n.º 2823191, veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida em
prestações, alegando dificuldades económicas;
2. A dívida é no valor de €120,03.
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Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 10
prestações no valor de €12,00 cada (€120,03 / 10 = €12,00) 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 DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA –
CLIENTE N.º 2832571
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. Cátia Patrícia
Pinto Cardoso, cliente n.º 2832571, veio solicitar à Câmara o pagamento da
dívida em prestações, alegando dificuldades económicas;
2. A dívida é no valor de €90,60.
Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 6
prestações no valor de €15,10 cada (€90,60 / 6 = €15,10) com início em
Novembro.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
de fraccionamento, em 6 prestações mensais, por unanimidade.
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FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA –
CLIENTE N.º 2829421
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 2829421 –
Sajo Embaló veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida em prestações,
alegando dificuldades económicas;
2. A dívida é no valor de €92,96.
Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 10
prestações no valor de €9,30 cada (€92,96 / 10 = €9,30) 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 DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA –
CLIENTE N.º 2786671
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 Henrique
Martins Pereira, cliente n.º 2786671 veio solicitar à Câmara o pagamento da
dívida em prestações, alegando dificuldades económicas;
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2. A dívida é no valor de €107,00.
Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 12
prestações no valor de €8,92 cada (€107,00 / 12 = €8,92) com início em
Novembro.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
de fraccionamento, em 12 prestações mensais, por unanimidade.

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA –
CLIENTE N.º 1349485
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. Rui Jorge de
Oliveira, cliente n.º 1349485, veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida
em prestações, alegando dificuldades económicas;
2. A dívida é no valor de €58,13.
Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 2
prestações no valor de €29,07 cada (€58,13 / 2 = €29,07) com início em
Novembro.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
de fraccionamento, em 2 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 – «A Associação Desportiva Samouquense, está a promover a formação
desportiva na modalidade de futebol de 7, época de 2010/2011, escalões de
iniciados, infantis, traquinas e petizes.
De acordo com o artigo 3.º do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, a
Câmara Municipal de Alcochete passou a assumir, relativamente aos escalões de
formação das modalidades federadas, a cobertura de encargos de inscrições e
seguros dos jogadores.
Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €1.064,50 (mil e
sessenta e quatro euros e cinquenta cêntimos) para fazer face aos encargos acima
referenciados.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por unanimidade.

2 – «A Casa do Benfica em Alcochete, está a promover a formação desportiva na
modalidade de Futsal, época de 2010/2011, escalões de juniores, femininos e
masculinos, juvenis, iniciados, infantis, benjamins, traquinas e petizes.
De acordo com o artigo 3.º do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo a
Câmara Municipal de Alcochete passou a assumir, relativamente aos escalões de
formação das modalidades federadas a cobertura de encargos de inscrições e
seguros dos jogadores.
Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €1.065,50 (mil e
sessenta e cinco euros e cinquenta cêntimos) para fazer face aos encargos acima
referenciados.»
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por unanimidade.

3 – «O Sport Clube do Samouco, ainda na época de 2009/2010, promoveu a
formação desportiva na modalidade de Futsal, masculinos e femininos, nos
escalões de juniores, juvenis e pré-escolas.
De acordo com o artigo 3.º do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, a
Câmara Municipal de Alcochete passou a assumir, relativamente aos escalões de
formação das modalidades federadas a cobertura de encargos de inscrições e
seguros dos jogadores.
Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €764,00
(setecentos e sessenta e quatro euros) para fazer face aos encargos acima
referenciados.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por unanimidade.

4 – «O Sport Clube do Samouco, está a promover para a época de 2010/2011, a
formação desportiva na modalidade de Futsal, nos escalões de juniores
masculinos, juvenis e benjamins.
De acordo com o artigo 3.º do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, a
Câmara Municipal de Alcochete passou a assumir, relativamente aos escalões de
formação das modalidades federadas a cobertura de encargos de inscrições e
seguros dos jogadores.
Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €1.032,50 (mil e
trinta e dois euros e cinquenta cêntimos) para fazer face aos encargos acima
referenciados.»
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por unanimidade.

5 – «A Casa do Povo de Alcochete está a promover a prática de actividades
culturais e desportivas. No domínio desportivo asseguram a modalidade de judo
para crianças e jovens entre os 5 e os 15 anos. No domínio da dança asseguram a
prática de danças sevilhanas e flamenco dirigidas a jovens a partir dos 10 anos de
idade. Ministram igualmente aulas de culinária.
Para o efeito apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 3.º do regulamento
de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia.
A candidatura efectuada insere-se no âmbito do Programa de Apoio às Actividades
Regulares e tem como finalidade:
a) Enquadramento técnico;
b) Apetrechamento;
Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €250,00 (duzentos
e cinquenta euros), para fazer face ao encargo decorrente da sua actividade.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por unanimidade.
6 – «A Associação Cultural Recreativa Desportiva do Rancho Folclórico Danças e
Cantares do Passil está a promover a prática de actividades culturais, nas quais se
integram a formação de novos elementos para os ranchos adulto e juvenil.
Para o efeito apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 3.º do regulamento
de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia.
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A candidatura efectuada insere-se no âmbito do Programa de Apoio às Actividades
Regulares e tem como finalidade:
a) Enquadramento técnico;
b) Apetrechamento;
c) Transportes/deslocações;
Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de € 3.250,00 (três mil,
duzentos e cinquenta euros), repartido em duas tranches de €1.625,00 (mil,
seiscentos e vinte e 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.

7 – «A Casa do Benfica em Alcochete, está a promover a formação desportiva na
modalidade de Futsal, época de 2010/2011, escalões de juniores, femininos e
masculinos, juvenis, iniciados, infantis, benjamins, traquinas e petizes.
De acordo com o artigo 3.º do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo a
Câmara Municipal de Alcochete passou a assumir, relativamente aos escalões de
formação das modalidades federadas a cobertura de encargos de inscrições e
seguros dos jogadores.
Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €418,00
(quatrocentos e dezoito euros) para fazer face aos encargos acima referenciados.
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por unanimidade.

8 – «O Rancho Folclórico “Os Camponeses de S. Francisco” dedica-se à promoção
e animação cultural no âmbito das danças tradicionais e de trabalho. Nessa
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medida, tem mantido uma actividade regular, sendo um parceiro reconhecido e
imprescindível na vida social e cultural da freguesia e do concelho. Com
espectáculos realizados ao longo do ano por todo o país, tem procurado obter
autonomia através de meio de transporte próprio.
Nesse sentido efectuou recentemente a aquisição de um autocarro, de que agora
solicita comparticipação.
Para o efeito, apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 6.º do
Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia, no âmbito do
Programa de Apoio à Modernização, para a aquisição de viatura própria
Pelo exposto, proponho a atribuição de apoio financeiro, no valor total de €1.250,00
(mil duzentos e cinquenta euros), para fazer face às despesas decorrentes com
esta iniciativa de modernização.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por unanimidade.

9 – «A Andante Associação Artística, é uma associação local de promoção do livro
e da leitura que ao longo dos últimos anos, nomeadamente desde 2006, tem
estabelecido uma parceria muito regular com a Câmara Municipal.
Esta

parceria

continuada,

que

se

traduz

na

apresentação

de

vários

espectáculos/acções e diversas colaborações a outro nível, permitiu ao longo do
ano de 2010 desenvolver as seguintes actividades no âmbito da acção da Divisão
de Cultura e Identidade Local (ao nível do Sector de Animação Cultural e Sector de
Bibliotecas):
- Organização e dinamização do Clube de Leitura em Voz Alta (em sessões
quinzenais) na Biblioteca de Alcochete, que ao longo do ano tem estimulado e
desafiado o gosto pela leitura, sendo o Clube constituído por cerca de 20
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pessoas que já realizaram duas apresentações públicas em dois locais do
concelho;
- "Às Avessas": espectáculo de teatro para a infância com sessões destinadas
aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho, apresentado no Fórum
Cultural de Alcochete;
- Recital de poesia sobre Manuel da Fonseca, destinado ao público em geral e
apresentado no âmbito das Comemorações do 25 de Abril e 1.º de Maio,
apresentado na Biblioteca de Alcochete;
- "As Vozes da República": espectáculo/recital de teatro e poesia destinado ao
público em geral e apresentado no Fórum Cultural de Alcochete no âmbito das
Comemorações do Centenário da República. De referir que este espectáculo, tal
como outros em anos anteriores, foi desenvolvido através de um desafio/convite
da Câmara Municipal, para assinalar a abertura das comemorações no concelho
de Alcochete, sendo igualmente de assinalar o facto deste espectáculo ter sido
considerado um "espectáculo oficial da República" pela Comissão Nacional para
as Comemorações do Centenário da República;
- Concepção e dinamização do 2.º aniversário da Biblioteca de Alcochete através
do Clube de Leitura em Voz Alta, numa outra forma pública de assinalar a
efeméride e estimular e apresentar o trabalho desenvolvido pelo Clube.
Face ao exposto, e na prossecução da parceria existente com a Andante
Associação Artística, bem como na perspectiva do estímulo ao excelente trabalho
desenvolvido por esta entidade local, propomos a atribuição de um apoio financeiro,
no valor de €8.000,00 (oito mil euros) repartido em duas tranches de €4.000,00
(quatro mil euros) a pagar uma em 2010 e outra em 2011 para fazer face aos
encargos decorrentes com estas actividades.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por unanimidade.
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Pela

senhora

Vereadora

Susana

Isabel

Freitas

Custódio

foi

apresentada a seguinte proposta:
1 – «De 6 a 12 de Agosto de 2010, o Aposento do Barrete Verde realizou as
grandiosas Festas do Barrete Verde e das Salinas em honra do Campino, Salineiro
e Forcado. Estas festas foram um ex-líbris de Alcochete e atraíram um elevado
número de visitantes ao nosso concelho.
Esta Colectividade através de ofício ref.ª FBV 10-35, datado de 6/09/2010, deu
conhecimento à autarquia, que um dos patrocinadores faltou ao seu compromisso
com a Direcção do Aposento do Barrete Verde, colocando esta em dificuldades
financeiras nos acordos firmados.
Face ao exposto, propomos à digníssima Câmara Municipal de Alcochete a
atribuição de apoio financeiro no valor de €10.000,00 (dez mil euros), sendo que
este valor será deduzido no apoio financeiro a ser atribuído para a próxima edição
das Festas do Barrete Verde e das Salinas.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por unanimidade.

Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foi apresentada a seguinte proposta:
1 – «Foi apresentado pela Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes,
um pedido de subsídio para a realização do 10.º Congresso Nacional de
Deficientes, que se realiza no dia 27 de Novembro 2010, no INATEL Costa da
Caparica.
Atendendo ao exposto, proponho a atribuição de um apoio financeiro, no valor de
€250,00 (duzentos e cinquenta euros), à Confederação Nacional dos Organismos
de Deficientes para fazer face às despesas inerentes à referida actividade.»
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por unanimidade.

INFORMAÇÕES
Pelo senhor Presidente foram prestadas as seguintes informações:
1 – PROTAML – Parecer final da Comissão Consultiva e Câmara Municipal
relativamente à última proposta de revisão
«A Resolução do Conselho de Ministros nº 92/2008, de 5 de Junho, determinou o
início do processo de revisão do Plano Regional de Ordenamento do Território da
Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML).
Após a escolha da equipa técnica multidisciplinar, teve início a elaboração do
projecto de alteração do plano, cujos trabalhos decorreram sob coordenação da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo
(CCDRLVT).
O processo de elaboração da proposta técnica do plano foi acompanhado por uma
Comissão Consultiva (CC), presidida pelo Director-Geral do Ordenamento do
Território

e

do

Desenvolvimento

Urbano

(DGOTDU)

e

constituída

por

representantes de todos os municípios da AML e por um elevado número de
entidades oficiais e organizações não governamentais com competências
específicas na região.
No âmbito dos trabalhos da (CC), e com a coordenação da CCDRLVT, foram
realizadas várias reuniões temáticas, em que participaram elementos da equipa
técnica do plano e um vasto leque de decisores técnicos e políticos representantes
das entidades envolvidas, nomeadamente dos municípios.
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Tratou-se, portanto, de um processo largamente participado, no qual Alcochete teve
parte activa, propondo várias alterações à versão apresentada inicialmente pela
equipa do plano.
A maioria das nossas propostas, nomeadamente as que se referem ao “Modelo
Territorial” e à delimitação das “Unidades Territoriais”, foram tidas em consideração
pela equipa do plano, dando lugar a soluções, que, do nosso ponto de vista, são
mais favoráveis ao adequado ordenamento e desenvolvimento do Município de
Alcochete.
A 5 de Maio de 2010, foi apresentada pela CCDRLVT a “Proposta Técnica Final de
Revisão do PROTAML”, tendo-se iniciado um período de análise e emissão da
mesma pelas várias entidades representadas na CC.
Nesta fase a Câmara Municipal de Alcochete, no âmbito de reuniões sectoriais em
que participou, insistiu na necessidade de serem tidos em consideração alguns
aspectos dos seus pareceres emitidos ao longo do processo de participação, ainda
não contemplados.
No início de Julho do corrente ano, foi apresentada à CC uma “versão melhorada”
do plano, em que já se encontrava reflectida a grande maioria das observações
feitas pela Câmara Municipal de Alcochete, o que proporcionou a emissão de um
“parecer favorável com condicionamentos” em 2010/07/08.
A CC emitiu o seu parecer final em 2010/10/14, tendo integrado todas as
observações feitas pela Câmara Municipal de Alcochete. Considera-se, em
consequência, que se encontram reflectidas no parecer as preocupações
manifestadas pelo município e que se materializam nos condicionamentos
referidos.
O período de discussão pública do plano iniciou-se no dia 22 de Novembro e
decorrerá até dia 31 de Janeiro de 2011.»
A Câmara tomou conhecimento.
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2 – Destaques da actividade do Presidente da Câmara no período
compreendido entre 12 de Outubro e 22 de Novembro de 2010
«OUTUBRO
Reunião de Câmara Descentralizada no lugar do Passil (13.10.10);
Reunião na Associação Municípios da Região de Turismo (18.10.10);
Reunião com a ANA - Aeroportos de Portugal, SA (19.10.10);
Reunião com o Sr. Comandante do Destacamento da GNR – Montijo (20.10.10);
Reunião na Junta Metropolitana de Lisboa (21.10.10);
Reunião de Câmara Extraordinária (22.10.10);
Reunião de Câmara (27.10.10);
Presença nas Comemorações do 62º Aniversário dos Bombeiros Voluntários de
Alcochete (31.10.10)
NOVEMBRO
Assembleia Municipal (02.11.10);
Presença na Conferência “As Zonas Húmidas e a Gestão da Biodiversidade”, a
convite da RNET, que se realizou no Fórum Cultural de Alcochete (05.11.10);
Reunião de Câmara Descentralizada no lugar da Fonte da Senhora (10.11.10);
Presença nas Comemorações de S. Martinho, organizado pela Casa da Malta
(13.11.10);
Reunião com a Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 (15.11.10);
Reunião na Junta Metropolitana de Lisboa (18.11.10);
Presença no Aniversário do Rancho Folclórico Danças e Cantares da Fonte da
Senhora (21.11.10).»
A Câmara tomou conhecimento.
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3 – Reunião com comerciantes, realizada em 18.11.2010
«Alcochete pela sua localização geográfica dispõe de condições climatéricas que
proporcionam uma intensa vivência da rua como espaço de encontro e de
permanência das pessoas.
O núcleo antigo da vila de Alcochete, constitui-se sobre uma identidade cultural e
arquitectónica que determina a vivência do espaço público, pretendendo-se que
esse património seja preservado, e simultaneamente reconhecido pelas iniciativas
privadas. As actividades económicas existentes no núcleo antigo da vila e a sua
integração no espaço público podem contribuir para a valorização da singularidade
da vila potenciando simultaneamente o turismo.
Mostra-se necessária a adopção de medidas que contribuam para a valorização da
imagem urbana e o incremento da atractividade do comércio local, nomeadamente
na área da restauração. Estas medidas/acções vêm no seguimento de uma
estratégia municipal cujo objectivo é estabelecer uma plataforma de diálogo e
partilha de conhecimentos que contribua em todas as suas dimensões para a
qualificação urbana do concelho, o seu desenvolvimento económico e a
atractividade da Vila de Alcochete.
Os comerciantes com estabelecimentos localizados no Largo da Misericórdia, na
Rua Comendador Estêvão de Oliveira, no Largo António dos Santos Jorge e no
Largo de São João foram os primeiros a ser auscultados neste processo que prevê
a realização de mais sessões faseadas, com vista a recolher o seu contributo.
Estiveram

presentes

os

proprietários/representantes

dos

seguintes

estabelecimentos: Pelourinho, Solar do Peixe, Alcochetano, Tablao, Frutaria
Francelina, O Marítimo, Bwé Caffé, Don Peixe, Arena dos Petiskos, Taberna do
Guilherme, Doces, Salgados e Companhia, A Taverna, Mercearia Fruta Pão, Café
da Vila e Mistura Fina.
A incompatibilidade entre a circulação automóvel e as áreas com potencial para
uma estadia permanente, as dificuldades ao nível da mobilidade pedonal
resultantes do desfasamento entre as áreas licenciadas e as que, efectivamente,
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estão ocupadas e a incoerência dos equipamentos utilizados nos diversos
estabelecimentos foram alguns dos problemas práticos identificados.
De forma a contribuir para uma melhor harmonização do espaço público, a
Autarquia apresentou aos comerciantes uma proposta de ocupação da via pública
que pretende potenciar os Largos como áreas privilegiadas de estadia,
pretendendo-se dentro do possível manter as dinâmicas de ocupação existentes
nos

arruamentos,

criar

uma

homogeneidade

ao

nível

da

imagem

dos

estabelecimentos e do mobiliário urbano utilizado e ainda fomentar a mobilidade
pedonal nos percursos.
A proposta de equipamento apresentada visa:
- Encontrar uma solução de durabilidade, robustez e com design neutro;
- Solução facilmente adquirível no mercado, existem várias empresas a
comercializar as soluções apresentadas;
- Equipamento facilmente empilhável e transportável, permitindo a sua recolha
e mobilidade.
No seguimento da proposta apresentada pela Autarquia, que será o ponto de
partida para um horizonte de trabalho que se prolongará até 2012, os comerciantes
contribuíram com novas sugestões e opiniões relativamente às soluções a
implementar.
Na fase 1 pretende-se que o licenciamento das áreas ocorra de acordo com o
estudo de ocupação apresentado, a implementar no ano de 2011, havendo alguns
ajustes a desenvolver, nomeadamente no que se refere ao Largo da Misericórdia.
O equipamento a adquirir deverá enquadrar-se com a solução apresentada e
partilhada por todos, podendo sempre que a qualidade o justifique, autorizar-se
outro tipo de soluções que se harmonizem com a proposta apresentada – a
implementar no ano de 2012.

Reunião de 2010.11.25
Acta n.º 25

23

Constata-se uma forte necessidade de revitalizar alguns dos principais arruamentos
e largos, tendo em vista tornar esses locais mais aprazíveis e atractivos,
recuperando as antigas funções do espaço público enquanto aglutinador e
dinamizador de coesão social e cultural.»
A Câmara tomou conhecimento.

Pelo senhor Vereador Jorge Manuel Pereira Giro foi prestada a
seguinte informação:
1 – Semana da Reflorestação Nacional – Movimento Plantar Portugal
«O Movimento “Plantar Portugal”, ao qual o Município de Alcochete aderiu, é um
movimento de cidadãos sem fins lucrativos, que pretende contribuir para a
conservação da biodiversidade e uso racional dos recursos naturais, para o
benefício dos cidadãos de hoje e futuras gerações.
No âmbito do Movimento “Plantar Portugal”, o Município de Alcochete assinala a
Semana da Reflorestação Nacional, que decorre entre os dias 23 e 28 de
Novembro. Nesta semana que agora decorre, quer seja na floresta, no parque, no
jardim ou no espaço pertencente a cada um de nós, devemos todos plantar
cidadania, pugnando pela sustentabilidade ambiental, pela biodiversidade e pelo
equilíbrio do ecossistema.
O Município de Alcochete, consciente desta problemática, e com o objectivo de
gradualmente se tornar num Concelho cada vez mais Verde, marcou esta manhã
na Freguesia de S. Francisco o arranque da plantação de mais de 3.000 árvores,
das quais 3.000 são de espécies autóctones (2.000 sobreiros e 1.000 azinheiras),
cedidas pela ANEFA (Associação Nacional de Empresas Florestais Agrícolas e do
Ambiente). Árvores essas que serão plantadas em vários espaços no concelho.
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Tal como o sucedido hoje em S. Francisco, a plantação das árvores, que decorrerá
faseadamente até 15 de Fevereiro de 2011, além da população adulta, envolverá
as crianças do pré-escolar e do ensino básico das três freguesias.
As crianças são hoje os homens de amanhã, residindo nelas a esperança e a
motivação conducente à alteração de comportamentos e atitudes que actualmente
promovem a destruição dos bens essenciais à vida humana e do planeta.
Saliente-se que mais de 3.000 árvores, reflecte-se num aumento de 79% de
árvores no concelho, tornando-se, igualmente, esta iniciativa na maior plantação de
árvores que de uma só vez se efectuou no concelho, sendo inequivocamente uma
prova que em 2025, teremos Alcochete ambientalmente mais sustentável e mais
Verde.
Informa-se que o Município de Alcochete foi o único, do Distrito de Setúbal, que de
forma protocolar aderiu ao Movimento “Limpar Portugal”.
Igualmente se informa, que a cedência de 3.000 árvores pela ANEFA, foi o feliz
resultado de reiteradas insistências da Câmara Municipal, no sentido de sensibilizar
a ANEFA para a reflorestação do nosso concelho, pois Alcochete é dos concelhos
com menor área florestal do Distrito de Setúbal.
Recorde-se que, em Março último, o nosso Município também aderiu ao Movimento
“Limpar Portugal”, onde através do voluntariado dos trabalhadores da autarquia e
de algumas dezenas de munícipes, foram retiradas cinco toneladas de lixo das
matas e florestas do concelho.
Mais

informações

sobre

esta

iniciativa

estão

disponíveis

em

www.plantarportugal.org
Vamos todos plantar Portugal!
Vamos plantar Alcochete!»
A Câmara tomou conhecimento.
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INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE
Registaram-se as seguintes intervenções:
Sr. António Parreira:
Saudou os presentes e chamou a atenção para a falta de limpeza num terreno junto
ao bairro novo. Perguntou ainda para que lado está projectada a porta de entrada
do jardim-de-infância.
Sr. Conceição Pereira:
Solicitou a colocação dos ecopontos que foram retirados.
Sr. José Correia de Almeida:
Chamou a atenção para a falta de manutenção das árvores, bem como para o mau
estado da rotunda em frente ao restaurante “A Floresta” e também para o mau
estado da via que liga o Pinheiro da Cruz à rotunda do Entroncamento.
Sr. Leonel:
Referiu-se à falta de civismo manifestada por parte dos condutores, dando como
exemplo o estacionamento caótico que se regista na Rua Carlos Manuel Rodrigues
Francisco, em Alcochete, que dificulta a passagem dos transportes públicos.
As questões colocadas foram esclarecidas pelo senhor Presidente da Câmara e
pelos senhores Vereadores José Luís dos Santos Alfélua Ferreira, Jorge Manuel
Pereira Giro e Paulo Alexandre Machado.
O senhor Presidente da Câmara agradeceu à Junta de Freguesia de S. Francisco a
cedência das instalações para a realização da reunião descentralizada, bem como
a todos os 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.
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ENCERRAMENTO
E nada mais havendo a tratar, pelas 23:15 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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