MUNICÍPIO DE ALCOCHETE
CÂMARA MUNICIPAL

N.º 02
ACTA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

REALIZADA
EM 20 DE JANEIRO DE 2010

ÍNDICE

 RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA ........................................................................................ 3
 PAGAMENTOS........................................................................................................................... 3
 ACTA .......................................................................................................................................... 4
 RECURSOS FINANCEIROS
RECTIFICAÇÃO À PROPOSTA N.º 2/2010 – “CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS
DE MANEIO” ............................................................................................................................ 4
ALTERAÇÃO À CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO................................................ 4

 EMPREITADAS E FORNECIMENTOS
“CONSTRUÇÃO DA ZONA E DESPORTIVA E DE LAZER DO VALBOM” – PROC.º I07/08 – APROVAÇÃO DEFINITIVA DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM FASE
DE OBRA (DESENVOLVIMENTO AO PSS EM FASE DE PROJECTO) ............................... 6

 CONCURSOS DE DIRECÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU .................................................... 6
 DOAÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL “MARIMBA” À SOCIEDADE IMPARCIAL
15 DE JANEIRO DE 1898 .......................................................................................................... 7

 SUBSÍDIOS................................................................................................................................. 8
 INFORMAÇÕES ....................................................................................................................... 10
 INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE............................................................................ 13
 ENCERRAMENTO ................................................................................................................... 13

Reunião de 2010.01.20
Acta n.º 02

2

Aos vinte dias do mês de Janeiro do ano dois mil e dez, nesta Vila de Alcochete e
Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelas dezassete horas e trinta minutos,
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 António Dias dos
Santos Maduro usou da palavra para sugerir uma forma de melhorar o pavimento
dos passeios do Canto do Pinheiro até ao Freeport.

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA
Referente ao dia de ontem, que acusa o saldo, em disponibilidades de operações
orçamentais, no montante de novecentos e quatro mil, seiscentos e nove euros e
vinte e três cêntimos.
A Câmara tomou conhecimento.

PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou a Câmara que foi autorizado o pagamento das
despesas, no valor de um milhão, cento e vinte e dois mil e vinte e quatro euros e
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noventa cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento emitidas do
número 8 ao número 765.
A Câmara tomou conhecimento.

ACTA
A Câmara deliberou aprovar a acta da reunião ordinária, realizada em 06 de
Janeiro de 2010, por unanimidade.

RECURSOS FINANCEIROS
RECTIFICAÇÃO À PROPOSTA N.º 2/2010 – “CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS
DE MANEIO”
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Serve a presente para rectificar a proposta mencionada em epígrafe, sendo que
onde se lê “Maria Fernanda Barreira Costa” deverá ler-se Fernanda Paula
Barreira Costa.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade.

ALTERAÇÃO À CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Em conformidade com o ponto 2.9.10.1.11. do Plano Oficial de Contabilidade
das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de
Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de
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Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º
84-A/2002, de 5 de Abril e pela Lei n.º 60-A/05, de 30 de Dezembro, permite a
existência, em casos de reconhecida necessidade, de Fundos de Maneio,
visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, devendo a
sua constituição, reconstituição, reposição e regularização, constarem do
Regulamento e serem aprovados pela Câmara Municipal.
Assim, proponho a aprovação da Alteração à constituição dos Fundos de Maneio,
constantes da listagem, em anexo, de acordo com o disposto no ponto
2.9.10.1.11 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL), com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei
n.º 315/2000, de 2 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84 – A/2002, de 5 de Abril
e pela Lei n.º 60-A/05, de 30 de Dezembro.»

1.ª ALTERAÇÂO FUNDOS DE MANEIO PARA 2010 – Constituição
Responsável
Susana Isabel Freitas
Custódio
(Vereadora)
Cláudia Sofia Rodrigues
Samouqueiro e
Vasconcellos
(Funcionária)

Natureza da Despesa

Rubrica

Valor em €

Aquisição de Bens / Outros
Material de Escritório
TOTAL
Aquisição de Bens / Outros
Aq. de Bens / Refeições
Confec.
TOTAL

020121
020108

100
50
150
40
75
115

020121
020105

1.ª ALTERAÇÂO FUNDOS DE MANEIO PARA 2010 – Anulação
Responsável
Maria Paula Matilde
Nobre Machado
(Funcionária)

Natureza da Despesa
Aquisição de Bens / Outros
Aq. de Bens / Refeições Confec.
TOTAL

Responsável do Fundo de Maneio
Susana Isabel Freitas Custódio
Cláudia Sofia Rodrigues Samouqueiro e
Vasconcellos

Rubrica

Valor em €

020121
020105

40
75
115

Substituto do Fundo de Maneio
Cláudia Maria Pereira Rocha Sequeira Neto
Olga Maria Porfírio Chefe

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
maioria, com 2 abstenções do PS e 5 votos a favor da CDU.
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EMPREITADAS E FORNECIMENTOS
“CONSTRUÇÃO DA ZONA E DESPORTIVA E DE LAZER DO VALBOM” –
PROC.º I-07/08 – APROVAÇÃO DEFINITIVA DO PLANO DE SEGURANÇA
E SAÚDE EM FASE DE OBRA (DESENVOLVIMENTO AO PSS EM FASE
DE PROJECTO)
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 008/10, somos pela presente, a propor à digníssima Câmara Municipal
de Alcochete, na qualidade de Dono da Obra em epígrafe:
Aprovação definitiva do Plano de Segurança e Saúde em fase de obra
(desenvolvimento do PSS em fase de Projecto), nos termos do n.º 1 do artigo 12.º
do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta por unanimidade, bem como anexar a referida informação técnica como
Doc. 1.

CONCURSOS DE DIRECÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
Para os efeitos previstos no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 07 de Junho,
serve a presente para confirmar que as funções de gestão e organização das
Divisões de Logística e Conservação, bem como a de Ambiente e Espaços
Verdes, foram asseguradas até 31/12/08, essencialmente, por pessoal integrado
na carreira técnica.
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Com base nas alterações legislativas introduzidas pela Lei n.º 12-A/2008, de 28
de Fevereiro, e sem prejuízo das funções efectivamente exercidas, o pessoal
integrado nessa carreira transitou para a categoria de técnico superior com grau
III de complexidade funcional.
A área de recrutamento para os cargos de direcção intermédia de 2.º Grau –
Chefe de Divisão está prevista no artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, bem como
as da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro. O n.º 3 do referido artigo refere que
a área de recrutamento para os cargos de direcção intermédia de unidades
orgânicas cujas competências sejam essencialmente asseguradas por pessoal
integrado em carreiras ou categoria de grau III de complexidade funcional a que
corresponda uma actividade específica, é alargada a trabalhadores integrados
nessas carreiras, titulares de cursos superior que não confira grau de licenciatura.
Em face do exposto e nos termos do já referido artigo 9.º propõe-se que a
Câmara Municipal delibere sob a possibilidade de candidatura, aos cargos das
Divisões anteriormente referidas, de trabalhadores integrados nas carreiras de
técnico superior, titulares de curso superior que não confira grau de licenciatura
nas áreas académicas a definir pelos júris dos respectivos procedimentos
concursais.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta por unanimidade.

DOAÇÃO

DE

INSTRUMENTO

MUSICAL

“MARIMBA”

À

SOCIEDADE

IMPARCIAL 15 DE JANEIRO DE 1898
Pela senhora Vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foi apresentada a
seguinte proposta:
«No âmbito do 112.º aniversário da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898,
cujo programa de comemorações, indissociável do próprio aniversário da
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Restauração do Concelho, se prolonga até ao próximo dia 7 de Fevereiro,
propõe-se, tendo em vista o estímulo da Câmara Municipal ao reconhecido
trabalho desenvolvido pela sua Banda de Música e respectiva Escola de Música:
Doar um instrumento musical designado “Marimba” com as características
Yamaha YM1430 (número de série: 214840), adquirido à empresa Cardoso &
Conceição, Lda., no valor de €2.095,00 com IVA incluído, à Sociedade Imparcial
15 de Janeiro de 1898.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta por unanimidade.

SUBSÍDIOS
 Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foram
apresentadas as seguintes propostas:
1 – «Dando cumprimento ao protocolo vigente, celebrado entre o Município de
Alcochete e a Escola Secundária de Alcochete, proponho a atribuição de um
subsídio de €4.039,70 (quatro mil e trinta e nove euros e setenta cêntimos),
referente à utilização do pavilhão desportivo da respectiva escola na época de
2008/2009.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.
2 – «Por ocasião da passagem do 23.º aniversário da Associação Cultural
Recreativa e Desportiva do Rancho Folclórico Danças e Cantares do Passil,
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.
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3 – «Por ocasião da passagem do 73.º aniversário do Grupo Desportivo
Alcochetense, 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.
4 – «Por ocasião da passagem do 27.º aniversário do Grupo Desportivo da Fonte
da Senhora, 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.
5 – «Por ocasião da passagem do 112.º aniversário da Sociedade Imparcial 15
de Janeiro de 1898, 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.
6 – «O Grupo Desportivo Alegria e Trabalho da Barroca d´Alva está a promover,
na época de 2009/2010, a formação desportiva na modalidade de futsal, nos
escalões de pré-escolas e escolas, bem como, a modalidade de futebol, no
campeonato distrital do Inatel.
Para o efeito, apresentou uma candidatura ao abrigo do artigo 3.º, do
Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia, no âmbito do
Programa de Apoio às Actividades Regulares, nomeadamente no que respeita a
enquadramento técnico, apetrechamento, transportes/deslocações e instalações
desportivas.
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Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €2.500,00
(dois mil e quinhentos euros) para fazer face às despesas decorrentes com as
referidas actividades.»
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:
– «Os alunos do Concelho de Alcochete a frequentar as Unidades de Ensino
Estruturadas no Agrupamento de Escolas do Afonsoeiro e Sarilhos Grandes
foram propostos para integrar a actividade de hipoterapia, que se irá realizar às
sextas-feiras, no picadeiro da Atalaia.
As despesas subjacentes a este projecto de intervenção terapêutica, que se
propõem a ser comparticipadas pela autarquia são:
- €3,50 por sessão x 31 sessões = €108,50 por aluno
- €108,50 x 3 alunos = €325,50 ( valor total pelos 3 alunos)
Para ajudar a custear 50% das despesas decorrentes desta actividade aos três
alunos carenciados propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €325.50 ao
Agrupamento de Escolas de Afonsoeiro e Sarilhos Grandes.»
Submetida á discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

INFORMAÇÕES
 Pelo senhor Vereador Jorge Manuel Pereira Giro foram prestadas as
seguintes informações:
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1 – Associação Intermunicipal da Água da Região de Setúbal (AIA)
«Como representante da Câmara Municipal de Alcochete na Associação
Intermunicipal da Água da Região de Setúbal (AIA), informo que em 14-12-2009
esta Associação realizou uma Sessão Ordinária, no Centro de Formação da
Quinta de S. Paulo, em Setúbal, na qual estive presente.
No ponto 1 da Ordem de Trabalhos, deu lugar à eleição dos membros da Mesa da
Assembleia.
Após votação, por escrutínio secreto, foram eleitos os seguintes membros:
Presidente:
Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, Presidente da Câmara Municipal de Palmela;
Vice-Presidente:
Maria das Dores Meira, Presidente da Câmara Municipal de Setúbal;
Secretário:
Jorge Manuel Pereira Giro, Vereador da Câmara Municipal de Alcochete.
Assim, informo que desde 14-12-2009, exerço funções de Secretário da Mesa da
Assembleia da AIA.»
A Câmara tomou conhecimento.

2 – Apoio aos Bombeiros Voluntários de Alcochete
«A Simarsul, S.A. tem vindo a desenvolver, desde há 4 anos, em parceria com os
8 Municípios que a integram (Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal,
Sesimbra e Setúbal), uma campanha de solidariedade denominada “Vamos
ajudá-los a chegar mais longe”. O principal objectivo desta campanha, é
sensibilizar as comunidades locais para a necessidade de colaborar com as
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corporações de Bombeiros, através da atribuição de fundos, de forma a contribuir
para a aquisição e melhoria dos seus recursos e das suas condições de trabalho.
Assim, por cada novo contrato de água celebrado na Divisão de Águas e
Saneamento, no Município de Alcochete, serão atribuídos €5,00 (cinco euros) aos
Bombeiros Voluntários de Alcochete.
Ao abrigo desta campanha, a verba atribuída aos Bombeiros de Alcochete, no
ano de 2009, foi de €2.300,00 (dois mil e trezentos euros).
De referir que o valor nominal, por contrapartida dos novos contratos celebrados,
atribuído às Corporações de Bombeiros, não tem quaisquer encargos ou custos
para os munícipes, sendo integralmente suportado pela Simarsul, S.A.»
A Câmara tomou conhecimento.

3 – Rotundas da Avenida Euro 2004
«No decorrer da reunião de Câmara, realizada em 06.01.2010 nos Paços do
Concelho, informei verbalmente sobre o início dos trabalhos de reparação de
duas rotundas da Avenida Euro 2004, junto ao Freeport.
Na referida reunião, comprometi-me que, posteriormente, faria tal informação por
escrito.
Parafraseando o ditado em latim: “verba volant, scripta manent” (palavras voam,
escritos ficam), fica, deste modo, esse meu testemunho anexado na presente
acta.»
A Câmara tomou conhecimento.
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INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE
Interveio a seguinte munícipe:
D. Isabel Clóló:
Informou do seu desagrado pela demora na marcação de consultas no Centro de
Saúde de Alcochete, (relatando inclusive uma situação pessoal), pelo que
solicitou ao senhor Presidente para interceder junto do Ministério no sentido de
alterar a pouca oferta médica que existe actualmente no Centro de Saúde à
disposição da população.
Responderam o senhor Presidente da Câmara e o senhor Vereador Paulo
Machado explicando as “démarches” que têm vindo a promover para resolução
deste problema, não deixando no entanto de realçar que esta temática pertence à
Administração Central e não à Câmara Municipal.

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 18:30 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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