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Aos vinte e nove dias do mês de Abril do ano dois mil e nove, na Vila de
Samouco e edifício da Junta de Freguesia de Samouco, pelas vinte e uma horas,
reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, sob a presidência do Dr. Luís Miguel
Carraça Franco, na qualidade de Presidente da Câmara, encontrando-se
presentes os Senhores Vereadores António Luís Lucas Rodrigues, Paulo
Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado, José Luís dos Santos Alfélua
Ferreira, Arnaldo Matias Sena Teixeira e Rosália Maria Vila Cova Caetano
Barbosa.
Não compareceu o senhor Vereador José Dias Inocêncio, por motivo considerado
justificado.
O Senhor Presidente declarou aberta a reunião.
Seguidamente, procedeu-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 trinta e dois mil, duzentos e sessenta
e cinco euros e sessenta e nove cêntimos.
A Câmara tomou conhecimento.

PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou a Câmara que foi autorizado o pagamento das
despesas no valor de setecentos e oitenta e quatro mil, cento e quinze euros e
doze cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento emitidas do
número 3088 ao número 3362.
A Câmara tomou conhecimento.
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ACTA
A Câmara deliberou aprovar a acta da reunião ordinária, realizada em 22 de Abril
de 2009 por unanimidade.

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO
1 – PROCESSOS APROVADOS
O Senhor Presidente informou a Câmara, ao abrigo do disposto no n.º 1 e n.º 2
do artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, sobre a aprovação dos
projectos seguintes:
a) Projecto de arquitectura apresentado por Arcéu – Construções, Lda., referente
à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos c/cave e sótão, sita no
Valbom, Lote 47, em Alcochete (alterações).
Proc.º N.º AE.224.05 (H)
b) Projecto de arquitectura apresentado por Optimus Towering – Gestão de
Torres de Telecomunicações, SA, referente à instalação de uma infraestrutura de
suporte de estação de radiocomunicações, na Rua do Valbom, n.º 2, em
Alcochete.
Proc.º N.º AE.130.06
c) Projecto de arquitectura apresentado por Olá Construção, Lda., referente à
construção de um edifício de 5 pisos com cave e sótão, sito na Urbanização
Cerrado da Praia, Lote 19, em Alcochete (alterações).
Proc.º N.º AE.156.06 (H)
d) Projecto de arquitectura apresentado por Olívia Maria Nobre Mateus da Silva,
referente à alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar de 2 pisos e cave,
sita em Vale de Mouros, Estrada das Hortas, Alcochete (alterações).
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Proc.º N.º LE.006.08 (H)
e) Projecto de arquitectura apresentado por Helena Maria Ferreira Afonso,
referente à adaptação de uma moradia a estabelecimento de venda de artigos
desportivos, sita no Largo Coronel Ramos da Costa, n.º 30, em Alcochete.
Proc.º N.º LE.55/08 (C)
f) Projecto de arquitectura apresentado por SIRESP – Gestão de Redes Digitais
de Segurança e Emergência, referente à instalação de infraestruturas de suporte
de estação de radiocomunicações, na Rua dos Alecrins, Batel, em Alcochete.
Proc.º N.º CP.6/09
A Câmara tomou conhecimento.
2 – PROCESSO INDEFERIDO
Projecto de arquitectura apresentado por Florindo Pereira Pacífico, referente à
alteração e ampliação de uma arrecadação, sita em Vale Figueira, Alcochete.
Indeferido por se encontrar esgotado o índice de utilização devido às construções
existentes.
Proc.º N.º LE.45/08
A Câmara tomou conhecimento.

3 – VISTORIA
Pedido de vistoria para efeitos judiciais, apresentado por Condominiogest –
Gestão de Condomínios, na qualidade de administrador, à fracção A do prédio
sito na Rua Carlos Manuel Rodrigues Francisco, Lote 11, em Alcochete.
Para homologação da nomeação da comissão de vistoria;
Para homologação do auto de vistoria.
a) Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:

Reunião de 2009.04.29
Acta n.º 09

6

«Proponho a nomeação dos seguintes técnicos:
Arqt.ª Liliana Santos
Arqt.ª Elisa Balegas
Arqt.ª Cláudia Moita
Para homologação da nomeação da Comissão de Vistoria.»
b) Presente o auto de vistoria, tendo a respectiva Comissão verificado as
seguintes deficiências:
«O estabelecimento localiza-se no rés-do-chão e cave do prédio correspondente
ao processo de obras nº B-63/93.
O estabelecimento destina-se a ginásio com alvará de licença de utilização n.º
2/2000, emitido pela Câmara Municipal de Alcochete em 20 de Setembro de
2000, com certificado de conformidade relativo ao projecto de segurança contra
risco de incêndio emitido pelo Serviço Nacional de Bombeiros (SNB) em 6 de
Setembro de 2000.
O desenvolvimento da actividade do ginásio, tem causado incómodo aos
vizinhos, no que se refere à produção de ruído, existindo reclamações por parte
da administração do condomínio, tendo sido solicitada a intervenção da GNR,
para mandar cessar a fonte de ruído.
Verificou-se que a fracção destinada a ginásio tanto na área localizada no rés-dochão como na área localizada em cave, apresenta os pavimentos revestidos de
pavimento flutuante com acabamento de madeira, as paredes revestidas de
reboco pintado, os tectos estão revestidos, por um tecto falso constituído por
placas, suspenso e fixo ao tecto da laje através de estrutura metálica, em
conformidade com o processo de licenciamento.
Verificou-se, ainda, que o tecto falso do rés-do-chão apresenta falta de placas,
numa zona pontual, o que permite verificar a inexistência de qualquer isolamento
acústico além do tecto falso.
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Posteriormente ao licenciamento da construção, entrou em vigor o Regime legal
sobre poluição sonora, passando a ser obrigatório a entrega de projecto acústico,
sendo que a acústica de edifícios habitacionais e mistos está regulamentada pelo
Decreto-Lei 129/2002 de 11 de Maio.
Assim, e uma vez que a actividade de ginásio, instalada no rés-do-chão e cave
de um prédio misto de habitação e serviços, provoca incómodo, já denunciado
pela administração do condomínio, considera-se que, de acordo com o actual
Regulamento Geral do Ruído, alínea c) do artigo 2.º e artigo 13.º do Decreto-Lei
n.º 9/2007 de 17 de Janeiro, compete à entidade responsável pela actividade
adoptar medidas de redução no receptor sensível, relativas ao reforço do
isolamento sonoro, depois de efectuada a respectiva avaliação acústica, nos
termos da legislação aplicável.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,
homologar a nomeação da Comissão assim como o auto de vistoria.

4 – LOTEAMENTOS
a) Pedido apresentado pela firma LCI – Lusicouto – Importação, Exportação,
Construções, Lda., para recepção provisória das obras de infraestruturas do
loteamento sito na Quinta do Flamingo, em Alcochete.
Proc.º N.º E-1/96
Presente o respectivo processo acompanhado de uma informação da Divisão de
Ordenamento do Território e Urbanismo – Sector de Gestão Urbanística, do
seguinte teor:
«O solicitado foi objecto de informação favorável, pelos serviços internos do
Município e pelas entidades concessionárias das redes de gás, telefónica e
eléctrica (infraestruturas públicas).
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Em conformidade com a nossa informação de 2009/04/23, informa-se que estão
reunidas condições para que a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de
recepção provisória das obras de urbanização do loteamento referido, titulado
pelo alvará n.º 2/0/89. No entanto, deverá manter-se caucionado 10% do valor da
garantia bancária n.º D 000002192 até à Recepção Definitiva no valor de
€7.481,97.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade, nos termos da informação técnica.

b) Pedido apresentado por Errepê – Promoção Imobiliária, Lda., para redução da
garantia bancária, referente ao loteamento sito no Cerrado da Praia, em
Alcochete.
Proc.º N.º E-4/00
O assunto foi retirado da reunião.

EMPREITADAS E FORNECIMENTOS
“BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO AGRÍCOLA DE VALE DE FIGUEIRA, NA
FREGUESIA DE ALCOCHETE – PROGRAMA AGRIS” – PROC.º I-15/03 –
HOMOLOGAÇÃO

DO

AUTO

DE

RECEPÇÃO

DEFINITIVA

E

CANCELAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA E RESTITUIÇÃO DA
RETENÇÃO DE GARANTIA
Presente o auto de vistoria, para efeitos de recepção definitiva da empreitada em
epígrafe, onde se refere que os trabalhos se encontram executados de acordo
com o estipulado no Caderno de Encargos e que estão reunidas as condições
para a obra ser recebida definitivamente.
Pelo senhor Vereador José Luís Alfélua foi apresentada a seguinte proposta:
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«De acordo com a informação técnica n.º 82/09, da Divisão de Obras Municipais
e Rede Viária, propomos à aprovação da Câmara Municipal o seguinte:
1. A homologação do Auto de Recepção Definitiva da empreitada em
epígrafe;
2. O cancelamento da Garantia Bancária emitida pela Caixa Geral de
Depósitos em 26 de Fevereiro de 2004, com o n.º 97430000437880019 no
valor de € 1.405,75;
3. A restituição de € 1.405,75 correspondente à retenção de garantia
efectuada no auto de medição de trabalhos.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o auto de
recepção definitiva por unanimidade, bem como aprovar o cancelamento de
garantia bancária e restituição da retenção de garantia.

“CONSTRUÇÃO DE OFICINAS PARA A DSU – 2.ª FASE” – PROC.º I-25/03
–

HOMOLOGAÇÃO

DO

AUTO

DE

RECEPÇÃO

DEFINITIVA

E

CANCELAMENTO DE SEGUROS CAUÇÃO
Presente o auto de vistoria, para efeitos de recepção definitiva da empreitada em
epígrafe, onde se refere que os trabalhos se encontram executados de acordo
com o estipulado no Caderno de Encargos e que estão reunidas as condições
para a obra ser recebida definitivamente.
Pelo senhor Vereador José Luís Alfélua foi apresentada a seguinte proposta:
«De acordo com a informação técnica da Divisão de Obras Municipais e Rede
Viária, n.º 80/09, propomos à aprovação da Câmara Municipal o seguinte:
1. A homologação do Auto de Recepção Definitiva da empreitada em
epígrafe;
2. O cancelamento do Seguro Caução Cosec n.º 100002556/200, no valor de
€6.719,88, apresentada como garantia do contrato n.º 57.
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3. O cancelamento total do Seguro caução Cosec com a apólice n.º
100005002/200, no valor de €6.719,88 referente à substituição do valor
retido no auto de medição.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o auto de
recepção definitiva por unanimidade, bem como aprovar o cancelamento de
seguros caução.

“LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE LINHAS DE ÁGUA, VALAS E
ESTEIROS – VALA DO SAMOUCO E VALA JUNTO AO CAMINHO
MUNICIPAL 1123” – PROC.º I-26/03 – HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE
RECEPÇÃO DEFINITIVA E RESTITUIÇÃO DA RETENÇÃO DE GARANTIA
Presente o auto de vistoria, para efeitos de recepção definitiva da empreitada em
epígrafe, onde se refere que os trabalhos se encontram executados de acordo
com o estipulado no Caderno de Encargos e que estão reunidas as condições
para a obra ser recebida definitivamente.
Pelo senhor Vereador José Luís Alfélua foi apresentada a seguinte proposta:
«De acordo com a informação técnica da Divisão de Obras Municipais e Rede
Viária, n.º 81/09, referente à empreitada referida em epígrafe, propomos à
aprovação da Câmara Municipal o seguinte:
1. A homologação do Auto de Recepção Definitiva da empreitada em
epígrafe;
2. A

restituição

da

retenção

de

garantia

no

valor

de

€2.457,12

correspondente a 10% do valor da adjudicação.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o auto de
recepção definitiva por unanimidade, bem como aprovar a restituição da retenção
de garantia.
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“CONSTRUÇÃO

DO

MURO

DE

SUPORTE

EM BETÃO

ARMADO

CONFINANTE COM A ESCOLA EB 2,3 EL-REI D. MANUEL I E COM O
ACESSO A GARAGENS DA URBANIZAÇÃO DOS FLAMINGOS” – PROC.º
I-06/07 – HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA
Presente o auto de vistoria, para efeitos de recepção provisória da empreitada em
epígrafe, onde se refere que os trabalhos se encontram executados de acordo
com o estipulado no Caderno de Encargos e que estão reunidas as condições
para a obra ser recebida provisoriamente.
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o auto de
recepção provisória por unanimidade.

“BIBLIOTECA MUNICIPAL – REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR
FURTO/VANDALISMO” – PROC.º I-10/07 – HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE
RECEPÇÃO PROVISÓRIA
Presente o auto de vistoria, para efeitos de recepção provisória da empreitada em
epígrafe, onde se refere que os trabalhos se encontram executados de acordo
com o estipulado no Caderno de Encargos e que estão reunidas as condições
para a obra ser recebida provisoriamente.
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o auto de
recepção provisória por unanimidade.

“CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EXTENSÃO DO CENTRO DE
SAÚDE DO SAMOUCO” – I-02/08 – DECISÃO SOBRE A APROVAÇÃO DE
TODAS AS PROPOSTAS CONTIDAS NO RELATÓRIO FINAL PARA
EFEITOS DE ADJUDICAÇÃO (N.º 4 DO ARTIGO 148.º DO D.L. N.º 18/2008,
DE 29 DE JANEIRO)
Pelo senhor Vereador José Luís Alfélua foi apresentada a seguinte proposta:

Reunião de 2009.04.29
Acta n.º 09

12

«De acordo com a informação técnica da Divisão de Obras Municipais e Rede
Viária, n.º 83/09/DOMRV, referente à empreitada em epígrafe, propomos à
aprovação da Câmara Municipal o seguinte:
A aprovação de todas as propostas contidas no relatório final para
efeitos de Adjudicação (N.º 4 do artigo 148.º do Decreto-Lei n.º
18/2008, de 29 de Janeiro.»
Presente a referida informação técnica que abaixo se transcreve:
«Tendo o Júri designado para supervisionar as fases do concurso mencionadas
no n.º 1 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, procedido à
apreciação das propostas dos concorrentes ao procedimento em epígrafe; e
tendo sido realizada a audiência prévia dos mesmos nos termos do disposto no
artigo 147.º do supra mencionado diploma legal; verificou-se que nenhum dos
concorrentes se pronunciou ao abrigo do referido direito, pelo que se mantêm as
conclusões do Relatório Preliminar.
Pode, consequentemente, o órgão competente para a decisão de contratar
decidir sobre a aprovação de todas as propostas contidas no presente Relatório
Final, para efeitos de adjudicação (n.º 4 do artigo 148.º do Decreto-Lei n.º
18/2008).
O Júri propõe, de acordo com a fundamentação patente no Relatório Preliminar:
a) A exclusão das propostas dos concorrentes:
1. Paulo & Filhos, S.A.;
2. Gefis – Construção, Gestão e Fiscalização de Obras;
3. Rosete Construções, Lda;
6. Montiterras – Sociedade de Terraplanagens, S.A.;
7. Spoc – Soc. Portuguesa de Obras de Construção, Lda.;
8. Tecnag – Construções, Lda.;
9. Reilima – Sociedade de Construções, Lda.
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a) E, em função do critério de adjudicação definido, a adjudicação da
empreitada ao concorrente Construções M. Marques Da Silva, Lda., pelo
valor de € 380.654,93 + IVA, com o prazo de execução de 175 (cento e
setenta e cinco) dias seguidos.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade.

CELEBRAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO
DE ALCOCHETE E PLAYEVENTOS – EVENTOS E SERVIÇOS, LDA., PARA A
REALIZAÇÃO DA INICIATIVA “ALCOCHETE A CORRER”
Pelo senhor Vereador José Luís Alfélua foi apresentada a seguinte proposta:
«A promoção e o desenvolvimento da prática desportiva foram definidas como
grandes objectivos estratégicos a atingir pela Câmara Municipal de Alcochete.
A promoção do convívio desportivo como valor social, bem como a adaptação
dos valores ambientais e patrimoniais do Concelho no contexto das actividades
físicas e recreativas de ar livre, são parte integrante da Política Municipal do
Desporto desta autarquia.
Considerando a intenção da empresa Playeventos – Eventos e Serviços, Lda. em
desenvolver laços de cooperação para a realização de iniciativas no âmbito do
desporto e da formação ambiental e do turismo, somos a propor que o Órgão
Colegial Executivo do Município delibere sobre a aprovação do protocolo que dá
forma e desiderato de colaboração institucional entre o Município de Alcochete e
a empresa Playeventos – Eventos e Serviços, Lda., para realização da iniciativa
“Alcochete a Correr”.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a celebração do
referido protocolo, por unanimidade, bem como anexar uma cópia do mesmo
como Doc. 1.
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RATIFICAÇÃO DE CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO – ALARGAMENTO
DA REDE DO PRÉ-ESCOLAR
Presente a proposta do senhor Presidente para ratificação do Contrato de Apoio
Financeiro entre a Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo e a
Câmara Municipal de Alcochete.
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de
ratificação por unanimidade, bem como anexar cópia do referido contrato como
Doc. 2.

ADESÃO

À

REDE

DE

PROGRAMAÇÃO

CULTURAL

CULTREDE

–

RATIFICAÇÃO DE ASSINATURA DE PROTOCOLO
Pelo senhor vereador Paulo Machado foi apresentada a seguinte proposta:
«No âmbito do Regulamento Específico “Redes de Equipamentos Culturais –
Programação Cultural em Rede” do Quadro de Referência Estratégico Nacional
(QREN) o Município de Alcochete aderiu, através do equipamento Fórum Cultural
de Alcochete, à rede de programação cultural CultRede.
O regulamento específico da Rede de Equipamentos Culturais prevê a
programação cultural em rede, com a participação de diferentes equipamentos
culturais. Os respectivos programas de acção, de duração não inferior a dois
anos, contemplam, entre outros, a programação em rede que envolvam pelo
menos três teatros/auditórios/equipamentos, sendo que os beneficiários podem
ser, entre outros, municípios.
Neste sentido, e tendo em conta que a existência do projecto CultRede,
desenvolvido com a Cultideias, com a qual a Câmara Municipal de Alcochete
trabalha em programação cultural desde 2007, um conjunto de autarquias, lançou
a proposta de “aproveitamento” deste projecto para uma candidatura comum.
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De referir que a comparticipação financeira pode ascender os 40% sendo as
despesas elegíveis, entre outras:
Aquisição de serviços de artistas e técnicos;
Despesas de deslocação e estadia;
Direitos de autor;
Divulgação e publicidade;
Aluguer de equipamentos técnicos.
O projecto conta, para além de Alcochete, com a adesão de 17 municípios, a
saber: Leiria, Alcanena, Alijó, Castelo Branco, Estarreja, Figueira da Foz,
Gouveia, Nisa, Oeiras, Paredes de Coura, Pombal, Ponte de Lima, Rio Maior,
Santarém, Santiago do Cacém, Seia e Sesimbra.
Assim, e tendo em conta a importância do projecto CultRede na prossecução de
um programa cultural coerente, eficiente e de qualidade, propõe-se a ratificação
do protocolo de adesão à rede de programação CultRede com a Câmara
Municipal de Leiria, município-líder na candidatura.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de
ratificação por unanimidade, bem como anexar cópia do referido protocolo como
Doc. 3.

SUBSÍDIOS
Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foram apresentadas as seguintes propostas:
1 – «No âmbito das Comemorações do 25 de Abril e 1.º de Maio, e tendo em
conta a realização da 25.ª Exposição Canina Monográfica do Perdigueiro
Português, organizada pela Associação do Perdigueiro Português, a decorrer no
próximo dia 2 de Maio, no Largo Barão de Samora Correia (Jardim do Rossio),
proponho a atribuição de subsídio no valor de €500,00 (quinhentos euros) à
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Associação do Perdigueiro Português para fazer face a um conjunto de despesas
inerentes à actividade.
De referir que esta proposta surge no sentido de fomentar o exercício da
actividade da associação, no âmbito da preservação e conhecimento público de
uma das mais genuínas raças caninas nacionais.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta por unanimidade.
2 – «No âmbito dos apoios previstos às actividades pontuais de acordo com o
Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, e tendo em conta as
actividades desenvolvidas pelo Aposento do Barrete Verde no contexto da
promoção dos valores e das tradições locais, previstas no respectivo Plano de
Actividades da Associação, nomeadamente no apoio prestado à organização do
“Encierro” e actividades paralelas, decorridos no fim-de-semana de 3 a 5 de Abril,
propõe-se a atribuição de subsídio no valor de €5.000,00 (cinco mil euros), ao
Aposento do Barrete Verde, para fazer face aos custos inerentes ao
desenvolvimento das actividades.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta por unanimidade.

Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foram
apresentadas as seguintes propostas:
1 – «A Comissão de Reformados da Freguesia de Alcochete pretende levar a
efeito a melhoria do aspecto das suas instalações.
Apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 5.º do Regulamento de Apoio
ao Movimento Associativo desta Autarquia, no âmbito do Programa de Apoio à
Beneficiação, Manutenção, Aquisição ou Aluguer de Instalações Sociais, para a
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realização de obras de beneficiação, nomeadamente limpeza e pintura de
paredes.
Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €100,00
(cem euros) para fazer face às despesas decorrentes com a melhoria da
qualidade das suas instalações.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

2 – «O Grupo Motard do Convento participou nas comemorações do dia 25 de
Abril de 2009, organizando um desfile à volta da Vila e um Almoço de
Confraternização na Companhia das Lezírias.
Este evento decorreu no passado dia 26 de Abril, na Herdade de Santo Estêvão,
com a presença de cerca de 190 participantes, de 15 clubes de motards de
diversas regiões do país.
Num dia de franco convívio, o Grupo Motard do Convento organizou vários jogos
tradicionais e uma “vacada”.
No final foram distribuídos troféus a todos os motoclubes.
Para o efeito, apresentou candidatura ao abrigo do artigo 4.º do Regulamento de
Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia, no âmbito do Programa de
Apoio às Actividades Pontuais, referindo as iniciativas supra que se revestem de
interesse para o município.
Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €1.000,00
(mil euros) repartidos entre duas tranches de €500,00 (quinhentos euros) para
fazer face às despesas decorrentes com o Convívio.»
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

3 – «A Associação de Pescadores de Alcochete participou nas comemorações do
dia 25 de Abril, organizando um Almoço/Convívio de Pesca no próprio dia 25.
Este evento decorreu no Jardim do Rossio e contou com a presença de diversos
adeptos e simpatizantes da modalidade.
Apresentou candidatura, ao abrigo do artigo 4.º do Regulamento de Apoio ao
Movimento Associativo desta Autarquia, no âmbito do Programa de Apoio às
Actividades Pontuais, referindo a presente iniciativa que ajudou a abrilhantar o
dia.
Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €150,00
(cento e cinquenta euros) para fazer face às despesas decorrentes com o
evento.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

4 – «A Associação GilTeatro dedica-se à formação e aprendizagem, de jovens e
adultos nas seguintes artes: teatro, artes circenses, música e lançamento de
papagaios. Tem como objectivos melhorar a sensibilidade e a cultura artística dos
seus praticantes, e do público em geral.
Procura, esta Associação, sobretudo junto dos mais jovens contribuir para uma
formação pessoal e comportamental que os torne melhores cidadãos,
fomentando a cooperação, a solidariedade, a auto-estima e o espírito de grupo,
prevenindo comportamentos de risco e a desresponsabilização individual.
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Ao nível da população adulta procura proporcionar a ocupação de tempos livres e
lazer, em áreas pouco habituais, tais como: oficina de teatro, escola de gaita-defoles e ateliers de papagaios.
Apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 3.º do Regulamento de Apoio
ao Movimento Associativo desta Autarquia, no âmbito do Programa de Apoio às
Actividades Regulares e tem como finalidade:
- Enquadramento técnico nas actividades de teatro, arte circense, papagaios e
gaita-de-foles:
- Apetrechamento nos domínios da cenografia, trajes de cena, gaita-de-foles,
maças, bolas e tochas:
- Apoio ao aluguer de instalações.
Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €2.000,00
(dois mil euros) repartidos entre duas tranches de €1.000,00 (mil euros) para
fazer face às despesas decorrentes com a sua actividade regular.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

5 – «A Casa do Povo de Alcochete pretende melhorar as condições de prestação
dos seus serviços sociais, culturais, desportivos, recreativos e de solidariedade
social.
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 Associativa, para a aquisição de equipamento informático (Monitor,
CPU, Software Office e impressora multifunções).
Pelo exposto, proponho a atribuição de subsídio, no valor total de €600,00
(seiscentos euros) para fazer face às despesas decorrentes com a sua
actividade.»
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

INFORMAÇÕES
Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foi prestada a seguinte informação:
1 – Festival de Canções de Abril
«No âmbito das Comemorações do 25 de Abril e 1.º de Maio, a Câmara Municipal
assinalou a noite de 24 de Abril de uma forma diferente e original com a
actividade “Festival de Canções de Abril”
Um conjunto de 26 alunos dos 5.º, 6.º e 7.º anos da Escola E.B. 2,3 El-Rei D.
Manuel I interpretou, em karaoke, seis temas relacionados com a revolução do 25
de Abril e com todo o espírito revolucionário.
“E Depois do Adeus” de Paulo de Carvalho, “Pedra Filosofal” de Manuel Freire,
“Venham Mais Cinco “ e “Canção de Embalar” de José Afonso, “Tourada” de
Fernando Tordo e “Índios da Meia Praia”, na versão de Dulce Pontes, foram as
canções eleitas e brilhantemente interpretadas pelas nossas crianças.
Para o final ficou um momento absolutamente marcante – “Grândola Vila Morena”
foi interpretado a capela pelos 26 participantes, numa noite absolutamente
inesquecível e memorável e verdadeiramente diferente.»
A Câmara tomou conhecimento.

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE
Intervieram os seguintes munícipes:
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Sr. António Almeirim:
Agradeceu a realização das reuniões descentralizadas da Câmara que permitem
esclarecer dúvidas e assuntos e, desta forma, partilhar a democracia. Agradeceu
também, e mais uma vez, a doação do edifício da Junta de Freguesia do
Samouco e também à Associação de Pais a sua contribuição para as
comemorações do 25 de Abril na freguesia.
Congratulou-se com a adjudicação do Centro de Saúde e do reservatório apoiado
de água, no Samouco.

Sr. José Ferreira de Almeida:
Alertou para os danos causados pelas raízes das árvores que se encontram na
Praceta do Bocage, no Samouco, assim como para a necessidade de colocar um
tapete betuminoso na mesma.

Sr. Norberto Freitas:
Questionou por que motivo a área de passeio a construir como cedência a
domínio público não é igual para todos os munícipes que constroem.

Sra. D. Marta Mendes (Presidente da Associação de Pais):
Informou sobre o seguinte:
Alarme desligado no Jardim-de-infância;
Falta de toldo no recreio do Jardim-de-Infância;
Reposição material informático;
Estores perigosos colocados na Escola Básica;
Abertura deficiente das portas corta-fogos;
Necessidade de mais equipamentos no recreio.
O senhor Presidente da Câmara e os Vereadores António Luís Rodrigues e José
Luís Alfélua esclareceram as questões colocadas.
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O senhor Presidente da Câmara reiterou os agradecimentos à Junta de
Freguesia de Samouco, bem como a toda a população, pelo acompanhamento e
recepção afável que lhes foi proporcionada.

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 23:25 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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