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Aos cinco dias do mês de Agosto do ano dois mil e nove, 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 António Luís Lucas Rodrigues, Paulo 

Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado, José Luís dos Santos Alfélua 

Ferreira e  Arnaldo Matias Sena Teixeira. 

 

Não compareceram o senhor Vereador José Dias Inocêncio e senhora Vereadora 

Rosália Maria Vila Cova Caetano Barbosa, 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 quatrocentos e setenta e oito mil mil, oitocentos e 

um euros e setenta e três cêntimos. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

PAGAMENTOS 

 

O Senhor Presidente informou a Câmara que foi autorizado o pagamento das 

despesas no valor de cento e setenta e um mil, quinhentos e noventa e cinco 

euros e trinta e dois cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento 

emitidas do número 5177 ao número 5285. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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ACTA 

 

A Câmara deliberou aprovar a acta da reunião ordinária, realizada em 22 de 

Julho de 2009, por unanimidade. 

 

EMPREITADAS E FORNECIMENTOS 

 

“BIBLIOTECA MUNICIPAL – REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR 

FURTO/VANDALISMO” – PROC.º N.º I-10/07 – HOMOLOGAÇÃO DO AUTO 

DE LIQUIDAÇÃO E CONTA FINAL 

 

Pelo senhor Vereador José Luís Alfélua foi proposta a homologação do Auto de 

Liquidação/Conta Final referente à empreitada em epígrafe. 

 

Presente o Auto de Liquidação/Conta Final, para efeitos do previsto no artigo 

220.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, do qual constam os seguintes 

elementos: 

 

- Valor total dos trabalhos adjudicados no âmbito do contrato inicial: 

€31 514,39 + IVA (trinta e um mil quinhentos e catorze euros e trinta e 

nove cêntimos) 

- Valor dos trabalhos realizados no âmbito do contrato inicial: 

€31 514,39 + IVA (trinta e um mil quinhentos e catorze euros e trinta e 

nove cêntimos) 

- Valor total dos trabalhos realizados tanto normais como a mais: 

€37 609,03 + IVA (trinta e sete mil seiscentos e nove euros e três 

cêntimos) 

      -  Apresentou cauções no valor total de €3 760,90 (três mil setecentos e 

sessenta euros e noventa cêntimos), correspondentes a 10% do valor dos 

trabalhos adjudicados tanto normais como a mais, não tendo sido, por 

isso, necessário fazer a dedução em cada auto de medição. 
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Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o Auto de 

Liquidação/Conta Final da referida empreitada, por unanimidade. 

 

“CONSTRUÇÃO DE DESCARGA DE EMERGÊNCIA DA ESTAÇÃO 

ELEVATÓRIA DE ESGOTOS DE ALCOCHETE – PROC.º I-10/02 – Auto de 

Recepção Definitiva 

 

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 que deverão ser restituídas as 

quantias retidas como garantia ou qualquer outro título a que tiver direito, bem 

como promover a extinção da caução prestada nos termos do número 1 do artigo 

229º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

 

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o auto de 

recepção definitiva, restituição de quantias retidas e extinção da caução,  por 

unanimidade. 

 

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES – 

CLIENTE N.º 1275776 

 

Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

“Considerando que: 

1. A CMA reiniciou os procedimentos administrativos conducentes à 

cobrança das dívidas relacionados com os consumos de água; 

2. A senhora Sara Filipa Teixeira L. Vilarinho, cliente nº 1275776 veio solicitar 

à Câmara o pagamento da dívida em prestações alegando dificuldades 

económicas; 

3. A dívida no valor de €96,46  (€96,46 /3 = €32,15)  

Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 3 

prestações no valor de €32,15 cada, com início em Setembro.” 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES – 

CLIENTE N.º 1277098 

 

Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

“Considerando que: 

 

1 - A CMA reiniciou os procedimentos administrativos conducentes à 

cobrança das dívidas relacionados com os consumos de água; 

2 - A 30 de Abril começaram a ser emitidos pré-avisos de corte; 

3 - Nesta sequência a senhora Donatília Maria Sérgio Fragoso cliente nº 

1277098, veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida em prestações 

alegando dificuldades económicas; 

4 - Consultado o seu processo detectou-se que já teria um fraccionamento 

desde 2008 com prestações em atraso; 

5 - Nesta sequência foi solicitado ao cliente o pagamento de uma parte da 

dívida; 

6 - A 28 de Julho foi efectuado o pagamento de €104,16; 

7 - Assim, o valor da dívida é de €559,61. 

Propõe-se a aprovação: 

a. Do fraccionamento da dívida em 10 prestações (€559,61 /10= 

€55,96) para que seja possível ao consumidor efectuar o 

pagamento do valor em atraso e das facturas que entretanto vão 

aparecendo; 

b. A prestação a pagar seja no valor de €55,96 cada, com início em 

Setembro.” 

 

 Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

       

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES – 

CLIENTE N.º 1282995 
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Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

“Considerando que: 

1 - A CMA reiniciou os procedimentos administrativos conducentes à 

cobrança das dívidas relacionados com os consumos de água; 

2 - A 30 de Abril começaram a ser emitidos pré-avisos de corte; 

3 - Nesta sequência o senhor José Manuel Pinto de Carvalho, cliente nº 

1282995 veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida em prestações 

alegando dificuldades económicas; 

4 - O valor da dívida é de €372,29  (€372,29/10 =€37,23). 

Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 10 

prestações no valor de €37,23 cada, com início em Setembro.” 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 

 

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES – 

CLIENTE N.º 1278844 

 

Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

“Considerando que: 

1 - A CMA reiniciou os procedimentos administrativos conducentes à 

cobrança das dívidas relacionados com os consumos de água; 

2 - A 30 de Abril começaram a ser emitidos pré-avisos de corte; 

3 - Nesta sequência o senhor Manuel Jesus Matias, cliente nº 1278844 veio 

solicitar à Câmara o pagamento da dívida em prestações alegando 

dificuldades económicas; 

4 - O  valor da dívida é de €87,65. 

Propõe-se a aprovação: 



Reunião de 2009.08.05  

Acta n.º 16 

9 

a. Do fraccionamento da dívida em 6 prestações (€87,65 / 6= €14,61 ) 

para que seja possível ao consumidor efectuar o pagamento do 

valor em atraso e das facturas que entretanto vão aparecendo; 

b. .A prestação a pagar seja no valor de €14,61 cada, com início em 

Setembro.” 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES – 

CLIENTE N.º 1280429 

 

Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

“Considerando que: 

1 - A CMA reiniciou os procedimentos administrativos conducentes à 

cobrança das dívidas relacionados com os consumos de água; 

2 - A 30 de Abril começaram a ser emitidos pré-avisos de corte; 

3 - Nesta sequência o senhor Moisés Lopes Clemente, cliente nº 1280429 

veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida em prestações alegando 

dificuldades económicas; 

4 - O  valor da dívida é de €1.148,82. 

Propõe-se a aprovação: 

a. Do fraccionamento da dívida em 12 prestações (€1.148,82 / 12= 

€95,74) para que seja possível ao consumidor efectuar o 

pagamento do valor em atraso e das facturas que entretanto vão 

aparecendo; 

b. A prestação a pagar seja no valor de €95,74 cada com início em 

Setembro.” 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 
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FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES – 

CLIENTE N.º 1271677 

 

Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:  

 

“Considerando que: 

1 - A CMA reiniciou os procedimentos administrativos conducentes à 

cobrança das dívidas relacionados com os consumos de água; 

2 - A 30 de Abril começaram a ser emitidos pré-avisos de corte; 

3 - Nesta sequência o cliente senhor José António Lameira Campaniço, nº 

1271677 veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida em prestações 

alegando dificuldades económicas; 

4 - O  valor da dívida é de €109,54. 

Propõe-se a aprovação: 

a. Do fraccionamento da dívida em 6 prestações (€109,54 /6= €18,26 ) 

para que seja possível  ao consumidor efectuar o pagamento do 

valor em atraso e das facturas que entretanto vão aparecendo; 

b. A prestação a pagar seja no valor de €18,26 cada, com início em 

Setembro.” 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES – 

CLIENTE N.º 1524773 

 

Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

“Considerando que: 

1 - A CMA reiniciou os procedimentos administrativos conducentes à 

cobrança das dívidas relacionados com os consumos de água; 

2 - A 30 de Abril começaram a ser emitidos pré-avisos de corte; 
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3 - Nesta sequência a senhora Cátia Sofia Maia Caetano Henriques, cliente 

nº 1524773 veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida em prestações 

alegando dificuldades económicas; 

4 - O  valor da dívida é de €173,85. 

Propõe-se a aprovação: 

a. Do fraccionamento da dívida em 5 prestações (€173,85 /5= €34,77 ) 

para que seja possível  ao consumidor efectuar o pagamento do 

valor em atraso e das facturas que entretanto vão aparecendo; 

b. A prestação a pagar seja no valor de €34,77 cada, com início em 

Setembro.” 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES – 

CLIENTE N.º 1277385 

 

Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

“Considerando que: 

 

1 – A CMA reiniciou os procedimentos administrativos conducentes à cobrança 

das dívidas relacionadas com os consumos de água; 

2 – A 30 de Abril começaram a ser emitidos pré-avisos de corte; 

3 -  Nesta sequência o senhor Nuno Miguel Azevedo Veríssimo, cliente n.º 

1277385 veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida em prestações alegando 

dificuldades económicas; 

4 – O valor da dívida é de €218,91. 

 

Propõe-se a aprovação: 

 

a) Do fraccionamento da dívida em 6 prestações (€218,91/6= €36,94) para 

que seja possível ao consumidor efectuar o pagamento do valor em atraso 

e das facturas que entretanto vão aparecendo; 
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b) A prestação a pagar seja no valor de €36,49 cada, com início em 

Setembro.” 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE SANEAMENTO 
 

Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

“Considerando que: 

1 – A empresa titular da conta de fornecimento de água do Picadeiro Quinta da 

Horta veio requerer a isenção da taxa de saneamento e a devolução dos valores 

entretanto pagos; 

2 – No local onde se encontra instalado o Picadeiro ainda não está em 

funcionamento a rede de saneamento; 

3 – Só nos é possível apurar os valores pagos desde Janeiro de 2008. 

 

Propõe-se: 

a) Enquanto a rede de esgotos domésticos não entrar em funcionamento a 

isenção do pagamento da taxa de saneamento; 

b) A devolução de €752,12 relativa aos pagamentos efectuados.” 

 

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

unanimidade. 

 

ADENDA AO PROLONGAMENTO DE HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS LEGAIS DE RESTAURAÇÃO, BEBIDAS E COMÉRCIO 

TRADICIONAL DURANTE O PERÍODO DAS FESTAS DO BARRETE VERDE E 

DAS SALINAS A DECORRER ENTRE OS DIAS 7 E 13 DE AGOSTO 
 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 
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“ Proponho em conformidade com a legislação em vigor e como resultado da 

pretensão que nos foi apresentada pela Direcção do Aposento do Barrete Verde 

de Alcochete e na sequência da Adenda efectuada à Licença Especial de Ruído o 

prolongamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos legais de 

restauração e bebidas, bem como do comércio tradicional que o venha a 

requerer, até às 06:00 horas da manhã do dia 9 de Agosto.” 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta por unanimidade.      

 

CEDÊNCIA DE TERRADO AO APOSENTO DO BARRETE VERDE NO ÂMBITO 

DAS FESTAS DO BARRETE VERDE E DAS SALINAS 
 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

“Proponho a cedência do terrado, conforme assinalado em planta topográfica, 

para a realização das Festas do Barrete Verde e das Salinas a decorrer entre os 

dias 7 e 13 de Agosto de 2009.” 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta por unanimidade.  

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – 

RATIFICAÇÃO DE ACORDO DE PARCERIA    
 

Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado foi 

apresentada a seguinte proposta: 

 

“Submete-se a ratificação o Acordo de Parceria entre a Câmara Municipal de 

Alcochete e o Agrupamento Vertical de Escolas de Alcochete, no âmbito do 

Despacho n.º 14460/2008 (2.ª Série) de 26 de Maio, referente à implementação 

do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular, ao nível da actividade 

Física e Desportiva.” 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de 

ratificação do Acordo de Parceria por unanimidade, bem como anexá-lo a esta 

acta como Doc 1. 

 

ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO COM A 

VODAFONE PORTUGAL – COMUNICAÇÕES PESSOAIS, SA 
 

Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

“Em Novembro de 1997 a Câmara Municipal de Alcochete celebrou com um 

Protocolo de Cedência de Espaço, sito no Campo de Futebol do Samouco para 

instalação de um contentor com equipamento de rádio e sistema de antenas, com 

a empresa Telecel – Comunicações Pessoais, SA, agora designada de Vodafone 

Portugal – Comunicações Pessoais, SA. 

 

Passados 12 anos, ambas as partes pretendem alterar algumas condições do 

referido Protocolo, de forma a este ter uma aplicação à realidade dos nossos 

dias. 

 

Assim, 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 Vodafone Portugal – 

Comunicações Pessoais, SA.” 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de 

Aditamento ao Protocolo de Cedência de Espaço por unanimidade, bem como 

anexá-lo à acta como Doc 2. 

 

SUBSÍDIOS 

 

 

� Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves 

Machado foram apresentadas as seguintes propostas: 
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1 – “No dia 1 de Outubro de 2009 comemora-se O Dia Internacional do Idoso. 

 

O Sector de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Alcochete, 

pretende assinalar este dia, em parceria com a Associação de Reformados de 

Alcochete e Organização de Reformados do Samouco, com conjunto de 

iniciativas culturais, integradas na Semana Sénior, a realizar entre os dias 1 e 5 

de Outubro. 

 

No dia 3 de Outubro realizaremos 1 baile seguido de lanche, em Alcochete. 

 

Nesse sentido propõe-se a atribuição de um subsídio à Comissão de Reformados 

da Freguesia de Alcochete, no valor de €1 000,00 para apoiar esta colectividade.” 

 

Submetida á discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 

2 – “No dia 1 de Outubro de 2009 comemora-se o Dia Internacional do Idoso. 

 

O Sector de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Alcochete, 

pretende-se assinalar este dia em parceria com as Associações de Reformados 

de Alcochete e Organização de Reformados do Samouco, com conjunto de 

iniciativas culturais, integradas na Semana Sénior, a realizar entre os dias 1 e 5 

de Outubro. 

 

No dia 4 de Outubro realizaremos um baile seguido de lanche, no Samouco. 

 

Nesse sentido propõe-se a atribuição de um subsídio à Organização de 

Reformados, Pensionistas e Idosos da freguesia de Samouco, no valor de 

€750,00, para apoiar esta actividade.” 

 

Submetida á discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 
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3 – “No âmbito das actividades desenvolvidas pela Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola Secundária de Alcochete no sentido de 

proporcionar um ensino de qualidade, melhorando os espaços físicos do 

estabelecimento, pretende esta Associação avançar com o projecto “Linhas 

Vivas”, cuja finalidade se prende com a remarcação das delimitações do campo 

de jogos durante a pausa lectiva. 

 

Para proceder à pintura do campo de jogos será necessária a aquisição de tinta 

especial a ser empregada com uma máquina que será emprestada pelo grupo 

Desportivo Alcochetense. 

 

Assim, proponho a atribuição de um subsídio à Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola Secundária de Alcochete, no valor de 

€500,00, para fazer face às despesas inerentes com a iniciativa.” 

 

Submetida á 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 – “Por ocasião da passagem do 27.º aniversário da Comissão de Reformados 

da Freguesia de Alcochete, proponho a atribuição de um subsídio de €350,00 

(trezentos e cinquenta euros), para fazer face aos encargos decorrentes com a 

celebração do mesmo.” 

 

Submetida á discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 

 

2 – «A Organização de Reformados Pensionistas e Idosos da Freguesia de 

Samouco organizou no passado dia 24 de Junho o seu tradicional passeio anual 
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a Tomar. Este passeio insere-se numa das mais importantes actividades da 

associação e reveste-se do maior interesse para o município. 

 

Apresentou uma candidatura, ao abrigo do artigo 4.º do regulamento de Apoio ao 

Movimento Associativo desta Autarquia, no âmbito do Programa de Apoio às 

Actividades Pontuais. 

 

Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor de €500,00 

(quinhentos euros) para fazer face às despesas decorrentes com o referido 

evento.” 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 

3 – « De acordo com a lei 159/99 de 14 de Setembro que estabelece o quadro de 

transferências de atribuições e competências para as autarquias locais,  

proponho a atribuição dos seguintes subsídios ao Agrupamento de Escolas de 

Alcochete: 

 

ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2008/2009 

3ª tranche 

 

 

Alimentação  

3º Trimestre – 2008/2009 

 

• Escola do 1º Ciclo Nº 1 de Alcochete 

13 x 47  x € 1,71 = € 1 044.81 

8 x 47 x € 0,98 =  € 368.48 

 

• Escola do 1º Ciclo Nº 2 de Alcochete 

31 x 47 x € 1,71 = € 2 491.47 

17 x 47 x € 0,98 =  € 783.02 

 

• Escola Básica da Restauração 

30 x 47 x € 1,71 =  € 2 411.11 

23 x 47 x € 0,98 =  € 1 059.38 
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• Escola Básica de São Francisco 

8 x 47 x € 1,71 = € 642.96 

5 x 47 x € 0,98 =  € 230.30 

 

• Escola Básica do Passil 

16 x 47 x € 1,71 = € 1285.92 

 2 x 47 x € 0,98 =  €  92.12 

 

• Escola Básica do Samouco 

20 x 47 x € 1,71 =  € 1 607.40 

20 x 47 x € 0,98 =  € 921.20 

 

 

Total alimentação Escolas Básicas € 12 938.17 

       

• Jardim de Infância do Samouco  

10 x 87 x € 1,71 = € 1 487.70 

5 x 87 x € 0,98 = € 426.30 

 

• Jardim de Infância de São Francisco 

4 x 87 x € 1,71 = € 595.08 

2  x 87 x € 0,98 = € 170.52 

 

• Jardim de Infância do Passil 

8 x 87 x € 1,71 = € 1 190.16 

1 x 87 x € 0,98 = € 85.26 

 

• Jardim de Infância da Restauração 

6 x 87 x € 1,71 = € 892.62 

1 x 87 x € 0,98 = € 85.26 

 

Total alimentação Jardins de Infância - € 4 932.90 

 

Total alimentação 3º trimestre - € 17 871.07  

 

MATERIAL DE APOIO ÀS ACTIVIDADES ESCOLARES 

3ª Tranche 2008/2009  

Escolas do 1º Ciclo 
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• Escola do 1º Ciclo Nº 1 de Alcochete…………………………………………..€ 843.09 

• Escola do 1º Ciclo Nº 2 de Alcochete…………………………………………..€ 735.69 

• Escola Básica da Restauração………………………………………………….€ 1 353.24 

• Escola Básica de São Francisco………………………………………………..€ 531.63 

• Escola Básica do Passil…………………………………………………………€ 257.82 

• Escola Básica do Samouco……………………………………………………..€ 832.35 

 

        Total material de apoio a actividades escolares 1º 

ciclo € 4 553.82 

 

Jardins de Infância  

 

• Jardim de Infância da Restauração……………………………………………€ 313.50 

• Jardim de Infância de São Francisco…………………………………………..€ 275.88 

• Jardim de Infância do Passil……………………………………………………€ 125.40 

• Jardim de Infância do Samouco………………………………………………. € 627.00 

 

Total material de apoio a actividades escolares Jardins de Infância              

€ 1341.78 

 

           Total de Material de Apoio às Actividades Escolares: 

€ 5 895.60 

 

Prolongamento de horário  

3ª Tranche 2008/2009 

 

• Jardim de Infância do Samouco 

100 x € 1,74 x 4 meses =  € 696.00 

 

• Jardim de Infância da Restauração -Alcochete 

50 x € 1,74 x 4 meses = € 348.00 

 

• Jardim de Infância de São Francisco 

44 x € 1,74 x 4 meses  = € 306.24 

 

• Jardim de Infância do Passil 

20 x € 1,74 x 4 meses = € 139.20 
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Total do Prolongamento: € 1 489.44 
      

 
TOTAL DA PROPOSTA € 25 256.11” 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 

4 – « Por ocasião da passagem do 47.º aniversário do Vulcanense Futebol Clube, 

proponho a atribuição de um subsídio de €350,00 (trezentos e cinquenta euros), 

para fazer face aos encargos decorrentes com a celebração do mesmo.” 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 

 

5 – « A Comissão de Reformados da Freguesia de Alcochete organizou no 

passado dia 9 de Maio um passeio à Figueira da Foz. Este passeio insere-se no 

seu Plano de Actividades, na vertente destinada ao lazer dos seus sócios, sendo 

uma das mais importantes e procuradas actividades desta associação que se 

revestem de interesse para o município. 

 

Apresentou uma candidatura ao abrigo do artigo 4.º do Regulamento de Apoio ao 

Movimento Associativo desta Autarquia, no âmbito do Programa de Apoio às 

Actividades Pontuais. 

 

Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor de €500,00 

(quinhentos euros) para fazer face às despesas decorrentes com o referido 

evento.” 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 

6 – “ O Vulcanense Futebol Clube organizou no passado dia 2 de Agosto o já 

tradicional Passeio de Cicloturismo do Concelho de Alcochete, integrado nas 

comemorações do seu 47.º aniversário. Neste evento participaram 252 
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cicloturistas numa distância de 70km. Esta prova tem promovido a modalidade e 

trazido numerosos adeptos ao concelho de Alcochete, revestindo-se de interesse 

para o município. 

 

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. 

 

Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio, no valor total de €400,00 

(quatrocentos euros) para fazer face às despesas decorrentes com o referido 

evento.” 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 

7 – “ O Aposento do Barrete Verde é uma inegável referência cultural do nosso 

concelho. O departamento de forcados, através do qual se desenvolve a 

actividade do Grupo de Forcados Amadores do Aposento do Barrete Verde é 

uma das vertentes mais visíveis do trabalho da instituição. Através da sua 

coragem, bravura e força, demonstradas nas mais diversas praças do país e no 

estrangeiro, têm enobrecido o nome de Alcochete e das suas gentes, revestindo-

se as suas actividades de enorme interesse para o concelho. 

 

Para o efeito apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 3.º do 

Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia, no âmbito do 

Programa de Apoio às Actividades Regulares e tem como finalidade: 

 

- Enquadramento técnico, no que respeita a fardamento do grupo e seguros; 

- Deslocações no país e no estrangeiro. 

 

Pelo exposto, proponho a atribuição de um subsídio no valor total de €4 000,00 

(quatro mil euros) repartidos entre duas tranches de €2 000,00 (dois mil euros) 

para fazer face às despesas decorrentes com a sua actividade regular.” 
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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 – Anulação  de Reunião 

 

O senhor Presidente informou que a próxima reunião de Câmara agendada para 

o dia 19 do corrente mês, não se realizará, retomando-se de seguida a 

calendarização prevista. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

2 – Plano Operacional de Emergência – Festas do Barrete Verde e das 

Salinas 

 

“Dando continuidade aos pressupostos estratégicos inerentes ao Gabinete 

Municipal de Protecção Civil, no âmbito do desenvolvimento de acções 

preventivas que procuram salvaguardar a segurança de pessoas e bens, durante 

o período das Festas do Barrete Verde e das Salinas, foi elaborado o Plano 

Operacional de Emergência (POE), em colaboração com os Bombeiros 

Voluntários de Alcochete, Guarda Nacional Republicana, Junta de Freguesia de 

Alcochete e Aposento do Barrete Verde, com o apoio da Autoridade Nacional de 

Protecção Civil – Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal. 

 

Neste POE, eminentemente operacional, estão referenciadas as estratégias de 

actuação dos agentes de Protecção Civil, as suas responsabilidades, os sistemas 

de alerta, os planos prévios de intervenção, a estrutura de coordenação, a 

administração e logística, entre outras medidas preventivas. 

 

Assim e após análise e aprovação do referido plano por todas as entidades 

envolvidas, o mesmo estará em vigor de 7 a 13 de Agosto.” 
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A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

� Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves 

Machado foi prestada a seguinte informação: 

 

 – “Pantomina”, “Anonima Nuvolari”, “Corrida Mirambolante” E “Humanum 

Fatum” no encerramento  do “Julho Mais Quente” 

 

“O espectáculo de danças renascentistas pela Associação de Danças com 

História, as visitas temáticas ao Núcleo do Sal do Museu Municipal e Salina do 

Brito, a peça de teatro para a infância “Tom & Huck” pela Animarte, o 

espectáculo multidisciplinar “Ouver o Mar” (teatro de rua, performance, 

pirotecnia, multimédia e instalação) pela Artelier?, a animação e música dos 

Dixie Boys, Pantomina e Anonima Nuvolari, a animação de teatro “Corrida 

Mirabolante” pelo Teatro Extremo e o espectáculo de teatro físico “Humanum 

Fatum” pela Companhia PIA, constituíram os momentos do programa de 

promoção cultural de rua “Julho Mais Quente”. 

 

Com o objectivo de trazer a cultura ao espaço público, aproximando-a das 

populações através de espectáculos e acções de forte impacto e interacção, o 

“Julho Mais Quente” terminou com quatro momentos que, se por um lado, foram 

inesquecíveis, por outro, movimentaram um número de público bastante 

elevado, tornando as ruas e largos do núcleo antigo de Alcochete, em 

autênticos espaços de folia, de animação e de cultura. 

 

O grupo “Pantomina” trouxe a Alcochete o seu espectáculo-fanfarra composto 

por seis personagens irresistíveis e por instrumentos tão diversos como a tuba, 

a trompa, a gaita-de-foles, a palheta, o kazoo, a caixa de rufo e o bombo, onde 

dois mimos andarilhos se destacaram e maravilharam, do alto das suas andas, 

e em jeito de romaria percorreram com a população as principais ruas do núcleo 

antigo da vila. 

 

Já os italianos Anonima Nuvolari tornaram o Largo da República num 

verdadeiro espaço de baile, festa e folia. Os “fratelli” Nuvolari (Donatello, Sérgio, 

Mick, Ciccio, Benjamino e Paolo) trouxeram na bagagem a sua música 
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tradicional italiana que contagiou um “largo do salineiro” repleto de pessoas que 

não queriam ver terminada a noite. 

 

O Teatro Extremo apresentou, no Largo de São João, a sua “Corrida 

Mirabolante”, onde ficamos a conhecer quatro originais viaturas construídas 

com materiais reciclados conduzidas por quatro personagens fantásticas: o 

Barão Vermelho (o mau da fita), Peter Papel Perfeito (o galã), o Professor 

Vidrinhos (o génio enlouquecido) e Penélope Dourada (a vedeta), numa corrida 

onde o objectivo era apanharem as pilhas, o papel, o vidro e as embalagens, 

respectivamente. 

 

E foi na noite de 31 de Julho que o “Julho Mais Quente” encerrou portas este 

ano de 2009 com a apresentação da peça de teatro físico “Humanum Fatum”. 

Protagonizada pela PIA – Projectos de Intervenção Artística, os quatro actores 

em cena (Pedro Leal, Helena Oliveira, Ricardo Mondim e Sylvain Peker), 

demonstraram a razão de terem conquistado Alcochete um ano antes com “O 

Comedor de Pecados”. 

 

Se em 2008, o espectáculo, com uma forte componente cénica e visual, 

abordava a temática do corpo e da medicina, onde um génio “louco” tentava a 

todo o custo “conhecer o corpo de um gigante”, este “Humanum Fatum” 

apresentou um espectáculo com um tema bastante tradicional e de forte ligação 

às raízes. Em pleno século XIX, três inventores tentaram mostrar a utilidade das 

suas máquinas, com a inevitável questão associada dos problemas e perigos do 

progresso técnico. Forte, intenso e, a espaços, humorístico, “Humanum Fatum” 

encerrou, em grande, um Julho que mais do que “quente”, foi “escaldante”. 

 

Como um munícipe comentou na noite de encerramento no Largo de São João: 

“Se em 2008 o programa foi muito bom, este ano excederam as expectativas. 

Excelente.” 
 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

� Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foram 

prestadas as seguintes informações: 

 

1 – 4.º Encontro Vespista 
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“O Grupo de Vespas do Samouco realizou no passado dia 2 de Agosto o 4.º 

Encontro Vespista. Este encontro visou o convívio entre todos os amantes das 

tradicionais vespas, oriundos dos vários locais do País. 

 

O encontro teve início por volta das 10:00 horas com um rally paper pelo 

concelho de Alcochete, seguindo-se de um almoço para todos os participantes. 

Durante a tarde, os participantes puderam desfrutar de um passeio a bordo do 

“Alcatejo”. O encontro terminou com um lanche na Fonte da Senhora. 

 

O Município de Alcochete disponibilizou a galeria municipal para a recepção aos 

participantes e ofereceu o moscatel de honra e a tradicional fogaça aos 145 

vespistas presentes na iniciativa.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

2 – Homenagem ao Prof. Mário Moniz Pereira 

 

 

“Integrado nas comemorações do 14.º aniversário do Núcleo Sportinguista do 

Concelho de Alcochete, a Câmara Municipal de Alcochete realizou no passado 

dia 1 de Agosto de 2009 uma homenagem ao Prof. Mário Moniz Pereira, figura 

ímpar do desporto nacional e internacional. 

 

Estiveram presentes nesta cerimónia, para além do homenageado, o sr. 

Presidente Dr. Luís Miguel Franco, o Sr. Vereador do pelouro do Desporto, José 

Luís Alfélua, o Eng. Rogério de Brito, em representação do Sporting Clube de 

Portugal, o Presidente da Direcção do Núcleo Sportinguista, João César, o 

Presidente da Assembleia Geral do Núcleo Sportinguista, António Luís Varela e 

atleta profissional, Liedson, do Sporting Clube de Portugal. 

 

O Município de Alcochete ofertou ao Prof. Moniz Pereira um troféu e um livro 

sobre as festas do Barrete Verde e das Salinas. 
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No final da cerimónia, o Município de Alcochete ofereceu um beberete a todos os 

presentes.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 

 

Interveio o seguinte munícipe: 

 

- Sr. Joaquim Chora: 

Informou que na qualidade de administrador de um prédio na Urbanização dos 

Flamingos, já por duas vezes escreveu para a Câmara, tendo inclusive solicitado 

e pago uma vistoria, mas que até ao momento não obteve qualquer resposta por 

escrito, pelo que solicita mais uma vez que a situação apresentada seja resolvida. 

 

 

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 18:45 horas, o Senhor Presidente declarou 

encerrada a reunião da qual, para constar, se lavrou a presente acta que eu, 

Idália Maria Coelho Fonseca Bernardo, Coordenadora Técnica, subscrevo e 

assino. 


