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Aos vinte e três dias do mês de Setembro do ano dois mil e nove, na Vila de
Samouco e Salão do Edifício da Junta de Freguesia, 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, José Dias Inocêncio, Arnaldo Matias Sena Teixeira e Rosália Maria Vila
Cova Caetano Barbosa.
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 um milhão, cento e cinquenta e oito mil, duzentos e
noventa e nove euros 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 cinquenta e cinco mil, oitocentos e um euros e
sessenta e cinco cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento
emitidas do número 5919 ao número 6310.
A Câmara tomou conhecimento.
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ACTA
A Câmara deliberou aprovar a acta da reunião ordinária, realizada em 2 de
Setembro de 2009, por unanimidade.

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO
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 Alberto José Ferreira de Almeida,
referente à construção de uma moradia com cave e sótão, sita na Praceta do
Bocage, Samouco (alterações).
Proc.º N.º LE.068.07 (H)
b) Projecto de arquitectura apresentado por Ilda Maria dos Santos Maneta
Mansidão, referente à construção de arrumos e garagem de apoio a alfaias
agrícolas, sitos em Cercal de Cima, Monte José Maneta, Alcochete.
Proc.º N.º LE.16/09
A Câmara tomou conhecimento.

LOTEAMENTOS
a) Pedido apresentado por Ominoc – Construção Imobiliária, SA, para redução da
garantia bancária referente ao Loteamento sito na Lagoa da Lapa ou Alagoa do
Láparo, em Alcochete.
Proc.º N.º E-6/00
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Estando presente o respectivo processo, o senhor Vice-Presidente apresentou a
seguinte proposta:
«Na sequência do solicitado pela OMINOC – Construções Imobiliárias, Lda.,
foram efectuadas consultas às entidades internas do Município e as
concessionárias das redes de telefone, gás e electricidade, relativamente ao
estado de execução das obras de urbanização do Loteamento Lagoa do Láparo
ou Alagoa do Láparo, donde, em conformidade com a informação da Divisão de
Ordenamento do Território e Urbanismo, se concluiu estarem as mesmas em
condições de se proceder a uma redução de 90% do valor da caução
apresentada.
Face ao exposto, proponho que as Garantias Bancárias n.os 16230488006154 do
Banco Santander e 2539.000914.293 da Caixa Geral de Depósitos, apresentadas
como caução da boa e regular execução das obras de urbanização, sejam
reduzidas de forma, em conformidade com o disposto no n.º 4, do artigo 24.º do
Decreto-Lei n.º 448/91, a permanecer cativo e à ordem desta Câmara Municipal,
uma caução 10% do valor inicial, ou seja €157 894, 62.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade.

b) Pedido apresentado por José Póvoas Pinho, para retirar o condicionamento
referente ao licenciamento do Loteamento sito em Fazendas do Samouco ou
Porto Velho, E.M. 501, em Samouco e fixação das taxas devidas – de emissão e
de compensação.
Proc.º N.º LU.1/08
Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«De acordo com o solicitado por José Povoas Pinho e presente o respectivo
processo acompanhado de uma informação da Divisão de Ordenamento do
Território e Urbanismo – Sector de Gestão Urbanística, dando conta que:
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“Na sequência da nossa informação de 2009/03/04, relativa à fase de
licenciamento da operação de loteamento em referência e subsequente
aprovação condicionada pela Câmara Municipal em 2009/05/27, verifica-se a
assunção do compromisso e respectiva execução das obras de urbanização por
parte do promotor do loteamento confinante em Porto Velho, Samouco –
Processo LU.004.06 – Wonderplano Unipessoal, Lda., consubstanciado pela
emissão do respectivo alvará de loteamento.
Dado o exposto, com a emissão do referido título, encontra-se o presente
licenciamento do loteamento LU.1/08 em condições de ser presente em reunião
de Câmara a fim de lhe ser retirado o condicionamento constante, podendo assim
fixar-se as taxas devidas: Emissão do alvará de loteamento e Compensações.
As condições a estabelecer para a emissão do alvará de loteamento, são as
seguintes:
•

Área do prédio objecto do loteamento – 3855.00 m2;

•

Área total dos lotes – 3838.50 m2;

•

Área de implantação – 950.00 m2 (total): - A edificar: 280m2;
- Existente: 670m2;

•

Área de construção (habitação) – 1620 m2 (total): - A edificar: 480m2;
- Existente: 1140m2;

•

Número de Lotes: 4;

•

Número de Fogos: 4;

•

Cedência ao domínio privado municipal – 0 m2;

•

Cedência ao domínio público municipal (infra-estruturas) – 16.50 m2;

•

Compensação:

Por não se justificar a cedência de área para Espaços Verdes e de Utilização
Colectiva, e Equipamento de Utilização Colectiva, haverá lugar a compensação,
nos termos do RUEMA.
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A área a ceder nos termos da Portaria 216-B/2008 de 3 de Março é de 252 m2.
Assim,
C (compensação) = C1 + C2
C1= K1xA1xV
C1= 11 340€
C2= K2xK3xA2xV
C2= 887.85€
Compensações = 12 227.85 €
•

Pagamento de taxas:

Emissão do Alvará de loteamento
100€ + (4x 10€) + (4x 5€) + 25€ = 185€
TUL
4 ( (480m2 x 4) + (100 m2 x 1) ) = 8 080€
Taxas = 8 265 €
•

Valor total a liquidar: (Compensação + Taxas)
20 492.85 €

Na sequência da nossa informação de 2009/03/04, e em consonância com a
informação prestada pelo SPUP (Sector de Planeamento Urbanístico e Projecto),
adverte-se o requerente, que a não necessidade de obras de urbanização no
presente loteamento mantém-se dependente da execução das obras de
urbanização do loteamento cujo processo é o n.º LU 004.06.
Deverá garantir-se uma adequada ligação/inserção com as infra-estruturas a
executar no âmbito das obras de urbanização do citado loteamento.
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A admissão de Comunicações Prévias de edificação respeitantes aos lotes do
presente loteamento só será possível aquando a recepção provisória das obras
de urbanização do processo n.º LU.004.08.”
Face ao exposto propõe-se a retirada do referido condicionamento e a emissão
do Alvará de Loteamento e fixação das taxas devidas.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade, nos termos da informação técnica.

CONJUNTO HABITACIONAL
Pedido apresentado por Gideão – Investimentos Imobiliários, SA, para redução
da garantia bancária referente ao conjunto habitacional sito na Lagoa do Láparo,
em Alcochete
Proc.º N.º LE.040.02 (H)
O assunto foi retirado da reunião.

RECURSOS FINANCEIROS
RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 31/09 – 6.ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES
OPÇÕES DO PLANO DE 2009 (PPI E AMR)
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Pelo Despacho, datado de 18 de Setembro de 2009, foi aprovada a 6.ª
Alteração às Grandes Opções do Plano 2009 – Plano Plurianual de Investimentos
e Actividades Mais Relevantes 2009, cujos documentos se submetem a
ratificação da Câmara Municipal, de harmonia com o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, com nova redacção e republicação dada pela Lei n.º
5-A/2002, de 11 de Janeiro.
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Assim, proponho a aprovação referente a esta deliberação.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
maioria com 3 abstenções do PS e 4 votos a favor da CDU, bem como anexar os
referidos documentos como Doc. 1.

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 32/09 – 6ª ALTERAÇÃO

AO

ORÇAMENTO DA DESPESA 2009
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Pelo Despacho, datado de 18 de Setembro de 2009, foi aprovada a 6.ª
Alteração ao Orçamento da Despesa 2009, cujos documentos se submetem a
ratificação da Câmara Municipal, de harmonia com o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, com nova redacção e republicação dada pela Lei n.º
5-A/2002, de 11 de Janeiro.
Assim, proponho a aprovação referente a esta deliberação.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
maioria com 3 abstenções do PS e 4 votos a favor da CDU, bem como anexar os
referidos documentos como Doc. 2.

DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE
TERRENO SITA EM MONTE PEREIRO, PARA INTEGRAR O DOMÍNIO
PRIVADO MUNICIPAL
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Nos termos do Alvará de Loteamento n.º 1/1996, foi cedida ao Município de
Alcochete uma parcela de terreno com a área de 4.224,00 m2, destinada a
equipamentos colectivos, que confronta a Norte com Rua C, a Sul com Domínio
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Público e Espaços Verdes, a Nascente com Domínio Público e ETAR e a Poente
com Lotes 17, 7, 6, 5 e Rua C.
Esta parcela com 4.224,00 m2, destina-se à construção de equipamento.
Assim, proponho:
A desafectação do domínio público para o domínio privado municipal da referida
parcela, destinando-se esta à construção de um equipamento.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade.

EMPREITADAS E FORNECIMENTOS
“REMODELAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS COLECTORES DOMÉSTICO E
PLUVIAL NO RECINTO PRÉ-ESCOLAR DO SAMOUCO” – PROC.º I-08/02
– CANCELAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA
Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 227.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, findo o prazo de garantia da empreitada em epígrafe, adjudicada a
OLIVEIRAS, S.A., procedeu-se à vistoria para efeitos de cancelamento de
garantia bancária, tendo-se verificado que os trabalhos se encontravam
executados de acordo com o estipulado no Caderno de Encargos.
Consequentemente, deverão ser restituídas as quantias retidas como garantia ou
qualquer outro título a que tiver direito, bem como se deverá promover a extinção
da caução prestada, nos termos do n.º 1 do artigo 229.º do mesmo diploma legal.
Pelo que propomos à digníssima Câmara:
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O cancelamento da Garantia Bancária emitida pelo Mapfre Caucion y Credito em
27 de Janeiro de 2003, com o n.º 7440315700583 no valor de €1.124,10.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade.

“EXECUÇÃO DE FURO DE CAPTAÇÃO EM ALCOCHETE” – PROC.º N04/04 – AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA
Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 227.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, findo o prazo de garantia da empreitada em epígrafe, adjudicada a
FURÁGUA – Furos Artesianos, Lda., procedeu-se à vistoria para efeitos de
recepção definitiva, tendo-se verificado que os trabalhos se encontravam
executados de acordo com o estipulado no Caderno de Encargos e que estão
reunidas as condições para a obra ser recebida definitivamente, conforme atesta
o respectivo auto.
Consequentemente, deverão ser restituídas as quantias retidas como garantia ou
qualquer outro título a que tiver direito, bem como se deverá promover a extinção
da caução prestada, nos termos do n.º 1 do artigo 229.º do mesmo diploma legal.
Pelo que propomos à digníssima Câmara:
A homologação do Auto de Recepção Definitiva da empreitada em epígrafe;
O cancelamento da Garantia Bancária emitida pelo BES em 07 de Junho de
2004, com o n.º 310 625 no valor de €3.740,25.»

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar homologar o auto
de Recepção Definitiva bem como autorizar o cancelamento da garantia bancária.
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“CONSTRUÇÃO DE DESCARGA DE EMERGÊNCIA DA ESTAÇÃO
ELEVATÓRIA DE ESGOTOS DE ALCOCHETE” – PROC.º I-10/02 –
CANCELAMENTO DE APÓLICES DE SEGURO CAUÇÃO
Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 227.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, findo o prazo de garantia da empreitada em epígrafe, adjudicada a
OLIVEIRAS, S.A., procedeu-se à vistoria para efeitos de cancelamento de
garantia bancária, tendo-se verificado que os trabalhos se encontravam
executados de acordo com o estipulado no Caderno de Encargos.
Consequentemente, deverão ser restituídas as quantias retidas como garantia ou
qualquer outro título a que tiver direito, bem como se deverá promover a extinção
da caução prestada, nos termos do n.º 1 do artigo 229.º do mesmo diploma legal.
Pelo que propomos à digníssima Câmara:
O cancelamento de Apólices de Seguro Caução emitidas pela Mapfre Caucion y
Credito em 30 de Outubro de 2003, com o n.º 7400315700888 no valor de
€1.473,01 e em 16 de Fevereiro de 2004, com o n.º 7440415701034 no valor de
€501,40.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

“CONSTRUÇÃO DA ZONA DESPORTIVA E DE LAZER DO VALBOM” –
PROC.º

I-07/08

ESTALEIRO

–
–

COMUNICAÇÃO
COORDENADOR

OBRA/HOMOLOGAÇÃO

DO

PRÉVIA

DE

DE

DESPACHO

ABERTURA

SEGURANÇA
DO

EXMO.

DE
EM

SENHOR

PRESIDENTE DA CÂMARA
Pelo senhor Vereador José Luís Alfélua foi apresentada a seguinte proposta:
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«No âmbito da empreitada em epígrafe propõe-se a homologação do Despacho
do Exmo. Senhor Presidente da Câmara datado de 21/09/2009, aposto sobre a
Informação n.º 153/09/DOMRV, através do qual se procedeu à Nomeação da
Coordenadora de Segurança em Obra, nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, e, bem assim, foi aprovada a
Comunicação Prévia de Abertura do Estaleiro, enviada à ACT – Autoridade para
as Condições do Trabalho, dando prossecução ao disposto no artigo 15.º do
mesmo diploma legal.»
Presente a referida informação da Divisão de Obras Municipais e Rede Viária, do
seguinte teor:
«A comunicação prévia da abertura do estaleiro à ex-Inspecção Geral do
Trabalho (IGT), actual Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), deverá
ser realizada sempre que a obra tenha um prazo de execução superior a 30 dias
e utilize simultaneamente, em qualquer momento, mais de 20 trabalhadores; ou
sempre que a obra envolva um total de mais de 500 dias de trabalho,
correspondente ao somatório dos dias de trabalho prestados por cada um dos
trabalhadores (artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 273/2003).
Consequentemente, deverá a referida comunicação ser remetida, nos termos da
legislação aplicável, pelo dono da obra, à ACT, acompanhada das declarações
discriminadas no n.º 3 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, entre as quais
se encontra a Declaração do Coordenador de Segurança em fase de Obra, o qual
deve ser nomeado na medida em que nela irão intervir mais de duas empresas
(incluindo o adjudicatário e subempreiteiros).
A qualificação do Coordenador de Segurança deverá assentar em três pilares
fundamentais: a habilitação escolar de base nas valências científicas ou técnicas
relacionadas com a actividade; a experiência profissional no sector e a frequência
de formação profissional específica no âmbito da coordenação de segurança na
construção.

Reunião de 2009.09.23
Acta n.º 18

14

Face ao atrás exposto, somos a propor a nomeação da Técnica Superior, dos
quadros desta autarquia, Arqt.ª Rute Vaz, como Coordenadora de Segurança em
Obra no que à empreitada em epígrafe concerne, considerando que:
a) Se encontra habilitada para usar o título de Arquitecta;
b) Tem comprovada experiência profissional no sector das empreitadas de
obras públicas tendo, igualmente, redigido diversos PSS em fase de
Projecto, os quais estiveram patentes a concurso e, bem assim, tendo já
sido nomeada anteriormente para exercer o tipo de função em análise;
c) Participou na acção de formação “Coordenação de Segurança no Trabalho
da Construção”, promovido pela Ordem dos Arquitectos – SRS, que
decorreu nos dias 27 e 28 de Março de 2008, com a duração de 14 horas;
Bem como somos a propor a aprovação da Comunicação Prévia a enviar à ACT.
O despacho correspondente deverá ser alvo de posterior homologação em
reunião de Câmara.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta por unanimidade.

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES –
CLIENTE N.º 1270720
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 Sra. D. Sandra Cristina Guerreiro Ferreira, cliente n.º
1270720 veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida em prestações
alegando dificuldades económicas;
4. A divida é no valor de €345,37 (€345,37 /10 = €34,54).
Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento da dívida em 10
prestações, no valor de €34,54 cada com início em Outubro.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de
fraccionamento, em 10 prestações, por unanimidade.

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES –
CLIENTE N.º 1282842
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 Sr. João Carapinha, cliente n.º 1282842, após ter
efectuado o pagamento da dívida, veio solicitar à Câmara o pagamento em
prestações dos encargos relativos ao atraso do pagamento desde
Dezembro de 2006 alegando dificuldades económicas;
4. O valor da dívida é de €76,45.
Propõe-se a aprovação:
a) Do fraccionamento da dívida em 12 prestações (€76,45 /12 = €6,37) 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 €6,37 cada com início em Outubro.»
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de
fraccionamento em 12 prestações, por unanimidade.

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES –
CLIENTE N.º 1281352
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 Sr. Floriano dos Santos Godinho, cliente n.º
1281352 veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida em
prestações alegando dificuldades económicas;
4. O valor da dívida é de €63,61 (€63,61 / 3 = €21,20).
Propõe-se a aprovação do fraccionamento do pagamento do restante da dívida
em 3 prestações no valor de €21,20 cada com início em Setembro.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de
fraccionamento em 3 prestações, por unanimidade.

FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM PRESTAÇÕES –
CLIENTE N.º 1269190
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;
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2. Nesta sequência o Sr. José Manuel dos Santos Pereira, cliente n.º
1269190, veio solicitar à Câmara o pagamento da dívida em prestações
alegando dificuldades económicas por estar desempregada;
3. O valor da dívida é de €1.086,78;
4. Segundo a munícipe, em Outubro começará a trabalhar.
Propõe-se a aprovação:
a) Do fraccionamento da dívida em 36 prestações, com carácter excepcional
(€1.086,78 / 36 = €30,18) 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 €30,18 cada, com início em
Outubro.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de
fraccionamento em 36 prestações, por unanimidade.

SUBSÍDIOS
Pelo senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foi apresentada a seguinte proposta:
1 – «No âmbito da sua política de promoção cultural, a Câmara Municipal de
Alcochete e a Andante Associação Artística continuam a sua parceria para o
desenvolvimento de várias actividades de índole cultural.
A Andante Associação Artística tem como objectivo a promoção da leitura e da
língua portuguesa nas suas mais variadas formas.
Em conjunto com o Sector de Bibliotecas e de Animação Cultural já foram
apresentados este ano sessões dos espectáculos “Às Escuras o Amor”, “Às
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Avessas” e “Amnésia”, para além de sessões do atelier “Clube de Leitura em Voz
Alta”
De salientar a participação no 1º Aniversário da Biblioteca da Câmara Municipal
de Alcochete no dia 12 de Setembro.
De referir que o espectáculo “Amnésia” teve estreia no Fórum Cultural de
Alcochete, num desafio lançado pela Câmara Municipal para assinalar o ano da
memória.
Tendo em conta o excelente trabalho desenvolvido por esta associação sediada
no concelho, bem como as várias parcerias desenvolvidas este ano e em anos
anteriores, propõe-se a atribuição de subsídio no valor de €8.000,00 (a pagar em
2 tranches de €4.000,00 cada durante os meses de Outubro e Dezembro) à
Andante Associação Artística.»
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 – «O Sport Clube do Samouco, está a promover a formação desportiva na
modalidade de Futsal.
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 todos os encargos de
inscrições e seguros dos jogadores.
Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €1.437,00 (mil
quatrocentos e trinta e sete euros) para fazer face aos encargos acima
referenciados.»
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Submetida á discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

2 – «O Futebol Clube de S. Francisco, está a promover a formação desportiva na
modalidade de patinagem.
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 todos os encargos de
inscrições e seguros dos jogadores.
Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €178,87 (cento e
setenta e oito euros e oitenta e sete cêntimos) para fazer face aos encargos
acima referenciados.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

3 – «A Associação GilTeatro participou nas comemorações do 25 de Abril
abrilhantando as iniciativas que decorreram neste dia com os grupos de gaiteiros
e de malabaristas. Enriqueceu o programa geral das comemorações com o
Festival de Papagaios que organizou na Praia dos Moinhos.
Para o efeito, 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 total de €250,00
(duzentos e cinquenta euros) para fazer face às despesas decorrentes com o
referido evento.»
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

4 – «A Associação Académica de Alcochete organizou em Julho último uma
acção de aprendizagem em canoagem para jovens a partir dos 8 anos, e a
descida do Rio Minho, de 1 a 7 de Agosto fechando com esta grande iniciativa a
época desportiva de 2008/2009. As suas iniciativas revestem-se de interesse
para o município pelo relevante papel que o desporto aventura tem
desempenhado na formação de base dos jovens participantes.
Para o efeito, 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 total de €450,00
(quatrocentos e cinquenta euros) para fazer face às despesas decorrentes com a
deslocação ao referido evento.»
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

INFORMAÇÕES

Pelo senhor Presidente foi prestada a seguinte informação:
– Minuta da acta da sessão ordinária da Assembleia Municipal
O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do teor das deliberações
tomadas na sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 10 de
Setembro de 2009, através da minuta da acta.
A Câmara tomou conhecimento.
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Pelo senhor Vice-Presidente foi prestada a seguinte informação:
– Dia Europeu sem Carros
O Município de Alcochete aderiu como apoiante à Semana da Mobilidade no
passado fim-de-semana, dias 19 e 20 de Setembro.
A iniciativa que contemplou as seguintes actividades:
Dia 19 (Sábado) das 10h30 às 18h00:
Aluguer de 15 Bicicletas de BTT (foram alugadas 51 vezes);
Dynamic Train, comboio amigo do ambiente, movido a pedais, com a
particularidade de todos os passageiros participarem na sua locomoção. O
comboio fez um percurso pela vila e saiu 20 vezes, sempre cheio (com 11
lugares sentados);
Atelier de Pintura de t-shirts, onde as crianças e os jovens efectuaram
desenhos com tintas adequadas na t-shirt e, no fim, cada um assinou e levou
a sua para casa (Foram pintadas 60 t-shirts).
Dia 20 (Domingo) das 10h30 às 18h00:
Aluguer de 15 Bicicletas de BTT (foram alugadas 56 vezes);
Foi efectuada a 1.ª edição do Passeio de Cicloturismo “Pedalada da
Mobilidade”, um Passeio de Bicicleta com aproximadamente 65Km, com
inscrição e almoço gratuitos, organizado com o apoio da S.Energia e dos
Municípios do Barreiro, Moita e Montijo, que percorreu todos os Municípios
começando do Barreiro, passando pela Moita, Montijo e Alcochete e
regressando ao Barreiro tendo participado 340 pessoas.
O Aerotrim é um aparelho ideal para libertar das forças da gravidade sem
abandonar a superfície terrestre, onde seus utilizadores efectuaram um “voo”
em que a sensação de peso e a utilização da energia á suprimida (foram
efectuadas 37 utilizações);
Tivemos um jogo (Energia no Ar) com um tabuleiro gigante, onde a temática
predominante “Está no Ar”, com muita diversão e emoção nas várias provas
de mímica, palavra proibida, desenho e cultura geral. Teve, ainda, o objectivo
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de sensibilizar e incentivar a utilização racional do automóvel e do transporte
público e alertar para as causas principais da poluição (jogaram 20 crianças).
Foi ainda realizada uma campanha de sensibilização “Eco-Trocas”, promovida
pela agência S.Energia, que consistia na troca de lixo reciclável por bilhetes dos
TST e da Softusa, foi colocado um pequeno Ecoponto para os devidos efeitos.
Tivemos ainda alguns técnicos da agência a convidar a população a participar na
campanha e experimentar as “Segways” que estavam a utilizar. Foram trocados
17 bilhetes.
Concluímos que existiu muita receptividade da população, com opiniões
favoráveis ao evento.
A Câmara tomou conhecimento.

Pelo senhor Vereador Paulo Machado foram prestadas as seguintes
informações:
1 – Acção Social Escolar
«Em consonância com os princípios da universalidade, obrigatoriedade e
gratuidade do ensino básico consagrados na Constituição da República
Portuguesa, a Lei de Bases do Sistema Educativo definiu um conjunto de
apoios e complementos educativos visando contribuir para a igualdade de
oportunidades de acesso e êxito escolar.
Assim, assegurando a continuidade do reforço ao apoio sócio-educativo e de
acordo com o despacho n.º 18978/2009, artigo 15, anexo III, informa-se que
para o ano lectivo de 2009/2010, a atribuição do subsídio para os alunos do 1º
ciclo a frequentar as escolas do concelho corresponde aos valores
apresentados no quadro seguinte:
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Apoio económico na aquisição de manuais e
material escolar
Acção Social

Escalão A

Escalão B

Escolar

100%

50%

1.º e 2.º anos

€39,00

€19.50

3.º e 4.º anos

€45,00

€22.50

Este benefício depende da apresentação, por parte do Encarregado de
Educação, de documento comprovativo do posicionamento de escalão de
abono emitido pela Segurança Social ou entidade estatal empregadora.»
A Câmara tomou conhecimento.

2 – BD Alcochete, o enigma das sete pistas
«No âmbito das comemorações dos 111 anos da Restauração do Concelho de
Alcochete e na sequência do desenvolvimento do Plano das Memórias do
Concelho de Alcochete, a Câmara Municipal apresentou no passado dia 14 de
Setembro a edição do álbum de banda desenhada Alcochete, o enigma das sete
pistas, da autoria do Francisco Bilou. Uma obra vocacionada para o público
infanto-juvenil, relatando a aventura de três jovens na resolução de uma enigma.
À medida que vão descobrindo várias pistas, no Núcleo Sede do Museu
Municipal e nas ruas do Núcleo Antigo da Vila, vão simultaneamente conhecendo
factos relevantes da História de Alcochete.
Assinalando a abertura do ano lectivo, a CMA presenteou cerca de 250 alunos
com a apresentação e oferta desta edição. Durante a manhã e a tarde do dia 14
de Setembro os alunos do 5.º ano da Escola EB 2,3 El-Rei D. Manuel I puderam
assistir à apresentação da obra, na sala multiusos da Biblioteca de Alcochete, e
posteriormente participar numa actividade de descoberta, onde os desafios
propostos lhes permitiam decifrar as pistas que os conduziam à descoberta de
um enigma e ser presenteados com um exemplar do Alcochete, o enigma das
sete pistas.»
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A Câmara tomou conhecimento.

3 – “XXS” está de regresso ao Fórum Cultural
«Pelo terceiro ano consecutivo a Câmara Municipal está a levar a efeito, e até ao
próximo dia 5 de Outubro, no Fórum Cultural de Alcochete, o “XXS – Programa
de Promoção Cultural para Bebés e Crianças”.
Com o objectivo de movimentar as famílias para a cultura e especialmente
destinado a bebés até aos 36 meses e a crianças entre os 3 e os 10 anos, o
“XXS” apresenta este ano um vasto conjunto de acções que vão desde o teatro à
dança, passando ainda pela música, workshops, acções de educação para a
saúde, uma exposição interactiva, entre outras.
Ao longo de quatro fins-de-semana, são dez as actividades que trazem até ao
Fórum Cultural um público muito especial e que nos enche de muita diversão e
alegria.
Depois do teatro de marionetas para bebés e crianças “Toc-Toc”, da animação do
conto “Pimpona, a Galinha Tonta”, da acção de educação para a saúde “A
Importância de Lavar as Mãos” e do teatro para bebés “Babel”, o XXS continua já
este fim-de-semana com o workshop de música para grávidas “Zen Babies” e
com três sessões de música para bebés.
Mas até ao fim, o “XXS” apresentará ainda o teatro para a infância “A Flauta
Mágica” e o espectáculo de dança para bebés “Piquicos”, para além da exposição
interactiva “Babelónia” que pode ser vista, na Sala Polivalente do Fórum Cutlural,
diariamente de forma livre ou aos domingos através de visitas orientadas.»
A Câmara tomou conhecimento.
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4 – A genialidade de Mário Laginha no Fórum Cultural
«Depois de se ter apresentado pelo primeira vez em Alcochete no início do ano
passado, acompanhado por Bernardo Sassetti e pela Orquestra Sinfonietta de
Lisboa, Mário Laginha subiu novamente ao palco do auditório do Fórum Cultural
de Alcochete, no passado Sábado, 19 de Setembro, mas desta vez apenas
acompanhado pelo seu inevitável amigo piano e pela sua extraordinária
capacidade de comunicação.
Muito mais do que um concerto, o espectáculo “Canções e Fugas” revelou-nos
um Mário Laginha que, quando se desprende das teclas e pedais do piano, se
torna igualmente genial na abordagem comunicativa com o público.
O espectáculo, que atravessou toda a carreira musical do compositor, apresentou
canções, excertos de outras, estórias e muita admiração. Para a memória ficam
as estórias das viagens à Índia ou ao Brasil, para além dos momentos musicais
“Berenice” (com que abriu a noite), “Paredes que nos rodeiam”, “Há gente aqui”, a
magnífica “Tanto espaço” ou a “Despedida”, composição com que terminou a
noite, antes de voltar ao palco para mais um tema e uma enorme ovação de um
público encantado e rendido.»
A Câmara tomou conhecimento.

5 – Nova temporada abre com “Quinteto Lusotango”
«A nova temporada cultural teve início no Fórum Cultural de Alcochete, na noite
de 12 de Setembro, com um espectáculo de música e dança pelo Quinteto
Lusotango.
Intenso e apaixonante, o espectáculo apresentado pelo Quinteto Lusotango,
composto por Pedro Santos (acordeão), António José Miranda (violino), João
Pedro Silva (saxofones), José Lúcio (contrabaixo) e Alexandra Costa (piano),
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registou um conjunto de temas onde a referência foi inevitavelmente o argentino
Astor Piazzolla.
Numa noite onde “Che Tango Che”, “Libertango” ou “Yo Soy Maria” foram os
grandes momentos, o espectáculo apresentou temas instrumentais, outros
acompanhados à voz por Paula Pradas e ainda outros onde os instrumentos ou a
voz se fundiram com a dança do duo de bailarinos Graciana Romeo e Juan
Caprioti.
Muito ovacionado pelo público presente, o Quinteto Lusotango trouxe até
Alcochete todo o esplendor, romantismo e sensualidade do tango argentino e do
seu mestre, Piazzolla.»
A Câmara tomou conhecimento.

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE
Intervieram os seguintes munícipes:
Sr. Miguel:
Agradeceu em nome da Associação de Pais a colocação do toldo no Pré-Escolar
de Samouco.

Sr. Norberto:
Informou que a situação apresentada na última reunião descentralizada no
Samouco continua por resolver e solicitou a colocação de um espelho junto da
sua moradia.

Sr. António Almeirim (Presidente da Junta de Freguesia de Samouco):
Agradeceu a realização das reuniões descentralizadas e fez votos para que
continuem.
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Os senhores Vereadores António Luís Rodrigues e José Luís Alfélua
esclareceram as questões formuladas pelo Sr. Norberto.

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 22:35 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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