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Aos vinte e três dias do mês de Janeiro do ano dois mil e oito, nesta Vila de 

Alcochete e Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelas dezassete horas e trinta 

minutos, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, presidida pelo Ex.mo Senhor 

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 e José Luís 

dos Santos Alfélua Ferreira, José Dias Inocêncio, Arnaldo Matias Sena Teixeira e 

Rosália Maria Vila Cova Caetano Barbosa. 

 

 

Seguidamente ordenou que se iniciasse a leitura dos assuntos agendados, na 

respectiva “ordem do dia”, para a presente reunião. 

 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 
 

Referente ao dia de ontem, que acusa o saldo, em disponibilidades de operações 

orçamentais, no montante de um milhão quinhentos e noventa mil oitocentos e 

nove euros e noventa e dois cêntimos. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

PAGAMENTOS 
 

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

despesas no valor de um milhão quinhentos e quinze mil euros e vinte e oito 

cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento emitidas do número 910 

ao número 1731. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

ACTA 
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A Câmara deliberou aprovar a acta da reunião ordinária realizada em 14 de 

Novembro de 2007, por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção do Senhor 

Vereador José Dias Inocêncio, por não ter estado presente na referida reunião. 

 

 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 
 

1 – PROJECTOS 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 Cartario Pinto – Construções, SA, 
referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e 
sótão, sita na Lagoa da Lapa ou Alagoa do Láparo, Lote 34, Quebrada Sul – 
Alcochete. 
Proc.º N.º AE.007.07 (H) 
 
b) Projecto de arquitectura apresentado por Cartario Pinto – Construções, 
SA, referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e 
sótão, sita na Lagoa da Lapa ou Alagoa do Láparo, Lote 35, Quebrada Sul – 
Alcochete. 
Proc.º N.º AE.008.07 (H) 
 
c) Projecto de arquitectura apresentado por Cartario Pinto – Construções, SA, 
referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e 
sótão, sita na Lagoa da Lapa ou Alagoa do Láparo, Lote 36, Quebrada Sul – 
Alcochete. 
Proc.º N.º AE.009.07 (H) 
 
d) Projecto de arquitectura apresentado por Cartario Pinto – Construções, 
SA, referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e 
sótão, sita na Lagoa da Lapa ou Alagoa do Láparo, Lote 37, Quebrada Sul – 
Alcochete. 
Proc.º N.º AE.010.07 (H) 
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e) Projecto de arquitectura apresentado por Cartario Pinto – Construções, SA, 
referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e 
sótão, sita na Lagoa da Lapa ou Alagoa do Láparo, Lote 38, Quebrada Sul – 
Alcochete. 
Proc.º N.º AE.011.07 (H) 
 
f) Projecto de arquitectura apresentado por Cartario Pinto – Construções, SA, 
referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e 
sótão, sita na Lagoa da Lapa ou Alagoa do Láparo, Lote 62, Quebrada Sul – 
Alcochete. 
Proc.º N.º AE.012.07 (H) 
 
g) Projecto de arquitectura apresentado por Cartario Pinto – Construções, 
SA, referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e 
sótão, sita na Lagoa da Lapa ou Alagoa do Láparo, Lote 63, Quebrada Sul – 
Alcochete. 
Proc.º N.º AE.013.07 (H) 
 
h) Projecto de arquitectura apresentado por Cartario Pinto – Construções, 
SA, referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e 
sótão, sita na Lagoa da Lapa ou Alagoa do Láparo, Lote 64, Quebrada Sul – 
Alcochete. 
Proc.º N.º AE.014.07 (H) 
 
i) Projecto de arquitectura apresentado por Cartario Pinto – Construções, SA, 
referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e 
sótão, sita na Lagoa da Lapa ou Alagoa do Láparo, Lote 65, Quebrada Sul – 
Alcochete. 
Proc.º N.º AE.015.07 (H) 
 
j) Projecto de arquitectura apresentado por Cartario Pinto – Construções, SA, 
referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e 
sótão, sita na Lagoa da Lapa ou Alagoa do Láparo, Lote 66, Quebrada Sul – 
Alcochete. 
Proc.º N.º AE.016.07 (H) 
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k) Projecto de arquitectura apresentado por Maria João Ermida Oruguela 
Alves e António Cerqueira Alves Oruguela, referente à construção de uma 
moradia unifamiliar, sita em Pinhal do Concelho – Alcochete. 
Proc.º N.º LE.074.07 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

EMPREITADAS E FORNECIMENTOS 
 

REPAVIMENTAÇÃO DA RUA DO SALINEIRO – ProcºI-02/06 – 
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. 

 

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

homologar o auto e receber a obra provisoriamente. 

 

 

COMISSÃO PARA INSPECÇÃO DE ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO – 
SUBSTITUIÇÃO DE TÉCNICO 
 

Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

“De acordo com o artigo 37º do Decreto-Lei 379/97, de 27 de Dezembro, os 

espaços de jogos e recreios devem ser inspeccionados anualmente. Para isso 

foram criadas comissões técnicas constituídas por membros do Instituto do 

Desporto, Delegado de Saúde e um Arquitecto ou Engenheiro nomeado pela 

Administração Central para inspeccionar os espaços da responsabilidade da 

autarquia. 

 



Reunião de 2008.01.23  
Acta n.º 02 

7

Para inspeccionar todos os outros espaços de jogo e recreio existentes no 

concelho, a comissão técnica é constituída pela Delegado de Saúde do concelho 

e por um técnico nomeado pela Câmara. 

 

Face ao exposto, proponho o seguinte: 

 

- Seja nomeada para integrar a comissão a Arquitecta Magda Oliveira, em 

substituição da Arquitecta Liliana Santos.” 

 

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

proposta por unanimidade e assim nomear a Arquitecta Magda Oliveira para 

integrar a comissão referida em epígrafe. 

 

 

ISENÇÃO DE TAXA DE SANEAMENTO AO Sr. JORGE DA SILVA FRANCO 
 

Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 
“ Na sequência do pedido apresentado pelo senhor Jorge da Silva Franco e no 

seguimento da informação da DSU que refere que no local a rede pública de 

esgotos existente não está ao serviço. 

 

Proponho, a isenção do pagamento da taxa de saneamento ao referido 

requerente, na sua vertente de águas residuais, enquanto se mantiver a referida 

situação.” 

 

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

proposta por unanimidade. 

 

 

SUBSÍDIOS 
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 Pelo Senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves 
Machado foi apresentada a seguinte proposta: 

 

- “A comemoração do aniversário de qualquer colectividade constitui um 

momento importante na vida de todo o movimento associativo do nosso 

município. Assinalar esta data constitui, por isso, uma forma de fazer o balanço 

do trabalho realizado, reforçando a coesão e espírito de missão de todos quantos 

abraçam esse projecto, contribuindo, em muito para um verdadeiro processo de 

desenvolvimento local, que todos almejamos. 

 

Por essa razão, e ao abrigo do RAMA, a Câmara Municipal mantém a atribuição 

de um apoio financeiro às colectividades que desenvolvem actividades de 

comemoração das suas datas festivas, procurando, desse modo, contribuir para a 

manutenção da cultura e identidade que lhes são próprias, estimulando o 

encontro e a partilha de experiências entre todos os envolvidos. 

 

Pelo exposto, propõe-se a atribuição de subsídio, no valor de €350,00 à 

Associação Gil Teatro que comemora no próximo dia 3, o seu 12º aniversário.” 

 

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

unanimidade. 

 

 

 Pelo Senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi 
apresentada a seguinte proposta: 

 

- “O Grupo Desportivo do Passil participa no Campeonato do INATEL ao longo 

da época desportiva 2007/2008. 

 

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

Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia. 

 

A candidatura efectuada insere-se no âmbito do Programa de Apoio às 

Actividades Regulares e tem como finalidade: 
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a) Enquadramento técnico; 

b) Apetrechamento; 

c) Transportes/deslocações; 

d) Aluguer de instalações. 

 

Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €1 750,00, a ser 

atribuído em duas tranches de €875,00, para fazer face aos encargos 

decorrentes das suas actividades.” 

 

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

unanimidade. 

 

 

INFORMAÇÕES 
 

 

 Pelo Senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves 
Machado foi prestada a seguinte informação: 

 

- 110 Anos da Restauração do Concelho – 50 Anos da Revolta dos 
Salineiros de Alcochete 

 

“No âmbito das comemorações dos 110 Anos da Restauração do Concelho e da 

Revolta dos Salineiros o Museu Municipal de Alcochete assinalou a data com um 

conjunto de actividades. 

 

Assim, no dia 19 de Janeiro, no Núcleo de Arte Sacra do Museu Municipal, 

realizou-se a palestra “Verão de 57: Greve dos Salineiros, uma greve para além 

da greve”, com o contributo do investigador Dr. João Madeira, seguida de um 

concerto do Orfeão da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898. 

 

No dia 20 de Janeiro o Fórum Cultural de Alcochete recebeu a peça de teatro “O 

Sal Negro”, produzida pela Associação Gilteatro, com o apoio do Coro de S. João 
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Baptista e da Banda Insígnia. Tratou-se de um espectáculo memorável, feito com 

a envolvência de antigos e novos moradores da comunidade de Alcochete, 

comprovando a vitalidade dos alcochetanos, que sempre se preocuparam com a 

sua história. 

 

Com a sala completamente cheia, o público, que assistiu a este espectáculo de 

homenagem aos salineiros de Alcochete que participaram na greve de 1957, 

emocionou-se com muitas das cenas que passaram no palco. Este espectáculo 

que tinha apenas esta apresentação prevista, face ao sucesso registado, deverá 

ser reposto em data a anunciar.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 
 Pelo Senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi 

prestada a seguinte informação: 
 
Passeio de BTT “Trilhos da Barroca d’Alva 
 

- “Integrado no programa Alcochete’Aventura, a Câmara Municipal de Alcochete, 

através da Divisão de Desporto, organizou no passado Domingo, dia 13 de 

Janeiro de 2008, um Passeio de BTT “Trilhos da Barroca d’Alva.” 

 

O percurso decorreu no interior da Herdade da Barroca d’Alva. A Câmara 

Municipal ofereceu lanche a todos os participantes. 

 

Nesta iniciativa participaram 88 pessoas.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 Pelo Senhor Vereador José Dias Inocêncio foi prestada a seguinte 
informação: 
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Conferência “Pensar o Distrito de Setúbal" 
A presente informação fica anexa a esta acta como Doc 1. 
 
 

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 18:05 horas, o Senhor Presidente declarou 

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

Idália Maria Coelho Fonseca Bernardo, Chefe de Secção de Taxas e Licenças, 

subscrevo e assino. 


