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Aos seis dias do mês de Fevereiro 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 do assunto agendado, 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, cento e vinte sete mil quatrocentos e
vinte cinco euros e dezassete cêntimos.

A Câmara tomou conhecimento.

PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou a Câmara que foi autorizado o pagamento das
despesas no valor de seiscentos e vinte e dois mil seiscentos e setenta e nove
euros e vinte e um cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento
emitidas do número 1732 ao número 1967.

A Câmara tomou conhecimento.
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INTRODUÇÃO DE NOVOS ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO
A Câmara deliberou, por unanimidade, introduzir, para análise e deliberação,
assuntos não incluídos na ordem do dia da reunião, dada a urgência de
deliberação imediata sobre os mesmos.

ACTA

A Câmara deliberou aprovar a acta da reunião ordinária realizada em 28 de
Novembro de 2007, por maioria, com 1 abstenção do senhor Vereador Arnaldo
Teixeira em virtude de não ter estado presente na 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 Quebrada Sul, Lote 101 – Alcochete.
Proc.º N.º AE.065.07 (H)

b) Projecto de arquitectura apresentado por Francisco Manuel Crisântemo
Barrona, referente à alteração de uma moradia de 2 pisos e sótão, sita no
Largo Barão Samora Correia, em Alcochete.
Proc.º N.º LE.035.07 (H)

A Câmara tomou conhecimento.
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2 – AVERBAMENTOS
a) Pedido de averbamento apresentado por Célia Maria do Espiríto Santo
Mendes Martins, do Alvará n.º 4009/93, referente a um estabelecimento de
snack-bar, sito no Largo Almirante Gago Coutinho, n.º 33, em Alcochete, que
se encontra em nome de João Artur da Silva Gonçalves, para nome da
requerente.
Proc.º N.º PD.028.08

b) Pedido de averbamento apresentado por Maria de Fátima Batista da Silva
Carlos, do Alvará n.º 2610/90, referente a um estabelecimento de café-bar,
sito na Rua Carlos Manuel Rodrigues Francisco, n.º 4, em Alcochete, que se
encontra em nome de Paulo Alexandre Rodrigues Capito, para nome da
requerente.
Proc.º N.º PD.032.08

A Câmara tomou conhecimento.

DIVISÃO FINANCEIRA
DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE
TERRENO NA RUA CARLOS MANUEL RODRIGUES FRANCISCO
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:

“No seguimento das deliberações tomadas em reunião de Câmara de 12.12.2007
e da Assembleia Municipal de 27.12.2007, proponho:

A desafectação do domínio público para o domínio privado municipal de uma
parcela de terreno com a área de 31m2, localizada na Rua Carlos Manuel
Rodrigues Francisco, com confrontações a nascente com dois prédios urbanos
inscritos na matriz predial urbana da freguesia de Alcochete sob os artigos 90 e
91, propriedade de Vítor Manuel Pires Mendes, para anexar a área de 14,65m2 e
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16,35m2 respectivamente, aos

referidos

prédios

urbanos,

pelo

valor

de

€2 000,00.”

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

TOPONÍMIA
Pelo sr. Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:

“Após consulta à Junta de Freguesia respectiva e sua aprovação, sugere-se que
a Câmara atribua os topónimos “Rua Alto das Vinhas Grandes” e “Rua das
Vinhas da Guarda” nos arruamentos localizados na freguesia do Samouco, uma
vez que estas designações já são utilizadas no local.”

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta, por
unanimidade, bem como anexar a planta como Doc 1.

PEDIDO DE FRACCIONAMENTO DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA
– (CLIENTE Nº 18 334)
Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:

“ O senhor Ricardo Freitas (consumidor 18 334) apresentou um pedido de
fraccionamento das facturas de €356,06 e €428,68, alegando ser um consumo
acima do normal.

Após análise do histórico de leitura conclui-se que de facto este valor é
dissonante face às facturas seguintes, provavelmente consequência de algum
consumo excepcional, uma vez que não resulta de qualquer anomalia de
funcionamento do contador conforme consta no relatório de ensaio enviado para
a firma Resopre.
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Tendo em consideração a informação da Repartição de Águas e Saneamento e o
disposto no artigo 85º do Regulamento de Águas do Município de Alcochete,
proponho que o referido pagamento seja fraccionado em 9 prestações.”

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

COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS DE SANEAMENTO ( CONTRATOS DE
CONDOMÍNIO, REGA E PISCINA) – CONDOMÍNIO JARDINS DO TEJO
O assunto foi retirado da reunião para posterior deliberação.

RECTIFICAÇÃO DO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
ALCOCHETE E O AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE
ALCOCHETE
Pelo senhor Vereador José Luís Alfélua foi apresentada a seguinte proposta:

“ No seguimento da celebração do Protocolo entre o Município de Alcochete e o
Agrupamento Vertical de Escolas de Alcochete, respeitante à Utilização do
Pavilhão Desportivo da Escola Básica 2,3 El Rei D. Manuel I, vem este dirigir um
ofício àquele a solicitar a rectificação do seu número de pessoa colectiva
constante no instrumento protocolar em apreço.

Neste contexto, propõe-se que o órgão colegial executivo do Município aprove a
rectificação do Protocolo em questão, o qual se anexa e se dá por reproduzido,
no que respeita, exclusivamente, à rectificação do número de pessoa colectiva do
Agrupamento Vertical de Escolas de Alcochete.”
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de
rectificação por unanimidade, bem como anexar a esta acta o referido Protocolo
como Doc 2.

VOTO DE PESAR

a)

Pelo senhor Presidente foi apresentado o seguinte Voto de Pesar:
“ Faleceu no dia 3 de Fevereiro, Maria José Garrancho da Costa.
Foi com enorme consternação que recebemos a notícia do seu falecimento.

Destacada dirigente e eleita pela Coligação Democrática Unitária - CDU, para
vários órgãos autárquicos, em especial na qualidade de Presidente de Junta e
Deputada da Assembleia Municipal.

Relembramos com saudade alguém cuja vida se pautou por uma luta permanente
pelos superiores interesses de todos os alcochetanos e do seu Concelho.

A sua actividade social e cívica, o seu papel importante enquanto mulher e
dirigente associativa, antes e após o 25 de Abril de 1974, onde destacamos os
cargos de Presidente do Imparcial Futebol Clube, Provedora da Santa Casa da
Misericórdia e membros dos corpos directivos da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Alcochete, entre outros, onde a sua natural simpatia e
afectuosidade colheram o reconhecimento de toda a população.

O seu desaparecimento constitui uma enorme perda para o concelho de
Alcochete.

A Câmara Municipal de Alcochete, reunida em sessão pública, manifesta o seu
profundo pesar pelo falecimento de Maria José Garrancho da Costa, presta-lhe a
sua homenagem pública rendendo-lhe um minuto de silêncio e endereça à sua
família as mais sentidas condolências.”
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Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o Voto de Pesar
por unanimidade.

Mais foi deliberado aprovar um minuto de silêncio, o qual foi cumprido.

SUBSÍDIOS
¾ Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:

Pelo senhor Presidente foi apresentada a proposta com base no parecer da
Divisão Jurídica número 18/2008/AM, datado de 21 de Janeiro de 2008, que aqui
se dá por integralmente reproduzido, desta acta fazendo parte integrante como
Doc.3.
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

¾ Pelo Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foram apresentadas as seguintes propostas:

1 – “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.
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Pelo exposto, propõe-se a atribuição de subsídio, no valor total de €350,00 ao
Grupo de Forcados Amadores de Alcochete que comemora, no próximo dia 22, o
seu 17º aniversário.”

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

2 – “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 total de €350,00 ao
Clube Taurino de Alcochete, que comemora no próximo dia 18 o seu 10º
aniversário.”

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

INFORMAÇÕES

¾ Pelo Senhor Presidente foram prestadas as seguintes informações:

1 – Reunião de Câmara Descentralizada na freguesia de Samouco
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- Considerando que:
- Na reunião de Câmara, efectuada no dia 09.01.08, foi aprovada a Proposta de
Descentralização de reuniões de Câmara;

- Na medida em que se torna necessário concretizar a cedência dos edifícios
onde se realizarão as reuniões exteriores, a confirmação do respectivo local será
fornecida em cada uma das reuniões de Câmara imediatamente anteriores a
essas;

- Que de acordo com o cronograma apresentado, está previsto a realização de
reunião de Câmara Descentralizada na freguesia de Samouco no dia 20 de
Fevereiro de 2008;

- Que após contacto com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de
Samouco, o Salão Nobre da Junta de Freguesia de Samouco encontra-se
disponível para o efeito;

Informo:

A primeira reunião de Câmara Descentralizada efectuar-se-á no próximo dia 20
de Fevereiro de 2008, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Samouco, pelas
21:00 horas.”

A Câmara tomou conhecimento.

2 – Participação na Bolsa de Turismo de Lisboa

- “Sob o lema “Viver Alcochete: Terra de Emoções”, a Câmara Municipal
apresentou no maior evento turístico do país, as potencialidades turísticas do
Município de Alcochete: Tradições e Património, Aventura e Natureza,
Gastronomia e Eventos Culturais.

Pormenores do concelho, artesanato, doçaria regional e muita animação foram
algumas das valências que caracterizaram o stand de Alcochete que esteve em
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exposição, na Bolsa de Turismo de Lisboa, na FIL, no Parque das Nações em
Lisboa, entre os dias 16 e 20 de Janeiro p.p..

Durante os quatro dias de exposição, o stand foi palco de diversas mostras de
artesanato, provas de doçaria regional e espectáculos musicais, bem como a
constante oferta de suportes de informação turística desafiando, assim, os mais
curiosos a visitar, a conhecer e a sentir a nossa terra.

O artesanato representou-se através da Escola Comunitária e dos artesãos Sr.
António Cruz com as composições em concha de ostra e o Sr. António Marques
com as miniaturas em madeira de embarcações tradicionais do Tejo.

No âmbito da gastronomia, os visitantes puderam saborear o tradicional Arroz
Doce Branco e as fogaças de Alcochete, acompanhadas pelo famoso Moscatel
de Setúbal.

Os apontamentos musicais estiveram a cargo de “Os Gaiteiros de Alocchete” da
Associação GilTeatro, da Charanga da Banda Imparcial 15 de Janeiro de 1898,
do Grupo de Sevilhanas de Alcochete e do Grupo Cultural Danças e Cantares da
Fonte da Senhora.

A presença de Alcochete neste certame turístico saldou-se de forma
extremamente positiva, tendo em conta as muitas centenas de visitantes que
fizeram questão de conhecer as tradições e a cultura que se vivem no Município.”

A Câmara tomou conhecimento.

3 – 110º Aniversário da Restauração do Concelho

“O Município de Alcochete comemorou, no passado mês de Janeiro, uma das
datas mais emblemáticas da sua história: a Restauração do Concelho. A Câmara
Municipal assinalou o 110º aniversário da efeméride com um conjunto de
iniciativas que reavivaram toda a emoção e alegria que caracterizou o 15 de
Janeiro de 1898.
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A sessão solene comemorativa dos 110 Anos da Restauração foi um dos
momentos altos da programação de 2008, na qual a Câmara Municipal
homenageou personalidades e instituições que, durante o seu percurso,
contribuíram para o engrandecimento do Concelho.

Com a atribuição da medalha D. Manuel I, a Câmara Municipal distinguiu a
Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898, a Sociedade Filarmónica Progresso
e Labor Samouquense e a Fundação João Gonçalves Júnior pelos serviços
distintos e meritórios prestados ao Município e aos seus habitantes.

Com a medalha da Restauração, a Autarquia homenageou o fadista João Ferreira
Rosa e a professora Eugénia Casadinho Macedo por contribuírem, de forma
notória, para uma comunidade mais solidária e fraterna.

Depois da homenagem pública, a sessão solene prosseguiu com um
apontamento musical com André Santos na guitarra a solo e Nuno Tavares ao
piano. Os dois artistas integram o projecto “Raízes” e apresentaram o novo
reportório intitulado “Expressões” composto exclusivamente por temas originais.”

A Câmara tomou conhecimento.

4 – Moção da ANAFRE sobre Projecto de Lei Eleitoral para as Autarquias

- A Câmara tomou conhecimento da Moção da delegação Distrital de Setúbal da
ANAFRE, sobre a posição subscrita pelo PS/PSD ao projecto de Lei Eleitoral para
as Autarquias Locais.

5 – Tomada de posição do Conselho Geral da ANMP sobre o Projecto de Lei
431/X – Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias

- A Câmara tomou conhecimento da Tomada de Posição do Conselho Geral da
ANMP, reunido em 31 de Janeiro de 2008, sobre o Projecto de Lei 431/X – Lei
Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais e que em síntese conclui o seguinte:
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1 – Manifesta a sua discordância em relação ao Projecto de Lei 431/X, nos
termos e fundamentos constantes do documento e em particular no que ao papel
dos Presidentes de Junta de Freguesia na Assembleia Municipal diz respeito;

2 – Manifesta a total disponibilidade para, um diálogo com os Partidos
Políticos e os Órgãos de Soberania, contribuir para a melhoria do sistema
eleitoral e de funcionamento das Autarquias Locais, para a qual mandata o
Conselho Directivo.

¾ Pelo Senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foram prestadas as seguintes informações:

Exposição “Corpos” inicia programa cultural de 2008
-“ A exposição de escultura e desenho “Corpos” de Rogério Timóteo,
inaugurada no passado dia 2 de Fevereiro, na Sala Polivalente do Fórum
Cultural de Alcochete, deu formamelmente início ao programa cultural de 2008
no concelho de Alcochete.

Um conjunto de seis esculturas em mármore e ferro e dez desenhos integram a
mostra patente até ao próximo 13 de Abril, numa abordagem pelo universo do
corpo humano (masculino e feminino).

Com uma obra e trabalho absolutamente notáveis, Rogério Timóteo tem
trabalhos seus de arte pública em vários locais da região de Lisboa, estando
representado em colecções particulares um pouco por toda a Europa Central.

“Corpos” inicia assim o ano cultural subordinado ao eixo temático do corpo.

O corpo tem uma linguagem própria em cada cultura. Nos dias de hoje, o corpo
assume um protagonismo sem precedentes em quase todas as sociedades e
culturas. Cada vez mais exposto, o pudor deixou progressivamente, ao longo do
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século XX, de controlar os corpos, sendo que estes apresentam-se cada vez
mais desprovidos de roupas sem que isso cause qualquer tipo de estranheza no
quotidiano em quase todos os países do mundo.
Ao longo do ano de 2008 realizar-se-á um vasto conjunto de actividades sobre a
temática do corpo, vocacionadas para vários públicos, que pretende mostrar a
infinita variedade de interpretações e possibilidades que o corpo humano
apresenta, com um carácter quer didáctico quer lúdico, com especial destaque
para o teatro e para a dança, afinal de contas manifestações artísticas onde o
corpo assume maior expressão.

Já no próximo dia 9 de Fevereiro, às 17h00, no Fórum Cultural de Alcochete, o
Professor Doutor Jorge Crespo, apresentará a conferência “A Civilização do
Corpo”, a primeira de “12 Conversas Sobre o Corpo”.

A Câmara tomou conhecimento.

¾ Pelo Senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi
prestada a seguinte informação:

- Convívio de Futsal

- “ No âmbito do programa de promoção da actividade física no 1º Ciclo de
Escolaridade, decorreu no dia 26 de Janeiro, entre as 10 e as 12 horas, no
Pavilhão Desportivo do Samouco, o Convívio de Futsal destinado a todos os
alunos dos 3º e 4º anos de escolaridade do concelho de Alcochete.

Este Convívio teve como objectivo principal a sensibilização das crianças para a
actividade desportiva, em particular para o Futsal.

A Divisão de Desporto convidou os Clubes do concelho que possuem a
modalidade de Futsal, a divulgar e dar a conhecer as suas equipas de formação,
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disponibilizando um momento para a apresentação de alguma informação
(folheto/ficha) aos participantes desta actividade.

Esta actividade registou um balanço positivo, pois contou com a presença de
meia centena de crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico e alguns Encarregados de
Educação nas bancadas, possibilitando às crianças uma manhã de actividades
desportivas relacionadas com o Futsal.

O enquadramento técnico foi assegurado pelos técnicos da Divisão de Desporto e
por 8 alunos do Curso Tecnológico de Desporto da Escola Secundária de
Alcochete.

A Câmara Municipal de Alcochete disponibilizou o transporte a todos os
participantes e ofereceu o lanche e um diploma/certificado de participação na
actividade.”

A Câmara tomou conhecimento.

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE
Sr. Miguel Boieiro:

Apelou a uma boa colocação de voz dos participantes na reunião de Câmara, de
forma a se tornarem audíveis para os munícipes que assistem às reuniões.

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.
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ENCERRAMENTO

E nada mais havendo a tratar, pelas 18:30 horas, o Senhor Presidente declarou
encerrada a reunião da qual, para constar, se lavrou a presente acta que eu,
Idália Maria Coelho Fonseca Bernardo, Chefe de Secção de Taxas e Licenças,
subscrevo e assino.
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