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Aos três dias do mês de Março 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 e Rosália Maria Vila Cova Caetano Barbosa.

Não compareceu o senhor Vereador Arnaldo Matias Sena Teixeira por motivo
considerado justificado.

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 oitocentos e oito mil cento e setenta e dois euros e
dezasseis cêntimos.

A Câmara tomou conhecimento.

PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou a Câmara que foi autorizado o pagamento das
despesas no valor de duzentos e cinquenta e três mil oitocentos e trinta e seis
euros e sete cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento emitidas do
número 2391 ao número 2678.

A Câmara tomou conhecimento.
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ACTAS

A Câmara deliberou aprovar as actas das reuniões ordinárias realizadas em 9 de
Janeiro de 2008, 23 de Janeiro de 2008, por unanimidade, bem como a acta da
sessão extraordinária realizada em 13 de Fevereiro de 2008 também por
unanimidade.

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO

1 – PROJECTO APROVADO

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 do projecto
seguinte:

Projecto de arquitectura apresentado por Horticilha, Agro-Indústria, SA,
referente à construção de um armazém de compostos, sito na Cilha, Estrada
Nacional Nº 5, Km10, Alcochete.
Proc.º N.º LE.081.07(I)

A Câmara tomou conhecimento.

2 - AVERBAMENTO
Pedido de averbamento apresentado por Espaço Germinado – Promoção
Imobiliária, Ldª, do Procº N.º LE.048.07, referente à construção de um
armazém, sito no Sítio dos Cabeços, Alcochete, que se encontra em nome de
Deolinda Lúcia Baltazar Destapado, para nome da firma requerente.

A Câmara tomou conhecimento.
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3 – LOTEAMENTO

a) Pedido de substituição de lotes hipotecados apresentado por Brinca &
Rodrigues, Lda., referente ao loteamento sito na Quinta da Praia, Samouco.
Proc.º N.º E-1/00
Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
“ Relativamente ao pedido de substituição da hipoteca dos lotes 6,7 e 8, pela
hipoteca dos lotes 10 e 11 e em conformidade com a informação técnica emitida,
proponho o deferimento da referida pretensão dado a mesma não apresentar
qualquer inconveniente para o munícipe, uma vez que os lotes propostos para
substituir os actualmente hipotecados, têm um valor não inferior a estes.”
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade.

b) Pedido de cancelamento de hipoteca apresentado por Brinca & Rodrigues,
Lda., referente ao loteamento sito na Quinta da Praia, Samouco.
Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
“ Proponho que o cancelamento da hipoteca dos lotes 6, 7 e 8 seja efectuada em
simultâneo com a escritura de hipoteca dos lotes 10 e 11 a favor do Município.”

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

DIVISÃO FINANCEIRA

1ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE 2008-2011 – PLANO
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES
2008-2011
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Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta elaborada pela
Divisão Financeira:

“ A primeira alteração às Grandes Opções do Plano de 2008 apresenta uma
modificação no valor de €295 212,00.

As Actividades Mais Relevantes registam uma modificação no montante de €295
212,00, ou seja, foram reforçadas acções no valor de €83 710,00 e anuladas
acções no montante de €378 922,00.

O Plano Plurianual de Investimentos regista uma modificação com valor nulo, ou
seja, foram reforçadas e anuladas acções no valor de €124 532,00.

Assim, proponho:

1 – A aprovação da 1ª Alteração às Grandes Opções do Plano, que apresenta
uma modificação no valor de €295 212,00;

2 – A aprovação da 1ª Alteração às Actividades mais Relevantes, que regista uma
modificação no valor de €295 212,00;

3 – A aprovação à 1ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos que
apresenta uma modificação de valor nulo.”

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta, por
maioria, com 2 abstenções do PS e 4 votos a favor da CDU, bem como anexar os
referidos documentos como Doc. 1.

1ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2008

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta elaborada pela
Divisão Financeira:
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“ A primeira alteração do Orçamento de 2008 reforçou e anulou o valor das
Despesas Orçamentais em €533 651,00.

As Despesas Correntes foram reforçadas e anuladas no valor de €421 922,00
cujos valores estão registados em parte nas Actividades Mais Relevantes.

As Despesas de Capital foram reforçadas e anuladas no valor de €111 729,00
cujos valores estão registados no Plano Plurianual de Investimentos.

Assim, proponho:

A aprovação da 1ª Alteração ao Orçamento da Despesa que importa em reforços
e anulações das rubricas orçamentais, no valor de €533 651,00.”

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta, por
maioria, com 2 abstenções do PS e 4 votos a favor da CDU, bem como anexar os
referidos documentos como Doc. 2.

DIVISÃO JURÍDICA E DE FISCALIZAÇÃO

DECLARAÇÃO

DE

INTERESSE

PÚBLICO

MUNICIPAL

DO

EMPREENDIMENTO AL FOZ

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:

“O empreendimento “Al Foz” constitui uma importante referência de qualidade
turística no concelho de Alcochete sendo mesmo pioneiro no tipo de oferta que
proporciona aos seus munícipes e visitantes.

A realização de eventos de âmbito local e nacional no domínio recreativo, turístico
e gastronómico tem contribuído para a promoção e divulgação do nosso
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Município e tem sido capaz de angariar os mais rasgados elogios por parte de
importantes e destacadas figuras da nossa sociedade, da política à cultura.
Por outro lado, a infra-estrutura, em si mesma, contribuiu para a recuperação
paisagística da zona e respectiva envolvente fazendo justiça à beleza que nela
existe fazendo realçar a orla ribeirinha.

Face ao exposto, proponho e submeto a deliberação de Câmara o
reconhecimento do interesse público municipal “Al Foz”, fazendo justa
homenagem à mais valia que proporcionou no passado e proporciona no
presente aos munícipes e visitantes do Município de Alcochete.

O Grupo “Al Foz” sempre demonstrou e demonstra um enorme sentido de
responsabilidade social, nomeadamente auxiliando e apoiando, gratuita e
altruisticamente o Município de Alcochete e os seus agentes sociais, culturais,
recreativos e humanitários, pelo que se considera que essa postura notável
perante a comunidade deve ser reconhecida mediante o reconhecimento e
declaração do seu interesse público municipal.”

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

ADJUDICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA “ FORNECIMENTO DE
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO PARA A NOVA BIBLIOTECA”- Procº M-08/07
Pelo senhor Vereador Paulo Machado foi apresentada a seguinte proposta:

“ Na sequência do Concurso Público referido em epígrafe, serve a presente para
submeter à consideração da Câmara Municipal o relatório final de avaliação do
mérito das propostas e respectiva proposta de adjudicação à firma Scandinavian
Design, Limitada, pelo custo total do fornecimento de €139 077,17, ao qual de
adiciona o IVA de €29 206,21, totalizando a importância de €168 283,38.”
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta por unanimidade.

SUBSÍDIOS
¾ Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
- “ De acordo com o protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Alcochete
e a Fundação João Gonçalves Júnior propõe-se a atribuição de um subsídio no
valor de €79 520,38, referentes aos anos de 2004,2005 e 2006, a ser pago em
dez tranches mensais de €4 185,28 durante o ano de 2008, equivalendo a um
total de €41 852,80 e em nove tranches mensais de €4 185,28 no ano de 2009
equivalendo a €37 667,52, conforme plano de pagamentos acordados entre
ambas as entidades.”
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade. Não votou o Vereador Paulo Alexandre Meireles de
Carvalho Alves Machado, ao abrigo da alínea a) do artigo 44º do CPA e do artigo
18º do Regimento da Câmara Municipal de Alcochete.

¾ Pelo Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foi apresentada a seguinte proposta:

1 – “ O Centro Português de Geo-História e Pré-História está a organizar a
realização das “Jornadas de Arqueologia do Vale do Tejo, em Território
Português”, que terão lugar no Museu da Cerâmica de Sacavém (Loures), de 3 a
6 de Abril do presente ano. O objectivo seta iniciativa prende-se com a divulgação
dos resultados dos mais recentes trabalhos decorrentes da temática arqueológica
e paleontológica, dentro do território do Vale do Tejo, em espaço português.

Ao Município de Alcochete foi formalmente solicitado o apoio nesta jornadas,
através de uma visita guiada ao Núcleo Sede do Museu Municipal, inserido no
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programa dessas mesmas jornadas e a participação de um elemento do
executivo na Comissão de Honra, bem como apoio monetário e de divulgação. O
Museu Municipal de Alcochete foi, igualmente, convidado a participar com uma
comunicação sobre a temática das jornadas.

Pelo exposto, propõe-se a atribuição de apoio financeiro de e250,00 ao Centro
Português de Geo-História e Pré-História, para apoiar a realização desta
iniciativa.”

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

Pelo Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foram apresentadas
as seguintes propostas:

1 – Por ocasião da passagem do 3º aniversário do Sport Clube do Samouco,
proponho a atribuição de um subsídio de €350,00, para fazer face às despesas
decorrentes com as comemorações do mesmo.”
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade.

2 – “Por ocasião da passagem do 13º aniversário da Associação Equestre de
Alcochete, proponho a atribuição de um subsídio de €350,00, para fazer face às
despesas decorrentes com a realização do passeio equestre para assinalar o seu
aniversário.”

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

3 – “ O Vulcanense Futebol Clube está a promover a formação desportiva nas
modalidades de Andebol e Ténis.
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De acordo com o artigo 3º 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;
b) Cobertura dos encargos com arbitragem.

Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €267,50 para
fazer face aos encargos acima referenciados.”

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

4 – “A Casa do Benfica em Alcochete está a promover a formação desportiva na
modalidade de Futsal.

De acordo com o artigo 3º do regulamento de Apoio ao Movimento Associativo a
Câmara Municipal de Alcochete passou a assumir, relativamente aos escalões de
formação das modalidades federadas:

c) Cobertura de todos os encargos de inscrições e seguros dos jogadores;
d) Cobertura dos encargos com arbitragem.

Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €1 818,55 para
fazer face aos encargos acima referenciados.”

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

5 – “ Por ocasião da passagem do 31º Aniversário do Futebol Clube de S.
Francisco, proponho a atribuição de um subsídio de €350,00, para fazer face às
despesas decorrentes das várias iniciativas como sejam: futsal, patinagem,
snocker, sueca e futebol de onze que irão organizar durante as comemorações
do seu aniversário.”
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade.

INFORMAÇÕES

¾ Pelo Senhor Presidente foram prestadas as seguintes informações:

1 – Inspecção Ordinária Sectorial - IGAL

“No seguimento da acção inspectiva ordinária sectorial realizada pela Inspecção
Geral da Administração Local junto do Município de Alcochete, impõe-se sujeitar
ao conhecimento do órgão colegial executivo do Município o respectivo relatório
final.

Assim, submeto a apreciação e conhecimento da Câmara Municipal o seu
conteúdo integral e proponho a sujeição ao conhecimento do Exmo Presidente do
órgão deliberativo do Município em cumprimento das orientações daquela
entidade tutelar.”

A Câmara tomou conhecimento.

2 – Reunião de Câmara descentralizada na freguesia de S. Francisco

“ Considerando que:

- Na reunião de Câmara, efectuada no dia 9 de Janeiro de 2008, 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 conformação do respectivo local será
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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 S. Francisco no dia 19 de
Março de 2008;

- Que após contacto com a senhora Presidente da Junta de Freguesia de S.
Francisco, o Salão Nobre da Junta de Freguesia de S. Francisco encontra-se
disponível para o efeito.

Informo:

A segunda reunião de Câmara descentralizada efectuar-se-á no próximo dia 19
de Março de 2008, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de S. Francisco, pelas
21 horas.

A Câmara tomou conhecimento.

3 – Acção de Sensibilização da Protecção Civil “Zé Baril” – Mestre da
Protecção Civil” – 2008

- “Dando continuidade aos pressupostos estratégicos inerentes ao Gabinete
Municipal de Protecção Civil, dinamizou-se no dia 29 de Fevereiro, no âmbito das
Comemorações do Dia Internacional da Protecção Civil acções preventivas com o
objectivo de sensibilizar a comunidade escolar para a adopção de uma política de
segurança, procurando, de uma forma divertida, alertar para os perigos que os
rodeiam, dando a conhecer as regras básicas de segurança que podem pôr em
prática e ao mesmo tempo aproximá-los dos “Soldados da Paz”.

Apostar na prevenção, através de conselhos, dar a conhecer às crianças os
procedimentos a ter em situações de emergência, de forma a absorverem
conhecimentos, levantarem muitas questões e sensibilizarem os mais velhos a
pensar e repensar os seus próprios procedimentos.
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Uma aposta do Serviço Municipal de Protecção Civil, em parceria com a
Associação Humanitária dos Bombeiros de Alcochete, a Associação Nacional dos
Bombeiros Profissionais, a Associação Cinotécnica de Busca e Salvamento e o
Agrupamento Vertical de Escolas de Alcochete, que envolveu cerca de 180
crianças do Ensino Básico do primeiro ciclo do Concelho de Alcochete, no Largo
de S. João, num conjunto de iniciativas integradas no Projecto de Sensibilização
“Zé Baril” – Mestre da Protecção Civil”.

A Câmara tomou conhecimento.

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

1 – Regulamento de Organização dos Serviços Municipais – metodologia
para a implementação

“Na sequência da aprovação do regulamento de Organização dos Serviços
Municipais no passado dia 13 e no sentido de validar a decisão política então
tomada, torna-se necessário dar início ao processo de implementação deste novo
regulamento, cuja importância estratégica e implicações profundas nos processos
de Gestão Municipal impõe o desenvolvimento de uma metodologia que garanta
a eficácia do processo e a satisfação de eleitos, trabalhadores e cidadãos.

A metodologia de instalação, que a seguir se apresenta, foi pensada de forma a
garantir a participação dos trabalhadores no processo de construção das
respectivas Unidades Orgânicas (UO). Para tal, prevê os meios humanos
necessários ao seu correcto desenvolvimento e os instrumentos necessários à
agilização e celeridade de um processo naturalmente complexo.

1 – Etapas de implantação

a- Aprovação de metodologia de implementação pelo executivo municipal
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b- Apresentação interna do ROSM e da metodologia de instalação
c – Aprovação pela Assembleia Municipal do ROSM
d- Período para a publicação em “Diário da República”
e – Processo de implantação do ROSM
f – Processo de decisão sobre o provimento dos lugares de direcção das UO
g – Definição dos Grupos de Acção (GA)
h – Preparação do Manual de Gestão-tipo
i – Elaboração dos Manuais de Gestão das UO
j – Planeamento e afectação de recursos ao funcionamento das UO
k – Entrada em funcionamento da nova estrutura organizacional

2 – Grupos de Acção – Definição e responsabilidades

a – Os Grupos de Acção são constituídos por 3 ou 5 pessoas, consoante se trate
de Gabinete ou Divisão, devendo incluir pessoas com experiência no âmbito de
intervenção da UO.

b – O eleito responsável pelo pelouro preside à equipa e estabelece as
prioridades para o cumprimento integral e inequívoco das tarefas estabelecidas
no cronograma. É responsável pela nomeação da liderança técnica do Grupo de
Acção.

c – Os Grupos de Acção são responsáveis pela elaboração documental
(organograma; competências de cada sector/área; descrição de funções dos
trabalhadores;

definição

de

responsabilidades

e

autoridade/matriz

de

responsabilidades; definição de circuitos de comunicação; definição dos
processos; definição dos procedimentos) e pelo planeamento da afectação de
recursos; são ainda responsáveis por alargar o pensamento da UO ao nível da
mobilização de todos os trabalhadores no âmbito de actuação dos serviços
prestados e da responsabilidade colectiva.

d – Os Grupos de Acção desenvolvem a sua actuação em articulação
permanente com a EGO1, responsável pela descodificação de conceitos e
clarificação de dúvidas na construção documental.
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e – Todos os trabalhadores são co-responsáveis pelo apoio e transmissão de
conhecimento ao Grupo de Acção, no âmbito da sua actuação.

Esta metodologia será explicitada em cronograma a definir.”

A Câmara tomou conhecimento.

2 – Andante inicia programa de promoção infantil “… E Porque Hoje É O
Último Domingo do Mês”

“ No seguimento de uma política cultural diversificada e virada para uma
abrangência total de públicos, a Câmara Municipal iniciou no passado dia 24 de
Fevereiro, no Fórum Cultural de Alcochete, o programa cultural para a infância “…
E Porque Hoje é o Último Domingo do Mês”.

Este programa surge da boa experiência realizada no passado com o “XXS –
Programa de Promoção Cultural para Bebés e Crianças”, no contexto de
movimentação de crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 12 anos
em contexto familiar, numa forma de estimular a família para a importância do
envolvimento das crianças com produtos culturais, tornando-os em futuros
públicos críticos e consumidores de cultura.

Assim, com data marcada para todos os últimos domingos do mês, o programa
teve início em Fevereiro com a apresentação do espectáculo de teatro, poesia e
música “Às Avessas” pela Andante Associação Artística, exemplo exímio de um
trabalho que visa a promoção de uma cultura de qualidade com base no estímulo
e na promoção da leitura.

“Às Avessas” vira o mundo do avesso, de forma a olharmo-lo de maneira
diferente, numa perspectiva do prazer que os livros podem proporcionar e como
eles nos podem ensinar a ver as coisas de outro ponto de vista.
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Com um início absolutamente fantástico, o programa “… E Porque Hoje é o
Último Domingo do Mês” prolongar-se-á ao longo de todo o ano com um conjunto
de actividades tão variadas quanto o teatro, ateliês, horas do conto, dança,
música e animações de rua entre outros, numa manifesta vertente educativa de
qualidade e abrangente em termos de manifestações artísticas.
O programa prossegue já no próximo dia 30 de Março com o espectáculo musical
infantil “A Banda Animais de Palco”, também no Fórum Cultural.”

A Câmara tomou conhecimento.

3 – Mês da Juventude arranca em grande com os “Clã”

“ Foi perante um Fórum Cultural de Alcochete absolutamente esgotado que a
banda portuense “Clã” deu início, no passado dia 1 de Março, à programação
comemorativa do Mês da Juventude, que se prolongará até 4 de Abril.

Ao longo de quase duas horas de concerto a banda formada pela carismática
Manuela Azevedo, Hélder Gonçalves, Miguel ferreira, Pedro Biscaia, Pedro Rito e
Fernando Gonçalves, desfilou um conjunto de 21 temas, com especial incidência
no último trabalho de originais, “Cintura”, editado no final do ano passado, sem
deixar passar outros que fazem dos “Clã” um dos nomes maiores do panorama
musical nacional como “Dançar na corda bamba”, “GTI”, “Topo de Gama”, “O
sopro do coração”, “Loja de porcelanas”, “Eu ninguém” ou “H2omem” entre
outros.

Mas o grande momento do que foi uma noite absolutamente mágica no Fórum
Cultural de Alcochete ficou guardado para o final do primeiro encore, onde
Manuela Azevedo começou por interpretar “Problema de Expressão” para deixar
o público, em uníssono, poupar-lhe a voz e cantar em absoluta sintonia aquele
que é certamente um dos grandes temas da banda.

Arrebatador e único não são adjectivos suficientemente exemplificativos para
explicar a noite de 1 de Março, mas certamente motivadores para a continuação
da aposta da autarquia num programa de promoção cultural de qualidade.
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O Mês da Juventude continua com um vasto conjunto de actividades culturais
como um Workshop de DJ, a apresentação do filme “Falar Disso” que aborda a
temática da sexualidade e dois grandes momentos musicais no Fórum Cultural:
dia 15 Mazgani e dia 29 Mundo Cão.

A Câmara tomou conhecimento.

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 19:00 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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