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a) Assunto não agendado na Ordem do Dia 
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Aos onze dias do mês de Junho do ano dois mil e oito, nesta Vila de Alcochete e 

Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelas quinze horas, 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 dois milhões, trezentos e cinco mil e setenta e um 

euros e sessenta e oito cêntimos. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

PAGAMENTOS 
 

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

despesas no valor de duzentos e setenta e sete mil, duzentos e onze euros e 

dezassete cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento emitidas do 

número 4641 ao número 4778. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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ACTA 
 
A Câmara deliberou aprovar a acta da reunião ordinária realizada em 28 de Maio 

de 2008 por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção do senhor Vereador 

Arnaldo Teixeira, por não ter estado presente. 

 

 

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 David Lopes Simões, referente à 

construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e sótão, sita na 

Quebrada Norte, Lote 100, em Alcochete (alterações). 

Proc.º N.º AE.105.05 (H) 

 

b) Projecto de arquitectura apresentado por Bebilusa – Indústria e Comércio de 

Bebidas, Lda., referente à construção de um armazém, sito no Batel, Lote 34, em 

Alcochete (alterações). 

Proc.º N.º AE.194.05 

 

c) Projecto de arquitectura apresentado por Olá Construções, Lda., referente à 

construção de um edifício de 4 pisos com cave e sótão, sito na Urbanização 

Cerrado da Praia, Lote 15, em Alcochete (alterações). 

Proc.º N.º AE.152.06 (H) 

 

d) Projecto de arquitectura apresentado por Olá Construção, Lda., referente à 

construção de um edifício de 4 pisos com cave e sótão, sito na Urbanização 

Cerrado da Praia, Lote 16, em Alcochete (alterações) 

Proc.º N.º AE.153.06 (H) 
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e) Projecto de arquitectura apresentado por Identificável, Unipessoal, Lda., 

referente à adaptação de uma loja a Parafarmácia e Clínica Médica e Dentária, 

sita na Alameda Júlio Dinis, n.º 67, r/c Esq.º, em S. Francisco. 

Proc.º N.º AE.066.07 

 

f) Projecto de arquitectura apresentado por António Pedro da Silva Martins, 

referente à construção de um anexo de apoio agrícola (legalização), sito na 

Quinta das Hortas, Cardeeiras, em Alcochete (alterações). 

Proc.º N.º LE.005.06 

 

g) Projecto de arquitectura apresentado por J. Mendes & Félix, Lda., referente à 

alteração do r/c de um edifício de 4 pisos com cave destinado a centro clínico, 

sito na Rua Chão do Conde, n.º 5, em Alcochete. 

Proc.º N.º LE.061.06 

 

h) Projecto de arquitectura apresentado por Vítor Manuel da Conceição Martins 

Parreira Silva, referente à adaptação de um estabelecimento comercial a café 

com venda de pão, sito na Rua Cerradinho da Praia, n.º 71, em Alcochete. 

Proc.º N.º LE.029.07 

 

i) Projecto de arquitectura apresentado por Olívia Maria Nobre Mateus da Silva, 

referente à alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar de dois pisos e 

cave, sita em Vale de Mouros Estrada das Hortas, Alcochete. 

Proc.º N.º LE.006.08 

 

j) Projecto de arquitectura apresentado por Joaquim Gabriel Rosado Gouveia 

Marques e Rosa Maria M. R. Marques, referente à construção de um lar para 

idosos, sito na Conceição dos Matos, em Samouco. 

Proc.º N.º LE.007.08 

 

k) Projecto de arquitectura apresentado por Maria Teresa dos Santos Piuça 

Rocha, referente à construção de um conjunto habitacional, sito na Quinta da 

Bracieira, em Alcochete. 

Proc.º N.º LE.009.08 
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l) Projecto de arquitectura apresentado por Fernando José Fernandes Crispim, 

referente à alteração de um edifício de 2 pisos, sito na Rua do Século, n.º 43 e 

Rua do Poço, n.º 1, em Alcochete. 

Proc.º N.º LE.019.08 

 

m) Projecto de arquitectura apresentado por Jomatel, Empresa de Materiais de 

Construção, SA, referente à construção de uma instalação de armazenamento de 

produtos derivados do petróleo, sito no Loteamento Industrial do Batel, Lote 2, em 

Alcochete. 

Proc.º N.º LC.003.07 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

2 – LOTEAMENTO 

 

Pedido apresentado por Wonder Plano Unipessoal, Lda., para alteração ao 

loteamento sito em Porto Velho, Samouco. 

Proc.º N.º LU.004.06 

 

O assunto foi retirado da reunião. 

 

 

3 – PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS 

 

Pedido de isenção do pagamento de taxas de publicidade, apresentado por Casa 

do Benfica em Alcochete. 

Proc.º N.º VP.022.08 

 

Pelo Senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«Na sequência do pedido apresentado pela Casa do Benfica em Alcochete, para 

a ocupação da via pública com 3 mastros na frente da sua sede, o qual foi objecto 
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de parecer favorável, através de informação técnica do GRIU, foi solicitado pela 

mesma a isenção do pagamento da respectiva taxa. 

 

A situação em apreço enquadra-se no previsto no artigo 38.º, n.º 1 do 

Regulamento da Publicidade do Município de Alcochete, que refere que: “A 

afixação ou inscrição de publicidade em instalações de entidades locais de 

natureza social, cultural, humanitária ou desportiva pode ser isenta do pagamento 

das taxas previstas no presente Regulamento, mediante deliberação da Câmara 

Municipal.” 

 

Proponho o seguinte: 

 

A isenção do pagamento da taxa prevista para a colocação dos referidos mastros, 

no valor de € 138,00 (cento e trinta e oito euros).» 

 

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

proposta por unanimidade. 

 

 

PEDIDO DE FRACCIONAMENTO DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE 

ÁGUA – CLIENTE N.º 1271200 

 

Pelo Senhor Vice-Presidente António Luís Lucas Rodrigues, foi apresentada a 

seguinte proposta: 

 

«O Sr. João Santos Mimo (consumidor n.º 1271200) apresentou um pedido de 

fraccionamento da factura no valor de € 250, 06 (duzentos e cinquenta euros e 

seis cêntimos), referente ao seu consumo de água, alegando ter tido uma ruptura 

num cano e não ter possibilidades de efectuar o pagamento da factura na íntegra. 

 

Face ao exposto, proponho que, ao abrigo do artigo 85.º do Regulamento de 

Água do Município de Alcochete, o referido valor seja fraccionado em 4 

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

fraccionamento em 4 prestações, por unanimidade. 

 

 

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO SAMOUCO   a) 

 

Pelo Senhor Vereador Paulo Machado foi apresentada a seguinte proposta: 

 

«A Associação de Pais do Samouco, no decurso do ano lectivo, tem vindo a 

adquirir alguns equipamentos que pretende doar ao Pré-Escolar e Escola Básica 

do Samouco. 

 

Nesse sentido, propõe-se a doação dos seguintes equipamentos: 

 

Para o Pré-Escolar: 

Desumidificador, cinco trotinetes, cinco capacetes, um conjunto de patins com 

capacete e protecções de braços e pernas. 

 

Para a Escola Básica: 

 

Três televisores, três suportes de parede, quatro leitores de DVD, duas antenas 

de interior, dois computadores em 2.ª mão, um computador portátil e um leitor 

VHS.» 

 

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

de doação, por unanimidade. 

 

 

SUBSÍDIOS 
 

� Pelo Senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

1 – Licenças “Especial de Ruído” 
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Proponho que o Órgão Executivo Colegial do Município delibere acerca da 

atribuição dos subsídios que a seguir se enunciam: 

 

� Sociedade Recreativa de S. Francisco - € 30,00; 

� Associação Cultural Recreativa e Desportiva do Rancho Folclórico Danças e 

Cantares do Passil - € 30,00; 

� Futebol Clube de S. Francisco - € 30,00; 

� Associação Cultural e Desportiva da Comissão de Moradores do Bairro 25 de 

Abril - € 30,00 

 

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

unanimidade. 

 

 

INFORMAÇÕES 

 

� Pelo Senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves 

Machado foram prestadas as seguintes informações: 

 

1 – “A Ilha dos Imortais” no Fórum Cultural de Alcochete 

 

«”A Ilha dos Imortais” é a proposta de pintura que Tereza Trigalhos apresenta na 

Sala Polivalente do Fórum Cultural de Alcochete, num conjunto de onze telas de 

grandes dimensões. 

 

Inaugurada na passada sexta-feira, 6 de Junho, esta exposição é a segunda 

grande mostra no âmbito do eixo temático para a cultura neste ano de 2008 – O 

Corpo. 

 

Ousada e intrigante, “A Ilha dos Imortais” pode ser vista e apreciada diariamente 

até ao próximo dia 10 de Agosto. 
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De referir que Tereza Trigalhos é uma conceituadíssima artista plástica com um 

currículo e trabalho invejáveis, sendo de destacar, entre outras, o conjunto de 

exposições já realizadas em Nova Iorque.» 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

2 – LLOYD COLE ESGOTA FÓRUM CULTURAL 

 

«No âmbito do ciclo anual de grandes eventos no Fórum Cultural de Alcochete 

“Eles Vêm Aí…” e depois de já termos tido o privilégio de ver e ouvir Mário 

Laginha, Bernardo Sassetti, Clã, Mundo Cão, Jorge Palma e a peça de teatro “A 

Gargalhada de Yorick” com André Gago e Joaquim Nicolau, o senhor que seguiu 

foi Lloyd Cole, na noite de 30 de Maio. 

 

Extraordinariamente bem disposto e comunicativo, Lloyd Cole surgiu em 

Alcochete, na única data agendada para Portugal, apenas com a companhia de 

duas guitarras para um concerto absolutamente acústico e maravilhosamente 

intimista. 

 

Com um auditório lotado, aos primeiros acordes da noite Lloyd Cole já tinha todo 

o público na mão que, ao longo de quase duas horas, viu, ouviu e aplaudiu um 

alinhamento pautado pela sua carreira a solo, com especial destaque para o mais 

recente “Antidepressant”, sem deixar esquecer algumas das músicas mais 

emblemáticas dos anos 80 aquando dos The Commotions como “Are You Ready 

To Be Heartbroken?”, “Forest Fire”, “My Bag” e “Rattlesnakes”, entre outras. 

 

E foi ao som de um desses grandes hinos dos anos 80 que Lloyd Cole se 

despediu do Fórum Cultural de Alcochete. “Jennifer She Said” foi o momento por 

que todos aguardavam e em plenas vozes foi cantado por uma plateia 

absolutamente rendida aos cantos e encantos do músico, naquela que, depois de 

muitas noites memoráveis, terá sido certamente a noite mais inesquecível até à 

data do Fórum Cultural de Alcochete.» 
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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 15:35 horas, o Senhor Presidente declarou 

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

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

subscrevo e assino. 


