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Aos seis dias do mês de Agosto 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, 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, Arnaldo Matias Sena Teixeira e 

Rosália Maria Vila Cova Caetano Barbosa. 

 

Não compareceram os senhores Vereadores José Luís dos Santos Alfélua 

Ferreira (por se encontrar de férias) e José Dias Inocêncio. 

 

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, seiscentos e dez mil quinhentos e 

sessenta euros e sessenta e sete cêntimos. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

PAGAMENTOS 
 

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

despesas no valor de duzentos e sessenta e nove mil noventa e oito euros e 

noventa e oito cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento emitidas 

do número 5814 ao número 6005. 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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INTRODUÇÃO DE NOVOS ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO 
 

A Câmara deliberou, por unanimidade, introduzir, para análise e deliberação, um 

assunto não incluído na ordem do dia da reunião, dada a urgência de deliberação 

imediata sobre o mesmo. 

 

 

ACTA  
 

A Câmara deliberou, aprovar por unanimidade, a acta da reunião ordinária 

realizada em 23 de Julho de 2008. 

 

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 Mavepa – Sociedade de 

Construções, Lda., referente à construção de um edifício de 3 pisos, sótão e 

garagens, sito na Rua do Poço, em Alcochete. 

Proc.º N.º LE.038.08 (H) 

 
b) Projecto de arquitectura apresentado por José Augusto Santos Cardoso, 

referente à construção de um edifício de 2 pisos com sótão, anexo e muro, sito na 

Urbanização do Passil, Lote 6, Passil, em Alcochete. 

Proc.º N.º CP.1.08 (H) 

 



Reunião de 2008.08.06  
Acta n.º 17 

6

A Câmara tomou conhecimento. 
 

2 – LOTEAMENTO 

 
Pedido de recepção provisória, apresentado por Errepê – Promoção Imobiliária, 

Lda., referente ao Loteamento sito no Cerrado da Praia, em Alcochete. 

Proc.º N.º E-2/97 
 
Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada uma proposta elaborada pelo Sector 

de Planeamento Urbanístico e Projecto do seguinte teor: 

 

”Verificando-se a conclusão dos trabalhos, parece-nos estarem reunidas as 

condições exigidas pela legislação aplicável (Decreto-Lei nº 448/91, de 29/11) 

para que a Câmara Municipal proceda à sua recepção provisória. Deve manter-

se, a título de garantia de boa execução dos trabalhos, 10% do valor inicial da 

caução, ou seja, sessenta e sete mil duzentos e quatro euros, acrescido de IVA à 

taxa em vigor, até se verificar a recepção definitiva. 

 

Deve alertar-se o requerente de que esta recepção não inclui os trabalhos de 

ligação ao loteamento contíguo (2ª fase), nomeadamente, a rotunda de 

intersecção da Avenida D. Manuel I (ex.-EN119) com a Rua do Cerradinho da 

Praia e respectiva envolvente, que deverão ser executados nos termos definidos 

no respectivo alvará.” 

 

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

nos termos da informação técnica. 

 

 

RECURSOS FINANCEIROS 
 

PROLONGAMENTO DE HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DE 
RESTAURAÇÃO E BEBIDAS DURANTE O PERÍODO DAS FESTAS DO 
BARRETE VERDE E DAS SALINAS A DECORRER ENTRE OS DIAS 8 E 13 
DE AGOSTO 
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Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

“Proponho em conformidade com a legislação em vigor e como resultado da 

pretensão que nos foi apresentada pela direcção do Aposento do Barrete Verde 

de Alcochete, o prolongamento do horário de funcionamento dos 

estabelecimentos de restauração e bebidas até às 04:00 horas, durante o período 

em que se realizam as festas do Barrete Verde e das Salinas, como tem 

acontecido, aliás, em anos transactos.” 

 

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

proposta, por unanimidade. 

 
 
ANEXAÇÃO DE TERRENOS 

 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

“Com vista à remodelação e ampliação do parque desportivo da freguesia de 

S.Francisco, torna-se necessário proceder à anexação dos seguintes prédios: 

 

Prédio urbano, sito na Lagoa da Pedra, na freguesia de S.Francisco, com a área 

de 846,75 m2, que confronta a Norte e Nascente com José Maria Margalhau, a 

Sul com Rua Projectada e a Poente com os lotes 14, 15 e 16 e avaliada em 

63.506,25€; 

 

Prédio urbano, sito na Lagoa da Pedra, na freguesia de S.Francisco, com a área 

de 4.852.50 m2, que confronta a Norte com Rua Projectada, a Sul com Estrada 

Municipal, a Nascente com José Maria Margalhau e a Poente com Rua Luís de 

Camões e avaliada em 363.937,50€; 

 

Prédio urbano, sito na Lagoa da Pedra, na freguesia de S.Francisco, com a área 

de 1045,40 m2, que confronta a Norte e Poente com o Município de Alcochete, a 

Sul e Nascente com Domínio Público e avaliada em 78.405,00€. 
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Assim proponho: 

 

A anexação das parcelas acima referidas de modo a formar uma parcela com a 

área total de 6.744,65 m2, que confronta a Norte com Diversos, a Sul com 

Caminho Público, a Nascente com Rua Projectada e a Poente com Rua Luís de 

Camões e que se destina à construção de equipamentos desportivos e avaliada 

em 505.848,75 €.” 

 

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

proposta por unanimidade. 

 

 

 
RATIFICAÇÃO DO DESPACHO Nº 80/08 – 4ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES 
OPÇÕES DO PLANO DE 2008 – PLANO PLURIANUAL DE 
INVESTIMENTOS 2008 

 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta elaborada pela 

Divisão de Recursos Financeiros: 

 

“Pelo Despacho, datado de 28 de Julho de 2008 foi aprovada a 4.ª Alteração às 

Grandes Opções do Plano 2008 – Plano Plurianual de Investimentos 2008, cujos 

documentos se submetem a ratificação da Câmara Municipal, de harmonia com o 

nº 3 do artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com nova redacção e 

republicação dada pela Lei nº 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 de 

ratificação por maioria, com 2 abstenções dos senhores Vereadores do PS e 3 

votos a favor da CDU, bem como anexá-la à acta como Doc 1. 
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RATIFICAÇÃO DO DESPACHO Nº 81/08 – 4ª ALTERAÇÃO AO 
ORÇAMENTO DA DESPESA 2008 

 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta elaborada pela 

Divisão de Recursos Financeiros: 

 
“Pelo Despacho datado de 28 de Julho de 2008 foi aprovada a 4.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa 2008, cujos documentos se submetem a ratificação da 

Câmara Municipal, de harmonia com o nº 3 do artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 

de Setembro, com nova redacção e republicação dada pela Lei nº 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 de 

ratificação por maioria, com 2 abstenções dos senhores Vereadores do PS e 3 

votos a favor da CDU, bem como anexá-la à acta como Doc 2. 

 

 

EMPREITADAS E FORNECIMENTOS 
 

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA RESTAURAÇÃO – Procº. I-08/08 – 
APROVAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO 

 

Presente o projecto de execução referente à obra em epígrafe, que a Câmara 

apreciou, tendo em vista proceder à sua aprovação. 

 

Relativamente a este assunto esteve presente uma informação da DOMRV que 

foi apresentada pelo senhor Presidente, do seguinte teor: 

 

“O presente projecto refere-se à proposta de ampliação e reformulação do 

actual Centro Escolar da Restauração, em Alcochete com vista à ampliação 
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para mais duas salas de aula e uma sala polivalente do 1.º ciclo do Ensino 

Básico. 

 

O projecto foi elaborado de acordo com um programa específico, atendendo aos 

regulamentos em vigor e numa perspectiva de integração com os espaços 

existentes. Deste modo o edifício virá a constituir-se como um todo homogéneo 

e adequado aos objectivos programáticos. 

 

A dimensão do edifício foi determinada em função do número de crianças e de 

espaços necessários às actividades propostas. 

 

A capacidade referente ao existente e à ampliação proposta é repartida por um 

total de 8 salas de aulas, para um total máximo de 200 crianças. 

 

Estabeleceram-se ainda critérios de flexibilidade dos espaços pelo que a 

formação e gestão das classes dependerá das solicitações e deverá efectuar-se 

acima de tudo como resposta às necessidades da população local. De referir 

ainda, que foram considerados critérios gerais de acessibilidade e circulação de 

deficientes motores à totalidade do estabelecimento. 

 

O projecto de execução referente à “Ampliação da Escola da Restauração”, que 

se apresenta para aprovação pela digníssima Câmara Municipal, é constituído 

pelas seguintes especialidades e estudos complementares: 

 

 Projecto de Arquitectura; 

 Projecto de Estabilidade; 

 Projecto da Rede de Águas; 

 Projecto da Rede de Esgotos, Ventilação e Evacuação de Fumos; 

 Projecto de Instalações Eléctricas e Telefónicas; 

 Projecto Geral de Aquecimento Ambiente; 

 Projecto de Instalações Mecânicas de Climatização (Pré-Instalação 

de Equipamentos); 

 Verificação de Conforto Acústico – Projecto de Isolamento Sonoro; 

 Projecto de Isolamento Térmico; 



Reunião de 2008.08.06  
Acta n.º 17 

11

 Plano de Higiene, Segurança e Saúde. 

 

O projecto apresentado com base nos orçamentos propostos, representa um 

investimento de 280.699,13 € + IVA para a sua execução.” 

 

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

 

 

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EXTENSÃO DO CENTRO DE 
SAÚDE DO SAMOUCO – Procº. I-02/08 – APROVAÇÃO DO PROJECTO 
DE EXECUÇÃO 

 
Presente o projecto de execução referente à obra em epígrafe, que a Câmara 

apreciou, tendo em vista proceder à sua aprovação. 

 

Relativamente a este assunto esteve presente uma informação da DOMRV que 

foi apresentada pelo senhor Presidente, do seguinte teor: 

 

“O presente projecto refere-se à “Construção das Instalações de Extensão do 

Centro de Saúde do Samouco”. Trata-se de um equipamento que a Câmara 

Municipal de Alcochete pretende construir no espaço dos actuais lavadouros 

municipais, com vista a dar uma resposta imediata às condições precárias 

existentes no funcionamento  da actual Extensão do Centro de Saúde. 

 

O edifício existente desenvolve-se em piso térreo, apresentando características 

arquitectónicas de edifício público da época do Estado Novo não se sentindo 

quaisquer alterações significativas relativamente à traça original. Deste modo foi 

determinado considerar-se a preservação das fachadas do imóvel, marca de 

referência urbana de outros tempos, promovendo uma alteração total do espaço 

interior com a introdução do novo programa funcional. 

 

As intervenções que se pretendem executar, são de três naturezas distintas: 
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- Obras de conservação e recuperação das fachadas principal e laterais 

do edifício assim como da cobertura, sem alterações significativas dos 

materiais, cores e tecnologias existentes; 

- Obras de alteração / remodelação no interior, que têm como objectivo 

dotar o espaço de melhores condições de utilização, permitindo satisfazer parte 

do novo programa funcional; 

- Obras de ampliação com uma área suplementar, que se desenvolve em 

continuidade com o imóvel existente e tem como objectivo responder 

integralmente ao programa preliminar, indicações gerais de funcionamento, 

recomendações da Sub-Região de Saúde de Setúbal e legislação aplicável. 

 

O projecto de execução referente à “Construção das Instalações de Extensão 

do Centro de Saúde do Samouco”, que se apresenta para aprovação pela 

digníssima Câmara Municipal, é constituído pelas seguintes especialidades e 

estudos complementares: 

 

 Projecto de Arquitectura; 

 Projecto de Estabilidade; 

 Projecto de Abastecimento de Águas e Drenagem de Águas 

Residuais; 

 Projecto das Instalações Eléctricas e Telecomunicações; 

 Projecto de Segurança contra Riscos de Incêndio; 

 Projecto de Instalações Mecânicas de Climatização, Ventilação e de 

Produção de AQS; 

 Verificação dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios, 

R.S.E.C.E.; 

 Plano de Higiene, Segurança e Saúde. 

 

O projecto apresentado com base nos orçamentos propostos, representa 

um investimento de 367.429,40 € + IVA para a sua execução.” 

 
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar por unanimidade. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – 
RATIFICAÇÃO DE ACORDO DE PARCERIA 
 
Pelo senhor Vereador Paulo Machado foi apresentada a seguinte proposta: 

 

“ Submete-se a ratificação o Acordo de Parceria entre a Câmara Municipal de 

Alcochete e o Agrupamento Vertical de Escolas de Alcochete, no âmbito do 

Despacho nº 14460/2008 (2ª série), de 26 de Maio, referente à implementação do 

Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular, ao nível da actividade 

Física e Desportiva.” 

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

ratificação do referido Acordo de Parceria, bem como anexá-lo a esta acta como 

Doc 3. 
 
 

PIDDAC 2009 
 
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 
“Numa perspectiva de desenvolvimento sustentado, o Município de Alcochete 

prepara-se para acautelar os impactos no seu território dos novos desafios, 

impulsionados pela construção do Novo Aeroporto de Lisboa, pela proximidade à 

Plataforma Logística do Poceirão, à futura linha de alta velocidade e pela nova 

ponte Chelas/Barreiro. 

 

O suporte necessário para o desenvolvimento das potencialidades deste território 

terá de se inter-relacionar com as necessidades e interesses dos seus cidadãos. 

O conhecimento profundo da área geográfica deste município, por parte dos seus 

autarcas, atribui-lhes grandes responsabilidades, no que concerne à exigente 

tarefa de gestão e de reivindicação. 

 

Tendo em consideração todo o desenvolvimento estratégico definido para este 

território, tendo em conta a legislação que configura o objecto da actuação das 
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autarquias e da Administração Central, tendo, ainda, em consideração que 

existem propósitos fundamentais para o progresso do Município de Alcochete, a 

Câmara Municipal propõe, ao Governo e aos Grupos Parlamentares com assento 

na Assembleia da República, o enquadramento no PIDDAC para o ano de 2009 

dos seguintes projectos: 

 
 

• Ministério da Administração Interna 
 
- Reforço dos meios humanos e reequipamento da Guarda Nacional 
Republicana e da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Alcochete; 

 
 

• Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional 
 
- Implementação de uma “Rede Verde Urbana” (parque central de 
Alcochete bem como os respectivos corredores de interligação); 

- Plano de requalificação da frente ribeirinha (desde o Sítio das Hortas até 
ao Samouco), integrando as áreas verdes naturais e urbanas, bem como 
as frentes urbanas de Alcochete e Samouco; 

- Plano de reabilitação urbana dos “Núcleos Antigos de Alcochete”e 
Samouco; 
- Implementação de um Plano Local de Habitação. 
 

• Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 
 

- Conclusão da “variante urbana de Alcochete”; 
- Conclusão da “variante da Atalaia/Passil”; 
- Requalificação da rede viária nacional desclassificada; 
- Melhoria da rede pública de transportes, nomeadamente, na ligação a 
Lisboa; 
- Alargamento da Estrada Nacional n.º 4, alargamento e reperfilamento da 
Estrada Nacional n.º 118 e eixo Alcochete – Porto Alto, com respectiva 
repavimentação; 
- Alargamento da rede do Metro Sul do Tejo até Alcochete. 
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• Ministério da Saúde 
 
- Construção do Centro de Saúde de Alcochete - extensão no Samouco; 
- Construção de um novo Hospital Alcochete/Montijo; 

- Construção de um novo Lar de 3.ª Idade para a Santa Casa da 
Misericórdia, em Alcochete. 

 
• Ministério da Educação 

 
- Construção do Centro Escolar (pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico) – 
S. Francisco; 
- Construção do novo Centro Escolar (pré-escolar e 1º ciclo do ensino 

básico) –Alcochete; 
- Construção do Centro Escolar (pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico) - 
Samouco; 
- Construção de uma nova escola do 2º ciclo do ensino básico (Alcochete / 
S. Francisco). 
 
 

• Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
 
- Instalação de pólo tecnológico e empresarial; 
 
 

• Ministério da Cultura 
 
- Construção do Núcleo Museológico do Porto dos Cacos; 
- Aquisição e readaptação de um imóvel de relevante interesse 

arquitectónico para a instalação do Museu Municipal de Alcochete; 
 
 

Esta proposta será enviada a: 
 
Exmo. Sr. Primeiro-Ministro Eng. José Sócrates 
Grupos Parlamentares na Assembleia da República 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Alcochete 
Partidos Políticos com assento na Assembleia Municipal de Alcochete 
Presidentes das Juntas de Freguesia do concelho” 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente 
proposta, por unanimidade. 
 
 
PEDIDO DE FRACCIONAMENTO DA TAXA DE LOTEAMENTO 
(LOTEAMENTO DO CERCAL DE BAIXO – S. FRANCISCO) – Procº E-01/01 
 

Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 
 Na sequência do pedido apresentado por LCI- Lusicouto, Importação, 

Exportação e Construções, Limitada, o qual faz parte integrante desta proposta  
em conformidade com a faculdade conferida pelo número 2 do artigo 117º 

, do Decreto-Lei nº 555/99 e respectiva alteração. 

 
Proponho: 

 
O pagamento fraccionado em 3 prestações bimestrais das taxas respeitantes ao 

loteamento do Cercal de Baixo – S. Francisco, do valor total de €42 670,00, 

acrescido de juros à taxa legal em vigor. Para o efeito, deverá o requerente 

apresentar a respectiva caução nos termos do artigo 54º do mesmo diploma.” 

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

proposta, por unanimidade. 

 
 

CONCURSO “O 25 DE ABRIL – VISÕES CONTEMPORÂNEAS” – 3ª EDIÇÃO 
 
Pelo senhor Vereador Paulo Machado foi apresentada a seguinte proposta: 

 
“No âmbito do concurso “O 25 de Abril – Visões Contemporâneas”, actividade 

realizada no âmbito das comemorações do 25 de Abril e 1º de Maio, que já conta 

com duas edições e cujo saldo se traduziu numa actividade bastante qualitativa 

que deve perdurar no tempo, como forma de estimular e divulgar novos artistas 



Reunião de 2008.08.06  
Acta n.º 17 

17

portugueses, submete-se a aprovação as normas de participação na 3ª edição do 

concurso “25 de Abril – Visões Contemporâneas”. 

 

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

proposta por unanimidade, bem como anexar a esta acta as referidas Normas 

como Doc.4. 
 

 

“WAH WAH – FESTIVAL DE MÚSICA MODERNA DE ALCOCHETE” (2ª 
edição)  

 
Pelo senhor Vereador Paulo Machado foi apresentada a seguinte proposta: 

 

“No âmbito do WAH WAH – Festival de Música Moderna de Alcochete, concurso 

musical no âmbito das Comemorações do Mês da Juventude, como forma de 

estimular e divulgar a música portuguesa, submete-se a aprovação as normas de 

participação na 2ª edição do WAH WAH – Festival de Música Moderna de 

Alcochete.” 

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

proposta por unanimidade, bem como anexar a esta acta as referidas Normas 

como Doc.5. 
 
 

CARTÃO “AMIGO DO FÓRUM” 
 

Pelo senhor Vereador Paulo Machado foi apresentada a seguinte proposta: 

 

“ No sentido de potenciar a criação de hábitos regulares de consumo de produtos 

culturais ao nível de espectáculos no equipamento Fórum Cultural de Alcochete, 

bem como de incutir um sentimento de pertença e de maior relacionamento com 

o equipamento, submete-se, para aprovação, o envio para consulta pública das 

normas de funcionamento e aquisição do Cartão “Amigo do Fórum”, bem como 

seu preço, nos termos e para efeitos da alínea j) do nº 1 do artigo 64º da Lei nº 
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169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/02, de 

11 de Janeiro.” 

 

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

remeter para consulta pública, por um período de 30 dias. 

 

 

CONTRATO DE DOAÇÃO DE 2 PEÇAS DE LUÍS FILIPE DE FIGUEIREDO 
MARTINS DE ARAÚJO 

 

Pelo senhor Vereador Paulo Machado foi apresentada a seguinte proposta: 

 
“ Por proposta do Vereador do Pelouro de Cultura e Identidade Local é presente, 

para efeitos de aceitação de doação referente a 2 peças de Luís Filipe de 

Figueiredo Martins de Araújo e consequente aprovação do respectivo contrato.” 

 

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou por unanimidade aceitar a 

doação das 2 peças bem como aprovar o respectivo contrato, o qual fica anexo a 

esta acta como Doc 6. 

 
 

ANULAÇÃO DE REUNIÃO DE CÂMARA        a) 

 

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 
 

“Proponho que a reunião de Câmara prevista para o próximo dia 20 de Agosto 

não se realize, retomando-se de seguida o calendário previamente estabelecido.” 

 

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

 

SUBSÍDIOS 
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 Pelo Senhor Presidente da Câmara foram apresentadas as 
seguintes propostas: 

 

1 – “Integrado nas comemorações do 46º aniversário, o Vulcanense Futebol 

Clube organizou no passado dia 22 de Junho de 2008, o Passeio de Cicloturismo 

do Concelho de Alcochete. 

 

Para o efeito apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 4º do 

Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia. 

 

A candidatura efectuada insere-se no âmbito do programa de Realização de 

Actividades Pontuais, revestindo-se de grande importância para o Município de 

Alcochete. 

 

Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €400,00 

(quatrocentos euros), para fazer face aos encargos decorrentes com a 

actividade.” 

 

Submetida à discussão e votação a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 
 
2 – “A Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898, participa de 4 a 9 de 

Setembro de 2008 nas tradicionais Festas de Ayamonte, em Espanha. 

 

Para o efeito apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 4º do 

regulamento de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia. 

 

A candidatura efectuada insere-se no âmbito do Programa de Realização de 

Actividades Pontuais, revestindo-se de grande importância para o Município de 

Alcochete. 

 

Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €1 000,00 (mil 

euros) para fazer face aos encargos decorrentes com a actividade.” 
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Submetida à discussão e votação a Câmara deliberou aprovar a presente 

proposta, por unanimidade. 

 
 

 Pelo Senhor Vereador António Luís Lucas Rodrigues foram 
apresentadas as seguintes propostas: 

 

1 – “O Sport Clube do Samouco participou no II “Torneio S. João – Vila 

Caranguejeira, na modalidade de futsal feminino. 

 

Para o efeito apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 4º do 

Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia. 

 

A candidatura efectuada insere-se no âmbito do Programa de Realização de 

Actividades Pontuais, revestindo-se de grande importância para o Município de 

Alcochete. 

 

Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €150,00 (cento e 

cinquenta euros), para fazer face aos encargos decorrentes com a participação 

no torneio.” 

 

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

proposta por unanimidade. 

 

2 – “ Por ocasião da passagem do 8º aniversário do Grupo Motard do Convento, 

proponho a atribuição de um subsídio de €350,00 (trezentos e cinquenta euros), 

para fazer face às despesas decorrentes com a realização de várias iniciativas 

durante as comemorações do seu aniversário.” 

 

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

proposta por unanimidade. 
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INFORMAÇÕES 
 

 Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestadas as seguintes 
informações: 

 
1 – Reunião de Câmara descentralizada 
 

“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 conformação 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 do Samouco no dia 3 de 

Setembro de 2008; 

 

- Que após contacto com o senhor Presidente da Junta de Freguesia do 

Samouco, o salão da Junta de Freguesia encontra-se disponível para o efeito; 

 

Informo: 

 

A quinta Reunião de Câmara Descentralizada efectuar-se-á no próximo dia 3 de 

Setembro de 2008, no salão da Junta de Freguesia do Samouco, pelas 21 horas.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 
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2 – Plano Especial de Emergência – Festas do Barrete Verde e das Salinas 
 

“ Dando continuidade aos pressupostos estratégicos inerentes ao Gabinete 

Municipal de Protecção Civil, no âmbito do desenvolvimento de acções 

preventivas que procuram salvaguardar a segurança de pessoas e bens, durante 

o período das Festas do Barrete Verde e das Salinas, foi elaborado pelo segundo 

ano consecutivo o Plano Especial de Emergência (PEE), em colaboração com os 

Bombeiros Voluntários de Alcochete, Guarda Nacional Republicana, Junta de 

Freguesia de Alcochete e Aposento do Barrete Verde, com o apoio da Autoridade 

Nacional de Protecção Civil – Comando Distrital de Operações de Socorro de 

Setúbal. 

 

Neste PEE, eminentemente operacional, estão referenciadas as estratégias de 

actuação dos agentes de Protecção Civil, as suas responsabilidades, os sistemas 

de alerta, os planos prévios de intervenção, a estrutura de coordenação, a 

administração e logística, entre outras medidas preventivas. 

 

Assim, e após análise e aprovação do referido plano, o mesmo entrará em vigor 

entre os dias 08,09,10,11,12 e 13 de Agosto.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

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

 

1 – “A Abelha Mágica” no Programa de Promoção Cultural Infantil”…E 
Porque Hoje é o Último Domingo do Mês” 

 

“O último domingo do mês de Julho presenteou crianças e adultos que se 

deslocaram ao Largo de São João com o espectáculo de animação de rua e 

clown “A Abelha Mágica”. 
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Interpretado pelos palhaços Kaki e Pintarolas, esta dupla “arrancou” palmas e 

gargalhadas aos presentes com a história, interpretada em conjunto pela 

população, de uma princesa que vive numa floresta mágica e que conhece um 

príncipe por quem se apaixona. Mas o enredo traz uma outra personagem – um 

monstro mauzão que tenta raptar a princesa e que, numa disputa pela bela 

princesa, envolve-se com o príncipe numa épica batalha. 

 

“A Abelha Mágica” é uma história que antes de ter um final feliz tem um final 

aparentemente triste, pois o monstro mata o príncipe e o choro e lamento da 

princesa fazem aparecer a abelha mágica a dar um colorido e um happy-ending 

à história. 

 

Vencedora de vários prémios de animação de rua “A Abelha Mágica” foi mais 

uma proposta do programa “… E Porque Hoje é o Último Domingo do Mês”, que 

ao longo de todo o ano tem potenciado uma oferta cultural vasta, diversificada e 

de qualidade para ser desfrutada em família. 

 

O programa faz uma pequena pausa no mês de Agosto e regressa no último 

domingo de Setembro, dia 28, com o espectáculo de teatro de marionetas”O 

Fazedor de Vidas”, às 15 horas, no auditório do Fórum Cultural de Alcochete.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

2 – “Julho Mais Quente” termina em grande 

 
“O programa de promoção cultural de rua “Julho Mais Quente” terminou no 

passado fim-de-semana de 25 e 26 de Julho com um conjunto de actividades 

que foram o espelho das várias acções apresentadas ao longo de todo o mês e 

que se pautaram pela diversidade e elevada qualidade. 

 

Depois de na sexta-feira (25 de Julho), os Roncos do Diabo apresentarem a sua 

versão da mais genuína herança musical portuguesa, transformando o Largo de 

São João num palco de verdadeira festa e folia, a noite continuou com uma 

sessão de fado vadio no Largo da República na voz da fadista Milú que trouxe 
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uma dupla de convidados que fizeram as delícias do público que acorreu ao 

“Largo do Salineiro”. 

 

Mas foi na derradeira noite do programa “Julho Mais Quente”, e antes da última 

sessão de fado vadio com o fadista Manuel da Câmara e os guitarras Paulo 

Santos (guitarra portuguesa) e João Veludo (viola) no típico páteo da Rua de “O 

Século” que Alcochete assistiu a um espectáculo absolutamente memorável. 

 

“Comedor de Pecados” é o título da produção apresentada pela companhia PIA 

– Projectos de Intervenção Artística e que, mais do que um espectáculo de 

teatro de rua, é um verdadeiro hino à qualidade e interpretação artística. 

 

Interpretada por Helena Oliveira, João Saraiva, Mafalda Cabral, Pedro Leal e 

Tomás Barradas, a peça “Comedor de Pecados” tem a particularidade de ser 

apresentada pelos actores em andas, o que não só valoriza todo o trabalho 

efectuado, mas também o torna visualmente diferente. 

 

Ao longo de cerca de 50 minutos, o espanto e a surpresa tomaram conta do 

Largo de São João e permitiram à população assistir a um momento 

verdadeiramente inesquecível.” 

 

A Câmara tomou conhecimento. 

 
 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 
 

Interveio o seguinte munícipe: 

 

- Sr. António Almeirim (Presidente da Junta de Freguesia de Samouco): 

 

Manifestou a sua satisfação pela aprovação do projecto para construção da 

Extensão do Centro de Saúde de Alcochete no Samouco. 
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Lamentou ter tomado conhecimento tardio deste ponto na Ordem do Dia e 

também por nesta reunião apenas ter sido aprovado o projecto. 

 

Solicitou celeridade na aprovação das fases seguintes deste processo. 

 

O Senhor Presidente da Câmara esclareceu as questões colocadas. 

 

 

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 19:05 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. 


