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Aos oito dias do mês de Outubro do ano dois mil e oito, no Edifício da Junta de
Freguesia de S. Francisco, pelas vinte e uma horas, 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, José Luís dos Santos Alfélua Ferreira, José Dias Inocêncio,
Arnaldo Matias Sena Teixeira e Rosália Maria Vila Cova Caetano Barbosa.
A falta do senhor Vereador Arnaldo Matias Sena Teixeira à reunião de Câmara,
realizada em 17 de Setembro de 2008, foi considerada injustificada, em virtude
de não ter apresentado justificação durante o prazo legal.
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, trezentos e trinta e oito mil,
quatrocentos e noventa e nove euros e setenta e sete cêntimos.
A Câmara tomou conhecimento.

PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou a Câmara que foi autorizado o pagamento das
despesas no valor de oitocentos e noventa e oito mil noventa e seis euros e
setenta cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento emitidas do
número 6708 ao número 7102.
A Câmara tomou conhecimento.
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ACTA
A Câmara deliberou, aprovar por maioria, com 3 abstenções dos senhores
Vereadores do PS (por não terem estado presentes) e 4 votos a favor da CDU, a
acta da reunião ordinária realizada em 17 de Setembro 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 Horticilha Agro-Indústria, SA,
referente à construção de estufas e instalação de apoio em estrutura metálica
amovível para fins agro-alimentares, sita em Cilha Queimada, E. N. 5, km 10,
Alcochete (alterações).
Proc.º N.º B-112/00
b) Projecto de arquitectura apresentado por Jorge Alexandre Santiago Marques e
Sara Daniela Rodrigues e Silva Marques, referente à adaptação de um
estabelecimento de bebidas/ciber-café, sito na Av. Dr. José Grilo Evangelista, n.º
54, r/c Esq.º, Alcochete.
Proc.º N.º AE.058.04 (R)
c) Projecto de arquitectura apresentado por Ulfir – Gestão e Actividades
Imobiliárias, SA, referente à adaptação de 2 lojas a clínica de fisioterapia, sitas na
Rua Vasco da Gama, n

os

135 e 151 e Praça do Flamingo, n.os 115 e 99, em

Alcochete.
Proc.º N.º AE.007.08
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d) Projecto de arquitectura apresentado por Construfalco – Sociedade Imobiliária,
SA, referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e
sótão, sita no Loteamento da Quebrada Norte, Lote 2, em Alcochete.
Proc.º N.º AE.008.08 (H)
e) Projecto de arquitectura apresentado por Construfalco – Sociedade Imobiliária,
SA, referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e
sótão, sita no Loteamento da Quebrada Norte, Lote 9, em Alcochete.
Proc.º N.º AE.009.08 (H)
f) Projecto de arquitectura apresentado por Construfalco – Sociedade Imobiliária,
SA, referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e
sótão, sita no Loteamento da Quebrada Norte, Lote 10, em Alcochete.
Proc.º N.º AE.010.08 (H)
g) Projecto de arquitectura apresentado por Construfalco – Sociedade Imobiliária,
SA, referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e
sótão, sita no Loteamento da Quebrada Norte, Lote 11, em Alcochete.
Proc.º N.º AE.011.08 (H)
h) Projecto de arquitectura apresentado por Construfalco – Sociedade Imobiliária,
SA, referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e
sótão, sita no Loteamento da Quebrada Norte, Lote 12, em Alcochete.
Proc.º N.º AE.012.08 (H)
I) Projecto de arquitectura apresentado por Construfalco – Sociedade Imobiliária,
SA, referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e
sótão, sita no Loteamento da Quebrada Norte, Lote 13, em Alcochete.
Proc.º N.º AE.013.08 (H)
j) Projecto de arquitectura apresentado por Construfalco – Sociedade Imobiliária,
SA, referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e
sótão, sita no Loteamento da Quebrada Norte, Lote 14, em Alcochete.
Proc.º N.º AE.014.08 (H)
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k) Projecto de arquitectura apresentado por Construfalco – Sociedade Imobiliária,
SA, referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e
sótão, sita no Loteamento da Quebrada Norte, Lote 16, em Alcochete.
Proc.º N.º AE.015.08 (H)
l) Projecto de arquitectura apresentado por Construfalco – Sociedade Imobiliária,
SA, referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e
sótão, sita no Loteamento da Quebrada Norte, Lote 17, em Alcochete.
Proc.º N.º AE.016.08 (H)
m) Projecto de arquitectura apresentado por Construfalco – Sociedade
Imobiliária, SA, referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com
cave e sótão, sita no Loteamento da Quebrada Norte, Lote 18, em Alcochete.
Proc.º N.º AE.017.08 (H)
n) Projecto de arquitectura apresentado por Construfalco – Sociedade Imobiliária,
SA, referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e
sótão, sita no Loteamento da Quebrada Norte, Lote 19, em Alcochete.
Proc.º N.º AE.018.08 (H)
o) Projecto de arquitectura apresentado por Construfalco – Sociedade Imobiliária,
SA, referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e
sótão, sita no Loteamento da Quebrada Norte, Lote 20, em Alcochete.
Proc.º N.º AE.019.08 (H)
p) Projecto de arquitectura apresentado por Construfalco – Sociedade Imobiliária,
SA, referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e
sótão, sita no Loteamento da Quebrada Norte, Lote 21, em Alcochete.
Proc.º N.º AE.020.08 (H)
q) Projecto de arquitectura apresentado por Construfalco – Sociedade Imobiliária,
SA, referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e
sótão, sita no Loteamento da Quebrada Norte, Lote 22, em Alcochete.
Proc.º N.º AE.021.08 (H)
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r) Projecto de arquitectura apresentado por Construfalco – Sociedade Imobiliária,
SA, referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e
sótão, sita no Loteamento da Quebrada Norte, Lote 23, em Alcochete.
Proc.º N.º AE.022.08 (H)
s) Projecto de arquitectura apresentado por Construfalco – Sociedade Imobiliária,
SA, referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e
sótão, sita no Loteamento da Quebrada Norte, Lote 24, em Alcochete.
Proc.º N.º AE.023.08 (H)
t) Projecto de arquitectura apresentado por Construfalco – Sociedade Imobiliária,
SA, referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e
sótão, sita no Loteamento da Quebrada Norte, Lote 25, em Alcochete.
Proc.º N.º AE.024.08 (H)
u) Projecto de arquitectura apresentado por Construfalco – Sociedade Imobiliária,
SA, referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e
sótão, sita no Loteamento da Quebrada Norte, Lote 26, em Alcochete.
Proc.º N.º AE.025.08 (H)
v) Projecto de arquitectura apresentado por Construção Leão, Lda., referente à
construção de um edifício de 4 pisos com cave e sótão, sita na Av. 5 de Outubro,
n.º 92, em Alcochete (Alterações).
Proc.º N.º LE.005.05(M)
w) Projecto de arquitectura apresentado por Mónica Sandra Saramago
Constantino Lopes, referente à adaptação de um estabelecimento comercial a
charcutaria/mercearia com venda e pão, sita na Travessa das Salinas, n.º 8, em
Samouco.
Proc.º N.º LE.046.07
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x) Projecto de arquitectura apresentado por Francisco dos Reis Estêvão,
referente à construção de uma moradia de 2 pisos com sótão, sita na Av. 5 de
Outubro, n.º 100, em Alcochete.
Proc.º N.º LE.030.08 (H)
y) Projecto de arquitectura apresentado por José Augusto Condelipes de Oliveira
e Catarina Neuza Carvalho Marques Pinto, referente à remodelação de uma
moradia de r/c, sita na Av. D. Manuel I, em Alcochete.
Proc.º N.º LE.036.08 (H)
z) Projecto de arquitectura apresentado por Jorge Humberto Alves Beja, referente
à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com sótão e garagem, sita
nas Vinhas da Guarda ou Fazendas do Samouco, Lote 8, em Samouco.
Proc.º N.º CP.11/08
aa) Projecto de arquitectura apresentado por TMN – Telecomunicações Móveis
Nacionais, SA, referente à instalação de uma base de telecomunicações, sita na
Rua 31 de Janeiro, n.º 44, em Alcochete.
Proc.º N.º CP.12/08
A Câmara tomou conhecimento.

RECURSOS FINANCEIROS
RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 97/08 – 6.ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES
OPÇÕES

DO

PLANO

DE

2008

–

PLANO

PLURIANUAL

DE

INVESTIMENTOS 2008
Pelo Senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
“Pelo Despacho em referência, datado de 06 de Outubro de 2008 foi aprovada a
6.ª Alteração às Grandes Opções do Plano 2008 – Plano Plurianual de
Investimentos 2008, cujos documentos se submetem a ratificação da Câmara
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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 presente
proposta por maioria, com 3 abstenções dos senhores Vereadores do PS e 4
votos a favor da CDU, bem como anexar os referidos documentos como Doc. 1.

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 98/08 – 6.ª ALTERAÇÃO AO
ORÇAMENTO DA DESPESA 2008
Pelo Senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
«Pelo Despacho em referência, datado de 06 de Outubro de 2008, foi aprovada a
6.ª Alteração ao Orçamento da Despesa 2008, cujos documentos se submetem a
ratificação da Câmara Municipal, de harmonia com o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, com nova redacção e republicação dada pela Lei n.º
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 presente
proposta por maioria, com 3 abstenções dos senhores Vereadores do PS e 4
votos a favor da CDU, bem como anexar os referidos documentos como Doc. 2.

7ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2008
Pelo Senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
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“Na sequência da sexta alteração orçamental autorizada por despacho do Sr.
Presidente de 06 de Outubro último e ratificado na presente reunião, foi
necessário proceder à elaboração da presente alteração, visto existir a
necessidade de se corrigir a classificação orçamental de um documento, dado
que à data de cabimentação a informação do serviço requisitante não
especificava a efectiva natureza dos trabalhos, situação que se clarificou
presentemente.
Assim, e dada a insuficiência de dotação na classificação correcta tornou-se
necessário efectuar quase em simultâneo as duas alterações orçamentais, para
proceder à devida correcção e utilizar a verba então disponibilizada para reforçar
rubricas ora insuficientemente dotadas.
A sétima alteração ao Orçamento de 2008 reforçou e anulou o valor das
Despesas Orçamentais em 112.262,00 euros.
As Despesas Correntes foram reforçadas e anuladas no valor de 112.262,00
euros, cujos valores estão registados em parte nas Actividades Mais Relevantes.
Assim, proponho:
1 – A aprovação da 7ª alteração ao Orçamento da Despesa que importa em
reforços e anulações das rubricas orçamentais, no valor de 112.262,00 euros.”
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta por maioria, com 3 abstenções dos senhores Vereadores do PS e 4
votos a favor da CDU, bem como anexar os referidos documentos como Doc. 3.

7ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE 2008 (PPI e AMR)
Pelo Senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
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“A sétima alteração às Grandes Opções do Plano de 2008 apresenta uma
modificação no valor de 17.313,00 euros.
As Actividades Mais Relevantes registam uma modificação no montante de
17.313,00 euros, ou seja foram reforçadas acções no valor de 21.419,00 euros e
anuladas acções no montante de 4.106,00 euros.”
Assim, proponho:
1 - A aprovação da 7.ª alteração às Grandes Opções do Plano, que apresenta
uma modificação no valor de 17.313,00 euros.
- A aprovação à 7.ª alteração às Actividades Mais Relevantes, que regista uma
modificação, no montante de 17.313,00 euros.“
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta por maioria, com 3 abstenções dos senhores Vereadores do PS e 4
votos a favor da CDU, bem como anexar os referidos documentos como Doc. 4.

EMPREITADAS E FORNECIMENTOS
“CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE LAVAGEM AUTO” – PROCº I-01/07 –
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE LIQUIDAÇÃO/CONTA FINAL
Presente o Auto de Liquidação/Conta Final da empreitada acima referida, para
efeitos do previsto no artigo 220º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, do
qual constam os seguintes elementos:
- Valor total dos trabalhos adjudicados no âmbito do contrato inicial - €34 610,44
+ IVA;
- Valor dos trabalhos realizados no âmbito do contrato inicial - €34 610,44 + IVA;
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- Valor total dos trabalhos realizados tanto normais como a mais - €34 610,44 +
IVA;
Para além dos elementos já mencionados, fazem parte integrante desta conta:
- Descontos de garantia no valor de €1 730,52, retidos durante a execução da
empreitada com dedução em cada auto de medição, a favor da Câmara Municipal
de Alcochete.
- Descontos no valor de €173,05, deduzidos em cada auto de medição a favor da
Caixa Geral de Aposentações.
Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou por unanimidade,
homologar o Auto de Liquidação/Conta Final da referida empreitada.

“REPAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DA REVOLUÇÃO DE 1383/85, EM
ALCOCHETE – Proc.º N.º I-03/98 – Trabalhos a Mais
Pelo senhor Vereador José Luís Alfélua Ferreira foi apresentada a seguinte
informação elaborada pela DOMRV:
-“ Com o decurso da empreitada em título, foi necessário considerar a execução
de alguns trabalhos não previstos inicialmente.
Após sondagem da estrutura do pavimento existente, foi verificado que em alguns
locais essa mesma estrutura (camada de base) não se encontrava em condições
de suportar de forma eficaz as cargas a que estará sujeita, podendo trazer no
futuro os mesmos problemas de fissuração e degradação que se verifica
actualmente.
Será portanto imperioso reforçar a estrutura do pavimento nesses locais, sendo a
solução a adoptar a abertura de caixa com 0,30m de profundidade, a fim de
retirar o material existente que não demonstra capacidade de resistência e
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executar uma camada de base em tout-venant com a mesma espessura
devidamente compactada através de meios mecânicos adequados.
Estes trabalhos encontram-se descritos e quantificados em mapa e implicam um
acréscimo de €9 145,00 + IVA ao valor adjudicado.
Verificação do artigo 45º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março:
-Valor trabalhos a mais<25% Valor do contrato da empreitada
- Valor contrato = €73 490,00 =>25% = €18 372,50
- Trabalhos a mais em apreciação = €9 145,00 =>12,4%
TOTAL = €9 145,00< €18 372,50 Verificado
Julgamos ser de aprovar os trabalhos a mais.”
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar
a presente proposta de trabalhos a mais, nos termos da informação técnica.

CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DO BAIRRO DO MAÇÃS E DO
TERROAL, LIGAÇÃO DO TERROAL AO PASSIL – Proc. N.º I-05/99 –
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 maioria, com 3
abstenções dos senhores Vereadores do PS e 4 votos a favor da CDU,
homologar o auto e receber a obra provisoriamente.

TOPONÍMIA
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O assunto foi retirado para posterior deliberação.

CEDÊNCIA DE TERRADO AO CIRCO INTERNACIONAL MONTE CARLO –
Ratificação
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
“Proponho a ratificação da cedência de terrado na freguesia de S. Francisco, para
a montagem e realização de espectáculos do circo Monte Carlo, a decorrer entre
os dias 1 e 14 de Outubro de 2008.”
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de
ratificação, por unanimidade.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE SANEAMENTO E RSU – cliente
1272753
Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
“O senhor José Manuel Almeida dos Santos, cliente n.º 1272753, apresentou um
pedido de isenção da taxa de saneamento e RSU em virtude de não existir
esgoto, nem RSU para vazadouro nas Fazendas do Samouco.
Proponho o seguinte:
Isenção do pagamento da taxa de saneamento e RSU ao referido requerente.”
Submetida á discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.
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LIMPEZA DE FOSSA – REEMBOLSO
Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
“No dia 4 de Agosto de 2008, o senhor responsável pela limpeza da fossa na
Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, em Alcochete (Condomínio Gest),
dirigiu-se à DAS para solicitar a limpeza da mesma.
Após deslocação do funcionário para proceder à limpeza da fossa, verificou que
não poderia proceder à limpeza da mesma, indicando que “não foi efectuado o
serviço por falta de condições”.
Uma vez que não se pode proceder à limpeza da fossa, o senhor dirigiu-se
novamente à DAS, solicitando o reembolso referente ao serviço pedido, no valor
de € 8,38 (oito euros e trinta e oito cêntimos).
Proponho o seguinte:
A devolução do referido valor através de uma ordem de pagamento gerada pela
Divisão de Recursos Financeiros.”
Submetida á discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

CONTRATO DE DOAÇÃO DA OBRA ARTÍSTICA DE JOÃO BORGES
Pelo senhor Vereador Paulo Alves Machado foi apresentada a seguinte proposta:
“O Vereador do Pelouro de Cultura e Identidade Local propõe, para efeitos de
aceitação de doação, a obra artística de João Borges e consequente aprovação
do respectivo contrato, que a seguir se transcreve:
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Contrato de Doação
PRIMEIRO OUTORGANTE: João António Pina de Menezes Borges, natural de
Coimbra, portador do Bilhete de Identidade nº 2523818, emitido em 28/04/1998,
pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, residente na Rua Castilho, nº 75, 8º Esqº
- 1250-068 Lisboa.
SEGUNDO OUTORGANTE: Câmara Municipal de Alcochete, pessoa colectiva
com o nº 506788490, com sede no Largo de S. João, em Alcochete,
representada pelo seu Presidente Luís Miguel Carraça Franco.
Pelo Primeiro Outorgante foi dito que:
PRIMEIRA
Na qualidade de proprietário, doa ao Segundo Outorgante, uma obra artística
tríptico que consta da lista que se anexa e que faz parte integrante do presente
contrato, sendo identificada pela sua designação e título.
SEGUNDA
A obra supra identificada passará a integrar a Colecção de Obras de Arte da
Câmara Municipal de Alcochete e será patenteada, sempre que para tal se
mostre adequado ao Programa de Exposição da Câmara Municipal de Alcochete.

TERCEIRA
A obra agora doada ao Segundo Outorgante, não poderá ser por este alienada a
terceiros, públicos ou privados.
Pelo Segundo Outorgante foi dito:
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Que aceita esta doação, em conformidade com o deliberado pela Câmara
Municipal de Alcochete.
Assim o Outorgam:
O Primeiro Outorgante

O Segundo Outorgante

_______________________

__________________________

João Borges

Luís Miguel Carraça Franco

Lista de Peças a Doar
Designação
“Arquivos Secretos – A, B, e C”

Técnica e dimensões
Acrílico s/ tela
Tríptico c/ 150x150 cm X 3

Total de peças a doar: 3 peças
Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar
a doação da referida obra, bem como a aprovação do respectivo contrato.

DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO PARA A FORMAÇÃO
DO CONSELHO GERAL TRANSITÓRIO DA ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º
CICLO DE ALCOCHETE E DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE
ALCOCHETE
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
“Serve a presente para submeter a reunião de Câmara a aprovação de três
elementos designados pelo Município para a formação do Conselho Geral
Transitório da Escola Secundária com 3.º Ciclo de Alcochete e do Agrupamento
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Vertical de Escolas de Alcochete, de acordo com o estipulado no capítulo III, do
artigo 14.º, número 3 do Decreto-Lei n.º 75/2008.
Assim, propõem-se os seguintes representantes:
- António Luís Rodrigues – Vereador da Divisão de Logística e Conservação;
- Paulo Alves Machado – Vereador da Divisão de Educação, Desenvolvimento
Social e Saúde;
- José Luís Alfélua – Vereador da Divisão de Obras Municipais e Rede Viária
E em sua substituição, respectivamente:
- Sandra Cortegaça – Coordenadora da Divisão de Logística e Conservação;
- Sofia Argentina Coelho Nicolau – Coordenadora da Divisão de Educação,
Desenvolvimento Social e Saúde;
- Francisco Pinheiro – Coordenador da Divisão de Desporto, Juventude e
Movimento Associativo.
Submetida à votação por escrutínio secreto, foi obtido o seguinte resultado:
Vereador António Luís: 7 votos a favor
Vereador Paulo Machado: 7 votos a favor
Vereador José Luís Alfélua: 7 votos a favor
Sandra Cortegaça: 7 votos a favor
Sofia Argentina Coelho Nicolau: 7 votos a favor
Francisco Pinheiro: 3 votos contra e 4 votos a favor
Desta forma, ficaram eleitos como efectivos os 3 Vereadores e os restantes
elementos como suplentes.
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NORMAS DE FUNCIONAMENTO E AQUISIÇÃO DO CARTÃO “AMIGO DO
FÓRUM” – resultado de inquérito público
Pelo senhor Vereador Paulo Alves Machado foi apresentada a seguinte proposta:
“Na sequência da Reunião de Câmara de 6 de Agosto último, foi aprovado
remeter a proposta de Normas de Funcionamento e Aquisição do Cartão “Amigo
do Fórum” para consulta pública por um período de 30 dias.
Passado esse período, e não tendo havido nenhuma proposta durante o
período de consulta pública, propõe-se para aprovação as Normas de
Funcionamento e Aquisição do Cartão “Amigo do Fórum”, e posterior remessa à
Assembleia Municipal para deliberação.”
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar por unanimidade,
bem como anexar as referidas Normas como Doc 5.
Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal.

SUBSÍDIOS
Pelo senhor Vereador José Luís Alfélua Ferreira foi apresentada a seguinte
proposta:
“O Clube Taurino de Alcochete está a promover um conjunto de melhoramentos
na sua sede social.
Para o efeito apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 5º do
regulamento de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia.
A candidatura efectuada insere-se no âmbito do Programa de Beneficiação e
Manutenção de Instalações Sociais e tem como finalidade:
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a) Aquisição de material de decoração;
b) Pintura;
c) Mobiliário.
Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €500,00
(quinhentos euros) para fazer face aos encargos decorrentes com os
melhoramentos da sede social.”
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade.

INFORMAÇÕES
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi prestada a seguinte
informação:
Presente a minuta da acta da sessão ordinária da Assembleia Municipal de
Alcochete, realizada em 30 do mês findo, dando conhecimento das deliberações
tomadas na mesma.
A Câmara tomou conhecimento.

Pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara foi prestada a seguinte
informação:
- Dia Europeu sem Carros
“ O Município de Alcochete aderiu como apoiante à Semana da Mobilidade, uma
vez que cumpriu um dos critérios da Carta de Compromisso. A Carta é o
documento em que as autoridades locais declaram a sua participação na Semana
Europeia da Mobilidade ou no Dia “Na cidade sem o meu carro”.
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Assim, realizou nos passados dias 20 e 21 de Setembro, uma iniciativa que
contemplou o aluguer gratuito de bicicletas para várias classes etárias; o aluguer
de CityCruisers e o aluguer de um triciclo eléctrico, bem como a possibilidade de
ver o recolher informações sobre um carro híbrido da Honda.
Realizou-se também uma prova de bicicleta pela Vila de Alcochete, com o apoio
do Desporto, onde cada participante podia levar a sua própria bicicleta ou alugar
uma das disponíveis para o efeito.
Foi ainda realizada uma campanha de sensibilização promovida pela agência S.
Energia, que consistia na troca de lixo reciclável por bilhetes dos TST e da
Softlusa. Foi colocado um Ecoponto para os devidos efeitos e alguns técnicos da
agência convidaram a população a participar na campanha e experimentar as
Segways que estavam a utilizar.
Foram alugadas 142 vezes as 16 bicicletas disponíveis; 68 vezes os 3
citycruisers e 34 vezes o triciclo eléctrico. Em relação à Eco-troca não existiu
receptividade, apenas foram trocados 3 bilhetes.
Contudo, podemos concluir que existiu muita receptividade da população, tendo
existido opiniões favoráveis ao evento.”
A Câmara tomou conhecimento.

Pelo Senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foram prestadas as seguintes informações:
1 – O ROCK, O FOLK E A MÚSICA KLEZMER NO RECOMEÇO DA
PROGRAMAÇÃO DO FÓRUM CULTURAL
“Com o término do Verão, o Fórum Cultural de Alcochete retomou a sua
programação cultural a 13 de Setembro, ao som de um dos novos e mais
enérgicos projectos da actual música portuguesa.
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Sean Riley & The Slowriders mostraram em palco, ao longo de uma hora, as
razões pelas quais esgotam salas em todo o país, são convidados para
actuações em prestigiados festivais europeus e por que reuniram a opinião
unânime de público e crítica apenas no disco de estreia “Farewell”.
Com Sean Riley na voz, guitarra e harmónica, Bruno Simões nas percussões,
baixo e guitarra e Filipe Costa nos teclados, percussõess, bateria e harmónica,
o trio de Coimbra desfilou, entre outros, os temas do registo de estreia, onde
não faltaram “Marble Arch”, “Moving On”, “Harry Rivers” ou “Lights Out”.
Já no fim-de-semana seguinte, o quinteto Melech Mechaya e a sua música
klezmer, música de tradição judaica, numa fusão de sonoridades árabes e
ritmos ciganos, foram os responsáveis por uma das mais agradáveis e vibrantes
noites a que o Fórum Cultural já assistiu. Grandes músicas, grandes músicos e
ritmos vibrantes foram o mote para um espectáculo que terminou em ambiente
de grande festa, numa perfeita comunhão de público e músicos.”
A Câmara tomou conhecimento.

2 – VISITA DO GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA ÀS
ESCOLAS DO CONCELHO
“O grupo parlamentar do Partido Comunista Português vai encetar um programa
de visitas às escolas do pré-escolar e 1º ciclo do concelho de Alcochete, no dia
20 de Outubro, nomeadamente:
Escola Básica 1 do Passil
Escola Básica 1 de São Francisco
Escola Básica n.º 1 de Alcochete
Escola Básica 2, 3 El Rei D. Manuel I
O programa de visitas inclui uma apresentação sumária da Carta Educativa do
Município assim como as principais preocupações da autarquia no plano da
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Educação, encerrando-se os trabalhos com um registo dos aspectos
observados.”
A Câmara tomou conhecimento.

3 – PROMOÇÃO CULTURAL EM FORMATO “XXS”
“Pelo segundo ano consecutivo, a Câmara Municipal está a levar a efeito o XXS
– Programa de Promoção Cultural para Bebés e Crianças.
Com o objectivo de fomentar hábitos regulares de consumo cultural em contexto
familiar, o programa, para bebés até aos 36 meses e crianças dos 3 aos 10
anos, teve início no passado domingo com o espectáculo de animação infantil
“Será Que as Girafas Lavam os Dentes?” pela companhia luso-alemã
Marimbondo, onde crianças e familiares, ficaram a conhecer o Momo, uma
marioneta que sonhava ser artista de circo.
O programa XXS prolonga-se até ao próximo dia 2 de Novembro com
actividades tão diversas como teatro para a infância, dança para bebés,
workshops para pais e bebés, teatro de marionetas, música e teatro para bebés,
entre outras.”
A Câmara tomou conhecimento.

4 – CÂMARA MUNICIPAL ORGANIZA HOMENAGEM A ARMANDO CRISPIM
“A Câmara Municipal está a levar a efeito ao longo deste mês de Outubro uma
homenagem ao músico alcochetano Armando Crispim.
Homem e músico de excepção, Armando Crispim começou a dar os primeiros
passos na música na Banda da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898,
tendo mais tarde passado pela Banda da Sociedade Filarmónica Progresso e
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Labor Samouquense, para além das presenças na Banda de Música da Guarda
Nacional Republicana, na Orquestra Sinfónica de Lisboa, no Conservatório de
Lisboa, na Orquestra Sinfónica do Teatro Nacional de São Carlos, na Nova
Orquestra Sinfónica Portuguesa e, entre outras, na Orquestra Filarmónica
Mundial.
Numa justa e merecida homenagem, a Câmara Municipal presta este tributo no
ano em que Armando Crispim comemora 50 anos de dedicação ao seu
instrumento de eleição: o contrabaixo, sendo esta certamente a melhor forma de
comemorar o “tradicional” mês da Música.
Assim, a homenagem que começou a 1 de Outubro (Dia Mundial da Música)
com a inauguração da exposição de fotografia de Alexandre Costa intitulada
“Imagens de Uma Vida”, continuou no passado Sábado com um concerto de
excepção onde se juntaram grandes músicos e grandes amigos do Mestre
Armando Crispim: o trio de metais ARtBrass Trio, o Quarteto de Violoncelos da
Orquestra Sinfónica Portuguesa, o Quinteto Flamen, o Quinteto de Metais da
Orquestra Sinfónica Portuguesa, a Contr’Orquestra e o próprio Armando Crispim
num solo de contrabaixo, proporcionaram um espectáculo de elevado índice de
qualidade.
A homenagem continua até ao próximo dia 31 de Outubro, no Fórum Cultural de
Alcochete, com a permanência da exposição “Imagens de uma Vida”, um
conjunto de 32 fotografias que à época actual retratam e ilustram uma vida
dedicada, em boa hora, a essa arte tão nobre: a música.”
A Câmara tomou conhecimento.

5 – A VIDA E A MORTE “CONTADA” ÀS CRIANÇAS
“No âmbito do programa de promoção cultural para a infância “… E Porque Hoje
é o Último Domingo do Mês”, o último domingo do mês de Setembro levou ao
auditório do Fórum Cultural de Alcochete o espectáculo de teatro de marionetas
“O Fazedor de Vidas”.
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Soberbamente interpretado por Ângela Ribeiro e Ana Gouveia, “O Fazedor de
Vidas” encantou todos os que se deslocaram ao Fórum Cultural com a história
de um fazedor de vidas que, por achar injusto ter de morrer, fez um acordo
invulgar com a Morte.
Ao longo de cerca de 50 minutos, as duas excelentes performers de marionetas
contaram (apenas em sons e gestos) uma história totalmente isenta de texto e
de uma beleza cénica e interpretativa absolutamente irresistível.
O programa “… E Porque Hoje é o Último Domingo do Mês” continua já no
próximo domingo (26 de Outubro) com a hora do conto e ateliê de construção
de afectos “Tanto, Tanto!”.”
A Câmara tomou conhecimento.

6 – V FÓRUM DO PARLAMENTO EUROPEU DOS JOVENS
“A Escola Secundária de Alcochete foi vencedora do IV Fórum do Parlamento
Europeu dos Jovens que decorreu em Maio, na cidade do Montijo e tem a
honra de ser a anfitriã do próximo evento que se irá realizar de 16 a 18 de
Outubro, na vila de Alcochete.
As equipas participantes são constituídas por alunos de várias escolas
secundárias acompanhados dos seus professores, num total de 65 elementos, a
saber:
Oeiras
Montemor-o-Novo
Coruche
Santiago do Cacém
Coimbra
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O programa do V Fórum do Parlamento Europeu dos Jovens integra a
sessão solene de abertura e os trabalhos parlamentares que terão lugar na
Biblioteca Municipal de Alcochete, uma visita guiada à vila de Alcochete, um
espectáculo de entretenimento proporcionado pelos grupos participantes e por
alguns artistas musicais convidados e um jantar composto de produtos regionais
característicos de cada escola participante. “
A Câmara tomou conhecimento.

7 – ESTÁ AÍ O 6.º FESTIVAL DE EXPRESSÕES IBÉRICAS DE ALCOCHETE
“É já na próxima Sexta-feira (10 de Outubro) que tem início o 6.º Festival de
Expressões Ibéricas, acção de grande revelo cultural que potencia a difusão da
cultura ibérica a vários níveis e que se prolonga até ao próximo dia 1 de
Novembro.
A edição deste ano, mais abrangente e mais dinâmica, ficará certamente na
memória de todos como a melhor edição até à data.
Grandes concertos com nomes como os de Camané, Hexacorde, Vanesa
Muela, Tradere, Atlântida e Strella do Dia, animações de rua com La
Zarabandina e os Pauliteiros de Miranda, para além de workshops, uma
exposição e uma feira do livro ibérico, constituem o programa desta 6.ª edição
que tem início já esta sexta-feira com a abertura da exposição “Aleluias. Jogos.
Estampas” no Fórum Cultural de Alcochete e da Feira do Livro Ibérico, às 18
horas, na Nova Biblioteca de Alcochete, continuando, ainda na sexta-feira, com
o concerto de música celta pelo duo Alexandre Gabriel & Gonçalo do Carmo, às
22 horas, na Igreja da Misericórdia.
O programa deste fim-de-semana completa-se no Sábado (11 de Outubro) com
os concertos de Jose António Alonso, às 19h30, no complexo Freeport e, no
Fórum Cultural de Alcochete, às 22 horas, com a magnífica harpista escocesa
Phamie Gow.
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E porque estamos conscientes de ser o melhor Festival de sempre, de salientar
o conjunto de parcerias estabelecidas pela Câmara Municipal para levar por
diante um grande programa cultural. Freeport, 3 Molinos Resort, Lusoponte,
Gestiponte,

Fundación

Joaquín

Díaz,

Instituto

Cervantes,

Riberalves,

Construfalco, Antena 2, Jornal de Alcochete e Revista Interfolk são os nomes
que, certos da qualidade do programa, não quiseram deixar de fazer parte do
6.º Festival de Expressões Ibéricas.”
A Câmara tomou conhecimento.

8 – CANDIDATURA DO INFANTÁRIO DE S. FRANCISCO AO PROGRAMA
DE APOIO AO ALARGAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO PRÉESCOLAR
“O Executivo Municipal, na prossecução dos seus objectivos de requalificar e de
capacitar os equipamentos escolares do município, no cumprimento do previsto
na Carta Educativa, vai submeter novamente a candidatura, agora ao abrigo do
previsto no Despacho Conjunto n.º 23403/2008, de 16 de Setembro, a 1ª fase do
Centro Escolar de S. Francisco, que corresponde ao respectivo infantário, com a
construção de 4 salas, para uma oferta de 100 lugares. Nesta fase, está ainda
prevista a construção de cozinha e refeitório, bem como áreas de apoio básicas a
funcionamento deste estabelecimento de educação.
A 2ª fase, prevê a construção de 8 salas de 1º clico, distribuído por 2 pisos,
biblioteca escolar/centro de recursos, sala polivalente/multiusos, bem como
outras áreas de apoio ao funcionamento integral do equipamento, em
conformidade com a legislação vigente.
O projecto de arquitectura está aliás concluído e encontra-se desde Julho a
aguardar parecer da Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo,
para se poderem desenvolver posteriormente todos os projectos de especialidade
necessários.
Esta candidatura, a ser aprovada, poderá garantir até ao máximo de 300 mil
euros de financiamento, para cerca de um milhão de euros e investimento a
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cargo integral do Município e apenas para o Pré-escolar, já que o valor global das
duas fases ascenderá aos três milhões de euros.
Esta linha de apoio financeiro dos Ministério da Educação e do Trabalho e da
Solidariedade Social dispõe de um total de 25 milhões de euros para todos os
municípios e instituições de solidariedade social da área metropolitana de Lisboa
que entendam candidatar-se, com verbas provenientes dos resultados líquidos da
exploração dos jogos sociais atribuídos ao Ministério do Trabalho e da
Solidariedade Social, e em treze milhões e quinhentos mil euros provenientes do
orçamento do Ministério da Educação.”
A Câmara tomou conhecimento.

9 – Biblioteca de Alcochete
“A Biblioteca de Alcochete iniciou o seu funcionamento no dia 16 de Setembro,
tendo registado até ao momento a presença de cerca de 1671 utilizadores, a
realização de 250 inscrições e de 528 movimentos de documentos, evidenciandose, assim, uma excelente adesão aos espaços, valências e serviços
disponibilizados.
Foram realizadas as seguintes iniciativas:
- Oficina de Expressões: Regresso às aulas;
- Visitas Guiadas à Biblioteca, dirigidos a grupos específicos mediante
marcações prévias;
- Animação do conto com ateliê: Carolina e os Contos, por Isabel Silva, dirigido
a crianças entre os 3 e os 10 anos, num total de 81 participantes;
- Rastreios de colesterol, glicemia e tensão arterial, no âmbito da 3ª Semana
Sénior, num total de 163 rastreios realizados;
- Teatro de marionetas: À procura do ó-ó perdido, por Lua Cheia, dirigido a
crianças entre 1 e 6 anos, que contou com 94 participantes;
Encontram-se a decorrer:
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- a recolha de donativos e venda de artigos concebidos pela Biblioteca, para a
Associação “Os Canitos”, no âmbito da comemoração Dia Mundial do Animal e
até ao dia 11 de Outubro;
- a animação da leitura: Anatomias – Laboratório de Investigação em
Bibliotecas, pela Associação Artística Andante, até ao dia 17 de Outubro. Tratase de um espectáculo dirigido aos alunos do 2º Ciclo do ensino básico que
contará com a participação de 16 turmas, contabilizando um total de 391 alunos,
acompanhados por 15 professores;
- A exposição de fotografia: Palavras e Silêncios d’Um Corpo, de Paulo Martins,
inserida no eixo temático do corrente ano e que propõe a convergência entre o
universo imagético do autor e o texto literário – poesia na Sala Multiusos, até ao
dia 25 de Outubro;
- as visitas guiadas à Biblioteca a decorrer até ao final do corrente ano.
A Biblioteca de Alcochete vai ainda acolher, de 10 de Outubro a 01 de Novembro,
a I Feira do Livro Ibérico integrada na 6.ª Edição do Festival de Expressões
Ibéricas de Alcochete.”
A Câmara tomou conhecimento.

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE
Intervieram os seguintes munícipes:
Sr. António Parreira:
Tratou de assunto referente à construção do jardim-de-infância de S. Francisco e
solicitou a colocação de lombas na ex Estrada Nacional 119.

Sr. Capito:
Informou do estacionamento abusivo que se verifica na Av. Francisco de Assis e
alertou para a resolução do problema da altura dos quintais, dado aproximar-se a
época de chuvas.
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Sr. Manuel Ramos:
Questionou no sentido de saber quando deixará de estar cortada a estrada que
liga as salinas do Samouco ao Montijo.

Sr. José Almeida:
Considera que o actual estado da Estrada Real é perigoso e perguntou se está
previsto a continuação de obras na mesma.
Agradeceu a limpeza de vala e solicitou a colocação de plantas e flores nas
floreiras.
Perguntou ainda onde se situam os terrenos a ceder à santa Casa da
Misericórdia de Alcochete e a finalizar chamou a atenção para o mau estado das
bermas da estrada da Malhada de Meias.

Sr. Conceição:
Solicitou a colocação de 2 sinais limitadores de velocidade na Av. Francisco
Assis, a resolução do estacionamento abusivo em cima dos passeios e informou
que não gosta da solução encontrada (colocação de cancela) no Largo 1º de
Maio.

Sr. José António:
Lamentou com alguma revolta, que se mantenham algumas situações,
nomeadamente a falta de infraestruturas na freguesia, quando a população
aumenta cada vez mais.
Apelou às forças partidárias no sentido de terem em conta que S. Francisco
merece mais.
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O senhor Presidente e os senhores Vereadores António Luís Rodrigues, Paulo
Alves Machado e José Luís Alfélua responderam às questões colocadas.

Os senhores Vereadores do Partido Socialista abandonaram a reunião às 23:10
horas.

O senhor Presidente da Câmara agradeceu à Junta de Freguesia de S. Francisco
a disponibilidade do espaço para atendimento dos munícipes, ao senhor
Secretário da Junta a disponibilidade na visita à freguesia assim como à
população.

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 00:10 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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