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Aos dez dias do mês de Dezembro 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, José Luís dos Santos Alfélua
Ferreira, José Dias Inocêncio, Arnaldo Matias Sena Teixeira e Rosália Maria Vila
Cova Caetano Barbosa.
Não compareceu o senhor Vereador António Luís Lucas Rodrigues, por motivo
considerado justificado.
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 novecentos e quarenta e nove mil oitocentos e seis
euros e oitenta e nove cêntimos.
A Câmara tomou conhecimento.

PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou a Câmara que foi autorizado o pagamento das
despesas no valor de trezentos e sete mil duzentos e cinquenta e três euros e
noventa e cinco cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento emitidas
do número 8114 ao número 8427.
A Câmara tomou conhecimento.
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INTRODUÇÃO DE NOVOS ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO
A Câmara deliberou, por unanimidade, introduzir, para análise e deliberação,
assuntos não incluídos na ordem do dia da reunião, dada a urgência de
deliberação imediata sobre os mesmos.

ACTA
A Câmara deliberou aprovar, por maioria, a acta da reunião ordinária, realizada
em 26 de Novembro de 2008, com 1 abstenção do senhor Vereador Arnaldo
Matias Sena Teixeira (por não ter estado presente) e 4 votos a favor.

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO
PROCESSOS 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 Fradisul – Sociedade Imobiliária
e Construção Civil, Lda., referente à construção de uma moradia unifamiliar
de 2 pisos com cave e sótão, sita na Quebrada Norte, Lote 28, em Alcochete
(alterações).
Proc.º N.º AE.021.05 (H)
b) Projecto de arquitectura apresentado por Fradisul – Sociedade Imobiliária
e Construção Civil, Lda., referente à construção de uma moradia unifamiliar
de 2 pisos com cave e sótão, sita na Quebrada Norte, Lote 29, em Alcochete
(alterações).
Proc.º N.º AE.022.05 (H)
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c) Projecto de arquitectura apresentado por Francisco José Branco Ferreira
do Nascimento referente à alteração e ampliação de uma moradia, sita no
Alto do Castelo – Sítio dos Barris, em Alcochete
Proc.º N.º AE.031.05 (H)
d) Projecto de arquitectura apresentado por Gestpatrícios – Gestão, Compra
e Venda de Imóveis, SA, referente à construção de um pavilhão e muro de
vedação, sito na Zona Industrial do batel, Lote 29, em Alcochete (alterações).
Proc.º N.º AE.047.07
e) Projecto de arquitectura apresentado por Farm Valley Roses – Actividades
Imobiliárias, SA, referente à construção de um conjunto habitacional, sito no
canto do Pinheiro, Várzea, em Alcochete (alterações).
Proc.º N.º LE.034.06
f) Projecto de arquitectura apresentado por Barclays Bank PLC, referente à
adaptação de um estabelecimento comercial a agência bancária, sito na Rua
Comendador Estêvão de Oliveira, n.º 40, em Alcochete
Proc.º N.º LE.57/08 (C)
g) Projecto de arquitectura apresentado por João Manuel Pereira Paulista,
referente à construção de um telheiro, sito na Rua Ary dos Santos, Lote 109,
em Alcochete.
Proc.º N.º CP.15/08
A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO INDEFERIDO
Projecto de arquitectura apresentado por Casa do Benfica de Alcochete,
referente à adaptação de uma moradia unifamiliar de 2 pisos a sede social,
sito na Rua João de Deus, n.º 11, em Alcochete (alterações).
Indeferido pelo motivo de a requerente não estar autorizado pelos
proprietários do imóvel a proceder às alterações apresentadas.
Proc.º N.º LE.010.06
A Câmara tomou conhecimento.
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REGISTO DE ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL
Pedido de registo de um estabelecimento de alojamento local apresentado
por Raul Fernando Bispo Gouveia, sito na Rua Beneficiado de Oliveira, n.º 2,
em Alcochete.
Proc.º N.º PD.504/08
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
A presente pretensão refere-se ao pedido de registo de um estabelecimento de
Alojamento Local, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março e Portaria
n.º 517/2008, de 25 de Junho.
De acordo com o PDM de Alcochete o edifício em que se insere a pretensão
localiza-se em “Espaço Urbano Consolidado – UCA” e, em conformidade com o
disposto no regulamento do PDM aplica-se o disposto nos artigos 29º e 32º.
O estabelecimento de Alojamento Local será integrado num edifício de dois pisos,
estando afectas à actividade 3 das 4 fracções sendo as seguintes:
- Piso 0 –Dt; Piso 1-Dt e Piso 1-Esq.
Tendo em conta os artigos 2º, 4º e 5º da Portaria 517/2008, de 25 de Junho, o
estabelecimento de Alojamento Local, caracteriza-se da seguinte forma:
-Integrado num edifício existente licenciado com o processo camarário: LE 011.01
-Tipo de alojamento: Apartamento
-Capacidade máxima por apartamentos: 6 utentes
-Capacidade máxima do estabelecimento (nos 3 apartamentos): 18 utentes
Possíveis questões relativas a publicidade, requerem especial cuidado com a
imagem adoptada, dada a localização do edifício ( no Núcleo Antigo da Vila de
Alcochete). A proposta de publicidade deverá constituir um novo processo ao
cuidado do SRIUH.
Dado o exposto, proponho o deferimento da pretensão.
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou emitir parecer favorável ao
referido pedido de registo, por unanimidade.
RECEPÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURAS
a) Pedido de recepção definitiva apresentado por Olá – Construção, Lda.,
referente à construção de um edifício de 4 pisos com cave e sótão, sito na
Rua da Liberdade, Valbom, em Alcochete.
Proc.º N.º B-3/00
Pelo senhor Presidente foi apresentada uma informação elaborada pela Divisão de
Águas e Saneamento, do seguinte teor:
“Presente o requerimento n.º 497 de 2008.02.29 a solicitar a recepção definitiva das
obras de infra-estruturas e o cancelamento da respectiva garantia bancária n.º
051000003519880019.

A recepção provisória das infra-estruturas foi datada de 26 de Outubro de 2006.
Decorrido o prazo de um ano após a recepção provisória, consideramos estarem
reunidas as condições para a recepção definitiva das obras de infra-estruturas da obra
referida em epígrafe, com o cancelamento da respectiva garantia bancária.”
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por unanimidade, nos termos da informação técnica.

b) Pedido de recepção definitiva apresentado por Olá – Construção, Lda.,
referente à construção de um edifício de 4 pisos com cave e sótão, sito na
Rua do Poço, Valbom, em Alcochete.
Proc.º N.º B-182/00
Pelo senhor Presidente foi apresentada uma informação elaborada pela Divisão de
Águas e Saneamento, do seguinte teor:
“Presente o requerimento n.º 497 de 2008.02.29 a solicitar a recepção definitiva das
obras de infra-estruturas e o cancelamento da respectiva garantia bancária n.º
051000003519880019.
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A recepção provisória das infra-estruturas foi datada de 26 de Outubro de 2006.
Decorrido o prazo de um ano após a recepção provisória, consideramos estarem
reunidas as condições para a recepção definitiva das obras de infra-estruturas da obra
referida em epígrafe, com o cancelamento da respectiva garantia bancária.”
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por unanimidade, nos termos da informação técnica.
Neste momento entrou na sala a Vereadora Rosália Maria Vila Cova Caetano
Barbosa.

PLANO DE PORMENOR DO CANTO DO PINHEIRO
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
“Tendo terminado no passado dia 24 de Novembro, o período de discussão
pública do plano referido em epígrafe, sem que tenham sido apresentadas
quaisquer reclamações, estão reunidas as condições previstas no n.º 1 do artigo
79º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22/09, com a redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19/09, para que a Câmara Municipal proponha a sua
aprovação pela Assembleia Municipal.”
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o envio do Plano
de Pormenor à Assembleia Municipal para aprovação, por unanimidade.

RECURSOS FINANCEIROS

DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA DE
TERRENO SITA NA QUINTA DO DUQUE, NA FREGUESIA DE S.
FRANCISCO, PARA INTEGRAR O DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL E
POSTERIOR DOAÇÃO À CERCIMA – Resultado da Consulta Pública
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
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“Em reunião de 17 de Setembro de 2008, a Câmara Municipal deliberou aprovar
a desafectação do domínio público para o domínio privado municipal, de uma
parcela de terreno com a área de 1 969,18m2, sita na Quinta do Duque, na
freguesia de S. Francisco.
Tendo-se procedido à publicação do Edital n.º 100/08, não foram apresentadas
reclamações contra esta desafectação.
Assim, proponho:
1- Que seja deliberado considerar desafectada do domínio público, em
definitivo, para o domínio privado municipal, a referida parcela de terreno,
avaliada em €140 000,00 de acordo com a informação técnica da Divisão
de Ordenamento do Território e Urbanismo;
2- Que a referida parcela seja doada à CERCIMA, em regime de
reversibilidade, no caso de não se concretizar a construção do
equipamento nos próximos dez anos;
3- Que seja enviada à Assembleia Municipal para deliberação.”
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.
Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal.
RATIFICAÇÃO Do DESPACHO N.º 112/08 – 9ª ALTERAÇÃO ÀS
GRANDES OPÇÕES PLANO DE 2008 – PLANO PLURIANUAL DE
INVESTIMENTOS E ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES 2008

a)

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
“Pelo Despacho, datado de 9 de Dezembro de 2008 foi aprovada a 9ª Alteração
às Grandes Opções do Plano 2008 – Plano Plurianual de Investimentos e
Actividades Mais Relevantes 2008, cujos documentos se submetem a ratificação
da Câmara Municipal, de harmonia com o n.º 3 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de
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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 proposta de
ratificação, por maioria, com 3 abstenções do PS e 3 votos a favor da CDU, bem
como anexar os referidos documentos como Doc. 1.

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 113/08 – 9ª ALTERAÇÃO AO
ORÇAMENTO DA DESPESA 2008
a)
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
Pelo Despacho datado de 9 de Dezembro de 2008 foi aprovada a 9ª Alteração ao
Orçamento da Despesa 2008, cujos documentos se submetem a ratificação da
Câmara Municipal, de harmonia com o n.º 3 do artigo 68º 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 proposta de
ratificação, por maioria, com 3 abstenções do PS e 3 votos a favor da CDU, bem
como anexar os referidos documentos como Doc. 2

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE DESCENTRALIZAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE NAS
JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO
Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi apresentada a
seguinte proposta:

Reunião de 2008.12.10
Acta n.º 25

11

“Tendo em conta a elaboração dos protocolos de delegação de competências
com as Juntas de Freguesia, foi solicitado pelo município às três autarquias a
apresentação de propostas para o ano de 2009.
Após o seu envio, estas foram analisadas pelo executivo, tendo sido efectuados
alguns ajustes no sentido de melhor se enquadrarem dentro dos parâmetros de
rigor, necessários para uma boa gestão dos dinheiros públicos. Devido ao
aumento do valor global das descentralizações, não foi possível incorporar o valor
de inflação nas verbas descentralizadas, no entanto os valores estabelecidos
permitirão a todas as Juntas cumprir a sua missão e honrar os seus
compromissos junto dos seus Fregueses.
De realçar o excelente entendimento e sentido de responsabilidade patenteado
em todas as reuniões, que permitiu com facilidade chegarmos a acordo quanto
aos montantes a descentralizar.
Em face do acima exposto, somos a propor que o Órgão Colegial Executivo do
Município delibere sobre a aprovação dos protocolos de descentralização de
competências, que dão forma e desiderato de colaboração institucional entre o
Município de Alcochete e as respectivas Juntas de Freguesias do concelho, para
posterior envio à Assembleia Municipal.”
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta por unanimidade, bem como anexar à acta os referidos Protocolos como
Doc 3.

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE A CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA
DAS COLECTIVIDADES DE CULTURA, RECREIO E DESPORTO E O
MUNICÍPIO DE ALCOCHETE
Pelo senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi apresentada a
seguinte proposta:
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“A Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e
Desporto (CPCCRD), sendo a instituição mais antiga e representativa do
Movimento Associativo Popular, contando com filiações em todo o território
nacional e no estrangeiro, desenvolve um vasto conjunto de projectos e presta
um conjunto de serviços especializados às colectividades que, em parceria
com estas e com as Autarquias, podem contribuir decisivamente para uma
sociedade mais próspera e mais feliz.
Por outro lado, a Câmara Municipal de Alcochete ao elaborar os seus Planos
de Actividades e Orçamento, tem privilegiado a participação do Movimento
Associativo e Popular e outras entidades/sectores na construção final, desses
documentos.
Desta forma, e consciente do papel importantíssimo que, o Movimento
Associativo desde sempre tem assumido na vida colectiva do concelho e da
importância que cada vez mais assume a acção formativa dos seus dirigente,
técnicos e associados, somos a propor que o Órgão Colegial Executivo do
Município delibere sobre a aprovação do protocolo que dá forma e desiderato
de colaboração institucional entre o Município de Alcochete e a Confederação
Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto.”
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta por unanimidade, bem como anexar à acta o referido Protocolo como
Doc 4.

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E
URBANOS – CONDOMÍNIO VILLAR TEJO – CERCAL DE BAIXO
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
“O Condomínio Villar Tejo, sito no Cercal de Baixo, cliente n.º 1526658,
apresentou um pedido de isenção do pagamento da taxa de resíduos sólidos e
urbanos, para o condomínio, atendendo ao facto de cada um dos condóminos já
pagar a referida taxa, de forma individual, no âmbito dos contratos de água das
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suas residências e dos espaços comuns do condomínio – jardim- não
beneficiarem do serviço referido.
Proponho o seguinte:
- Isenção da taxa de resíduos sólidos e urbanos para o condomínio, a partir da
presente data.”
Submetida á discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

SUBSÍDIOS
 Pelo Senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foi apresentada a seguinte proposta:
- “Há semelhança do sucedido no ano passado, entendeu a Câmara entregar de
novo ao CCDPACA, a tarefa de realizar a Festa de Natal dos Filhos dos
Trabalhadores e Colaboradores das Autarquias do Concelho de Alcochete.
O CCDPACA, previu para este evento um orçamento global de €6 300,00. Assim,
para fazer face aos compromissos de curto estima-se uma despesa de €3
150,00.
Assim, proponho:
A atribuição do subsídio no valor de €3 150,00, para fazer face às primeiras
despesas com a respectiva Festa de Natal.”
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

Reunião de 2008.12.10
Acta n.º 25

14

 Pelo Senhor Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi
apresentada a seguinte proposta:
“ A Associação Desportiva Samouquense pretende melhorar as condições de
prestação dos seus serviços desportivos à comunidade.
Para o efeito apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 6º do
regulamento de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia.
A candidatura efectuada insere-se no âmbito do Programa de Apoio à
Modernização Associativa e tem como finalidade:
- Aquisição de equipamento informático (monitor, impressora multifunções e
CPU).
Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €1 000,00, para
fazer face aos encargos decorrentes com a aquisição dos mesmos.”
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

INFORMAÇÕES
 Pelo Senhor Presidente foi prestada a seguinte informação:
“Considerando a importância de que a quadra natalícia se reveste para a reunião
das famílias e o estreitamento das relações entre as pessoas e no uso das
minhas competências, concedi tolerância de ponto nos próximos dias 24 e 26 de
Dezembro e 2 de Janeiro, pelo que informo que ao abrigo do n.º 3 do artigo 62º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro alterada e republicada pela Lei n.º 5A/2002, de 11 de Janeiro, bem como do n.º 5 do artigo 1º do Regimento da
Câmara Municipal de Alcochete, a reunião de Câmara do dia 24 de Dezembro
será antecipada para o próximo dia 17 de Dezembro, pelas 17:30 horas, no Salão
Nobre dos Paços do Concelho.”
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A Câmara tomou conhecimento.

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

1 – GRUPO CORAL DA SOCIEDADE FILARMÓNICA PROGRESSO E
LABOR SAMOUQUENSE INICIA CICLO DE CONCERTOS DE NATAL
“Foi no passado domingo, 7 de Dezembro, que a Câmara Municipal arrancou
com a apresentação de um ciclo denominado “5 Dias. 5 Coros. 5 Concertos de
Natal.”, na Igreja da Misericórdia/Núcleo de Arte Sacra do Museu Municipal,
com a presença do Grupo Coral da Sociedade Filarmónica Progresso e Labor
Samouquense.
Dirigidos pela maestrina Gisela Sequeira, o grupo coral apresentou um
excelente programa composto por 12 canções, entre as quais, “Alelluia”, “Ave
Maria”, “Noite de Natal”, Dorme Menino” e “Noite Feliz”.
Este ciclo de concertos de Natal continua com a actuação do Coro da
Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro (no dia 12, às 21h30), do Orfeão da
Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 (no dia 13, às 16h30), do Coro de
São João Baptista (no dia 14, às 17h00) e encerra, na noite de 20 de
Dezembro, com o Coro Ricercare, presença regular em Alcochete com a
Orquestra Sinfonietta de Lisboa.”
A Câmara tomou conhecimento.

2 – AS RAÍZES E AS EXPRESSÕES DA MÚSICA PORTUGUESA
“O final da programação de animação cultural da Câmara Municipal encerrou,
antes dos concertos de Natal, com um concerto de música portuguesa pelo
projecto Raízes, na noite de 5 de Dezembro, no Fórum Cultural de Alcochete.
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O projecto, formado pela dupla André Santos, na guitarra, e Nuno Tavares, no
piano, apresentou um conjunto de temas originais com um cunho muito
português e brindou o público com uma excelente prestação musical, cuja
resposta passou pelo aplauso a um projecto que já passou anteriormente pelo
Fórum Cultural de Alcochete com o espectáculo “À Conversa com Carlos
Paredes e Zeca Afonso”.

A Câmara tomou conhecimento.
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UM LAGO SEM ÁGUA E 100 BARBATANAS”
PROGRAMAÇÃO DO ÚLTIMO DOMINGO DO MÊS

ENCERRA

“O programa “… E Porque Hoje é o Último Domingo do Mês” terminou neste
ano de 2008 com a apresentação do espectáculo “Um Lago Sem Água e 100
Barbatanas”, no dia 30 de Novembro, no auditório do Fórum Cultural de
Alcochete.
Apresentado pela Dançarte, o espectáculo narra a história de quatro amigos
(um hipópotamo, uma tartaruga, um pinguim e um crocodilo) que para além de
muito amigos, têm preocupações ambientais, de alimentação saudável, entre
muitas outras.
No final do espectáculo, o elevado número de crianças e famílias que estiveram
no Fórum Cultural de Alcochete não perderam a oportunidade de conversar com
os quatro amigos e registar o momento com algumas fotografias.
O programa “… E Porque Hoje é o Último Domingo do Mês” regressa em 2009,
com um concerto pedagógico no dia 25 de Janeiro, no Fórum Cultural de
Alcochete.”
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.
Reunião de 2008.12.10
Acta n.º 25
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ENCERRAMENTO
E nada mais havendo a tratar, pelas 18:50 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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