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Aos vinte e oito dias do mês de Novembro do ano dois mil e sete, no Centro
Comunitário do Passil, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, reuniu
ordinariamente a Câmara Municipal, presidida pelo Ex.mo Senhor Dr. Luís Miguel
Carraça Franco, na qualidade de Presidente da Câmara, encontrando-se
presentes os Senhores Vereadores, António Luís Lucas Rodrigues, Paulo
Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado e José Luís dos Santos Alfélua
Ferreira, José Dias Inocêncio e Rosália Maria Vila Cova Caetano Barbosa.

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

O senhor Presidente declarou aberta a reunião e seguidamente ordenou que se
iniciasse a leitura dos assuntos agendados, na respectiva “ordem do dia”, para a
presente reunião.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA
Referente ao dia de ontem, que acusa o saldo, em disponibilidades de operações
orçamentais, no montante de um milhão, trinta e dois mil vinte e um euros e dois
cêntimos.

A Câmara tomou conhecimento.

PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou a Câmara que foi autorizado o pagamento das
despesas no valor de novecentos e cinquenta e cinco mil novecentos e sessenta
e dois euros e setenta e oito cêntimos, a que correspondem as ordens de
pagamento emitidas do número 8739 ao número 9165.

A Câmara tomou conhecimento.
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ACTA
A Câmara deliberou aprovar, por maioria, com duas abstenções dos senhores
Vereadores do PS e 4 votos a favor da CDU, a acta da reunião ordinária
realizada em 17 de Outubro de 2007.

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.

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 Costa Gameiro & Filhos, Lda.,
referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e
sótão, sita na Quebrada Norte, Lote 70 – Alcochete (Alterações).
Proc.º N.º AE.043.05 (H)
b) Projecto de arquitectura apresentado por Costa Gameiro & Filhos, Lda.,
referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e
sótão, sita em Quebrada Norte, Lote 71 – Alcochete (Alterações).
Proc.º N.º AE.044.05 (H)
c) Projecto de arquitectura apresentado Gestilimo – Actividades Imobiliárias, Lda.,
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referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e
sótão, sita na Quebrada Norte, Lote 73 – Alcochete (Alterações).
Proc.º N.º AE.046.05 (H)
d) Projecto de arquitectura apresentado por Gestilimo – Actividades Imobiliárias,
Lda., referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave
e sótão, sita na Quebrada Norte, Lote 74 – Alcochete (Alterações).
Proc.º N.º AE.047.05 (H)
e) Projecto de arquitectura apresentado por José Ferreira Rodrigues, referente à
construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave sótão, sita na
Quebrada Norte, Lote 89 – Alcochete (Alterações)
Proc.º N.º AE.072.05 (H)
f) Projecto de arquitectura apresentado por José Ferreira Rodrigues, referente à
construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e sótão, sita na
Quebrada Norte, Lote 90 – Alcochete (Alterações)
Proc.º N.º AE.073.05 (H)
g) Projecto de arquitectura apresentado por Rui Esteves de Jesus, referente à
remodelação de um estabelecimento de café/pastelaria, sito na Estrada
Nacional 119 – S. Francisco.
Proc.º N.º LE.004.07 (R)
A Câmara tomou conhecimento.

2 – LOTEAMENTOS

Presente o pedido de redução da garantia bancária, apresentado por Alto do
Castelo, Construções Lda., referente ao Loteamento sito no Alto do Castelo –
Alcochete.
Proc.º N.º LU.005.05
Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
“ Presente a informação da DSU foi elaborada antes da recepção das comunicações
relativas às redes telefónica e de gás, pelo que os valores aí constantes são agora
rectificados em conformidade com as mesmas. Não recebemos, apesar da nossa
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insistência, resposta da EDP, pelo que não pode ser aceite redução relativa às redes
de energia e de iluminação pública.
Assim, considera-se estarem executadas infraestruturas num valor total de €131
075,14, restando por executar um montante de €64 065,94 que acrescido de 10% do
executado, totaliza €77 173,45 ( + €16 202,43 de IVA à taxa de 21%).
Em suma, deverá manter-se caucionado um montante de €93 379,88.”
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente proposta
por unanimidade, nos termos da informação técnica.

3 – PLANO DE PORMENOR DE EXPANSÃO DA ÁREA DE INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS DO PASSIL

Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:

“A informação técnica (que se anexa como Doc 1) , visa a aprovação do Plano de
Pormenor de Expansão da Área de Indústria, Comércio e Serviços do Passil
(PPEICS-Passil).

Propomos que a Câmara delibere aprovar a proposta do Plano de Pormenor que
se apresenta e que se remeta a mesma à Assembleia Municipal para aprovação
na próxima sessão.”

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por
unanimidade, nos termos da informação técnica.

Mais foi deliberado remetê-la à Assembleia Municipal.
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DIVISÃO FINANCEIRA
RATIFICAÇÃO DO DESPACHO Nº 176/07 – 6ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES
OPÇÕES

DO

PLANO

DE

2007

–

PLANO

PLURIANUAL

DE

INVESTIMENTOS E ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta elaborada pela
Divisão Financeira:

“Por despacho datado de 23 de Novembro de 2007, foi aprovada a 6ª Alteração
às Grandes Opções do Plano 2007 – Plano Plurianual de Investimentos e
Actividades Mais Relevantes de 2007, 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 do PS e 4 votos a favor da CDU, bem
como anexar os referidos documentos como Doc. 2.

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO Nº 177/07 – 6ª ALTERAÇÃO AO
ORÇAMENTO DA DESPESA 2007

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta elaborada pela
Divisão Financeira:

“ Por despacho datado de 23 de Novembro de 2007, foi aprovada a 6ª Alteração
ao Orçamento da Despesa 2007, 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
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de Setembro, com nova redacção e republicação da 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 do PS e 4 votos a favor da CDU, bem
como anexar os referidos documentos como Doc. 3.

DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE
TERRENO SITA EM S. FRANCISCO, PARA INTEGRAR O DOMÍNIO
PRIVADO MUNICIPAL – Resultado da Consulta Pública
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:

“ Em reunião de 5 de Setembro, a Câmara Municipal deliberou aprovar a
desafectação do domínio público para o domínio privado municipal, de uma
parcela de terreno com a área de 1 045,40m2, destinada à construção de
equipamento desportivo, sita na Lagoa da Pedra, que confronta a Norte e a
Poente com Município de Alcochete, a Sul e Nascente com Domínio Público.

Tendo-se procedido à publicação do Edital nº 78/2007, não foram apresentadas
reclamações à deliberação tomada.

Assim proponho:

1 – Que seja deliberado considerar desafectada a referida parcela de terreno, do
domínio público para o domínio privado municipal, em definitivo, avaliada em €78
405,00, de acordo com informação da Divisão de Administração Urbanística;

2 – Que seja enviada à Assembleia Municipal para deliberação.”
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta por unanimidade.
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Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal.

DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE
TERRENO SITA EM S. FRANCISCO, PARA INTEGRAR O DOMÍNIO
PRIVADO MUNICIPAL – Resultado da Consulta Pública

Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
“ Em reunião de 5 de Setembro, a Câmara Municipal deliberou aprovar a
desafectação do domínio público para o domínio privado municipal, de uma
parcela de terreno com a área de 4 852,50m2, destinada à construção de
equipamento desportivo, sita na Lagoa da Pedra, que confronta a Norte e a
Nascente com Município de Alcochete, a Sul com Domínio Público e a Poente
com Rua Luís de Camões.

Tendo-se procedido à publicação do Edital nº 79/2007, não foram apresentadas
reclamações à deliberação tomada.

Assim proponho:

1 – Que seja deliberado considerar desafectada a referida parcela de terreno, do
domínio público para o domínio privado municipal, em definitivo, avaliada em
€363 937,50, de acordo com informação da Divisão de Administração
Urbanística;

2 – 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.
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APROVAÇÃO DOS ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA A
CONSTITUIÇÃO DO SISTEMA INTERMUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA EM ALTA PARA A REGIÃO DE SETÚBAL

Pelo Senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:

“A proposta que se apresenta visa constituir um modelo de gestão colectivo do
aquífero da Península, procurando-se assim preservar e prolongar a sua
utilização por mais anos.

Assim, consideram os municípios da Península que a melhor forma de defender a
água como um bem de todos é através da constituição de uma empresa
intermunicipal que permitirá a realização de um conjunto de investimentos, um
planeamento mais eficaz e uma gestão racional e eficiente dos recursos hídricos.

Pelas razões acima propomos que a Câmara delibere aprovar a proposta de
Estatutos que se apresenta (a qual fica anexa à acta como Doc 4) e que se
remeta a mesma à Assembleia Municipal para aprovação na próxima sessão.”

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

Mais foi deliberado remetê-la à Assembleia Municipal.

PEDIDO DE FRACCIONAMENTO DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA
– Cliente nº 3062
Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
“O sr. Nazir Daudo Abdala, clinete nº 3062, em 26 de Outubro de 2007
apresentou um pedido de fraccionamento da factura de €326,86, cuja data limite
terminava em 02-10-2007. O mesmo alega não ter possibilidade de pagar o valor
total na íntegra.
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Conforme histórico de facturação verifica-se que é de facto um valor acima da
média de consumo.

No que respeita ao histórico de cobrança para além desta factura não existem
outras facturas por pagar.

Face ao exposto, proponho que ao abrigo do artigo 85º do regulamento de Águas
do Município de Alcochete, o referido valor seja fraccionado em 8 prestações.”

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

ISENÇÃO DA TAXA DE RSU – cliente nº 16643 (Freeport Designer Outlet)
Pelo senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta:

“A Freeport Leisure (Portugal) solicitou a isenção da taxa de RSU, alegando ter
contratado com a empresa IPODEC Portugal – Gestão de Resíduos, Ldª, para a
recolha dos referidos resíduos.
Na sequência do referido foi-nos apresentada uma declaração da empresa
IPODEC, na qual a mesma, para além de informar que recolhe e encaminha
adequadamente resíduos, como plásticos, metais, madeira, entre outros, para o
qual se encontra devidamente licenciada, compromete-se a cumprir a legislação
aplicável no que respeita ao transporte e destino final licenciado de resíduos de
acordo com a legislação em vigor.

São ainda apresentados 2 quadros que resumem os serviços prestados por
aquela empresa no outlet Freeport, bem como o tipo e quantidades produzidas no
complexo lúdico-comercial designer village.
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Face ao exposto proponho que o cliente 16643 Freeport Designer Outlet, seja
isentado do pagamento da taxa de RSU.

Proponho ainda como medida de garantia e salvaguarda que o referido pedido
seja válido apenas para o ano civil a que se propõe.

Face ao acima proposto deverá de futuro o mesmo ser efectuado durante o mês
de Janeiro do ano civil a que respeita, devendo ser acompanhado dos
respectivos comprovativos quanto à continuidade da recolha por entidade
particular devidamente licenciada, bem como informação sobre os serviços
efectuados no ano anterior, bem como tipo, quantidades e forma de tratamento
sob pena de se considerar o pedido de isenção caducado e assim se passar a
cobrar a referida taxa.”

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta por maioria, com 2 votos contra do PS e 4 votos a favor da CDU.
Mais deliberou que o pedido seja válido apenas para o ano civil a que se propõe.

PREÇÁRIO DO FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE – Anulação de
Consulta Pública

Pelo senhor Vereador Paulo Machado foi apresentada a seguinte proposta:
“O Fórum Cultural de Alcochete é um equipamento municipal inaugurado em
Junho de 2005 cuja gestão está associada ao Sector de Animação Cultural e
Albergue desta Câmara Municipal, na dependência do Vereador do Pelouro da
Cultura.
Este equipamento tem sido utilizado para fins diversos, sendo que a sua maior
utilização está relacionada com actividades promovidas pelo Sector de
Animação Cultural e Albergue no âmbito da programação de promoção cultural
do município.

Reunião de 2007.11.28
Acta n.º 24

13

No entanto, outras utilizações têm sido dadas a este equipamento,
nomeadamente em termos de cedência a entidades externas para a
organização de eventos de natureza diversa, como congressos, seminários,
palestras, reuniões, acções de formação e espectáculos.
Estas cedências a entidades exteriores têm passado por utilizações gratuitas do
equipamento, sempre autorizadas pelo respectivo eleito e enquadradas no
âmbito de um equipamento com a natureza do Fórum Cultural.
Tendo em conta a inexistência de um documento que regule a utilização do
Fórum Cultural de Alcochete, este executivo aprovou remeter para consulta
pública, em Sessão de Câmara de 4 de Outubro de 2006, a proposta de
regulamento do equipamento, aprovada posteriormente em Assembleia
Municipal de 28 de Fevereiro de 2007, encontrando-se o mesmo em vigor
desde o passado dia 4 de Junho.
O Fórum Cultural de Alcochete é um equipamento constituído por:
- Auditório com capacidade para 372 lugares;
- Sala Polivalente (não sujeita a aluguer);
- 4 Salas de ensaio (que se podem converter em duas);
- Cafetaria (espaço que aguarda concessão, pelo que o seu aluguer, sem
qualquer tipo de equipamento, será equacionado caso a caso);
Neste sentido, e após análise de um vasto conjunto de equipamentos
semelhantes, bem como de um conjunto de custos associados ao equipamento,
propõe-se a aprovação da seguinte proposta de preçário de aluguer do Fórum
Cultural de Alcochete:
Auditório (capacidade: 372 lugares)
Dias-de-semana (2ª a 6ª feira): € 500
Sábados: € 600
Domingos e Feriados: € 750
Sala de Ensaio (capacidade: 14 pessoas)
Dias-de-semana (2ª a 6ª feira): € 75
Sábados: € 100
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Domingos e Feriados: € 150

Notas:
a) Aos valores de aluguer acresce o IVA à taxa legal em vigor.
b) Os valores referem-se a períodos horários compreendidos entre as 10 e as
18 horas. Fora deste período acresce ao aluguer diário uma percentagem de
10%/hora nos alugueres do auditório e de 20%/hora nos alugueres das salas de
ensaio.
c) Não estão contemplados alugueres de meios dias.
d) O aluguer do espaço do auditório inclui todo o equipamento técnico (listagem
em anexo).
e) O aluguer da sala de ensaio inclui mobiliário administrativo: mesas e cadeiras
até ao limite de 14 ou 30 pessoas (consoante se trate do aluguer de uma ou
duas salas de ensaio).
f) Todo o material (equipamento técnico do auditório e mobiliário administrativo
das salas de ensaio) serão disponibilizados de acordo com a natureza do
aluguer e de acordo com a disponibilidade dos mesmos.

Serviço de Baby-Sitting
€ 3,00 por criança dos 3 aos 11 anos de idade.
Este serviço funcionará exclusivamente em dias de espectáculos.

Bilheteira
Relativamente à bilheteira de espectáculos e/ou actividades ela irá ser posta em
prática a preços acessíveis (de acordo com a natureza do espectáculo, bem
como com a respectiva produção), no sentido de:
- credibilizar o próprio espectáculo;
- responsabilizar o público presente, permitindo-lhe ser mais exigente.”

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta por unanimidade.
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RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO CELEBRADO
MUNICIPAL DE ALCOCHETE E O GEOTA

ENTRE

A

CÂMARA

Pelo senhor Vereador Paulo Machado foi apresentada a seguinte proposta:

“ No âmbito dos projectos desenvolvidos pelo sector de Educação foi
estabelecido um protocolo entre a Câmara Municipal de Alcochete e o GEOTA
(Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente) de adesão ao
projecto Coastwatch que visa monitorizar 15Km de costa marítima.

Nesse sentido, o sector de Educação em colaboração com alunos das turmas
CEF da escola Básica 2,3 El-Rei D. Manuel I iniciou o trabalho de pesquisa e
recolha de informações para o preenchimento de questionários que deverão ser
devolvidos ao GEOTA no final do mês de Janeiro de 2008.

Foi solicitada, também, a colaboração da RNET, na pessoa da engenheira
Helena Pinto e do biólogo Afonso da Fundação das Salinas do Samouco para
auxiliarem na identificação da diversidade de espécies de fauna e flora presentes
no nosso litoral, nos espaços selvagens ou nos mais intervencionados pelo
homem.
Os objectivos deste projecto inserem-se no espírito de sensibilização, de
preservação e de conhecimento do meio ambiente no litoral, em particular da
faixa de 500 metros de largura paralela à linha de costa, mas, também, na linha
normal de maré cheia e a linha máxima atingida nas marés vivas.
O papel do GEOTA enquanto coordenador nacional e divulgador do projecto
Coastwatch é dinamizar workshops e acções de sensibilização na área da
educação ambiental, ordenamento e erosão costeira, entre outros.

Pelo exposto e considerando o elevado interesse que esta parceria tem para a
comunidade educativa do concelho, propõe-se a ratificação do protocolo em
anexo.”

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a ratificação do
referido protocolo, bem como anexá-lo à presente acta como Doc 5.
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ALIENAÇÃO DE SUCATA
Pelo senhor José Luís Alfélua foi apresentada a seguinte proposta:
“Em virtude da existência, na zona envolvente às Oficinas do Estaleiro Municipal,
sito em Lagoa do Láparo, de bens da Autarquia em avançado estado de
degradação considerados como sucata, propõe-se a alienação do seguinte
material:
Lote nº. 1 – Máquinas e triciclos velhos

a) Máquina de limpar areias

b) Triciclo em fim de vida

Lote nº. 2 – Ferro fundido, tubos e outros (sinais de trânsito, colunas partidas,
armários e secretárias velhas, luminárias velhas e braços, balizas)

Lote nº. 3 – Diverso mobiliário

Assim, propõe-se a sua venda, em carta fechada, a apresentar na Divisão
Administrativa.

A venda será efectuada a quem oferecer o melhor preço.

O anúncio da venda será efectuado através de edital nos locais do costume.

A Autarquia reserva-se o direito de não adjudicar a venda caso considere o valor
das propostas demasiado baixo.”
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta por unanimidade.
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ALTERAÇÃO AO ACORDO DE ESTÁGIO DE SENSIBILIZAÇÃO

“Pelo senhor Presidente foi apresentada a proposta de Alteração ao Acordo de
Estágio de Sensibilização, que aqui se dá por integralmente reproduzida, desta
acta fazendo parte integrante como Doc 6.
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar por unanimidade
a alteração ao referido Acordo.

PROJECTO DE REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS,
HORÁRIO DE TRABALHO E CONTROLO DE ASSIDUIDADE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ALCOCHETE
Pelo senhor Presidente foi apresentada a proposta de Regulamento de
Funcionamento dos Serviços, Horário de Trabalho e Controlo de Assiduidade da
Câmara Municipal de Alcochete, que aqui se dá por integralmente reproduzida,
desta acta fazendo parte integrante como Doc 7.
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar por maioria, com
2 abstenções do PS e 4 votos a favor da CDU.

DOAÇÃO DE UM INSTRUMENTO MUSICAL À SOCIEDADE FILARMÓNICA
PROGRESSO E LABOR SAMOUQUENSE
a)
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:
“ No âmbito do 88º aniversário da Sociedade Filarmónica Progresso e Labor
Samouquense e tendo em conta o estímulo da Câmara Municipal ao reconhecido
trabalho desenvolvido pela sua Banda de Música e respectiva Escola de Música,
propõe-se:

- Doar um instrumento musical designado “Trompa de Harmonia” com as
características Yamaha YHR 567 D, com acabamento em dourado e com
campânula desmontável e número de série 480718, adquirido à empresa D.
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Caeiro, Ldª, no valor de €2 904,00 com IVA incluído, à Sociedade Filarmónica
Progresso e Labor Samouquense.”
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta por unanimidade.

SUBSÍDIOS

¾ Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:

- “À semelhança do sucedido no ano passado, entendeu a Câmara entregar de
novo ao CCDPACA – Centro de Cultura e Desporto do Pessoal das Autarquias
do Concelho de Alcochete – 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 cinco mil,
oitocentos e trinta euros.

Assim, proponho:

A atribuição de um subsídio no valor de dois mil, novecentos e quinze euros, para
fazer face a parte das despesas com a respectiva Festa de Natal.”
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a presente
proposta, por unanimidade.

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

De acordo com a lei 159/99 de 14 de Setembro que estabelece o quadro de
transferências de atribuições e competências para as autarquias locais,
proponho a atribuição dos seguintes subsídios ao Agrupamento Vertical de
Escolas de Alcochete:
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ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2007/2008
Livros Escolares
•

Escola Básica da Restauração
24 x € 36,00 = € 864,00
9 x € 18,00 = € 162,00

•

Escola do 1º Ciclo Nº 1 de Alcochete
12 x € 36,00 = € 432,00
4 x € 18,00 = € 72,00

•

Escola Básica 1º Ciclo Nº 2 de Alcochete
31 x € 36,00 = € 1116,00
12 x € 18,00 = € 216,00

•

Escola Básica de São Francisco
9 x € 36,00 = € 324,00
9 x € 18,00 = € 162,00

Escola Básica do Passil
11 x € 36,00 = € 396,00
3 x € 18,00 = € 54,00

•

Escola Básica do Samouco
11 x € 36,00= € 396,00
7 x € 18,00 = € 126,00

Total livros: € 4.320,00

Alimentação

1º Trimestre – 2007/2008

Reunião de 2007.11.28
Acta n.º 24

20

•

Escola do 1º Ciclo Nº 1 de Alcochete
12 x 63 x € 1,67 = € 1.262,52
4 x 63 x € 0,96 = € 241,92

•

Escola do 1º Ciclo Nº 2 de Alcochete
31 x 63 x € 1,67 = € 3. 261,51
12 x 63 x € 0,96 = € 725,76

•

Escola Básica da Restauração
24 x 63 x € 1,67 = € 2.525,04
9 x 63 x € 0,96 = € 544,32

•

Escola Básica de São Francisco
9 x 63 x € 1,67 = € 946,89
9 x 63 x € 0,96 = € 544,32

•

Escola Básica do Passil
11 x 63 x € 1,67 = € 1.157,31
3 x 63 x € 0,96 = € 181,44

•

Escola Básica do Samouco
11 x 63 x € 1,67 = € 1.157,31
7 x 63 x € 0,96 = € 423,36

Total alimentação Escolas Básicas € 12.971,70
•

Jardim de Infância do Samouco
5 x 68 x € 1,67 = € 567,80
2 x 68 x € 0,96 = € 130,56

•

Jardim de Infância de São Francisco
8 x 68 x € 1,67 = € 908,48
3 x 68 x € 0,96 = € 195,84

Reunião de 2007.11.28
Acta n.º 24

21

•

Jardim de Infância do Passil
4 x 68 x € 1,67 = € 454,24
2 x 68 x € 0,96 = € 130,56

•

Jardim de Infância da Restauração
6 x 68 x € 1,67 = € 681,36

Total alimentação Jardins de Infância - € 3.068,84

Total alimentação 1º trimestre:
€ 16.040,54

MATERIAL DE APOIO ÀS ACTIVIDADES ESCOLARES

1ª Tranche 2007/2008

Escolas do 1º Ciclo
•

Escola do 1º Ciclo Nº 1 de Alcochete…………………………………………€ 767,91

•

Escola do 1º Ciclo Nº 2 de Alcochete…………………………………………€ 660,51

•

Escola Básica da Restauração…………………………………………… € 1. 208,25

•

Escola Básica de São Francisco…………………………………………… .€ 483,30

•

Escola Básica do Passil…………………………………………………………€ 201,42

•

Escola Básica do Samouco…………………………………………………….€ 703,47

Total material de apoio a actividades escolares 1º ciclo € 4.024,86

Jardins de Infância
•

Jardim de Infância da Restauração……………………………………………€ 282,15

•

Jardim de Infância de São Francisco…………………………………………€ 288,42

•

Jardim de Infância do Passil……………………………………………………€ 125,40

•

Jardim de Infância do Samouco……………………………………………… € 595,65

Total material de apoio a actividades escolares Jardins de Infância € 1. 291,62
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Total de Material de Apoio às Actividades Escolares:
€ 5.316,48

Prolongamento de Horário

1ª Tranche 2007/2008

•

Jardim de Infância do Samouco
68 x € 1,74 x 3 meses = € 354,96

•

Jardim de Infância de Alcochete
27 x € 1,74 x 3 meses = € 140,94

•

Jardim de Infância de São Francisco
23 x € 1,74 x 3 meses = € 120,06

•

Jardim de Infância do Passil
10 x € 1,74 x 3 meses = € 52,20

Total do Prolongamento: € 668,16

MANUTENÇÃO E PEQUENOS ARRANJOS

1ª Trache 2007/2008
•

€ 1.166,66

PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALARME DA ESCOLA DA RESTAURAÇÃO
•

€ 1.200,00
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TOTAL DA PROPOSTA € 28.711,84”

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

¾ Pelo Vereador José Luís dos Santos Alfélua Ferreira foi apresentada
a seguinte proposta:
“ O Grupo Desportivo Alcochetense está a promover a formação desportiva na
modalidade de Futebol de Sete de Onze.

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

a) Cobertura de todos os encargos de inscrições e seguros dos jogadores;
b) Cobertura dos encargos com arbitragem.

Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de €3 268,75 para
fazer face aos encargos acima referenciados.

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

INFORMAÇÕES
¾ Pelo Senhor Presidente foram prestadas as seguintes informações:

1 – Minuta da Acta da Assembleia Municipal

Presente a referida minuta da acta na qual se indicam que foram aprovados na
sessão ordinária de 27 do corrente mês, os assuntos remetidos pela deliberação.
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A Câmara tomou conhecimento.

2 – Presente o ofício nº 807-233987/X do Grupo Parlamentar “Os Verdes”,
informando que apresentaram uma proposta de inclusão das seguintes verbas no
plano de investimentos da Administração Central:

- Pavilhão gimnodesportivo da E/B 2,3 El-Rei D. Manuel I - €340 000,00
- Instalação da Biblioteca Municipal de Alcochete - €450 000,00.

A Câmara tomou conhecimento.

3 – Presente o ofício nº 22654-185CC/07do Grupo Parlamentar do Partido
Comunista Português, informando que foram perguntadas ao Governo as
questões relativas às dívidas da Administração Central à Câmara Municipal de
Alcochete.

¾ Pelo Senhor Vice-Presidente foi prestada a seguinte informação:

- Dando cumprimento à estratégia Nacional de Gestão de Resíduos Industriais,
relativamente à gestão de fluxos especiais, a Autarquia aderiu voluntariamente ao
Sistema Integrado de Gestão de Óleos Usados (SIGOU), para recolha e
valorização dos óleos minerais produzidos na oficina automóvel, do estaleiro
Municipal.

Para o efeito, no dia 12 de Novembro de 2007 a Autarquia realizou um Protocolo
de colaboração com a empresa Carmona, SA – operador responsável pela
gestão de óleos minerais usados, a que está adstrito o concelho de Alcochete.
O presente protocolo tem como objectivos específicos:

- Reduzir o impacte ambiental da deposição indevida do óleo usado, garantindo
um destino adequado para os mesmos, diminuindo desta forma:
- a poluição atmosférica;
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- a contaminação dos lençóis freáticos;
- o aumento do custo do tratamento das águas residuais

- Contribuir para que a Autarquia se posicione como uma entidade exemplar de
aplicação e demonstração de boas práticas ambientais e da sustentabilidade em
geral, melhorando a imagem do concelho.

A SOGILUB é uma empresa privada, sem fins lucrativos, licenciada pelo Instituto
dos Resíduos, a 15 de Julho de 2005, como entidade gestora do SIGOU.

A SOGILUB tem como objectivo dar cumprimento ao disposto no Decreto-Lei nº
153/2003, de 11 de Julho que estabelece o regime jurídico que regula a gestão
de óleos novos e usados.

Mais se informa que, desde 1 de Janeiro de 2006 o financiamento do SIGOU é
assegurado pelos produtores de óleos novos, através do pagamento à SOGILUB
de uma prestação financeira – Eco-Lub, por cada litro de óleo lubrificante
introduzido no mercado.

O Eco-Lub permite colocar todo o sistema em funcionamento, desde a recolha de
óleos até ao seu tratamento e posterior envio para empresas licenciadas para
regeneração, reciclagem e valorização energética, bem como apoiar projectos de
investigação e desenvolver acções de sensibilização e comunicação no âmbito
do SIGOU.”

A Câmara tomou conhecimento.
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¾ Pelo Senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves
Machado foram prestadas as seguintes informações:

1 – RECEPÇÃO À COMUNIDADE EDUCATIVA
“No âmbito dos projectos desenvolvidos pelo sector de Educação
informamos que a Recepção à Comunidade Educativa decorreu entre os
dias 12 e 29 de Outubro de 2007 com o seguinte programa de actividades:

Dia 12 – Jantar de Boas Vindas à Comunidade Educativa no Fórum Cultural
de Alcochete
Dia 18 – Visita ao Museu Municipal ( Núcleo do Sal)
Dia 19 - Visita à Biblioteca Municipal
Dia 27 – Passeio Pedestre ao Trilho dos Flamingos e Visita à Reserva
Natural do Estuário do Tejo a bordo da Alcatejo
Dia 29 – Palestra com o Professor João Pinhal e com os principais
representantes

da

Educação

do

Concelho

subordinada

ao

tema

Municipalização da Educação e Projecto Educativo Local.

Não tendo sido possível realizar as reuniões agendadas com os Directores
de Turma e Coordenadores de Departamento pela indisponibilidade de
tempo dos docentes envolvidos, a Câmara Municipal vai enviar o Guia de
Recursos Educativos, em CD-Rom, para todos os docentes do Município.”

A Câmara tomou conhecimento.

2 – “ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS” EM VERSÃO DE TEATRO DE
MARIONETAS
“No passado dia 20 de Novembro, o Fórum Cultural de Alcochete apresentou,
sob a forma de teatro de marionetas, o espectáculo “Alice no País das
Maravilhas”.
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Soberbamente interpretado por Ângela Ribeiro e Ana Gouveia, o espectáculo,
dirigido aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, contou a famosa história criada
por Lewis Carrol, sobre uma menina que, numa tarde de Verão adormece e
sonha com algo muito estranho. O que se segue são inúmeras peripécias onde
a Alice, a Rainha, o Rei, um Gato, entre outros personagens fazem a delícia de
mais pequenos.
No final da actividade os cerca de 160 alunos, e respectivos professores,
mostraram o seu enorme agrado com o espectáculo, manifestando fortes
elogios à interpretação, marionetas e respectivo trabalho de manipulação.”
A Câmara tomou conhecimento.

3 – MÊS DA MÚSICA CONTINUA A APRESENTAR GRANDES FORMAÇÕES
“Depois das participações da Orquestra Sinfonietta de Lisboa, do Coro
Ricercare, do Coro Municipal Marquês de Pombal, da Banda de Música de
Moreira da Maia, e do Orfeão e Banda da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de
1898, o “Mês da Música – 1.º Festival de Bandas, Orquestras e Coros”
apresentou, no dia 18 de Novembro, um concerto pelo Coral Luísa Todi.
Num repertório com base em espirituais negros e temas de autores portugueses
como Fernando Lopes Graça, Eurico Carrapatoso e Carlos Paião, entre outros,
o espectáculo agradou muito ao público presente, que de forma entusiasta,
aplaudiu o conjunto de mais de 30 elementos, dirigidos pela Maestrina Gisela
Sequeira.
Ontem, 27 de Novembro, o programa continuou com um dos espectáculos
certamente mais aguardados – a Orquestra Ligeira do Exército que, ao longo de
cerca de hora e meia de actuação, desfilou brilhantismo, mestria e dinamismo
em peças tão sonantes como “007 James Bond”, “Sussudio”, “Just a Gigolo”,
“Fantasma da Ópera”, sem esquecer três momentos fantásticos de medleys
alusivos à música popular portuguesa, a Carlos do Carmo e à mítica banda
inglesa Queen.
O Mês da Música encerra na próxima sexta-feira, 30 de Novembro, às 21h30
com a subida ao palco do auditório do Fórum Cultural da Banda da Sociedade
Filarmónica Progresso e Labor Samouquense.”
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A Câmara tomou conhecimento.

4 – VESTÍGIOS” DE ZORAN SMILJANIC
“No passado dia 17 de Novembro, foi inaugurada a última exposição de 2007 na
Sala Polivalente do Fórum Cultural de Alcochete.
Intitulada “Vestígios” do artista Zoran Smiljanic, oriundo de Belgrado, a
exposição apresenta 6 trabalhos de pintura de grande formato que transportam
os visitantes para um universo de memórias de vida e de reflexão face à nossa
existência.
Forte no conceito e na forma como está apresentada, “Vestígios” encerra com
“chave de ouro” o ciclo de exposições dedicadas ao eixo temático – O Mar.”
A Câmara tomou conhecimento.

5 – DIA NACIONAL DO MAR
“De forma a assinalar o Dia Nacional do Mar (16 de Novembro), e de acordo
com o eixo temático da cultura para este ano de 2007 (O Mar), o auditório do
Fórum Cultural de Alcochete, recebeu uma nova apresentação do espectáculo
de poesia “A Ver o Mar” pela Andante Associação Artística.
No seguimento das apresentações anteriores, realizadas em Setembro e
Outubro, o público presente, algum “repetente” deliciou-se com uma abordagem
diferente proposta pela associação, com uma escolha exemplar de músicas e
textos de diversos autores, entre os quais António Gedeão, Eugénio de
Andrade, Fernando Pessoa, Jorge de Sena, Manuel Alegre, Pablo Neruda, Ruy
Belo e Sidónio Muralha.”
A Câmara tomou conhecimento.

6 – PROGRAMA DE INVERNO DO 5.º FESTIVAL DE EXPRESSÕES
IBÉRICAS
“Está a decorrer desde o dia 24 de Novembro o programa de Inverno do 5.º
Festival de Expressões Ibéricas de Alcochete, iniciativa de promoção cultural de
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tendências e artistas no campo das expressões ibéricas com forte ligação às
raízes, tradições e transformações na música, teatro, dança, literatura e artes
plásticas nos países e nas regiões da Península Ibérica e da Comunidade IberoAmericana.
Depois dos períodos de Verão e Outono, o programa de Inverno já apresentou o
espectáculo Ensemble Moçarabe, com Eduardo Ramos, no Fórum Cutlural de
Alcochete, numa incursão pela música árabe e medieval, acompanhado de
dança do ventre.
O Festival prossegue com as actuações dos espanhóis Tradere (a 7 de
Dezembro no Fórum Cutlural de Alcochete), dos Clarinet Consort (a 9 de
Dezembro no Núcleo de Arte Sacra do Museu Municipal) e termina a 15 de
Dezembro, no mesmo espaço, com o grupo vocal feminino Outras Vozes.”
A Câmara tomou conhecimento.

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE
Intervieram os seguintes munícipes:

D.- Vitória Cunha:
Questionou sobre a falta de qualidade da alimentação distribuída no refeitório da
escola 2,3 El-Rei D. Manuel I e solicitou o arranjo da Estrada do Pontão, bem
como a recolha de lixo na mesma zona.

Sr. Joaquim Silva:

- Quis saber quem era o responsável pelo arranjo do caminho da Barroca d´Alva.

D. Cidalina:

- Mais uma vez informou que é moradora na Rua “C” e que quando chove a
entrada da sua residência fica inundada.

Sr. Flávio Ramos:
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- Questionou quando se fará a pavimentação e iluminação do Bairro do Passil,
dado ter sido uma promessa eleitoral da CDU. Disse também que quando chove
a sua residência fica inundada.

Sr. Marçal:

- Elogiou o executivo pelos esclarecimentos prestados às populações nas
reuniões descentralizadas.

D. Isilda Pereira:

- Voltou a frisar a velocidade praticada na rua onde mora, salientando que as
lombas que foram colocadas ficaram muito distantes umas das outras.

Chamou a atenção para a situação de perigo provocada por um fio de telefone,
junto à residência da sua mãe.

Sr. Carlos Oliveira:

- Solicitou uma limpeza à volta da colectividade e do Centro de Saúde.

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu à Junta de Freguesia de Alcochete
toda a atenção dispensada pela disponibilidade no acompanhamento aos eleitos
da Câmara e ainda a toda a população do Passil.

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.
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ENCERRAMENTO
E nada mais havendo a tratar, pelas 23:50 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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