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Aos quatro dias do mês de Maio do ano dois mil e seis, nesta Vila de Alcochete e 

Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, pelas dezassete horas e trinta 

minutos, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal sob a Presidência do senhor Dr. 

Luís Miguel Carraça Franco, Presidente da Câmara, achando-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. 
 
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 um mil quatrocentos e quatro euros e 

setenta e seis cêntimos. 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

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

despesas no valor global de setecentos e quatro mil trezentos e cinquenta e um 

euros e cinquenta e seis cêntimos, a que correspondem as ordens de pagamento 

emitidas da número 3193 à 3356. 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

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, com a abstenção do Senhor Vereador José 

Dias Inocêncio e 6 votos a favor, a acta da reunião de 19 de Abril de 2006. 
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URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 
 

1 – PROJECTOS APROVADOS 
 

O Senhor Presidente informou a Câmara que, nos termos do n.º 3 do art.º 65.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, foram aprovados os seguintes projectos: 
 
a) Projecto de arquitectura apresentado por Cartario Pinto – Construções, S.A., 

referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave, na Lagoa da 

Lapa ou Alagoa do Láparo, Lote 102, Quebrada Sul - Alcochete. 

Proc. Nº. AE.002.06(H) 

 
b) Projecto de arquitectura apresentado por Cartario Pinto – Construções, S.A., 

referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com cave, na Lagoa da 

Lapa ou Alagoa do Láparo, Lote 100, Quebrada Sul - Alcochete. 

Procº. Nº. AE.003.06(H) 

 
c) Projecto de arquitectura apresentado por Prediseri – Sociedade de Construções, 

Lda., referente à construção de um edifício de 5 pisos e sótão, na Rua Rogério 

Pedro, Núcleo C, Lote 13 – Alcochete. 

Procº. Nº. AE.009.06 

 
d) Projecto de arquitectura apresentado por Prediseri – Sociedade de Construções, 

Lda., referente à construção de um edifício de 5 pisos com sótão, na Rua Rogério 

Pedro, Núcleo C, Lote 14 – Alcochete. 

Procº. Nº. AE.010.06 

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

Bebidas, Lda., referente à construção de um armazém, no Batel, Lote 34 – Alcochete. 

Proc.º Nº. AE.194.05 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

2 – AVERBAMENTOS EFECTUADOS 
 
a) Pedido de averbamento apresentado por Fradisul – Sociedade Imobiliária e 

Construção Civil, Lda., do Procº. Nº. AE.013.05(H), referente à construção de uma 

moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e sótão, Quebrada Norte, Lote 19 - 
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Alcochete, que se encontra em nome de Construfalco – Sociedade Imobiliária, S.A., 

para nome da firma requerente. 
 
b) Pedido de averbamento apresentado por Fradisul – Sociedade Imobiliária e 

Construção Civil, Lda., do Procº. Nº. AE.014.05(H), referente à construção de uma 

moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e sótão, Quebrada Norte, Lote 20 - 

Alcochete, que se encontra em nome de Construfalco – Sociedade Imobiliária, S.A., 

para nome da firma requerente. 
 
c) Pedido de averbamento apresentado por Fradisul – Sociedade Imobiliária e 

Construção Civil, Lda., do Procº. Nº. AE.015.05(H), referente à construção de uma 

moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e sótão, Quebrada Norte, Lote 21 - 

Alcochete, que se encontra em nome de Construfalco – Sociedade Imobiliária, S.A., 

para nome da firma requerente. 
 
d) Pedido de averbamento apresentado por José Francisco Coutinho de Pinho, do 

Procº. Nº. AE.027.05(H), referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 

pisos com cave e sótão, na Quebrada Norte, Lote 61 - Alcochete, que se encontra 

em nome de Construfalco – Sociedade Imobiliária, S.A., para nome do requerente. 
 
e) Pedido de averbamento apresentado por José Francisco Coutinho de Pinho, Lda., 

do Procº. Nº. AE.028.05(H), referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 

pisos com cave e sótão, na Quebrada Norte, Lote 62 - Alcochete, que se encontra 

em nome de Construfalco – Sociedade Imobiliária, S.A., para nome da firma 

requerente. 
 
f) Pedido de averbamento apresentado por Adema – Construções, Lda., do Procº. 
Nº. AE.054.05(H), referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com 

cave e sótão, na Quebrada Norte, Lote 99 - Alcochete, que se encontra em nome de 

Construfalco – Sociedade Imobiliária, S.A., para nome da firma requerente. 
 
g) Pedido de averbamento apresentado por José Ferreira Rodrigues, do Procº. Nº. 
AE.072.05(H), referente à construção de uma moradia unifamiliar de dois pisos com 

cave e sótão, na Quebrada Norte, Lote 89 – Alcochete, que se encontra em nome de 

Construfalco – Sociedade Imobiliária, S.A., para nome do requerente. 
 
h) Pedido de averbamento apresentado por José Ferreira Rodrigues, do Procº. Nº. 
AE.073.05(H), referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com 
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cave e sótão, na Quebrada Norte, Lote 90 – Alcochete, que se encontra em nome de 

Construfalco – Sociedade Imobiliária, S.A., para nome do requerente. 
 
i) Pedido de averbamento apresentado por Adema – Construções, Lda., do Procº. 
Nº. AE.077.05(H), referente à construção de uma moradia unifamiliar de 2 pisos com 

cave e sótão, na Quebrada Norte, Lote 98 – Alcochete, que se encontra em nome de 

Construfalco – Sociedade Imobiliária, S.A., para nome da firma requerente. 
 
j) Pedido de averbamento apresentado por Miguel Honório Mota Ribeiro e Sérgio 

Jorge Pereira Estróia, do Procº. Nº. AE.091.05(H), referente à construção de uma 

moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e sótão, na Quebrada Norte, Lote 3 – 

Alcochete, que se encontra em nome de Construfalco – Sociedade Imobiliária, S.A., 

para nome dos requerentes. 
 
h) Pedido de averbamento apresentado por Miguel Honório Mota Ribeiro e Sérgio 

Jorge Pereira Estróia, do Procº. Nº. AE.108.05(H), referente à construção de uma 

moradia unifamiliar de 2 pisos com cave e sótão, na Quebrada Norte, Lote 4 – 

Alcochete, que se encontra em nome de Construfalco – Sociedade Imobiliária, S.A., 

para nome dos requerentes. 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 

3 – VISTORIA RELATIVA Á REABILITAÇÃO DO NÚCLEO ANTIGO DE 
ALCOCHETE 

Correcção/Alteração do auto de vistoria homologado em reunião de Câmara de 
2006/04/19  
 
Prédio sito no Largo Barão Samora Correia, nºs 17, 18 e 19, em Alcochete, 
pertencente ao Sr. Estêvão Martins. 
 
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta elaborada pela Divisão 
de Administração Urbanística/Gabinete Técnico Local: 

 
“Propomos a correcção/alteração do auto de vistoria homologado em reunião de 

Câmara de 19/04/06, relativo à vistoria efectuada no dia 22/03/06, no âmbito da 

reabilitação do Núcleo Antigo de Alcochete, ao edifício localizado no Largo Barão de 

Samora Correia, nºs 17,18 e 19, em Alcochete, devido ter sido incluído por lapso, o 

parágrafo que seguidamente se transcreve: 
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«A fachada deverá manter-se até a eventual aprovação do projecto de arquitectura 

para o local, devendo a porta ser devidamente protegida contra intrusão».” 
 
Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar por unanimidade a 

correcção do referido Auto de Vistoria. 

 

4 – EMISSÃO DE CERTIDÃO 
 

Presente o pedido de certidão apresentado por Montijurbi – Compra e Venda de 
Imóveis, S.A., para os efeitos do artº. 27º. do Decreto-Lei nº. 794/76 de 5 de 
Novembro e do artº. 37º. da Lei 107/2001 de 8 de Setembro, comprovativa de que a 
Câmara Municipal de Alcochete, não exerce direito de preferência na venda pelo 
valor de duzentos e vinte e quatro mil euros da fracção autónoma designada pela 
letra “J” correspondente à moradia B10 do conjunto habitacional designado por 
Lagoa do Láparo Terrasse, sito na Lagoa do Láparo, com entrada pelo nº 95 de 
polícia, na freguesia e concelho de Alcochete. 
 
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou por unanimidade emitir 

parecer favorável à emissão da certidão nos termos da informação da D.A.U. 

 
DIVISÃO FINANCEIRA 

 
ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE FUNDOS DE MANEIO 

 
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta elaborada pela Divisão 

Financeira: 
 
“Em conformidade com o ponto 2.9.10.1.11. do Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 162/99, de 14 de Setembro, 

pelo Decreto-Lei nº 315/2000, de 2 de Dezembro e pelo Decreto-Lei nº 84 – A/2002, 

de 5 de Abril, permite a existência, em casos de reconhecida necessidade, de 

Fundos de Maneio, visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e 

inadiáveis, devendo a sua constituição, reconstituição, reposição e regularização 

estar de acordo com o Regulamento, aprovado pela Câmara Municipal. 
 
Neste seguimento, proponho a aprovação da Alteração ao Regulamento de 

constituição, reconstituição, reposição e regularização de Fundos de Maneio, para 

vigorar no corrente ano, de acordo com alínea a) do art. 64º da Lei nº 169/99, de 18 
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de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

conjugada com o disposto no ponto 2.9.10.1.1 do Plano de Contabilidade das 

Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 162/99, de 14 de Setembro, 

pelo Decreto-Lei nº 315/2000, de 2 de Dezembro e pelo Decreto-Lei nº 84-A/2002, de 

5 de Abril.” 
 
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por 

maioria, com 3 abstenções dos Vereadores do PS e 4 votos a favor da CDU, bem 

como anexar a referida alteração ao Regulamento como Doc. 1. 

 

ALTERAÇÃO À CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO 
 
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta elaborada pela Divisão 

Financeira: 
 
“Em conformidade com o ponto 2.9.10.1.11. do Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 162/99, de 14 de Setembro, 

pelo Decreto-Lei nº 315/2000, de 2 de Dezembro e pelo Decreto – Lei nº 84-A/2002, 

de 5 de Abril, permite a existência, em casos de reconhecida necessidade, de 

Fundos de Maneio, visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e 

inadiáveis, devendo a sua constituição, reconstituição, reposição e regularização, 

constarem do Regulamento e serem aprovados pela Câmara Municipal. 
 
Tendo-se detectado a necessidade de vários Serviços Municipais fazerem face ao 

pagamento de determinadas pequenas despesas urgentes e inadiáveis, com vista ao 

bom funcionamento dos mesmos irão ser atribuídos Fundos de Maneio a vários 

Serviços, cujos Responsáveis, Natureza da Despesa, Rubricas Económicas, 

Montantes, se encontram descriminados na Listagem. 
 
Assim, proponho a aprovação da Alteração à Constituição dos Fundos de Maneio, de 

acordo com o disposto no ponto 2.9.10.1.11 do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro (POCAL), com as alterações introduzidas pela Lei nº 162/99, de 14 de 

Setembro, pelo Decreto-Lei nº 315/2000, de 2 de Dezembro e pelo Decreto-Lei nº 84-

A/2002, de 5 de Abril.” 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por 

maioria, com 3 abstenções dos Vereadores do PS e 4 votos a favor da CDU, bem 

como anexar a referida alteração como Doc. 2. 

 
EMPREITADAS E FORNECIMENTOS 
 

“EXECUÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES DO CRESCENTE E ZONA 
PEDONAL DO NÚCLEO C” – PROCº I-08/99 – AUTO DE RECEPÇÃO 
DEFINITIVA 

 
Presente o auto de vistoria para efeitos de recepção definitiva 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 definitivamente. 
 
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o Auto por maioria, 

com 3 abstenções dos Vereadores do PS e 4 votos a favor da CDU. 
 
O senhor Vereador José Dias Inocêncio em nome dos Vereadores do PS apresentou 

a seguinte declaração de voto: 
 
“A abstenção teve por base o desconhecimento da realização física da obra e tendo 

ainda em conta a informação técnica presente em sessão de Câmara.” 

 

“ARRANJOS DOS ESPAÇOS ENVOLVENTES AO PAVILHÃO 
GIMNODESPORTIVO DO SAMOUCO” – PROCº I-16/99 – AUTO DE 
RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 
Presente o auto de vistoria para efeitos de recepção definitiva 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 definitivamente. 
 
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o Auto por maioria, 

com 3 abstenções dos Vereadores do PS e 4 votos a favor da CDU. 
 
O senhor Vereador José Dias Inocêncio em nome dos Vereadores do PS apresentou 

a seguinte declaração de voto: 
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 “A abstenção teve por base o desconhecimento da realização física da obra e tendo 

ainda em conta a informação técnica presente em sessão de Câmara.” 

 

“MANUTENÇÃO E BENEFICIAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS 
E ARRANJOS EXTERIORES” – PROCº I-03/01 – AUTO DE RECEPÇÃO 
DEFINITIVA 

 
Presente o auto de vistoria para efeitos de recepção definitiva 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 definitivamente. 
 
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o Auto por maioria, 

com 3 abstenções dos Vereadores do PS e 4 votos a favor da CDU. 
 
O senhor Vereador José Dias Inocêncio em nome dos Vereadores do PS apresentou 

a seguinte declaração de voto: 
 
“A abstenção teve por base o desconhecimento da realização física da obra e tendo 

ainda em conta a informação técnica presente em sessão de Câmara.” 

 

“REPAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E ARRUAMENTOS – FREGUESIA DE     
S. FRANCISCO E ALCOCHETE” – PROCº I-01/01 – AUTO DE RECEPÇÃO 
DEFINITIVA 

 
Presente o auto de vistoria para efeitos de recepção definitiva 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 definitivamente. 
 
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o Auto por maioria, 

com 3 abstenções dos Vereadores do PS e 4 votos a favor da CDU. 
 
O senhor Vereador José Dias Inocêncio em nome dos Vereadores do PS apresentou 

a seguinte declaração de voto: 
 
“A abstenção teve por base o desconhecimento da realização física da obra e tendo 

ainda em conta a informação técnica presente em sessão de Câmara.” 
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 “REPAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E ARRUAMENTOS – FREGUESIA DO 
SAMOUCO” – PROCº I-14/99 – AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 
Presente o auto de vistoria para efeitos de recepção definitiva 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 definitivamente. 
 
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o Auto por maioria, 

com 3 abstenções dos Vereadores do PS e 4 votos a favor da CDU. 
 
O senhor Vereador José Dias Inocêncio em nome dos Vereadores do PS apresentou 

a seguinte declaração de voto: 
 
“A abstenção teve por base o desconhecimento da realização física da obra e tendo 

ainda em conta a informação técnica presente em sessão de Câmara.” 

 

“ARRANJOS EXTERIORES DO NÚCLEO D – 2ª FASE” – PROCº I-08/00 – 
AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 
Presente o auto de vistoria para efeitos de recepção definitiva 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 definitivamente. 
 
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o Auto por maioria, 

com 3 abstenções dos Vereadores do PS e 4 votos a favor da CDU. 
 
O senhor Vereador José Dias Inocêncio em nome dos Vereadores do PS apresentou 

a seguinte declaração de voto: 
 
“A abstenção teve por base o desconhecimento da realização física da obra e tendo 

ainda em conta a informação técnica presente em sessão de Câmara.” 

 

EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO AO MOTO CLUBE DE 
MONTIJO – RATIFICAÇÃO 

 
Face ao pedido apresentado pelo Motoclube do Montijo para que lhes fosse 

concedida a licença especial de ruído, o senhor Presidente da Câmara informou que 

no dia 28 de Abril de 2006, autorizou a emissão da licença especial de ruído a pedido 
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do Motoclube do Montijo para a realização da XIII Concentração, que decorreu entre 

os dias 28 a 30 de Abril findo, no horário compreendido entre as 20 horas e as 02 

horas, ao abrigo do artigo 9º do Regulamento Geral de Ruído aprovado pelo Decreto-

Lei nº 292/2000, de 14 de Novembro e propôs a ratificação do referido acto. 

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

ratificação por unanimidade. 

 

AQUISIÇÃO DO PRÉDIO URBANO SITO NO LARGO BARÃO DE SAMORA 
CORREIA, Nº 33, EM ALCOCHETE  
 
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 
 
“O prédio referido é constituído por uma edificação em ruínas, de rés-do-chão 

destinada a habitação com a área de 55,84m2 e quintal com a área de 89,92 m2, 

propriedade do senhor José Manuel Bernardo Paiva. 
 
No local de implantação do prédio, está prevista uma passagem pedonal de ligação 

entre o bairro residencial do Núcleo D e o jardim público, localizado no Largo Barão 

de Samora Correia. 
 
Esta passagem estava definida no Plano Geral de Urbanização datado de 1982/85, 

continuando prevista no Plano de Pormenor do Núcleo Antigo de Alcochete, realizado 

no ano de 2000, não eficaz, mas com pareceres favoráveis das entidades 

consultadas. 
 
O Núcleo D embora seja uma zona predominantemente habitacional, apresenta 

edifícios destinados a equipamento público, como a GNR e a Biblioteca Municipal, 

em fase de conclusão. A ligação pedonal desta área ao jardim público, continua a ser 

muito importante, podendo contribuir para dinamizar a vivência social e cultural entre 

as duas áreas urbanas. 
 
Tendo em conta a importância da concretização desta passagem pedonal, verificou-

se a necessidade de negociar a aquisição do terreno, tendo sido apresentada uma 

proposta ao proprietário, cujos valores se enquadram numa avaliação feita pelos 

nossos serviços. 
 
Face aos contactos estabelecidos as partes chegaram á seguinte situação de 

consenso: 
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- Aquisição do prédio urbano localizado no Largo Barão de Samora Correia nº 33, em 

Alcochete, descrito na conservatória do registo predial de Alcochete sob o nº 

01082/931020 e inscrito na matriz da freguesia de Alcochete sob o artigo, pelo valor 

de oitenta e cinco mil euros, sendo pago 25% no acto da assinatura do contrato de 

compra e venda, 25% três meses após a data da assinatura do contrato de compra e 

venda e 50% durante o ano de 2007.” 
 
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por 

unanimidade. 

 

ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO EM S. FRANCISCO 
 
O assunto foi retirado da reunião. 
 

ALTERAÇÃO À TABELA DE TAXAS E LICENÇAS 
 
Presente um parecer da Divisão Jurídica e de Fiscalização e Administrativa do 

seguinte teor: 
 
“A chamada «Tabela de Taxas e Licenças» actualmente em vigor, está longe de 

traduzir os encargos públicos que o Município sofre com a prestação dos serviços 

que lhe são inerentes, nomeadamente no que se refere aos serviços ligados aos 

cemitérios. 
 
Ainda assim e, apesar disso, os investimentos públicos nesse domínio não têm sido 

prejudicados sendo de realçar a recente construção de sessenta novos ossários. 
 
Acresce que a tabela não tem sofrido qualquer actualização anual capaz de 

compensar os custos de inflação sobre os preços do próprio material como é o caso 

da cal e outros materiais necessários. 
 
Assim sendo e, ao abrigo do disposto na alínea j) do artigo 19º da Lei das Finanças 

Locais, propõe-se a alteração parcial da Tabela de Taxas no que se refere ao seu 

capítulo III de acordo com o projecto que deverá sujeitar-se a deliberação do órgão 

colegial do Município e do seu órgão colegial deliberativo ao qual compete a sua 

aprovação, findo o inquérito público, nos termos do artigo 53º alínea e) nº 2 da Lei 

das Autarquias Locais. 
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Nota Justificativa 
 

A tabela de taxas em vigor no Município de Alcochete há muito que não sofre 

qualquer alteração sendo mesmo a mais antiga no tempo e nos valores relativamente 

aos municípios vizinhos. 
 
Ainda assim, a actualização de taxas é sempre matéria sensível e ainda que não se 

pretenda fazer delas verdadeiras «tarifas» a verdade é que elas devem basear-se, 

tanto quanto possível, em critérios objectivos apesar da legislação que as prevê ser 

(ainda) totalmente omissa neste ponto relegando a definição do «quantum» a 

directrizes discricionárias e pouco objectivas. 
 
Por isso, a actualização proposta teve na devida conta a realidade dos concelhos 

limítrofes de características idênticas e bem assim os custos inerentes aos serviços e 

materiais utilizados, sem perder de vista o tempo necessário para a execução das 

tarefas e o custo dos profissionais envolvidos, bem como as despesas de 

investimento e manutenção das infraestruturas utilizadas. 
 
Assim, na linha da doutrina de gestão pública moderna e da sustentação de custos, 

ainda que (muito) abaixo deles, atenta a natureza jurídica do tributo «taxa» que 

importa sempre salvaguardar, adoptaram-se critérios objectivos, pois não se afigura 

aceitável a apresentação de valores surgidos do «nada» apesar da Lei nada dizer. 
 
É, pois, este o projecto que se apresenta para a secção I do Capítulo IV da Tabela de 

Taxas e Licenças e que deve submeter-se a deliberação de Câmara, seguido de 

inquérito público e sujeitar-se a aprovação pela Assembleia Municipal.” 
 
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou remeter a presente alteração 

para inquérito público por um período de trinta dias, por unanimidade. 

 

VOTO DE LOUVOR À BANDA DA SOCIEDADE IMPARCIAL 15 DE JANEIRO 
DE 1898        a) 

 
Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 
 
“1 – Como é de conhecimento público, no passado dia 30 de Abril e 1 de Maio de 

2006, realizou-se em Vila Franca de Xira, no Ateneu Artístico Vilafranquense, o 1º 

Concurso Internacional de Bandas Filarmónicas; 
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2 – A Banda da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 participou, com um 

enorme apoio da população alcochetana, na Categoria 1 e Categoria Tauromaquia; 
 
3 – Foi com uma enorme eloquência que a sua actuação, demonstrou a realidade 

inequívoca das potencialidades invocadas e justas de todos os seus componentes, 

maravilhando o público presente e firmando perante o júri, a qualidade, o carácter, o 

talento, arrebatando o 1º lugar em ambas; 
 
4 – Por este feito, é de inteira justiça que a Câmara Municipal delibere manifestar o 

seu reconhecimento público à Banda da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 

e ao seu maestro António Rei Menino, atribuindo-lhes um Voto de Louvor pela sua 

magnífica prestação.” 
 
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o voto de louvor por 

unanimidade. 

 

SUBSÍDIOS 
 

 Pelo Senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 
 
“O Vulcanense Futebol Clube está a promover a formação desportiva na modalidade 

de Futebol de Salão e Andebol nos escalões de formação. 
 
De acordo com o art. 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 oitocentos e 

dezanove euros e cinquenta cêntimos para fazer face aos encargos acima 

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

unanimidade. 
 
O senhor Vereador José Luís Alfélua não votou ao abrigo do n.º 1 da alínea b) do art. 

44 do CPA. 
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 Pelo Senhor Vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves 
Machado foram apresentadas as seguintes propostas: 

 
1 – “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 de Escolas de Alcochete: 
 
ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2005/2006 
 
Alimentação 
 
2º Trimestre - ano lectivo 2005/2006 
 
• Escola do 1º Ciclo Nº 1 de Alcochete 

10 x 35 x um euro e cinquenta e cinco cêntimos = quinhentos e quarenta e dois 
euros e cinquenta cêntimos 

 
3º Trimestre - ano lectivo 2005/2006 
 
• Escola do 1º Ciclo Nº 1 de Alcochete 

10 x 46 x um euro e cinquenta e cinco cêntimos = setecentos e treze euros 
 
• Escola do 1º Ciclo da Restauração 

34 x 46 x € um euro e cinquenta e cinco cêntimos = dois mil quatrocentos e vinte 
e quatro euros e vinte cêntimos 

5 x 46 x noventa cêntimos = duzentos e sete euros 
 

• Escola do 1º Ciclo Nº 2 de Alcochete 

25 x 46 x um euro e cinquenta e cinco cêntimos = mil setecentos e oitenta e dois 
euros e cinquenta cêntimos 

6 x 46 x noventa cêntimos = duzentos e quarenta e oito euros e quarenta 
cêntimos 

 
• Escola do 1º Ciclo de São Francisco 

17 x 46 x um euro e cinquenta e cinco cêntimos = mil duzentos e doze euros e 
dez cêntimos 

1 x 46 x noventa cêntimos = quarenta e um euros e quarenta cêntimos 
 

• Escola do 1º Ciclo do Samouco 

25 x 46 x um euro e cinquenta e cinco cêntimos = mil setecentos e oitenta e dois 
euros e cinquenta cêntimos 

6 x 46 x noventa cêntimos = duzentos e quarenta e oito euros e quarenta 
cêntimos 
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• Escola do 1º Ciclo do Passil 

16 x 46 x um euro e cinquenta e cinco cêntimos = mil cento e quarenta euros e 
oitenta cêntimos 

 
• Jardim de Infância de Alcochete 

6 x 58 x um euro e cinquenta e cinco cêntimos = quinhentos e trinta e nove 
euros e quarenta cêntimos 

3 x 58 x noventa cêntimos = cento e cinquenta e seis euros e sessenta cêntimos 

 

• Jardim de Infância de São Francisco 

9 x 58 x um euro e cinquenta e cinco cêntimos = oitocentos e nove euros e dez 
cêntimos 

3 x 58 x noventa cêntimos = cento e cinquenta e seis euros e sessenta cêntimos  

 

• Jardim de Infância do Samouco 

16 x 58 x um euro e cinquenta e cinco cêntimos = mil quatrocentos e trinta e oito 
euros e quarenta cêntimos 

  3 x 58 x noventa cêntimos = cento e cinquenta e seis euros e sessenta 
cêntimos 

 
• Jardim de Infância do Passil 

9 x 58 x um euro e cinquenta e cinco cêntimos = oitocentos e nove euros e dez 
cêntimos 

2 x 58 x noventa cêntimos = cento e quatro euros e quarenta cêntimos 
 
• Total alimentação: catorze mil quinhentos e treze euros 

 
MATERIAL DE APOIO ÀS ACTIVIDADES ESCOLARES 
 
• 3ª Tranche  - ano lectivo 2005/2006 
 
Escolas do 1º Ciclo 
 
• Escola do 1º Ciclo da Restauração – oitocentos e cinquenta e sete euros e 

setenta e um cêntimos 
• Escola do 1º Ciclo Nº 1 de Alcochete – seiscentos e oitenta e oito euros e 

dezasseis cêntimos 
• Escola do 1º Ciclo Nº 2 de Alcochete – quatrocentos e cinquenta e oito euros e 

setenta e sete cêntimos 
• Escola do 1º Ciclo do Passil – cento e oitenta e oito euros e vinte e cinco 

cêntimos 
• Escola do 1º Ciclo de São Francisco – duzentos e oitenta e quatro euros e vinte 

e quatro cêntimos 
• Escola do 1º Ciclo do Samouco – seiscentos e setenta e oito euros e dezanove 

cêntimos 
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Jardins de Infância 
 
• Jardim de Infância da Restauração – duzentos e noventa e um euros 
• Jardim de Infância do Passil – cento e quarenta e cinco euros e cinquenta 

cêntimos 
• Jardim de Infância de São Francisco – duzentos e quarenta e quatro euros e 

quarenta e quatro cêntimos 
• Jardim de Infância do Samouco – quinhentos e oitenta e dois euros 
 

• Total de Material de Apoio às Actividades Escolares: quatro mil quatrocentos e 
dezoito euros e vinte e seis cêntimos 

 
Prolongamento de Horário 
 
• Jardim de Infância do Samouco 

49 X um euro e setenta e quatro cêntimos X 3 meses = duzentos e cinquenta e 
cinco euros e setenta e 
oito cêntimos  

 
• Jardim de Infância de Alcochete 

25 X um euro e setenta e quatro cêntimos X 3 meses = cento e trinta euros e 
cinquenta cêntimos 

 
• Total do Prolongamento: trezentos e oitenta e seis euros e vinte e oito cêntimos 
 
MANUTENÇÃO E PEQUENOS ARRANJOS 
 
3ª Tranche - ano lectivo 2005/2006 
 
• Mil cento e sessenta e seis euros e sessenta e seis cêntimos 
 
A.T.L. - Passil 
 
• 22 x um euro e quarenta e nove cêntimos x 6 meses = cento e noventa e seis 

euros e sessenta e oito cêntimos 
 
TOTAL DA PROPOSTA: vinte mil seiscentos e oitenta euros e oitenta e oito 

cêntimos” 

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

unanimidade. 

 

 

2 – Pagamentos às colectividades relativos ao período de Janeiro a Maio de 
2006 
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2.1 – Pelo Aniversário das Colectividades: 
 
• Associação Cultural Recreativa Desportiva do Rancho Folclórico Danças 

Cantares Passil – trezentos e cinquenta euros  

• Associação Alfaiate - trezentos e cinquenta euros 

• Grupo Desportivo Fonte da Senhora - trezentos e cinquenta euros 

• Sociedade Imparcial 15 Janeiro 1898 - trezentos e cinquenta euros 

• CENSA - trezentos e cinquenta euros 

• Grupo Forcados Amadores Alcochete - trezentos e cinquenta euros 

• Associação Gil Teatro - trezentos e cinquenta euros 

• Casa da Malta - trezentos e cinquenta euros 
 
2.2 – Actividades Pontuais: 
 
• CENSA: Carnaval das Escolas e ATL – duzentos e cinquenta euros 

• Grupo Desportivo da Fonte da Senhora: Festa de sócios - duzentos e cinquenta 

euros 

• Grupo Desportivo da Fonte da Senhora: Baile da Pinha – trezentos euros 

• Grupo Desportivo da Fonte da Senhora: Noivas – quatrocentos e cinquenta euros 

• Grupo Desportivo da Fonte da Senhora: XVII Festival de Folclore – mil e 

quinhentos euros a atribuir em 2 tranches de setecentos e cinquenta euros cada, 

a serem pagas a 1ª em Maio e a 2ª no 3º trimestre 

• Rancho Folclórico “Os Camponeses” S. Francisco: Gala de Folclore – mil e 

quinhentos euros a atribuir em 2 tranches de setecentos e cinquenta euros cada, 

a serem pagas a 1ª em Maio e a 2ª no 3º trimestre 

• Andante Associação Artística – a atribuir bimensalmente o valor de mil duzentos e 

cinquenta euros 
 
2.3 – Actividades Regulares: 
 
• Grupo Desportivo Fonte Senhora: Manutenção dos Ranchos (adulto e infantil)            

– mil trezentos e cinquenta euros 

• Rancho Folclórico “Os Camponeses” S. Francisco: Manutenção do Rancho – mil 

euros 

• Associação Cultural Recreativa Desportiva do Rancho Folclórico Danças e 

Cantares do Passil: Manutenção dos Ranchos (adulto e infantil) – mil trezentos e 

cinquenta euros 
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• Associação Tradicionais Festas de Confraternização Camponesa S. Francisco – 

dez mil euros    

• Os Canitos: apoio à manutenção do canil municipal – quatro mil euros a atribuir 

em 2 tranches de dois mil euros, a serem pagas a 1ª em Maio e a 2ª no 3º 

trimestre 

• Alfaiate: Tratamentos veterinários e esterilizações – quinhentos euros 

• Sociedade Imparcial 15 Janeiro 1898: Manutenção da Banda – dois mil oitocentos 

e cinquenta euros a atribuir em 2 tranches de mil quatrocentos e vinte e cinco 

euros cada, a serem pagas a 1ª em Maio e a 2ª no 3º trimestre 

• Sociedade Imparcial 15 Janeiro 1898: Manutenção das Escolas de Música – dois 

mil e quinhentos euros a atribuir em 2 tranches de mil duzentos e cinquenta 

euros, a serem pagas a 1ª em Maio e a 2ª no 3º trimestre 

• Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samouquense: Manutenção da Banda 

– dois mil oitocentos e cinquenta euros a atribuir em 2 tranches de mil 

quatrocentos e vinte e cinco euros cada, a serem pagas a 1ª em Maio e a 2ª no 3º 

trimestre 

• Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samouquense: Manutenção das 

Escolas de Música – dois mil e quinhentos euros a atribuir em 2 tranches de mil 

duzentos e cinquenta euros, a serem pagas a 1ª em Maio e a 2ª no 3º trimestre” 
 
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de 

atribuição dos referidos subsídios por unanimidade. 

 

 Pelo Senhor Vereador José Luís Alfélua foram apresentadas as seguintes 
propostas: 

 
1 – A Associação Desportiva Samouquense está a promover a formação desportiva 

na modalidade de Futebol. 
 
De acordo com o art.º 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 trezentos e cinquenta 

e seis euros e sessenta cêntimos para fazer face aos encargos acima referenciados. 
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Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por 

unanimidade. 

 

2 – “Pela passagem do 11º Aniversário da Associação Equestre de Alcochete, somos 

a propor a atribuição de trezentos e cinquenta euros para fazer face às despesas 

efectuadas com o mesmo.” 
 
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por 

unanimidade. 

 

3 – “O Grupo Desportivo Alcochetense está a promover um conjunto de iniciativas 

desportivas regulares, nomeadamente nas modalidades de futebol juvenil, 

abrangendo os escalões de Escolas, Infantis, Iniciados, Juvenis e Juniores. 
 
Para o efeito apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 3º do regulamento 

de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia. 
 
A candidatura efectuada insere-se no âmbito do Programa de Apoio às Actividades 

Regulares e tem como finalidade: 
 
a) Enquadramento Técnico; 

b) Apetrechamento; 

c) Transportes/Deslocaçãoes; 

d) Aluguer e manutenção de Instalações. 
 
Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de quinze mil euros, 

para fazer face aos encargos decorrentes das suas actividades, a ser atribuído em 

duas tranches de sete mil e quinhentos euros, a primeira a ser paga em Maio. 
 
De acordo com o artigo 9º do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, será 

celebrado um Contrato-Programa entre a Câmara Municipal de Alcochete e a 

entidade supra citada. 
 
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por 

unanimidade. 

 

4 – “O Grupo Desportivo Alcochetense está a promover a formação desportiva na 

modalidade de Futebol de Onze nos escalões de formação. 
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De acordo com o artº 3 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 mil seiscentos e 

sessenta e seis euros e cinquenta cêntimos para fazer face aos encargos acima 

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

unanimidade. 

 

5 – “Por ocasião da passagem de mais um Aniversário do Grupo Desportivo 

Alcochetense, proponho a atribuição de um subsídio de trezentos e cinquenta euros.” 
 
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por 

unanimidade. 

 

6 – “Por ocasião do 1º Aniversário da Associação de Pescadores de Alcochete, 

proponho a atribuição de um subsídio de trezentos e cinquenta euros.” 
 
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por 

unanimidade. 

 

7 – “Por ocasião do 29º Aniversário do Futebol Clube de S. Francisco, proponho 

atribuição de um subsídio de trezentos e cinquenta euros.” 
 
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por 

unanimidade. 

 

8 – “O Grupo Motard do Convento pretende levar a efeito a Concentração 

Mototurística, de 5 a 7 de Maio de 2006. 
 
Para o efeito apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 4º do regulamento 

de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia. 
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A candidatura efectuada insere-se no âmbito do Programa de realização de 

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

Alcochete. 
 
Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio de mil e quinhentos euros, para 

fazer face aos encargos da sua candidatura, a ser atribuído em duas tranches de 

setecentos e cinquenta euros, a primeira a ser paga em Maio.” 
 
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por 

unanimidade. 

 

9 – “A Associação Equestre de Alcochete pretende levar a efeito a «XIII Feira do 

Cavalo de Alcochete». 
 
Para o efeito apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 4º do regulamento 

de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia. 
 
A candidatura efectuada insere-se no âmbito do Programa de realização de 

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

Alcochete. 
 
Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de três mil e seiscentos 

euros, a atribuir em duas tranches de mil e oitocentos euros, sendo a primeira 

atribuída antes da actividade para encargos de organização em Maio e a 2ª após a 

sua realização mediante apresentação do relatório de actividade. 
 
De acordo com o artigo 9º do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, será 

celebrado um Contrato-Programa entre a Câmara Municipal de Alcochete e entidade 

supra citada.” 
 
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por 

unanimidade. 

 

10 – “A Associação Académica de Alcochete levou a efeito uma iniciativa de 

escalada, rappel e orientação durante o 25 de Abril. 
 
Para o efeito apresentou candidatura própria ao abrigo do artigo 4º do regulamento 

de Apoio ao Movimento Associativo desta Autarquia. 
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A candidatura efectuada insere-se no âmbito do Programa de realização de 

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

Alcochete. 
 
Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de cento e cinquenta 

euros, para fazer face aos encargos da sua candidatura.” 
 
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por 

unanimidade. 

 

11 – “A Associação Desportiva Samouquense está a promover a formação desportiva 

na modalidade de Futebol Onze. 
 
De acordo com o artº 3 do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo a 

Câmara Municipal de Alcochete passou a assumir, relativamente aos escalões de 

formação das modalidades federadas: 
 

c) Cobertura de todos os encargos de inscrições e seguros dos jogadores; 

d) Cobertura dos encargos com arbitragem. 
 
Neste sentido, proponho a atribuição de um apoio financeiro de duzentos e vinte e 

dois euros para fazer face aos encargos acima referenciados.” 
 
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por 

unanimidade. 

 

INFORMAÇÕES 

 

 Pelo Senhor Presidente foram prestadas as seguintes informações: 
 

1 – Reunião de Câmara descentralizada na freguesia de Alcochete – Fonte da 
Senhora 
 
“Considerando que: 
 
- Na Reunião de Câmara, efectuada no dia 08.02.06, foi aprovada a Proposta de 

Descentralização de Reuniões de Câmara; 
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- Na medida em que se torna necessário concretizar a cedência dos edifícios onde se 

realizarão as reuniões exteriores, a confirmação do respectivo local será fornecida 

em cada uma das reuniões de Câmara imediatamente anteriores a essas; 
 
- Que de acordo com o cronograma apresentado, está prevista a realização de 

Reunião de Câmara na Fonte da Senhora no dia 17 de Maio de 2006. 
 
- Que após contacto com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alcochete, a 

sala do edifício da Delegação da Junta de Freguesia de Alcochete na Fonte da 

Senhora encontra-se disponível para o efeito; 
 
Informo: 
 
A quarta Reunião de Câmara descentralizada efectuar-se-à no próximo dia 17 de 

Maio de 2006, na sala do edifício da Delegação da Junta de Freguesia de Alcochete 

na Fonte da Senhora, pelas 21H00.” 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 

2 – Destaques da Actividade do Presidente da Câmara da Câmara no 
período compreendido entre 19 de Abril de 2006 a 3 de Maio de 2006  
 
“ABRIL 
 
• Reunião de Câmara em Passil (19.04.06); 

• Presença na cerimónia simbólica para entrega de donativo à secção local da Cruz 

Vermelha – Campanha de Solidariedade promovida pelo Jornal de Alcochete –, 

no Salão da Junta de Freguesia de Alcochete (20.04.06); 

• Presença na actividade “Abril na Piscina”, na Piscina Municipal (22.04.06); 

• Presença na inauguração da exposição colectiva de pintura do Núcleo de Artistas 

da Escola Comunitária de Alcochete, no Salão da Junta de Freguesia de 

Alcochete (22.04.06); 

• Presença na passagem de modelos “Noivas”, no Salão da Sede do Grupo 

Desportivo da Fonte da Senhora (22.04.06); 

• Presença na recepção de Boas-vindas às Organizações de Mulheres da 

Federação Democrática Internacional de Mulheres, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho (23.04.06); 

• Reunião com “UCHEDES” (24.04.06); 

• Presença no “Jantar dos Democratas” (24.04.06); 
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• Presença no Concerto pela Banda da Sociedade Filarmónica Progresso e Labor 

Samouquense, no Coreto do Samouco (24.04.06); 

• Presença no Hastear das Bandeiras – Câmara Municipal e Juntas de Freguesia 

(25.04.06); 

• Presença nas Actividades Radicais, no Largo de São João (25.04.06); 

• Presença no almoço organizado pelo Grupo da Casa da Malta    (25.04.06); 

• Presença na inauguração do Parque Infantil, no Samouco (25.04.06); 

• Presença na Sessão Solene da Assembleia Municipal, no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho (25.04.06); 

• Presença no Concerto pela Banda da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898, 

no Fórum Cultural de Alcochete (25.04.06); 

• Reunião com a Comissão Sindical (27.04.06); 

• Recepção ao Sr. Presidente da Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e 

Princepe, nos Paços do Concelho (27.04.06); 

• Reunião com a Dª Ana Filipa Pires – assuntos relacionados com “Restauração” 

(28.04.06); 

• Reunião com o Sr. Arqº Marco Nascimento (28.04.06); 

• Presença na inauguração da exposição de pintura do Grupo Artefacto, no Fórum 

Cultural de Alcochete (28.04.06); 

• Presença na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal (29.04.06); 

• Presença no 1º Concurso Internacional de Bandas Filarmónicas, com participação 

da Banda da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 nas Categorias  1 e 

Tauromaquia, no Ateneu Artístico Vilafranquense (30.04.06); 
 

MAIO 
 
• Presença na Sessão de Atribuição de Prémios do 1º Concurso Internacional de 

Bandas Filarmónicas, com a atribuição do 1º lugar à Banda da Sociedade 

Imparcial 15 de Janeiro de 1898 nas duas categorias a que concorreu, Categorias 

1 e Tauromaquia, no Ateneu Artístico Vilafranquense (01.05.06); 

• Reunião com a Drª Olga Lima – assuntos relacionados com “Acções de 

Formação” (02.05.06); 

• Presença na Recepção Oficial à Conferência Regional subordinada ao tema 

“Cartografia Geológica Aplicada a Áreas Urbanas, O Caso da Área Metropolitana 

de Lisboa”, no Salão Nobre dos Paços do Concelho (03.05.06).” 
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A Câmara tomou conhecimento. 

 

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

 
1 – Encontro do Comité de Direcção do Movimento Democrático de Mulheres 
 
“Entre os dia 23 e 25 de Abril, realizou-se em Alcochete, o Encontro do Comité de 

Direcção do Movimento Democrático de Mulheres, o qual juntou cerca de meia 

centena de mulheres oriundas de diversos locais do mundo. 
 
O Encontro desenrolou-se no Fórum Cultural de Alcochete através de várias reuniões 

de trabalho, sendo que no final da tarde do dia 23 teve lugar, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, a recepção de boas-vindas pela Câmara Municipal às 

organizações participantes da Federação Democrática Internacional de Mulheres.” 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 

2 – Comemorações do 25 de Abril 
 
“Na noite de 24 de Abril foram realizadas várias animações de rua em São Francisco, 

Alcochete e Samouco. Rodrigo Maurício no palco de São Francisco deu o seu 

concerto de acordeão à população, a Banda da Sociedade Filarmónica Progresso e 

Labor Samouquense apresentou as suas músicas no coreto da vila do Samouco.  No 

Largo de São João, os ritmos latinos fizeram-se ouvir com a Viviana. 
 
Na tarde do dia 25 de Abril, a etnografia local esteve presente no Largo de São João, 

com as actuações do Grupo de Danças e Cantares da Fonte da Senhora, do Grupo 

de Danças e Cantares do Passil e do Rancho Folclórico «Os Camponeses» de São 

Francisco. 
 
À noite, assistiu-se ao tradicional concerto pela Banda da Sociedade Imparcial 15 de 

Janeiro de 1898, no Fórum Cultural. 
 
Na noite de 29 de Abril, Nélio Pinto presenteou a população do Passil com um 

espectáculo de órgão. 
 
Na noite do Dia do Trabalhador, a Andante Associação Artística levou a efeito, no 

Salão Nobre dos Paços do Concelho um espectáculo intitulado «Abril», onde se 
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puderam escutar textos e músicas evocativas da Revolução do 25 de Abril, numa 

iniciativa simples e de uma riqueza interpretativa extraordinária.” 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 

3 – Inauguração da Exposição de Pintura «Ecos» do Grupo Artefacto 
 
“No passado dia 28 de Abril foi inaugurada a Exposição de Pintura «Ecos» do Grupo 

Artefacto, com uma grande participação de convidados. 
 
Um grupo de artistas dirigidos pela pintora Teresa Trigalhos e pelo escultor Zoran, 

apresentam, no Fórum Cultural de Alcochete, uma boa mostra de trabalhos de 

excelente qualidade. 
 
A exposição estará patente ao público até ao dia 14 de Junho.” 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 

4 – Espectáculo de Dança pela Academia de Arte e Cultural Verbos Inúmeros 
 
“No âmbito do Dia Mundial da Dança, a 29 de Abril, a Academia de Arte e Cultura 

Verbos Inúmeros apresentou, no Fórum Cultural, um espectáculo de dança, 

interpretado por crianças, intitulado «Mergulho à Beira Mar». 
 
Este espectáculo contou com a actuação dos alunos de Dança Criativa e de Ballet, 

tendo ainda sido realizado um workshop, em que algumas pessoas da elevada 

assistência foram convidadas a participar.” 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
5 – Espectáculo da Banda Imparcial 15 de Janeiro de 1898 
 
“No âmbito da participação da Banda Imparcial 15 de Janeiro de 1898 no I Concurso 

Internacional de Bandas, realizou-se no dia 29 de Abril, no auditório do Fórum 

Cultural um ensaio assistido. 
 
Este ensaio teve como objectivo, não só afinar as últimas notas, mas também dar a 

conhecer à população o que seria apresentado no dia 30 de Abril, em Vila Franca de 

Xira, durante o concurso acima referido, no qual a Banda Imparcial 15 de Janeiro de 
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1898 obteve a melhor classificação, arrecadando o 1º lugar da categoria 1 de Bandas 

bem como o prémio único de tauromaquia. 
 
Ao Maestro e Músicos da Banda, à Sociedade e seus Dirigentes, os nossos 

parabéns.” 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 

6 – Conferência Regional «Cartografia Geológica aplicada a áreas urbanas: o 
caso da área Metropolitana de Lisboa» 
 
 “Está a decorrer, desde ontem, em Alcochete a Conferência Regional «Cartografia 

Geológica aplicada a Áreas Urbanas: o caso da área Metropolitana de Lisboa», 

organizada pela Fundação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

Nova de Lisboa. 
 
Ontem, decorreu nos Paços do Concelho a recepção oficial aos participantes, bem 

como a conferência subordinada ao tema «Geopoética» por Henrique Garcia Pereira, 

do Instituto Superior Técnico. No final foi servido um moscatel de honra, 

acompanhado de apontamento musical. 
 
Os trabalhos da Conferência, a decorrer no Fórum Cultural, iniciaram-se esta manhã, 

com a presença das entidades, na sessão de abertura, para além da Câmara 

Municipal de Alcochete, a Junta Metropolitana de Lisboa, o Instituto Nacional de 

Engenharia, Tecnologia e Inovação, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa e respectiva Fundação. 
 
Até ao dia de amanhã realizaram-se várias sessões temáticas relacionadas com a 

cartografia geológica, para além de duas exposições de fotografia e cartas 

geológicas. 
 
No âmbito desta Conferência quatro turmas de três escolas do primeiro ciclo do 

ensino básico participaram numa actividade didáctica organizada e acompanhada 

pelo Centro de Ciência Viva de Estemoz. 
 
Na manhã de Sábado, os participantes na conferência terão a oportunidade de visitar 

as salinas da Fundação João Gonçalves Júnior, numa acção organizada pela 

Câmara Municipal de Alcochete.” 
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A Câmara tomou conhecimento. 

 
 Pelo Senhor Vereador José Luís Alfélua foram prestadas as seguintes 

informações: 
 
1 – Ginástica Aeróbica 
 
“No dia 22 de Abril de 2006, realizou-se no Pavilhão Municipal de Alcochete e 

integrado nas Comemorações do 25 de Abril uma iniciativa conjunta da Câmara 

Municipal de Alcochete e o Independente Torrense, que constou de uma exibição de 

ginástica aeróbica. 
 
Participaram na iniciativa cerca de 40 pessoas.” 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
2 – Festival «Abril na Piscina» 
 
“No dia 22 de Abril de 2006, realizou-se na Piscina Municipal de Alcochete o Festival 

«Abril na Piscina». A actividade foi aberta à população. 
 
O programa de actividades constava de demonstração de hidroterapia, natação livre, 

pólo aquático, hidro-fun e uma demonstração de mergulho apresentada pela 

Associação de Bombeiros Voluntários de Alcochete. 
 
Estavam presentes cerca de 100 pessoas. 
 
A Câmara Municipal de Alcochete ofereceu toucas e um certificado de presença a 

todos os participantes. 
 
A Câmara Municipal agradece a participação da Associação de Bombeiros 

Voluntários de Alcochete.” 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
3 – Manhãs Infantis comemorativas do 25 de Abril 
 
“A Divisão de Desporto organizou, em parceria com o Movimento Associativo do 

Concelho e Juntas de Freguesia, a Escola Secundária de Alcochete (Curso 

Tecnológico de Desporto) e os Bombeiros Voluntários de Alcochete, as manhãs 

infantis comemorativas do dia 25 de Abril nas várias localidades do Concelho, 
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levando a todas as crianças do Concelho, as gincanas de bicicletas, o minibasquete, 

o mushing, a orientação, a escalada, o rappel, os jogos infantis, etc… 
 
A actividade contou com a presença de mais de quatro centenas de crianças que, 

animando as ruas de Alcochete, Samouco, S. Francisco, Passil e Fonte da Senhora, 

prestigiar a comemoração do dia da liberdade. 
 
A Câmara Municipal de Alcochete ofereceu a todas as crianças caixa de lápis de cor, 

bonés, t-shirts, lanches, etc. 
 
Convêm referir que vários elementos ligados à Associação de Pais da Escola da 

Restauração e habitantes do Concelho, participaram gratuitamente nas dezenas de 

actividades que se prolongaram pelo dia.” 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
4 – Passeio de BTT «Campo de Tiro» 
 
“No âmbito do Programa Alcochet’Aventura, realizou-se no passado dia 23 de Abril 

(domingo) o Passeio de BTT «Campo de Tiro». 
 
O percurso realizou-se exclusivamente na área de domínio privado do Campo de Tiro 

de Alcochete, com uma extensão de 25 kms e contou com a presença de cerca de 60 

participantes.” 
 
A Câmara tomou conhecimento. 

 

5 – Passeio Pedestre «Trilhos de Rio Frio» 
 
No âmbito do Programa Alcochet’Aventura, a Câmara Municipal de Alcochete levou a 

efeito no passado dia 25 de Abril (3ª feira), o Passeio Pedestre «Trilhos de Rio Frio». 
 
“O percurso teve uma extensão de 10 kms efectuado por carreiros da Herdade de Rio 

Frio, outrora uma das mais produtivas herdades agrícolas da Europa com forte 

tradição vitivinícola na época.  Nesta actividade participaram 50 pessoas.” 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
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INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

Intervieram os seguintes munícipes: 
 
- Senhor Augusto Passos lamentando não poder andar nas Hortas quando chove, 

porque é só lama. Chamou a atenção para a localização de algumas passadeiras; 

 

- D. Gilberta Melo – Em sua opinião faz falta uma passadeira na Av. 5 de Outubro, 

junto à paragem dos autocarros.  Referiu ainda que faltam sacos para os dejectos 

dos cães, junto às palmeiras e Jardim do Moisém. 

 

O senhor Presidente da Câmara e os Vereadores António Luís Rodrigues e José Luís 

Alfélua responderam às questões colocadas. 

 

 

Mais foi deliberado aprovar a presente acta em minuta, nos termos do n.º 3 do artigo 

92.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

 

 

ENCERRAMENTO 
 

E nada mais havendo a tratar, pelas 19:15 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 da Secção de Taxas e Licenças, subscrevo e 

assino. 
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Regulamento de Fundos de Maneio 
 

Preâmbulo 
 
O presente regulamento estabelece as normas e procedimentos de controlo interno a que 

obedece a constituição, reconstituição e reposição dos Fundos de Maneio e a sua 

regularização, de acordo com Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 

(POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei 54-A/99, de 22 de Fevereiro com as alterações 

introduzidas pela Lei nº. 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei nº. 315/2000, de 

2 Dezembro e pelo Decreto-Lei nº. 84-A/2002, de 5 de Abril 

 
Artigo 1.º 

(Enquadramento Legal) 

 

O presente regulamento é elaborado em conformidade com o ponto 2.9.10.1.11. do 

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo 

Decreto-Lei 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 

162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei nº. 315/2000, de 2 Dezembro e pelo 

Decreto-Lei nº. 84-A/2002, de 5 de Abril.  

 

Artigo 2.º 

(Objectivo) 

 

Os Fundos de Maneio visam o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis e 

apenas em caso de reconhecida necessidade poderão ser autorizadas. 

 

Artigo 3.º 

(Finalidade) 

 

Os Fundos de Maneio destinam-se ao pagamento de despesas referentes a aquisição de 

bens como, alimentação, combustíveis, lubrificantes, livros e documentação técnica, 

material de escritório, material de transporte – peças, outro material – peças, outros 

bens, e ainda a aquisição de serviços como, comunicações, transportes e outros serviços. 
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Artigo 4.º 

(Autorização) 

 

O Órgão Executivo deve de aprovar o presente Regulamento aquando da constituição 

dos fundos, mediante proposta fundamentada de reconhecida necessidade. 

 

Artigo 5.º 

(Serviços Utilizadores) 

 

São autorizados a utilização de Fundos de Maneio aos seguintes Serviços: 

Serviço 

◊ Órgãos da Autarquia 

◊ Divisão Administrativa 

◊ Divisão Financeira 

◊ Divisão de Apoio à Produção 

◊ Divisão dos Serviços Socio-Culturais 

◊ Divisão de Desporto 

 

Artigo 6.º 

(Titulares) 

 

Os Fundos de Maneio podem ser atribuídos aos Vereadores, Chefe de Gabinete, 

Adjunta e Secretário do Presidente, Chefes de Divisão e Funcionários consoante as suas 

funções o exijam.  
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Artigo 7.º 

(Natureza da Despesa) 

 

Definição da natureza da despesa dos Fundos de Maneio: 

 

Natureza dos Fundos 

◊ 02010201 – Combustíveis - Gasolina 

◊ 02010202 – Combustíveis – Gasóleo 

◊ 02010299 – Combustíveis – Outros Fluidos 

◊ 020105 – Aquisição de Bens – Refeições Confeccionados 

◊ 020106 – Aquisição de Bens – Refeições p/ Confeccionados 

◊ 020108 – Material de Escritório 

◊ 020112 – Material de Transporte – Peças 

◊ 020114 – Outro Material - Peças 

◊ 020118 – Livros e Documentação Técnica 

◊ 020121 – Aquisição de Bens – Outros 

◊ 020203 – Conservação de Bens 

◊ 020209 – Comunicações 

◊ 020215 - Formação 

◊ 020210 – Transportes 

◊ 020225 – Aquisição de Serviços - Outros 

 

Artigo 8.º 

(Reconstituição do Fundo) 

 

1 - Os Fundos de Maneio serão reconstituídos mensalmente, devendo ser entregue na 

Secção da Contabilidade, a seguinte documentação; mapa descritivo das despesas, 

anexando os documentos comprovativos da despesa, os quais devem ser devidamente 

descriminados, sendo também escrito “Fundo de Maneio” e assinados pelo detentor do 

fundo no verso do documento. Os documentos comprovativos de despesa podem apenas 

tomar a forma de Factura/Recibo, Recibo, ou de Venda a Dinheiro.  
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2 – Os documentos comprovativos das despesas serão emitidos obrigatoriamente em 

nome do Município de Alcochete, mencionando obrigatoriamente o n.º de contribuinte, 

contendo os seguintes elementos: 

 - Numero de documento; 

 - Nome ou firma do fornecedor; 

 - Numero de identificação fiscal do fornecedor. 

 

3 – Os mapas descritivos das despesas devem ter um numero de ordem sequencial dado 

pela Secção da Contabilidade, a recepção do referido mapa descritivo, deve ser assinado 

pelo funcionário da Secção de Contabilidade e pelo detentor dos Fundos. 

 

4 - A entrega dos documentos atrás mencionados, deve ser feita no último dia útil de 

cada mês, na Secção da Contabilidade a qual faz os registos contabilísticos, afim de se 

efectuarem os respectivos pagamentos no prazo máximo de cinco dias úteis, após a sua 

entrega. No mês de Dezembro os mapas descritivos e respectivos documentos de 

despesa devem ser entregues na Secção de Contabilidade até ao dia quinze, a Secção de 

Contabilidade deve de providenciar para que os respectivos pagamentos se realizarem 

até ao dia 30 do mês de Dezembro. 

 

Artigo 9.º 

(Reposição) 

 

Os Fundos de Maneio têm de ser repostos até ao dia 30 do mês de Dezembro, de cada 

ano económico. 

 

Artigo 10.º 

(Incumprimento) 

 

Em caso de incumprimento deste Regulamento será o Órgão Executivo a deliberar sobre 

a sanção a aplicar.               
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Artigo 11.º 

(Alteração) 

 

O referido Regulamento será alterado pelo Órgão Executivo sempre que se torne 

necessário, nomeadamente para reforço / anulação de determinado Fundo ou para 

definir novos Detentores de Fundos.   

 

Artigo 12.º 

(Entrada em Vigor) 

 

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua aprovação. 
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ANEXO 

 

Fluxógrama 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

1ª. Reunião de Câmara do ano 
 

Constituição do fundo 

01/M/N a 30/M/N 
 
Realização da despesa: Factura/Recibo; 
                                     Recibo; 
                                     Venda a dinheiro 

30/M/N 
 

Preencher Mapa Descritivo dos Fundos de Maneio. 
 
Entregar Mapa Descritivo das Despesas 
acompanhado dos respectivos documentos na 
Secção de Contabilidade. 
 

01/M+1 a 05/M+1 
 
A contabilidade deve de processar os documentos  
para repor os fundos 

15/12/N 
 

Entregar Mapa Descritivo dos Fundos de Maneio 
mais documentos de despesa de modo a que a 
contabilidade proceda aos devidos processamentos 

30/12/N  
 

Reposição dos fundos 



Ano:
Mês:

O Responsável do Fundo de Maneio Folha

(a) A preencher pela Secção da Contabilidade

Observações

Saldo/Transporte

A Transportar

Data ReposiçãoValor de 
AquisiçãoDescrição do Bem/ServiçoFornecedorN.º Ordem 

(a)

Fundo de Maneio do(a)

Município de Alcochete

Mapa Descritivo das Despesas

Nº. Factura Recibo / 
Recibo / Venda a 

Dinheiro

Assinatura 
Funcionário 

(a) 

Data da 
Recepção 

(a) 
Saldo
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Alteração à Constituição dos Fundos de Maneio 
 

Constituem-se os seguintes Fundos de Maneio: 
Responsável Natureza da Despesa Rubrica Valor 

Fernando Silva Gonçalves 

 

 

 

Responsável GIS 

Livros e Documentação Técnica 

Material de Escritório 

Conservação de Bens 

Aquisição de Bens / Outros 

TOTAL 

020118 

020108 

020203 

020121 

 

90 

30 

300 

150 

570 

Elizabete Ferreira Santos 

Responsável Piscina 

Municipal 

Aquisição de Bens / Outros 

Aquisição de Bens / Alimentação 

TOTAL 

020121 

020105 

 

200 

100 

300 

Dulce Constantino 

Responsável pela Repartição 

de Recursos Humanos 

Material de Escritório 

Formação 

TOTAL 

020108 

020215 

50 

250 

300 

 
Responsável do Fundo de Maneio Substituto do Responsável 

Fernando Silva Gonçalves Carlos Catalão 

Elizabete Ferreira Santos Teresa Batista 

Dulce Constantino Ana Helena Serra 

 
Reforçam-se os seguintes Fundos de Maneio: 

Responsável Natureza da Despesa Rubrica Valor 
Actual 

Valor a 
Reforçar 

Cláudia Carneiro 

 

Chefe Divisão Jurídica e  Fiscalização    

e Administrativa em Acumulação por 

Despacho de 24-03-06 

Material de Escritório 

Aquisição de Bens / Outros 

Aquisição de Serviços / Outros 

Comunicações 

TOTAL 

020108 

020121 

020225 

020209 

50 

50 

100 

0 

200 

50 

50 

0 

150 

250 

Isabel Cristina Guerreiro Marques 

Moita Silva 

 

Funcionária 

Aq. de Bens / Refeições Confec. 

Aquisição de Bens / Outros 

Livros e Documentação Técnica 

TOTAL 

020105 

020121 

020118 

150 

150 

25 

325 

175 

0 

0 

175 

 




