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Aos vinte cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, nesta vila de Alcochete 

e salão nobre dos paços do concelho, pelas 21:00 horas, reuniu ordinariamente a 

Assembleia Municipal de Alcochete, presidida por Miguel Boieiro, encontrando-se 

presentes os seguintes membros: 

 

Pela CDU – Coligação Democrática Unitária: 

 

Rui Manuel da Graça Santa, Sérgio Miguel Pratas Duarte, António Luís Lucas 

Rodrigues, Paula Alexandra Ferrão Pereira, Olívia Maria Nobre Mateus da Silva, 

Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres, Fernando Manuel Catum Leiria, Ana 

Cristina Tavares de Almeida Brandão Félix Rodrigues, Rodolfo Soares Marques Pereira 

e Isabel Maria Pereira Alves Teixeira Ferreira Trindade. 

 

 

Pelo Partido Socialista: 

 

Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto, Pedro Sérgio Martins Ferreira Lavrado e 

Francisco José da Fonseca Giro. 

 

 

Pelo Partido Social Democrata: 

 

Luiz Branco Batista. 

 

Presidentes das Juntas de Freguesia: 

 

- Estêvão António das Neves Boieiro, Presidente da Junta de Freguesia de Alcochete 

(CDU), António Joaquim Gomes Almeirim, Presidente da Junta de Freguesia de 

Samouco (CDU). 

 

Faltaram à sessão: 

 

- António Luís Lucas Rodrigues. 

 

- José Luís Nunes Catalão, justificou por escrito a sua ausência, por se encontrar ausente 

do concelho em serviço, tendo sido substituído por Maria Amélia Faria dos Santos. 

 

- Joana Coelho Grácio Roque Lino, justificou por escrito a sua ausência, por motivos de 

ordem pessoal, tendo sido substituída por Manuel Carlos Bento Fradiano.  

 

- Maria de Fátima Maduro Gregório Soares, justificou a sua falta por escrito, por motivo 

de ordem pessoal. 

 

- Rosa Paula Saldanha de Jesus, justificou a sua ausência por se encontrar de férias.  

 

- Pedro Miguel Esteves Ludovice Nogueira, justificou a sua ausência por se encontrar 

ausente do concelho.  
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- António José da Silva Soares, por motivos de saúde, tendo sido substituído por 

Cláudia Cristina da Costa Figueiredo, primeira secretária da Junta de Freguesia de São 

Francisco. 

 

Justificaram também a sua ausência, Luís Sinquenique, Arquimínio Cardoso e Pedro 

Rodelo. 

 

Todas as justificações foram aceites por unanimidade. 

 

Pelo executivo municipal encontravam-se presentes o Presidente da Câmara, Luís 

Miguel Carraça Franco e os Vereadores José Luís dos Santos Alfélua, Paulo Alexandre 

Meireles de Carvalho Alves Machado, Jorge Manuel Pereira Giro, Susana Isabel de 

Freitas Custódio, António Dias dos Santos Maduro e José Navarro Lopes Gemas. 

 

O Presidente da Assembleia desejou em nome de toda a Assembleia rápidas melhoras 

ao Presidente da Junta de Freguesia de S. Francisco. 

 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

O Presidente da Assembleia informou sobre a distribuição da seguinte documentação: 

 

- Sobre a correspondência recebida. (Doc 1) 

- Relatório de Atividades do Presidente da Assembleia Municipal. (Doc 2) 

 

A Assembleia tomou conhecimento. 

 

 

ATA 

 

Ao abrigo da alínea c) do nº 2 do artigo 18º do Regimento foi colocada à discussão 

a seguinte: 

 

 

- Ata de 22 de abril 2013 

 

Submetida á discussão, Luiz Batista solicitou a correção na página 16, no sentido de 

onde se lê “61,4%” passe a ler-se “71,4%”, tendo porém o Presidente da Assembleia 

Municipal informado, que ouvida a gravação se concluiu que foi dito o que está em ata, 

tendo por isso, sugerido que o deputado entregasse por escrito a correção para constar 

nos documentos da presente sessão. 

 

Submetida à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com 3 abstenções (por não 

terem estado presentes) e 17 votos a favor. 

 

 

Ao abrigo da alínea d) do nº 2 do artigo 18º do Regimento foi colocada a seguinte 

questão: 
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-Ana Cristina Brandão: 

 

Perguntou como estão a decorrer as obras da frente ribeirinha de Alcochete. 

 

 

Ao abrigo da alínea f) do nº 2 do artigo 18º do Regimento foi colocada a seguinte 

questão: 

 

- Paula Pereira, pela CDU, apresentou uma proposta de moção sobre o “Apoio à Greve 

Geral”. 

 

Submetida à discussão, registaram-se as seguintes intervenções: 

 

- Fernando Leiria: 

 

Realçou o papel fundamental dos professores na luta pelo emprego e manifestou a sua 

discordância face a uma intervenção do 1.º Ministro referente à prestação de serviços 

mínimos nos locais em que os trabalhadores fazem greve, dizendo que tais afirmações 

lhe fazem lembrar o antes de 25 de Abril. 

 

Lamentou a posição assumida pelos jovens do PSD que questionaram quanto custa ao 

país um dia de greve. 

 

- Fernando Pinto: 

 

Propôs que o texto não apelasse à greve, mas sim e apenas ao seu apoio. 

 

A bancada da CDU não aceitou a alteração. 

 

Submetida à votação, foi aprovada por maioria, com 13 votos a favor (CDU), 6 

abstenções (PS) e 1 voto contra (PSD). 

 

Fernando Pinto fez declaração de voto em nome do PS. 

 

 

- Raquel Prazeres, pela CDU, apresentou uma Saudação ao executivo municipal “Pelo 

pagamento do subsídio de férias aos trabalhadores”. 

 

Submetida à discussão, registaram-se as seguintes intervenções: 

 

- António Almeirim:  

 

Informou que a Junta de Freguesia de Samouco também pagou o subsídio de férias aos 

seus funcionários. 

 

- Estêvão Boieiro:  

 

Informou também que a Junta de Freguesia de Alcochete pagou o subsídio de férias aos 

seus funcionários. 

 



Ata nº 03/13 

Sessão de 13.06.25 

5 

- Cláudia Figueiredo: 

 

 Também a Junta de Freguesia de S. Francisco procedeu ao pagamento do subsídio de 

férias aos seus funcionários. 

 

Submetida à votação, foi aprovada por maioria, com 19 votos a favor (CDU e PS) e 1 

abstenção (PSD), estendendo esta Saudação aos executivos das juntas de freguesia do 

concelho de Alcochete. 

 

- Rodolfo Pereira, pela CDU, apresentou uma Saudação à “Realização dos Jogos do 

Futuro 2013”. 

 

Submetida à discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

 

 

 

PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES DA 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

Sucintamente informaram e esclareceram o seguinte: 

 

- Presidente da Câmara: 

 

Foi com atenção que ouviu as reflexões, o debate, a argumentação relativamente às 

moções apresentadas e em consequência afirmou que se revê sempre mais nas posições 

que são coerentes com a defesa de ideologias, muitas vezes divergentes. No caso da 

moção de Apoio à Greve Geral, o PS inclusive apelou à bancada da CDU no sentido de 

se registar uma modificação, sendo que se esta tivesse sido aceite, seria concordante 

com ela, não percebendo assim, as questões suscitadas na declaração de voto deste 

partido. 

 

Na sua opinião, o PS absteve-se dado considerar que a greve é um prejuízo, um 

malefício para a economia nacional, apesar de neste momento dar jeito ser a favor de 

greves. Noutros momentos não muito distantes, não lhes dava jeito e não eram 

favoráveis à greve, nomeadamente durante o período de governo do engenheiro José 

Sócrates. 

 

Em relação às obras da frente ribeirinha informou que as obras estão a decorrer em 

conformidade com o cronograma aprovado pela Câmara, não com o inicialmente 

aprovado, no qual as obras terminariam num prazo de 365 dias. Foi possível negociar 

este prazo para 8 meses, comprimindo o prazo de execução da mesma, prevendo-se 

assim a sua conclusão até ao final de novembro de 2013, para que a frente ribeirinha se 

torne um espaço, ainda de maior excelência 

 

As obras da componente marítima estão a desenvolver-se de acordo com o cronograma. 

As obras de requalificação do largo da Misericórdia na confluência com as ruas Estêvão 

de Oliveira e João Facco Viana, terão o seu início dento de uma semana. 
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Sublinhou que estas obras se inserem num programa de ação da frente ribeirinha, tendo 

como um dos objetivos a revitalização do comércio local, estando absolutamente 

convictos de que privilegiando ou valorizando ainda mais a vocação turística ficará 

reforçada a economia local, que tenderá a florescer. 

 

Aproveitou para dar conhecimento da disponibilização das várias ações de 

esclarecimento relativas a esta obra. 

 

Agradeceu a saudação apresentada a propósito do pagamento do subsídio de férias aos 

funcionários, afirmando que a Câmara o fez, com a consciência de que mais não fizeram 

do que cumprir com um dever, em função do Acórdão do Tribunal Constitucional que 

considerou inconstitucional o não pagamento do subsídio. 

 

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 

 

Não se registaram intervenções. 

 

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

 

PONTO 1 – INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA SOBRE A ATIVIDADE DO MUNICÍPIO, BEM COMO 

DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

Não se registaram pedidos de esclarecimento. 

 

 

 

PONTO 2 – ADESÃO AO PACTO DE AUTARCAS 

 

Submetida à discussão, registaram-se as seguintes intervenções: 

 

- Vereador José Luís Alfélua: 

 

Esclareceu que a proposta tem como objetivo que até ao final de 2010 se implementem 

medidas no concelho de Alcochete para reduzir em cerca de 20% a emissão de gases 

com efeito de estufa, dizendo também, que não há obrigatoriedade de a implementar 

logo após a sua aprovação. 

 

A adesão vai contar com a colaboração da Agência de Energia e será esta entidade 

quem irá preparar a adesão do município de Alcochete. 

 

De algumas medidas já implementadas constam as que foram feitas ao nível da 

iluminação pública no Centro Histórico da vila, obtendo-se desta forma uma poupança 

energética na ordem dos 30% relativamente ao consumo anterior. Foi também 
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implementado o sistema de iluminação LED em alguns arruamentos do concelho, 

obtendo-se com isso uma maior eficiência. Em parceria com a EDP foram colocados 

relógios astronómicos que permitem ao município implementar o horário da rede de 

iluminação pública, obtendo-se, desta forma, uma poupança de 10% comparativamente 

ao consumo anterior. 

 

Referiu ainda que, até ao presente momento, o Pacto de Autarcas já foi subscrito por 

101 municípios. 

 

Submetida à discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal propôs um intervalo de 7 minutos, o que foi 

aceite por unanimidade. 

 

 

Retomados os trabalhos, o Presidente da Assembleia Municipal propôs a discussão 

simultânea dos pontos 3 e 4 e a sua votação em separado, o que foi aceite por 

unanimidade. 

 

 

PONTO 3 – 1.ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE 2013 – 

ATIVIDADES MAIS RELEVANTES E PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS 

 

 

PONTO 4 – 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2013 

 

Submetidos à discussão, registaram-se as seguintes intervenções: 

 

- Francisco Giro: 

 

Atendendo ao indicado na página 2 do Orçamento, perguntou porque foi necessário 

reforçar na DJRHT a verba de €8 700,00 para pessoal em regime de avença. 

 

A pedido do Presidente da Câmara, a explicação foi dada pela Chefe de Divisão (Dr.ª 

Cláudia Santos), informando que o reforço tem exclusivamente a ver com a renovação 

de um contrato de avença. 

 

- Presidente da Câmara: 

 

Informou que as restantes alterações quase todas têm a ver com a integração do Saldo 

de Gerência que transitou de 2012 para o exercício económico e orçamental de 2013. 

 

 

Submetido o ponto 3 à votação, foi aprovado por maioria, com 13 votos a favor (CDU), 

7 abstenções (6 PS e 1 PSD). 

 

 



Ata nº 03/13 

Sessão de 13.06.25 

8 

Submetido o ponto 4 à votação, foi aprovado por maioria, com 13 votos a favor (CDU), 

7 abstenções (6 PS e 1 PSD). 

Francisco Giro fez declaração de voto em nome do PS. 

 

 

PONTO 5 – REPARTIÇÃO DO FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (FEF) 

PARA O ANO DE 2014 

 

Submetida à discussão, o Presidente da Assembleia disse entender que não há 

necessidade de submeter este assunto à Assembleia, mas o Presidente da Câmara ajuíza 

de forma contrária e daí o assunto ter sido remetido para aprovação. 

 

Submetido à votação, foi aprovado por maioria, com 13 votos a favor (CDU), 7 

abstenções (6 do PS e 1 do PSD). 

 

 

PONTO 6 – ACORDO DE PAGAMENTO – CONSTRUÇÕES PRAGOSA, SA 

 

Submetida à discussão, registaram-se as seguintes intervenções: 

 

- Presidente da Câmara: 

 

Informou que a obra teve um valor de adjudicação de 2 996 mil euros e tinha subjacente 

duas fontes de financiamento complementares ao esforço financeiro da Câmara; uma 

respeitante ao QREN, o qual atendendo à dimensão financeira da obra teve uma 

comparticipação de 450 mil euros e outra componente de 250 mil euros respeitante á 

celebração pela Câmara com o então Ministério da Educação no âmbito do Programa de 

Alargamento da rede Pré-escolar, sendo o restante esforço financeiro suportado pela 

Câmara. 

 

Lembrou também, que a Câmara contraiu em tempo um empréstimo para duas 

finalidades: uma para a construção do Centro Escolar de S. Francisco e outra para a 

construção do Reservatório Apoiado de Água na freguesia de Samouco. 

 

Mais lembrou que a Câmara foi condenada com a decisão transitada em julgado, ou seja 

com a decisão do Supremo Tribunal Administrativo, ao pagamento de uma 

indemnização à firma Teixeira Duarte (que construiu o Fórum Cultural de Alcochete em 

2005), pelo que houve a necessidade de reafectar os cerca de 330 mil euros que estavam 

inicialmente destinados à construção do reservatório apoiado na freguesia de Samouco 

para o Centro Escolar. Por conseguinte, foi preciso fazer um acordo de pagamentos com 

a firma Teixeira Duarte para que a Câmara não fosse executada em processo executivo 

relativamente a bens que são próprios. 

 

 O referido acordo estabelecido com a firma Construções Pragosa, SA, visava 

consolidar o pagamento total da obra (171 mil euros), mas cerca de metade tem que ver 

com uma revisão de preços (mecanismo que está previsto legalmente e foi utilizado pelo 

empreiteiro) e do remanescente metade teve que ver com o esforço financeiro da 

Câmara que não conseguiu ser suportado através do empréstimo contraído para esse 

efeito. 
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Salientou que o Centro Escolar de S. Francisco é um equipamento de sucesso a 

funcionar em pleno e resolveu problemas de acondicionamento da nossa população 

escolar. Sem este equipamento em funcionamento a Câmara não saberia de que forma 

iria continuar a prestar serviço público educativo e tendencialmente gratuito às nossas 

populações. 

Submetida á discussão e votação, foi aprovada por maioria, com 19 votos a favor (CDU 

e PS) e 1 abstenção (PSD). 

 

 

PONTO 7 – ALTERAÇÃO AOS ESTATUTOS DA AMRS – ASSOCIAÇÃO DE 

MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL 

 

O Presidente da Assembleia explicou que a presente alteração se prende com a 

necessidade de introduzir o Conselho Fiscal nos Estatutos da Associação. 

 

Submetida á votação, a proposta foi aprovada por maioria, com 19 votos a favor (CDU 

e PS) e 1 abstenção (PSD). 

 

 

PONTO 8 – REGULAMENTO E ESTRUTURA ORGÂNICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ALCOCHETE – ENTRADA EM VIGOR - 

ALTERAÇÃO 

 

Submetida à discussão, registaram-se as seguintes intervenções: 

 

- Vereador Paulo Machado: 

 

Esclareceu que a Lei n.º 29/12 veio obrigar a alterar a estrutura orgânica da Câmara e 

assim foi feito, tendo em dezembro último sido aprovada a nova estrutura.  

 

Na nova estrutura constava que a mesma entrava em vigor com a cessação da última 

comissão de serviço em funcionamento. Acontece que efetivamente e de acordo com o 

que está previsto na Lei, esta matéria é verdadeira. Ela entra em vigor a partir da última 

cessação já que a Lei n.º 49 permite que as comissões de serviço se mantenham em 

funcionamento até à sua extinção. Contudo e para efeitos claros de compromisso com 

aquilo que também está previsto na Lei, a verdade é que é preciso dizer que a estrutura 

orgânica começa a entrar em vigor não com a cessação da última comissão mas sim 

com a extinção da primeira. 

 

É uma entrada em vigor paulatina, progressiva, mantendo-se exatamente nos termos em 

que estava previsto no regulamento e que era a manutenção da comissão de serviço dos 

Chefes de Divisão que se encontram ainda em funcionamento. O que aqui se faz é um 

esforço de clarificação para que a nova estrutura orgânica entre em vigor com a primeira 

cessação progressivamente até à extinção da última comissão de serviço que está 

prevista acontecer em 2015. Paulatinamente serão feitos os processos de adaptação, 

mantendo, nuns casos, as comissões de serviço e noutros casos, dando início a 

processos concursais para serem providos os lugares de chefia de segundo nível. 

 

Submetida à votação, a proposta foi aprovada por maioria, com 13 votos a favor (CDU), 

7 abstenções (6 do PS e 1 PSD). 
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PERÍODO DE ANTES DE ENCERRAR A SESSÃO 

 

Registou-se a seguinte informação: 

 

- Fernando Leiria: 

 

Comentou que tem constatado, assim como outros camaradas seus, que de há um tempo 

para cá, algumas pessoas que se vão candidatar a câmaras municipais se travestem de 

alguma forma e mudam completamente o seu posicionamento, quer relativamente aos 

membros do governo, quer até ao seu posicionamento na Assembleia da República. 

 

Falou concretamente do candidato que vai concorrer à câmara de Gaia pelo PSD que é 

oriundo de um partido nacionalista, da direita mais reacionária, o qual passou entretanto 

pelo CDS e caiu no PSD. Era até vice-presidente do Grupo Parlamentar e logo que 

chegou à câmara de Gaia como candidato, dois dias depois começou a dizer mal da 

política do Ministro das Finanças. 

 

Há dias atrás, ouviu também o candidato do PSD à câmara do Porto criticar o governo 

em catadupa e outros exemplos poderia indicar. 

 

Referiu que se se ler com atenção as declarações de apresentação da candidata do PSD à 

câmara de Alcochete, é de ficar espantado, porque afirma que em termos de educação o 

PSD nada tem a ver com a política que este governo tem posto em prática. 

 

Também a candidata do PS afirma que este concelho está em letargia e que a CDU tem 

arrastado o concelho para um marasmo e estagnação absoluta. Contudo, lembrou que 

nos últimos dois anos os GOPS e os Orçamentos foram votados contra pelo PS na 

Assembleia Municipal, sem que este apresentasse qualquer proposta alternativa. 

 

Esta candidata criticou também a Lei das Finanças Locais (Lei esta que é oriunda do 

governo PS). Porém, o mais grave é ao nível distrital, a atual dirigente do PS (Maria 

Amélia Antunes) fazer as críticas que fez na comunicação social. Bem se sabe que a 

câmara de Setúbal é muito apetecível para o PS, mas tal não justifica as declarações 

desta dirigente. Também considera as declarações proferidas por João Ribeiro do mais 

reacionário que pode haver. 

 

Com este tipo de discurso, na sua opinião, não será assim que o PS irá ganhar mais 

câmaras, pelo contrário, perderá muitas. 

 

 

ATA EM MINUTA 

 

Seguidamente procedeu-se à leitura da ata em minuta, que após submetida à discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. 
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ENCERRAMENTO: E nada mais havendo a tratar, pelas 23:15 horas, o Presidente da 

Assembleia declarou encerrada a sessão, da qual para constar, se lavrou a presente que 

eu, Idália Maria Coelho Fonseca Bernardo, Coordenadora Técnica, subscrevo e assino. 

 

 

A COORDENADORA TÉCNICA: 

 

 

 

 

 

 

O PRESIDENTE: 


