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Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, nesta vila de 
Alcochete e salão nobre dos paços do concelho, pelas 21:30 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, Raúl dos Santos Duarte, Paula Alexandra Ferrão Pereira, 
Fernando Manuel Catum Leiria, Isabel Maria Pereira Alves Teixeira Ferreira Trindade, 
Ana Cristina Tavares de Almeida Brandão Félix Rodrigues, Rodolfo Soares Marques 
Pereira e Sérgio Miguel Pratas Duarte. 
 
Pelo Partido Socialista: 
 
José Luís Nunes Catalão, Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto, Joana Coelho Grácio 
Roque Lino, Francisco José da Fonseca Giro e Maria de Fátima Maduro Gregório 
Soares. 
 
Presidentes das Juntas de Freguesia: 
 
- Estêvão António das Neves Boieiro, Presidente da Junta de Freguesia de Alcochete 
(CDU) e António José da Silva Soares, Presidente da Junta de Freguesia de S. Francisco 
(PS). 
 
Faltaram a esta sessão: 
 
- Rosa Paula Saldanha de Jesus, que justificou a sua ausência por escrito, por motivos 
de ordem profissional e foi aceite por unanimidade. 
 
- Joana Coelho Grácio Roque Lino, que justificou a sua ausência por escrito, por 
motivos de ordem profissional e foi aceite por unanimidade. 
 
- Raquel Alves Vieira Saraiva, que justificou a sua ausência por escrito por se encontrar 
ausente do concelho, e foi aceite por unanimidade. 
 
- Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres, que justificou a sua ausência por escrito, 
por motivos de ordem profissional e foi aceite por unanimidade. 
 
- Olívia Maria Nobre Mateus da Silva, que justificou a sua ausência por escrito, por 
motivos de ordem profissional e foi aceite por unanimidade, tendo sido substituída por 
António César Vital Alves. 
 
- Pedro Nogueira, que justificou a sua ausência por escrito, por se encontrar ausente do 
concelho, tendo sido substituído por Luiz Branco Batista. 
 
- António Joaquim Gomes Almeirim, que justificou a sua ausência por escrito, por se 
encontrar ausente do concelho e foi aceite por unanimidade, tendo sido substituído pelo 
Secretário da Junta de Freguesia de Samouco António José Pinto. 
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- António Luís Lucas Rodrigues. 
 
Pelo executivo municipal encontravam-se presentes o Presidente da Câmara, Luís 
Miguel Carraça Franco e os Vereadores José Luís dos Santos Alfélua Ferreira, 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. 
 
 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
O Presidente da Assembleia informou sobre a distribuição da seguinte documentação: 
 
- 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: 
 
- Ata de 28 de fevereiro 2012 
 
Submetida à discussão e votação, a ata foi aprovada por maioria, com 1 abstenção (de 
António José Pinto por não ter estado presente) e 17 votos a favor. 
 
 
Ao abrigo da alínea d) do nº 2 do artigo 18º do Regimento registaram-se as 
seguintes intervenções: 
 
- Luiz Batista: 
 
Solicitou a reparação do equipamento danificado que se encontra no Parque de 
Merendas de Samouco, dado ser um espaço utilizado por muitas pessoas. Chamou a 
atenção para o consumo de energia elétrica pública numa urbanização em S. Francisco, 
que se encontra abandonada e congratulou-se com o arranjo do pavimento da estrada 
Alcochete/Samouco com alcatrão. Perguntou também se o executivo já teria resposta 
relativamente aos maus cheiros que se fazem sentir na Urbanização da Praia, em 
Alcochete. 
 
 
 
Ao abrigo da alínea e) do nº 2 do artigo 18º do Regimento registaram-se as 
seguintes intervenções: 
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- José Luís Catalão: 
 
Deu conhecimento das deliberações ocorridas na reunião da Assembleia da Área 
Metropolitana de Lisboa, realizada em 29 de junho de 2012. 
 
- Miguel Boieiro (Presidente da Assembleia Municipal): 
 
Informou que na edição de 14 de junho do corrente ano no jornal “Alcaxete” saiu 
publicado um artigo de fundo de Luiz Batista com o título “Vamos usar o que já está 
feito – No desenvolvimento do país no distrito no distrito de Setúbal”, o qual refere que 
na sessão ordinária desta Assembleia, realizada em 29 de abril, foi deliberado 
manifestar o seu apoio à escolha da BA6 no Montijo para instalação do aeroporto 
complementar de Lisboa, bem como remetê-la a diversas entidades. 
 
Este texto e a sua publicação incorrem em graves situações de ilegalidade. Primeiro, 
porque é uma usurpação no que respeita à representatividade da Assembleia Municipal, 
dado que esta é representada pelo seu presidente e na ausência deste pelo primeiro 
secretário e este pelo segundo secretário e não por qualquer outro membro eleito. Mais 
grave, é tratar-se de uma mentira, porque a Assembleia Municipal não manifestou o seu 
apoio à escolha da BA6, antes pelo contrário, deliberou rejeitar o documento, tendo 
inclusive sido feitas declarações de voto, no sentido de dizer que o não apoio se fica a 
dever à falta de elementos. O referido texto foi rejeitado e apenas mereceu a aprovação 
de Luiz Batista. 
 
O facto de o jornal ser publicado apenas uma vez por mês agrava ainda mais as 
circunstâncias da mentira, dado que o eventual desmentido ou eventual correção da 
notícia por parte de Luiz Batista, só será feita um mês depois. 
 
Em nome da Assembleia Municipal espera que episódios destes não se voltem a repetir, 
porque configuram um ilícito grave, suscetível de ser levado aos tribunais, convidando 
assim, Luiz Batista a retratar-se acerca desta matéria e a apresentar desculpas não só à 
Assembleia Municipal, mas também aos leitores do jornal “Alcaxete”, que ficaram 
ludibriados com este texto. 
 
- Luiz Batista: 
 
Deu conhecimento das eleições que decorreram no PSD a nível local, que passou a ter 
uma nova Comissão Política, tendo sido reeleito como presidente. Bem como da 
mudança de instalações. 
 
Quanto ao assunto apresentado por Miguel Boieiro, esclareceu que em parte tem razão, 
contudo afirmou que ninguém mentiu, explicando assim uma mensagem de correio 
eletrónico trocada com um membro da Comissão Política e o jornal “Alcaxete” à qual 
foi alheio apesar de assumir as suas responsabilidades. O tratamento do texto para artigo 
de fundo é da responsabilidade do jornal, dado que também só tomou conhecimento do 
mesmo quando leu o jornal. 
 
Perante este facto, também o PSD já enviou ao jornal uma nota a solicitar a retificação, 
indicando a votação correta que o documento obteve.  
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Em seu nome em nome do PSD apresentou desculpas, apesar de não se sentir culpado 
da situação. 
 
- Miguel Boieiro (Presidente da Assembleia Municipal): 
 
Frisou que uma coisa são as palavras ditas e outra as palavras escritas. Não colocando 
em causa a justificação, informou que após ter contatado diretamente o diretor do jornal, 
este não referiu nada do que foi afirmado por Luiz Batista.  
 
- Estevão Oliveira (Presidente da Junta de Freguesia de Alcochete): 
 
Considerou ser muito fácil acusar o corpo redatorial de qualquer jornal. 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Sucintamente, deu conhecimento do que envolve ou não, a construção do novo 
aeroporto internacional de Lisboa na B.A.6, informando que até ao presente momento a 
Câmara Municipal não tem conhecimento nenhum do que o governo pretende fazer ou 
não na B.A.6, sendo por isso uma situação lastimável e insustentável no que diz respeito 
a relacionamentos institucionais, que deveriam ser saudáveis entre o governo e as 
autarquias, as quais têm competências estritas e diversas sobre o seu território. 
 
 
Informou também que a Câmara solicitou no âmbito desta matéria, uma reunião com o 
Secretário de Estado, na qual participariam para além do Presidente da Câmara também 
o vereador José Luís Alfélua a qual foi aceite e agendada. Porém, sem qualquer aviso 
prévio, o Secretário de Estado não compareceu e fez-se representar por uma técnica do 
grupo de missão. Em face disto, o Presidente da Câmara não aceitou reunir com esta 
técnica, dado tratar-se de um assunto político da maior importância estratégica para o 
município de Alcochete, considerando um absurdo e uma total falta de respeito ter-se 
verificado esta situação. 
 
Foi com base no desconhecimento deste assunto que a CDU e o PS rejeitaram a moção 
apresentada pelo PSD nesta Assembleia. 
 
Alertou também, para que se os superiores interesses da população do concelho vierem 
a ser prejudicados, podem inclusivamente legitimar a Câmara a ativar os mecanismos 
jurídicos e judiciais que estão ao seu dispor, para evitar a violação de direitos que estão 
constitucionalmente consagrados e lamentou a postura de distanciamento e sobranceria 
de pessoas que revelam quotidianamente um amadorismo total no que se refere ao 
tratamento de questões políticas relevantes. 
 
- Luiz Batista: 
 
Em defesa da sua honra, explicou que a alusão ao e-mail do secretário do PSD de 
Alcochete apenas servia para repor a verdade e teceu comentários negativos face ao 
arregimentar dos trabalhadores das câmaras para diversos atos. 
 
- Miguel Boieiro (Presidente da Assembleia Municipal): 
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Frisou com veemência que a intervenção não foi de defesa de honra e repudiou os 
comentários produzidos, dizendo que os mesmos só serviram para indignar a 
Assembleia. 
 
- Fernando Pinto: 
 
Lamenta também que a Câmara desconheça por completo o assunto que envolve o novo 
aeroporto, assim como a Junta de Freguesia de Samouco, considerando que é muito 
preocupante. Quanto à publicação do artigo do PSD entende que a notícia só seria 
importante se indicasse os motivos da sua rejeição. 
 
 
 
Ao abrigo da alínea f) do nº 2 do artigo 18º do Regimento registaram-se as 
seguintes intervenções: 
 
 
- Luiz Batista: 
 
Apresentou em nome do PSD um Voto de Pesar sofre o falecimento do senhor Elmano 
Alves. 
 
Submetido este à discussão, usaram da palavra os seguintes membros: 
 
- Fernando Leiria: 
 
Disse não conhecer pessoalmente o indivíduo e apesar de ter muito respeito pelas 
pessoas que morrem, não concorda de forma nenhuma que se vote a favor, dado ter sido 
um indivíduo que pertenceu ao regime fascista, que contribuiu para que muitos dos seus 
camaradas do PCP fossem presos e mortos pela PIDE. No entanto, aceita que se possa 
endereçar as condolências à família. 
 
- José Luís Catalão: 
 
O voto apresentado pelo PSD, quer mostrar que está acima da Assembleia embora ao 
mesmo tempo peça o seu comprometimento. 
 
Chamou a atenção para o facto de Luiz Batista ser um novo morador no concelho, 
desconhecendo por isso, certamente, que o Dr. Elmano Alves foi vice-presidente da 
Câmara de Alcochete, mas não foi eleito pela população, mas sim nomeado pelo 
governo. Este facto leva-o a dividir o voto de pesar em duas partes: o pessoal e o 
político e nesta última vertente não pode votar favoravelmente porque não pode nem 
quer branquear o fascismo, ou seja a história, frisando que em democracia no pós 25 de 
abril, não se pode aceitar este voto a quem foi presidente da Ação Nacional Popular. A 
sua relação pessoal com a família nada tem a ver com estes pressupostos. 
 
Em sequência desta intervenção, propôs que a votação fosse feita por escrutínio secreto, 
o que foi aprovado por unanimidade. 
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Submetido o Voto de Pesar à votação por escrutínio secreto, foi obtido o seguinte 
resultado: 
 
- 3 votos a favor 
- 16 votos contra 
- 3 votos em branco 
 
Desta forma, ficou rejeitado o Voto de Pesar. 
 
Após esta votação, ausentou-se da sala Rui Fonseca por motivo de ordem particular.    
 
 
 
 
PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES DA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 
- Vereador José Luís Alfélua: 
 
Sucintamente informou e esclareceu o seguinte: 
 
Esclareceu Luiz Batista quanto à questão da iluminação na urbanização em S. 
Francisco, dizendo que o problema não é tão simples de resolver quanto se possa 
pensar, dado que algumas obras já foram provisoriamente rececionadas pela Câmara 
apesar de as empresas terem declarado insolvência. Nem sempre se pode proceder ao 
corte de fornecimento de energia elétrica por fases, porque implica deixar habitações 
sem energia elétrica, o que como é óbvio não se pode fazer. Contudo, informou que os 
Serviços da Câmara continuam a estudar a melhor forma de abordar cada uma das 
situações que se conhecem. 
 
Realçou que toda a iluminação do Centro Histórico da vila de Alcochete foi 
reformulada, promovendo assim, uma poupança de cerca de 30% e lamentou que Luiz 
Batista não tivesse referido esta boa notícia, dado andar sempre a par do que se passa no 
município. 
 
- Vereador Jorge Giro: 
 
Esclareceu que os danos no mobiliário (grelhadores) do Parque de Merendas do 
Samouco irão ser reparados em meados de julho e aproveitou para chamar a atenção do 
embelezamento que está a ser feito na zona da praia do Samouco, com a colocação de 
20 palmeiras e dos equipamentos que existem e estão ao dispor das pessoas. 
 
Relativamente aos maus cheiros na urbanização da praia dos moinhos, informou que 
contatou os serviços da SIMARSUL a qual respondeu que a estação elevatória do Alfoz 
 (a mais próxima) está a funcionar em condições. Apesar desta explicação, não nega que 
o problema possa estar relacionado com o despejo e transporte de lamas secas da 
estação elevatória (serviço que tem sido assegurado pela Câmara embora não seja sua 
competência) tendo conhecimento que por vezes as lamas não estão totalmente secas, 
podendo assim provocar maus cheiros. A SIMARSUL também já foi alertada para esta 
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situação para que proceda à resolução do problema, caso contrário, a Câmara deixará de 
proceder ao despejo e transporte das lamas. 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Recuperando o assunto do NAL, esclareceu uma vez mais que o aludido 
desconhecimento não é exclusivo da Câmara de Alcochete, dado que todos os 
municípios mais ou menos envolvidos e abrangidos pela área de influência, também se 
encontram na mesma situação. 
 
Entende também, que as afirmações proferidas pelo secretário da Comissão Política do 
PSD-Alcochete, ao contrário do que Luiz Batista afirma, são afirmações insustentáveis 
(de agregação do município de Alcochete ao do Montijo) para poder vir a ser um 
candidato a um órgão eleito do município de Alcochete. 
 
 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 
 
Não se registaram intervenções. 
 
 
O Presidente da Assembleia Municipal propôs a introdução de mais um ponto na Ordem 
do Dia, para eleger o presidente de Junta de Freguesia, em representação do Município, 
como delegado ao Congresso Extraordinário da ANMP, tendo José Luís Catalão 
proposto que o assunto ficasse como subponto do n.º 2 da ordem do Dia, o que não foi 
aceite. 
 
A proposta apresentada pelo Presidente da Assembleia foi aprovada, passando a n.º 3 da 
Ordem do Dia, renumerando-se os pontos seguintes. 
 
 
O Presidente da Assembleia Municipal propôs a realização de um intervalo de 10 
minutos, o que foi aceite por unanimidade, tendo-se de seguida retomado os trabalhos. 
 

 
 
 
 
 

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 intervenções. 
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PONTO 2 – RESOLUÇÃO DO CONSELHO GERAL DA ANMP (Associação 

Nacional de Municípios Portugueses) 
 
O Presidente da Assembleia informou que este assunto era apenas para conhecimento. 
 
 
PONTO 3 – ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA, COMO 

DELEGADO AO CONGRESSO EXTRAORDINÁRIO DA ANMP, 
EM REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 
O Presidente da Assembleia solicitou a indicação de candidaturas, tendo-se registado as 
seguintes: 
 
Paula Pereira, pela CDU, propôs António Joaquim Gomes Almeirim.  
 
José Luís Catalão, pelo PS, propôs António José Silva Soares. 
 
Submetido à votação por escrutínio secreto, foi obtido o seguinte resultado: 
 
- António Joaquim Gomes Almeirim – 12 votos 
- António José Silva Soares – 8 votos  
1 voto em branco. 
 
Desta forma, ficou eleito António Joaquim Gomes Almeirim (Presidente da Junta de 
Freguesia de Samouco) como delegado ao referido Congresso. 
 
 
PONTO 4 – DECLARAÇÃO DA TAUROMAQUIA COMO PATRIMÓNIO 

CULTURAL IMATERIAL DE INTERESSE MUNICIPAL 
 
O Presidente da Câmara fez o enquadramento desta proposta, dizendo que em março do 
corrente ano, reuniu a Secção de Municípios com Atividades Taurinas, que no momento 
é presidida pelo município de Coruche, tendo ficado decidido por unanimidade, fazer 
aprovar durante o mês de maio uma proposta de declaração da tauromaquia enquanto 
possuidora de interesse imaterial municipal. Posteriormente, em junho, as Assembleias 
Municipais também poderiam apreciar e votar acerca desta temática, a qual está a ser 
construída de forma faseada e local, embora tenha um pressuposto bem mais 
abrangente, que culminará um dia, do ponto de vista formal, com a apresentação de uma 
proposta à UNESCO de deliberação/reconhecimento da tauromaquia enquanto 
património imaterial da humanidade. 
 
Alcochete, reconhecendo que esta temática faz parte integrante da sua identidade 
cultural, não podia deixar de apresentar a presente proposta. 
 
Submetida à discussão e votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. 
 
 
PONTO 5 – PROPOSTA DE REGULAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE 

RECOLHA DE CÃES 
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Submetida a proposta à discussão, o Presidente da Assembleia recomendou à Câmara, a 
substituição da palavra “cães” por “canídeos”, o que foi aceite. 
 
- Luiz Batista: 
 
Entende ser correto fazer ou revogar regulamentos que depois tenham aplicação na 
vivência da comunidade, porque já reparou em práticas pouco abonatórias por parte de 
alguns donos dos animais. 
 
- Vereador Jorge Manuel Giro: 
 
Esclareceu que a presente proposta é agora apresentada, pela necessidade de passar a 
escrito, o que só existia em teoria. 
 
Submetida à votação, foi aprovada a proposta de regulamento por unanimidade, com a 
recomendação aprovada pela Assembleia Municipal. 
 
 
 
PONTO 6 – REPARTIÇÃO DO FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (FEF) 

PARA O ANO DE 2013 
 
 
Submetida à discussão, o Presidente da Câmara explicou que em rigor, a Câmara 
apresenta uma proposta que na sua ausência, teria um resultado igual. Contudo, entende 
que no respeito integral das competências da Assembleia Municipal, que é o órgão do 
município que tem competência para definir estas matérias, esta se deve pronunciar, 
contrariamente ao entendimento do Presidente da Assembleia Municipal. 
 
Colocada à votação, a proposta foi aprovada por maioria, com 8 abstenções (PS) e 13 
votos a favor (PSD e CDU). 
 
 
 
PONTO 7 – REORGANIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR – AGREGAÇÃO DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EL-REI D. MANUEL I COM A 
ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALCOCHETE 

 
 
- Vereador Paulo Machado: 
 
Sucintamente informou e esclareceu o seguinte: 
 
 Que o governo determinou no âmbito da reorganização da área educativa, a agregação 
em unidades maiores para a gestão das escolas. À Câmara, parece-lhe uma proposta 
pouco ajuizada do ponto de vista do que é a gestão escolar e em bom rigor corresponde 
a um entendimento que até cerca de 3050 alunos poder-se-ia gerir uma escola ou escolas 
agregadas. 
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No caso de Alcochete, a proposta apresentada pela Direção Regional de Lisboa e Vale 
do Tejo significa que o Agrupamento de Escolas de Alcochete que integra a Escola EB 
2,3,El-Rei D. Manuel I e ainda as escolas de 1.º ciclo e as de pré-escolar, passará a 
integrar mais a Escola Secundária de Alcochete, perfazendo cerca de 3 100 alunos. 
 
A Câmara foi convidada para uma reunião e manifestou-se contra esta medida, dado em 
rigor, não ter dados concretos e reais que permitam dizer que a medida foi assegurada 
do ponto de vista constitucional que se traduz na audição e na convicção também das 
escolas sobre esta decisão. Por outro lado, existe um conjunto de reflexões de caráter 
pedagógico e de supremacia económico pedagógico, que contraria o que está disposto 
em legislação.  
 
O governo através da Direção Regional de Educação fez chegar de forma muito ingénua 
a sua posição, que mais não é do que a obrigação de agregar por imposição da Troika. 
 
Perante estes factos, a Câmara aprovou a proposta agora presente para deliberação na 
Assembleia Municipal, que vai no sentido da não-aceitação desta agregação, apesar de a 
lista com a formação dos diversos agrupamentos já ter sido publicada. 
 
Mais informou, que obrigatoriamente, a Câmara já se pronunciou sobre a designação do 
Agrupamento e que também já foi nomeada a Dr.ª Aida Lopes como diretora do 
referido Agrupamento. 
 
Salientou uma vez mais, do ponto de vista político o profundo desrespeito que a Tutela 
demonstra no tratamento para com os serviços de Educação. 
 
Do ponto de vista das Boas Práticas da Qualidade, informou que a Escola EB 2,3 El-rei 
D. Manuel I ganhou o Prémio Nacional de Leitura com um aluno desta escola e que 
também esta foi distinguida com o 1.º lugar integrada na Seleção Portuguesa de 
Robótica, que se realizou na cidade do México. 
 
- Luiz Batista: 
 
O PSD é favorável à agregação e também não encontra em nenhum dos pontos descritos 
na proposta, que esteja em causa a tal democraticidade no ensino ou que estejam em 
causa questões constitucionais. 
 
Um projeto pedagógico que seja transversal a todos os graus de ensino será muito mais 
favorável para toda a comunidade escolar, apesar de não ter dúvidas de que as medidas 
tenham um fator economicista de poupança. 
 
Chamou a atenção para a classificação em que a Escola EB 2,3 El-Rei D. Manuel I se 
encontra no raking a nível nacional, que é preocupante, apesar dos prémios ganhos. 
 
- Olívia Silva: 
 
Ao contrário de Luiz Batista, manifestou-se bastante preocupada enquanto deputada, 
docente e presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas EB 2,3 El-Rei D. 
Manuel I e explicou em números a atual situação que existe quanto à composição da 
atual e futura Direção desta escola. 
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Esclareceu também, que a proposta apresentada pelo governo foi tomada à revelia das 
escolas. Relativamente à preocupação de Luiz Batista com a classificação da escola, 
disse, que será difícil melhorar, porquanto uma das novas medidas do governo é atribuir 
crédito de horas às escolas com classificações mais elevadas, ficando desta forma as que 
mais precisam com menos tempo para desenvolver projetos com os alunos. 
 
- José Luís Catalão: 
 
Mostrou dúvidas quanto à posição favorável assumida pelo PSD (Luiz Batista), porque 
existe um documento aprovado pelos vereadores da AML que já foi presente a reunião 
da Junta Metropolitana na qual também foi aprovado, sobre o reordenamento escolar e 
que tem como coordenador do grupo de trabalho um elemento do PSD, pelo que se 
pode daí tirar a ilação de que nem todo o PSD está de acordo. 
 
Colocada à votação, a proposta foi aprovada por maioria, com 1 voto contra (PSD) e 20 
votos a favor (PS e CDU). 
 
- Luiz Batista fez Declaração de Voto em nome do PSD. 
 
 
 
PONTO 8 – ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 
 
 
- Vereador Paulo Machado: 
 
Explicou que a proposta de alteração visa adequar a estrutura às necessidades reais e 
concretas da Câmara Municipal. Neste sentido e no âmbito da política da gestão de 
recursos humanos deste executivo, é entendido e para cumprimento da Lei do 
Orçamento de estado, proceder a um conjunto de anulações e à inclusão de outros 
lugares em Mapa de Pessoal, com a intenção futura, de proceder ao recrutamento 
excecional, se for o caso, em áreas deficitárias. Há já cerca de 6 anos que este executivo 
na sua gestão de Recursos Humanos entende ser necessário garantir o fim da 
precaridade dos trabalhadores, o que contraria as atuais políticas de defesa dos 
trabalhadores por parte do governo. 
 
A Câmara tem neste momento, cerca de 389 trabalhadores, dos quais 360 pertencem ao 
Mapa de Pessoal com contrato a tempo indeterminado, que corresponde na sua grande 
maioria a funcionários de áreas operacionais, que pela sua idade vão para a aposentação 
e a Câmara vê-se impossibilitada de contratar mais funcionários por força da Lei que 
obriga a reduzir cerca de 3% dos funcionários. Há portanto, neste momento uma 
estrutura envelhecida na área de assistentes operacionais, relativamente jovem em 
técnicos superiores e de média idade ao nível dos assistentes técnicos. Esta estrutura 
levanta problemas sérios de gestão, porque muito do trabalho efetuado pela Câmara 
continua a ser de intervenção direta no terreno, como é o caso da higiene e limpeza, 
jardins, águas e outros. 
 
Aludindo aos rácios do número de trabalhadores noutras câmaras, afirmou que estes são 
por vezes muito enganadores, dando alguns exemplos. Esclareceu que a Câmara de 
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Alcochete não recorre a nenhum trabalho que não seja exercido diretamente pelos seus 
trabalhadores e algumas áreas estão à beira da rotura, o que poderá levar a que as 
respostas por parte da Câmara não sejam tão céleres quanto o executivo gostaria. 
 
Alertou também para a situação problemática com os recursos humanos nas escolas ao 
nível do pessoal auxiliar no início do próximo ano letivo. 
 
- Luiz Batista: 
 
Uma vez mais disse que a Câmara recorre a serviços exteriores embora não seja nas 
áreas operacionais, mas sim na área de projetos, apesar de entender que esta tem 
técnicos superiores em número e qualidade que baste para as necessidades sentidas. 
 
Na sua opinião a Câmara tem uma pirâmide invertida, sugerindo por isso que deve 
começar a trabalhar no novo organograma municipal. 
 
- Vereador Paulo Machado: 
 
Chamou a atenção para que quando se fala em recursos humanos, fala-se de pessoas e 
estas não podem ser mudadas só porque sim, ou seja sem necessidade, contrariamente 
ao que o governo PSD quer fazer. A estrutura de gestão da Câmara pressupõe uma 
relação direta com aquilo que é a sua missão, assente na Lei das Finanças Locais e nos 
documentos que estruturam o funcionamento da Câmara. 
 
Algumas câmaras têm sido pouco inteligentes na relação com a Tutela, mas não é o caso 
de Alcochete. As que assumiram com a Tutela competências desta, sem terem tido, em 
momento útil, fazer valer os seus pontos de vista no respeitante a essas áreas, estão hoje 
com dificuldades agravadas em gerir tarefas na área da Educação. 
 
Em seu entender, o papel essencial dos deputados municipais é o de defender a sua 
comunidade, daí que este executivo defenda tanto quanto possível, dentro da atual 
legislação, os seus trabalhadores, contra todos os “roubos” que estes têm sofrido por 
parte do governo. 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Afirmou não compreender as afirmações de Luiz Batista, quando este afirma que com 
um novo organograma dos serviços municipais se consegue no imediato ou quase 
instantaneamente na inversão da pirâmide que se verifica. A alteração do organograma 
com a extinção de postos de trabalho poderá servir para racionalizar os Recursos 
Humanos existentes na Administração Pública, porém tal como o vereador Paulo 
Machado referiu e bem, trata-se de pessoas em concreto e lembrou que estamos num 
país que está martirizado por políticas nefastas à sua dignidade e interesses. Num 
primeiro momento estas incidiram sobre os funcionários públicos, mas, mais mês menos 
mês, elas incidiriam também sobre o setor privado, provando-se que para o governo as 
pessoas são meros números. Certamente, Luiz Batista defende estas políticas por ser 
jovem em cargos de liderança e por isso se limita a ser uma correia de transmissão 
daqueles que são os objetivos e orientações macro do governo; governo esse que é 
cobarde, porque não tem coragem para afrontar os grandes interesses instalados, estando 
na prática ao serviço de muito poucos. 
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A propósito de dívida, esclareceu também que o total da dívida das autarquias ascende a 
10 mil milhões de euros, quando afinal a dívida pública de uma única empresa pública 
ascende a 12 mil milhões de euros, o que é demonstrativo da má gestão dos dinheiros 
públicos pelos diversos governos, contrariamente ao que se diz e pensa das autarquias. 
 
Submetida à votação, a proposta foi aprovada por maioria, com 1 voto contra (PSD) e 
20 votos a favor (PS e CDU). 
 
 
PONTO 9 – AUTORIZAÇÃO PARA RECRUTAMENTO EXCECIONAL 
 
Dado as informações/esclarecimentos, prestadas pelo Presidente da Câmara e pelo 
vereador Paulo Machado no ponto anterior terem versado também a matéria deste 
ponto, passou-se à sua votação, tendo a proposta sido aprovada por maioria, com 1 
abstenção do PSD e 20 votos a favor (PS e CDU). 
 
 
 
O Presidente da Assembleia propôs a continuação dos trabalhos para além da hora 
regimental, o que foi aceite por unanimidade. 
 
 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 

 
 
Não se registaram intervenções. 

 
 

PERÍODO DE ANTES DE ENCERRAR A SESSÃO 
 
 

Registaram-se as seguintes intervenções: 
 
- Luiz Batista: 
 
Afirmou que o PSD em tempo nenhum colocou a integridade do concelho de Alcochete 
em causa tal como foi dito pelo Presidente da Câmara e que relativamente ao pagamento 
de complementos de vencimento que vêm indicados nos contratos publicados em 
“Diário da República” é obrigatória a sua menção, dado que o governo apenas 
suspendeu os subsídios e não os extinguiu. 
 
Lamentou a discriminação feita entre a publicidade dada à resolução da ANMP de 5 de 
maio e a que saiu em 28 de maio. 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Considera que Luiz Batista incorre em erro, porquanto a situação atrás descrita, apenas 
se aplica às nomeações. 
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- Fernando Leiria: 
 
Referiu que na última sessão desta Assembleia, os membros da CDU foram apelidados 
por parte do PSD de mentirosos, criminosos e ignorantes, mas entende que tem sido o 
atual governo que tem práticas políticas e medidas criminosas e mentirosas. 
 
- José Luís Catalão: 
 
Sugeriu a distribuição de tempo a utilizar pelas várias forças políticas da Assembleia de 
acordo com a sua representatividade. 
 
- Joana Lino: 
 
Afirmou que se em tempo já criticou a bancada da CDU por discutir na Assembleia 
matérias de política nacional e o mesmo faz relativamente ao PSD. 
 
Lamentou que haja quanto às autarquias esta política que tem vindo a ser seguida e que 
se continuar, hoje, falamos de competências e atribuições e amanhã não se sabe se as 
teremos, tendo dado vários exemplos para elucidar a sua opinião, salientando que este 
governo está a roubar às pessoas a esperança e a dignidade. 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Na sua opinião a atenção que esta Assembleia tem dado a Luiz Batista está muito para 
além da representação do PSD neste órgão. Porém, esclareceu o deputado que a Câmara 
não é correia de transmissão do governo e portanto dá visibilidade aos documentos que 
têm interesse para a Câmara. Tal não foi o caso da posição assumida pelo Conselho 
Diretivo da ANMP, que considera ser de absoluta rendição aos interesses do governo, 
tanto mais que o programa de apoio à economia local não resolve os problemas das 
câmaras, antes promove a perda da sua autonomia entre outras questões, altamente 
lesivas da autonomia do poder local. 
 
 
ATA EM MINUTA 
 
Seguidamente procedeu-se à leitura da ata em minuta, que após submetida à discussão e 
votação, foi aprovada por unanimidade. 
 
 
 
ENCERRAMENTO: E nada mais havendo a tratar, pelas 01:15 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. 
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