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Aos vinte sete dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, 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, 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, Pedro Sérgio Martins 
Ferreira Lavrado e Francisco José da Fonseca Giro. 
 
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 que foi aceite por unanimidade. 
 
- Joana Coelho Grácio Roque Lino, que justificou a sua ausência por escrito, por 
motivos de ordem profissional e que foi aceite por unanimidade. 
 
- Raquel Alves Vieira Saraiva, que justificou a sua ausência por escrito por se encontrar 
ausente do concelho, e que foi aceite por unanimidade. 
 
- Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres, que justificou a sua ausência por escrito, 
por motivos de ordem profissional e que foi aceite por unanimidade. 
 
- Olívia Maria Nobre Mateus da Silva, que justificou a sua ausência por escrito, por 
motivos de ordem profissional e que 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 que foi aceite por unanimidade, tendo sido substituído 
pelo Secretário da Junta de Freguesia de Samouco António José Pinto. 
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- Maria de Fátima Maduro Gregório Soares, que justificou a sua ausência por escrito, 
por motivos de ordem familiar e que foi aceite por unanimidade. 
 
- 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: 
 
- 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: 
 
- 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: 
 
Colocou duas questões de segurança: uma vala junto ao Intermarché que não está 
protegida há já muito tempo e apresenta alguma perigosidade e a falta de segurança na 
urbanização em S. Francisco que dá para a Quinta da Pacheca, cuja vedação é muito 
rudimentar e como fica perto da escola eventualmente poderá causar problemas. 
 
Chamou a atenção para a acumulação de gases no interior dos emissários na Praia dos 
Moinhos, em Alcochete, que provocam maus cheiros que entram para o interior das 
habitações, o que é desconfortável. 
 
Entende ser notória a intenção da Câmara em proceder à reorganização dos jardins de 
infância e 1.º ciclo, potenciando o Centro Escolar de S. Francisco, mas em sua opinião a 
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forma como provavelmente se virá a fazê-la não é a mais correta, aproveitando para 
exemplificar a sua opinião. 
 
 
- Fernando Pinto: 
 
Relativamente ao pedido formalizado na última Assembleia relativo à reposição de 
sumidouros e arranjo de caldeiras e tapagem de alguns buracos em algumas vias na 
urbanização dos Barris, informou que alguns trabalhos foram efetuados, encontrando-se 
porém outros por concluir. 
 
Constatou também, que foram retirados os veículos abusivamente estacionados em 
algumas vias na referida urbanização. 
 
Chamou a atenção para o sistema de rega implementado perto do parque infantil, dado 
que os aspersores não recolhem na sua totalidade, o que tem causado a queda de 
algumas crianças e que, como já constatou, por vezes os cães levam-nos na boca.  
 
O sistema de rega, tal como se encontra, também contribuiu para provocar infiltrações 
nas paredes de algumas garagens, solicitando por isso que seja regulado. 
 
 
Ao abrigo da alínea e) do nº 2 do artigo 18º do Regimento registaram-se as 
seguintes intervenções: 
 
- José Luís Catalão: 
 
Prestou informações sobre os assuntos discutidos e deliberados na reunião da Área 
Metropolitana de Lisboa, que se realizou no dia desta sessão. 
 
- Fernando Pinto: 
 
Informou e lamentou não ter recebido a convocatória para a reunião da Comissão de 
Urbanismo dado ser membro da mesma, sugerindo assim que para evitar futuras 
situações, se procedesse ao envio das convocatórias por correio eletrónico. 
 
- Miguel Boieiro (Presidente da Assembleia Municipal): 
 
Informou que de futuro, as convocatórias serão entregues através de protocolo. 
 
 
Ao abrigo da alínea f) do nº 2 do artigo 18º do Regimento registaram-se as 
seguintes intervenções: 
 
- Isabel Trindade, apresentou em nome da CDU uma proposta de moção sobre o “25 de 
Abril e apelo ao 1.º de Maio”. 
 
Submetida à discussão e votação, foi aprovada por maioria, com 1 voto contra (PSD), 5 
abstenções (PS) e 13 votos a favor (CDU). 
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Fizeram Declaração de Voto: 
- Luiz Batista em nome do PSD; 
- Fernando Pinto em nome do PS; 
- Fernando Leiria em nome da CDU. 
 
 
- Estêvão Boieiro apresentou em nome da CDU uma proposta de moção “Contra a 
extinção de freguesias – Em defesa do Poder Local Democrático”. 
 
Submetida à discussão registaram-se as seguintes intervenções: 
 
- Luiz Batista: 
 
Declarou que quem avançou para uma substancial redução de freguesias foi o governo 
do PS, ao assinar um documento de intenções com a troika. Considera um exagero 
existirem 4290 freguesias, salientando que todos deveriam ler a Lei para haver 
consciência do que é necessário deliberar. 
 
- Francisco Giro: 
 
O PS entende e defende que nesta temática, as freguesias deveriam ter sido auscultadas, 
dado serem estas que respondem de uma forma mais célere aos problemas das 
populações, pela sua proximidade com as mesmas. 
 
- Estêvão Boieiro: 
 
Defendeu a moção, referindo-se à flexibilidade apontada por Luiz Batista e não 
concorda com a majoração de 15% que é retirada a umas freguesias para ser dada a 
outras, nomeadamente às que alinharem pela política do governo. 
 
Submetida à votação, foi aprovada por maioria, com 1 voto contra (PSD), 5 abstenções 
(PS) e 13 votos a favor (CDU). 
 
Francisco Giro fez Declaração de Voto em nome do PS. 
 
- Luiz Batista apresentou em nome do PSD uma proposta de moção denominada 
“Vamos usar o que já está feito”. 
 
Submetida à discussão registaram-se as seguintes intervenções: 
 
- José Luís Catalão: 
 
Face a esta proposta de moção, esclareceu que o PS não passa cheques em branco ao 
governo. Mais disse, que na anterior sessão já este assunto tinha sido apresentado, 
embora de forma camuflada. 
 
Do teor do documento conclui que nem todos os intervenientes no processo têm 
conhecimento dos estudos agora focados, facto que lamenta, porque é necessário que se  
conheçam todos os estudos para analisar as diversas hipóteses. 
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De acordo com o que a comunicação veiculou, o governo consultou a Câmara do 
Montijo mas não procedeu da mesma forma com a Câmara Municipal de Alcochete e é 
necessário ter presente que a população da freguesia de Samouco terá sempre uma 
palavra a dizer, dada a sua proximidade à Base Aérea. 
 
- Fernando Leiria: 
 
Concordou com a intervenção de José Luís Catalão, porque em verdade, não se conhece 
qualquer estudo que possa dar origem a algumas das conclusões que constam no final 
da moção. 
 
- Fernando Pinto: 
 
Na anterior sessão teve a preocupação de aconselhar Luiz Batista para retirar a proposta 
que apresentou, em tudo semelhante a esta, o que foi aceite. Pensou assim, que o mesmo 
tivesse tirado essa ilação, não voltando a repetir, contudo na presente sessão, informou 
que não iria aconselhar Luiz Batista no mesmo sentido. 
 
Concorda quando se diz que o nosso país tem condições soberbas para explorar a 
vertente turística, mas discorda em absoluto quando é invocada a necessidade de instalar 
um novo aeroporto na BA6, por vários motivos, entre os quais, os que já foram 
referidos por José Luís Catalão e também porque não foram consultadas as Juntas de 
Freguesia.  
 
- Luiz Batista: 
 
Na sua opinião, continua evidente a apetência por obra nova, ao invés de aproveitar o 
que já está construído. 
 
- Miguel Boieiro (Presidente da Assembleia Municipal de Alcochete): 
 
Considerou que a proposta de moção apresentada está cheia de imprecisões e até de 
inverdades. 
 
Gastou-se muito dinheiro ao país com os estudos para a construção do novo aeroporto 
no Campo de Tiro e agora, de repente, abandona-se este projeto, apresentando-se a BA6 
como hipótese, apenas por imposição de lóbies. 
 
Os fundamentos desta proposta não são sérios e só por esse motivo não votaria a favor 
da mesma, apelando à prudência e à seriedade nestas matérias. 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Entendeu que esta proposta de moção não tem rigor, dado assentar em meras 
considerações pessoais por parte do seu autor. 
 
Informou que a Câmara não foi consultada em relação a esta matéria, não deixando de 
frisar que parte da BA6 está integrada no concelho de Alcochete, nomeadamente na 
freguesia de Samouco, ao contrário do que acontece com o projeto de instalação do 
novo aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete. 
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Na hipótese apresentada na proposta, existem riscos que têm de ser ponderados e 
equacionados para se poder decidir em conformidade. Se existirem consequências 
gravosas para o município, nomeadamente a produção de ruído sobre a malha urbana da 
freguesia de Samouco, o município usará de todos os mecanismos ao seu dispor para 
fazer valer os superiores interesses da população, apesar de, no geral, não ser contra a 
pretensa instalação. 
 
Submetida à votação, foi rejeitada com 1 voto a favor (PSD) e 18 votos contra (PS e 
CDU). 
 
Fizeram Declaração de Voto: 
 
- Paula Pereira em nome da CDU; 
- Fernando Pinto em nome do PS. 
 
 
PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES DA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Sucintamente informou e esclareceu o seguinte: 
 
A falta de condições de segurança na urbanização em S. Francisco, deve-se ao facto de 
a empresa promotora se encontrar em processo de insolvência, pelo que todos os seus 
ativos e passivos se encontram na massa insolvente. A Câmara irá diligenciar no sentido 
de notificar o administrador de insolvência para que sejam repostas as condições de 
segurança para os utentes. 
 
A rua do Láparo sofreu uma rotura ao nível do muro de suporte da vala e por essa razão 
a Câmara colocou baias para proteção e salvaguarda dos cidadãos. As obras que terão 
que ser feitas não podem deixar de ser associadas à viabilidade económica e financeira 
de uma urbanização que se está a desenvolver nos arrabaldes próximos da rotunda do 
Batel. Será esse promotor imobiliário, mercê de uma negociação, que ficou com a 
incumbência de requalificar este segmento de via para além de outras obras. A Câmara 
aguarda que tudo se resolva, caso contrário acionará a garantia bancária que tem em seu 
poder. 
 
Relativamente à Educação, não consegue compreender os comentários de Luiz Batista, 
que chega em seu entender, ao cúmulo de considerar o Centro Escolar de S. Francisco 
um “elefante branco”, quando o partido que representa, é aquele que ao longo da vida, 
mais tem implantado medidas desastrosas, tais como cortes brutais nos salários e 
subsídios e eliminação ou supressão de direitos fundamentais dos cidadãos. 
 
- Vereador Paulo Machado: 
 
Agradeceu o levantamento da situação escolar no concelho de Alcochete apresentado 
por Luiz Batista. Sistematizando este estudo, informou da ocupação que se regista em 
cada uma das escolas. 
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Ao ouvir falar em “elefante branco” ainda pensou que Luiz Batista se iria referir ao 
grave problema da agregação das escolas, que ficará centralizada na Escola El-Rei D. 
Manuel I, quando esta apresenta sobrelotação, e isso sim, será um “osso duro de roer”. 
 
O governo do PSD não ouve as autarquias, mas estas ouvem os seus parceiros, porque 
nestas matérias interessa ouvir quem sabe, nomeadamente o Conselho Municipal de 
Educação em reunião restrita, a Direção dos Agrupamentos da Escola Secundária 
(diretores), os presidentes dos Conselhos Gerais de ambas as instituições, a Federação 
de Associação  de Pais e os representantes da IPSS que em conjunto com a Câmara, 
analisaram as possibilidades de desenvolvimento da rede escolar, exemplificando como 
passará a ser a colocação dos alunos nos vários estabelecimentos de ensino. 
 
A única dificuldade ao atrás apontado, seria o facto de a Direção Regional não aceitar a 
proposta, se entender que a mesma não configura integralmente o que está expresso na 
Carta Educativa, ou seja a construção do Centro Escolar da Quebrada com quatro salas 
de pré-escolar. Na impossibilidade de o mesmo ser construído, arranjaram-se formas 
alternativas para resolver as situações, fazendo obras estritamente necessárias nas 
escolas e promovendo o pleno aproveitamento do Centro Escolar de S. Francisco. 
 
Quanto ao transporte escolar frisou que do orçamento nesta matéria, o seu valor é de 
400 mil euros (incluindo todas as suas vertentes) mas em 2011 a Câmara apenas recebeu 
referente a 2010, 26 mil euros. Apenas com este exemplo, já ficaria demonstrado o que 
é o esforço da autarquia quanto à Educação, dado que assegura “gorduras” que 
deveriam recair sobre a tutela. 
 
Desvalorizou que seja um problema a relação entre alunos de várias faixas etárias no 
mesmo espaço escolar. 
 
Quanto à mobilidade dos funcionários públicos (que é um paradigma deste governo), 
esclareceu que contrariamente ao que foi afirmado por Luiz Batista, os funcionários das 
juntas de freguesia que sejam extintas, não iriam ter a hipótese de se deslocarem apenas 
3 Km (como acontecerá no concelho de Alcochete em relação às escolas), mas sim até 
30Km, de acordo com as declarações do Secretário de Estado.  
 
- Vereador Jorge Giro: 
 
Esclareceu que na urbanização que envolve o Centro Escolar de S. Francisco já é visível 
a parcela que está rececionada pela Câmara e a que não está. Nesta última existe uma 
pequena estação elevatória, cuja intenção é de drenar os esgotos das habitações que já 
existem, mas que devido à atual insolvência do promotor e porque poderia ficar em 
causa a saúde pública, a Câmara tem promovido vários trabalhos, os quais estão a ser 
contabilizados para apuramento final de custos. 
 
Afirmou desconhecer a existência de maus cheiros na urbanização da Praia dos 
Moinhos, mas comprometeu-se a averiguar junto da SIMARSUL. 
 
Respondendo a Fernando Pinto, informou que os sumidouros já foram repostos, mas 
voltaram a ser furtados, pelo que a Câmara está a estudar um novo sistema de drenagem 
de águas pluviais de modo que se possa suprimir o atual sistema de sumidouros à 
superfície. Na urbanização dos Barris foram suprimidos nas pracetas os sumidouros à 
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superfície e procedeu-se a uma drenagem enterrada. Disse ainda que a reparação e 
redirecionamento dos sistemas de rega é uma preocupação diária na Câmara e lamenta 
que as pessoas furtem mais aspersores do que aqueles que são levados pelos cães. 
 
- Vereador José Luís Alfélua: 
 
Também em resposta a Fernando Pinto informou que foi efetivamente a Câmara que 
mandou retirar as viaturas abandonadas na via pública, no âmbito do protocolo 
celebrado com a empresa Transocatas. 
 
Afirmou também, que na urbanização dos Barris está a ser dada uma rega de alcatrão na 
zona que estava empedrada, que com vento e chuva originava a formação de buracos. A 
seu tempo será feito o mesmo junto às baias porque é necessário esperar pela época 
seca. 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 
 
Não se registaram intervenções. 
 
 
 
O Presidente da Assembleia Municipal propôs a realização de um intervalo de 7 
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. 
 
PONTO 2 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO CEMITÉRIO 

MUNICIPAL DE ALCOCHETE 
 
O vereador Jorge Giro fez uma breve introdução sobre a necessidade de alterar o 
regulamento, dizendo que a mesma se traduz essencialmente, em passar para escrito o 
que se vem a fazer na prática, dando como exemplo os horários, quer do cemitério, quer 
de velório, entre outros. 
 
Submetida a proposta à discussão registaram-se as seguintes intervenções: 
 
- Ana Brandão propôs a retificação da palavra “cinza” por “cinzas” na alínea n) do 
artigo 1.º, o que foi aceite. 
 
- José Luís Catalão: 
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Atendendo ao conteúdo do artigo 23.º n.º 1 do regulamento, não entende como se 
poderá proceder ao enterramento dos cadáveres que venham do estrangeiro, em cujos 
caixões para além da madeira são utilizados outros materiais não deterioráveis. 
 
- Vereador Jorge Giro: 
 
Esclareceu que as situações não consideradas no regulamento, serão resolvidas caso a 
caso pela Câmara de acordo com o artigo 74.º do regulamento. 
 
Colocada à votação com a anterior alteração, a proposta de alteração ao regulamento foi 
aprovada por unanimidade. 
 
 
PONTO 3 – REGULAMENTO DO SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ALCOCHETE 

 
Submetida à discussão, Ana Brandão propôs a retificação da palavra payshop para 
itálico e que se acrescente uma vírgula a seguir à palavra cartão, na alínea n) do artigo 
20º, o que foi aceite. 
 
Colocada à votação com as alterações propostas, o regulamento foi aprovado por 
unanimidade. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal propôs que a Câmara Municipal prestasse as 
informações relativas aos pontos 4, 5 e 6 em conjunto e que os mesmos fossem votados 
em separado. 
 
O Presidente da Câmara aceitou prestar apenas os esclarecimentos referentes aos pontos 
4 e 5 em conjunto. 
 
 
PONTO 4 – ALTERAÇÃO AO CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO COM 

A CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA ENTRE TEJO E SADO, 
CRL – REAFETAÇÃO DA QUANTIA OBJETO DE MÚTUO- 
REVOGAÇÃO DO ATO AUTORIZATIVO, PRATICADO EM 31 
DE AGOSTO DE 2011, DE ALTERAÇÃO DA FINALIDADE DO 
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM A CAIXA 
DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO ENTRE TEJO E SADO, CRL 

 
 
 
PONTO 5 – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO ENTRE A CAIXA 

DE CRÉDITO AGRÍCOLA ENTRE TEJO E SADO, CRL – 
REAFETAÇÃO DE QUANTIA PARCIAL MUTUADA À 
FINALIDADE INICIALMENTE PREVISTA DE CONSTRUÇÃO 
DO PRÉ-ESCOLAR DE S. FRANCISCO 
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O Presidente da Câmara esclareceu que estes dois pontos têm a ver com o contrato de 
mútuo celebrado entre a autarquia e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de entre Tejo e 
Sado e que inicialmente tinha duas finalidades: a construção do Centro Escolar de S. 
Francisco e a construção de um reservatório apoiado de água na freguesia do Samouco e 
é esta última finalidade que tem vindo a estar subjacente às últimas deliberações, quer 
da Câmara quer da Assembleia Municipal. 
 
Dos 346 mil euros para a construção do reservatório, não foi possível desconsiderar que 
em agosto de 2011, a Câmara foi condenada pelo Supremo Tribunal Administrativo que 
negou provimento e confirmou a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Almada,  que tinha que ver com uma condenação no pagamento indemnizatório de 286 
500 euros no âmbito do processo da empreitada da obra de construção do Fórum 
Cultural de Alcochete. 
 
Havendo a necessidade absoluta de a Câmara cumprir a decisão do tribunal e também 
como forma de racionalizar a utilização de dinheiros públicos e na pendência deste 
processo e deste empréstimo, a Câmara considerou pertinente submeter a esta 
Assembleia uma proposta de deliberação autorizativa para se alterar a segunda 
finalidade subjacente ao contrato de mútuo. A proposta foi confirmada pela Assembleia 
no sentido de dar autorização ao objeto de contrato de mútuo, o qual ficou desta forma 
com duas finalidades: a primeira que se mantém e a segunda que deixaria de ser para 
construção do reservatório e passaria a estar associada ao pagamento de obras realizadas 
no equipamento municipal, no caso, o Fórum Cultural, quantia indemnizatória e 
respetivos juros de mora devidos até ao efetivo pagamento. 
 
Porém, o Tribunal de Contas depois de algumas devoluções do procedimento de Visto, 
considerou por bem, recomendar à Câmara, uma melhor ponderação acerca da 
manutenção desse mesmo procedimento de Visto e de fiscalização prévia. Entende o 
tribunal  (e este entendimento é discutível), que no que diz respeito ao Fórum Cultural e 
à alteração do contrato de mútuo, no presente caso, esta alteração configura um novo 
empréstimo e este deve ser aferido tendo em conta os limites de capacidade de 
endividamento no momento da efetiva celebração, ou seja, no presente momento, 
contrariamente ao entendimento da Câmara, que se não estivesse num período de 
conjuntura económica e financeira difícil e não tivesse esta condenação que tem que 
cumprir, poderia a todo o momento despender os 346 mil euros para a construção do 
reservatório. Contudo, o Tribunal de Contas entende que o momento da aferição dos 
limites de capacidade de endividamento deve ser o momento presente e que se está 
perante um empréstimo para consolidação de um passivo existente e não se destina ao 
pagamento de faturas existentes no presente ou no futuro. 
 
Em rigor, quer a Câmara no que diz respeito à sua deliberação, quer a Assembleia, têm 
de revogar o ato autorizativo. Por outro lado, considerando o exposto no ponto 4 não se 
pode descurar que a decisão do Supremo Tribunal Admnistrativo tem que ser 
efetivamente cumprida. 
 
A Câmara manteve sempre um bom entendimento com a firma Teixeira Duarte, mas 
obviamente esta quer ser ressarcida e entendeu desenvolver uma ação executiva que já 
corria os seus trâmites nas instâncias respetivas, pelo que a Câmara corria o risco de ver 
o seu património executado se não chegasse a um entendimento com a firma. O 
entendimento veio a concretizar-se através de um plano de pagamentos desfasado e 
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diluído no tempo. Este plano de pagamentos vai exigir da autarquia esforço financeiro 
de disponibilidade de tesouraria para cumprimento do plano. 
O esforço de tesouraria que a Câmara já sabia que seria necessário durante o ano de 
2012, estava destinado ao pagamento do remanescente do Centro Escolar de S. 
Francisco que não estava coberto nem pelos empréstimos celebrados com a Caixa Geral 
de Depósitos e com a Caixa de Crédito Agrícola, nem pelos Fundos Comunitários, nem 
pelos valores inerentes à celebração com a Direção Regional de Educação de Lisboa do 
protocolo que tinha que ver com o programa de alargamento da rede do pré-escolar. 
 
Face a estes factos, entende ser necessário decidir em conformidade com aquelas que 
são as exigências do presente, ou seja, tem que cumprir o plano de pagamentos com a 
Teixeira Duarte a partir de maio de 2012 pelo que não pode utilizar o esforço de 
tesouraria no pagamento do remanescente da obra do Centro Escolar de S. Francisco. 
 
Subsistindo a possibilidade de afetar o montante da segunda finalidade do contrato de 
mútuo à primeira, unificando os valores e transformando o contrato numa única 
finalidade, entendeu a Câmara ser pertinente colocar à apreciação da Assembleia esta 
proposta, podendo contudo, vir o Tribunal de Contas colocar novamente alguns 
problemas relacionados, nomeadamente com a capacidade de endividamento do 
município, que se alterou completamente desde a celebração em 2009 e 2010 dos 
contratos de mútuo com as duas entidades bancárias.  
 
Porém, esta querela jurídica poderá ser mais facilmente ultrapassável junto do Tribunal 
de Contas, porque passa a não existir a outra argumentação de que os valores constantes 
do contrato se destinam ao pagamento de obras já realizadas em anos anteriores. 
 
Apesar de a Assembleia vir a autorizar a uniformidade dos valores numa única 
finalidade, corre-se o risco de o Tribunal de Contas manter o seu entendimento. 
 
Submetida a proposta do ponto 4 à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com 1 
abstenção (PSD) e 18 votos a favor (PS e CDU). 
 
 
Submetida a proposta do ponto 5 à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com 1 
abstenção (PSD) e 18 votos a favor (PS e CDU). 
 
 
PONTO 6 – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM A CAIXA DE 

CRÉDITO AGRÍCOLA ENTRE TEJO E SADO, CRL – 
AJUSTAMENTOS À QUANTIA MUTUADA – FINANCIAMENTO 
DE OPERAÇÕES INTEGRANTES DO “PROGRAMA DE AÇÃO 
PARA A REGENERAÇÃO DA FRENTE RIBEIRINHA DA VILA 
DE ALCOCHETE” (PARFRA) 

 
O Presidente da Câmara como nota introdutória à explicação desta proposta, disse, que  
em dezembro de 2011, a Câmara Municipal com  autorização da Assembleia Municipal 
celebrou um contrato de mútuo com a Caixa de Crédito Agrícola entre Tejo e Sado, no 
valor de 500 mil euros para suportar financeiramente obras relacionadas e integradas no 
Programa de Ação para a Regeneração da Frente Ribeirinha da Vila de Alcochete 
(PARFRA) que contemplava duas finalidades: a construção do acesso poente à 
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biblioteca que se estimava em cerca de 73 mil euros e a requalificação da avenida D. 
Manuel I, a qual englobava a componente terra da avenida, o largo da Misericórdia e a 
rua do Norte. 
 
O contrato foi celebrado ao abrigo de um Despacho de excecionamento  face à 
capacidade de endividamento e foi proferido pelo Secretário de Estado  em agosto de 
2010. Este contrato também foi submetido a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, 
o  qual considerou que esta excecionalidade no que respeita aos limites de capacidade 
de endividamento do município, não deve ser aferida na globalidade, antes deve operar 
individualmente operação a operação. Considerou que em relação à construção do 
acesso poente à biblioteca existia uma diferença de 7 mil euros recomendando que a 
Câmara aferisse (e já foi aferido) o valor de 73 020,00 euros. 
 
A Câmara Municipal reduziu o valor em questão e discriminou todas as operações 
associando a cada uma delas os valores necessários à sua concretização e que constam 
do contrato, o qual passou de 500 mil euros para 493 mil euros. 
 
Submetida à votação, a proposta foi aprovada por maioria, com 1 voto contra (PSD) e 
18 votos a favor (PS e CDU). 
 
Luiz Batista fez Declaração de Voto em nome do PSD. 
 
 
 
PONTO 7 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2011 E RELATÓRIO DE GESTÃO 

DE 2011 
 
Submetida à discussão, registaram-se as seguintes intervenções: 
 
Presidente da Câmara: 
 
Informou que o Relatório de Gestão reflete a conjuntura económica e financeira 
gravíssima porque passou a Câmara em 2011 e que continua a passar em 2012. O 
problema é estrutural e tem que ver não só com a Despesa, mas sobretudo com a 
Receita. 
 
Frisou que reiteradamente foi alertando para o facto de o ano de 2011 estar a ser 
absolutamente dramático do ponto de vista da receita, com colapsos ao nível das fontes 
de financiamento da autarquia, reforçado com o facto de as verbas transferidas do 
Orçamento de Estado terem sofrido um decréscimo muito significativo, na ordem dos 
224 mil euros. 
 
O IMI que tem tido um valor muito estável, mesmo ascendente ao nível dos últimos 
anos, em 2011, contrariando o que era expectável, teve um decréscimo de 200 mil 
euros, o que demonstra a dificuldade dos cidadãos cumprirem com os seus deveres 
fiscais. 
 
Pior ainda, foram as receitas provenientes do Imposto de Transações Onerosas sobre 
Imóveis, que sofreu uma redução de 56,66%. 
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Ora, tudo isto em conjunto com outros critérios do mercado imobiliário que servem de 
receita para as autarquias, como são as taxas sobre loteamentos, contribuiu para que a 
situação da Câmara Municipal piorasse de forma significativa. A conjuntura dramática 
de 2011 coincidiu com a construção do Centro Escolar de S. Francisco, com o 
desenvolvimento dos projetos do Programa de Ação para a Regeneração da Frente 
Ribeirinha de Alcochete e com a inauguração da Extensão do Centro de Saúde de 
Alcochete na freguesia do Samouco. 
 
Salientou também, a problemática com a faturação da AMARSUL e SIMARSUL que 
são absolutamente insustentáveis para o município, explicando que de acordo com os 
últimos Censos de 2011 a Câmara não deveria pagar a estas empresas os valores 
estipulados. Na sua opinião, terá que ser tomada uma posição política para resolver esta 
situação, por parte das Águas de Portugal e do Ministério do Ambiente, tendo a Câmara 
já apresentado (exceto ao Ministério) uma proposta de reestruturação da dívida. 
 
Quanto à dívida de curto prazo disse, que o Relatório é totalmente transparente, 
chamando a atenção para o facto de nesta dívida, cerca de 2 milhões e 200 mil euros 
terem a ver com os sistemas de funcionamento à AMARSUL e SIMARSUL e a dívida 
de médio prazo também aumentou. 
 
A finalizar, elogiou o trabalho desenvolvido durante os 35 anos de Poder Local 
Democrático que a todos deve orgulhar. 
 
- Pedro Lavrado: 
 
Partilha das preocupações do Presidente da Câmara e acrescentou que para o PS a 
dívida de curto, médio e longo prazo na Câmara, começa a ser muito preocupante, 
apesar de não se poder esquecer que a nível nacional o país está a ser alvo de um resgate 
financeiro. 
 
Considerou positivo ter reduzido as Despesas Correntes em 15%, apesar de as despesas 
com Pessoal representarem 55,38% das despesas totais e 71,89% das Despesas 
Correntes, o que poderá explicar o facto das grandes dificuldades que a Câmara tem ao 
nível de tesouraria e ao nível de execução do PPI. 
 
Referiu que a dívida de curto prazo representa cerca de  8 milhões de euros apesar de já 
ser expectável que as receitas caíssem. Em 4 anos a dívida de médio e longo prazo já 
ultrapassa os 6 milhões e 200 mil euros, resultando num aumento de 260%. O total da 
dívida em apenas um ano, aumentou 62% e situa-se muito perto dos 14 milhões e 200 
mil euros e já é superior à receita gerada num ano em 8%, quando em 2008 representava 
48% dessa mesma despesa. 
 
Em relação ao PPI, a taxa situou-se em 33,2%, sendo que a maior parte é referente ao 
Centro Escolar de S. Francisco. 
 
A terminar, disse, que a crise condiciona este nível, mas não explica tudo. 
 
- Miguel Boieiro (Presidente da Assembleia Municipal): 
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Aproximando-se a hora regimental de encerramento da sessão, propôs o seu 
prolongamento, o que foi aceite por unanimidade. 
 
- Luiz Batista: 
 
 Salientou que há Câmaras com sucesso, embora saiba que a de Alcochete não está nas 
piores condições. Na sua opinião a Câmara tem demasiados trabalhadores comparando 
com outras que têm mais ou menos o mesmo número de habitantes, o que o leva a 
pensar ser este um motivo que  motiva um acréscimo da despesa corrente. 
 
Não considera a redução da receita muito significativa (127 mil euros).  
 
Lamentou que Alcochete fosse motivo de uma má notícia veiculada pela comunicação 
social (jornal Correio da Manhã), dado a mesma referir que a dívida da autarquia é de 
125% da sua capacidade de endividamento. 
 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Em resposta, afirmou que a Câmara de Alcochete fez como opções ideológicas relativas 
à política de recursos humanos, contrariamente à política reiterada pelo PSD, que 
considera uma grande parte dos trabalhadores como “gorduras” os quais ficarão no 
desemprego, de acordo com a política seguida pelo governo. A Câmara Municipal 
optou por entender que os seus trabalhadores são o maior e melhor ativo e eliminou 
quase na totalidade a precariedade do trabalho na autarquia. 
 
 Os membros que entendem que o aumento percentual com Pessoal, desconhecem que 
este aumento percentual da despesa está diretamente relacionada com a redução de 
receita, dado que o rácio é feito tendo em conta as despesas correntes e as despesas 
globais da Câmara, o que quer dizer, que se a receita reduzir, há menos pagamentos de 
outras despesas, logo as despesas fixas associadas a Pessoal tendem a aumentar. 
 
Lamentou que Luiz Batista não saiba distinguir o que são receitas globais da Câmara, 
receitas correntes e receitas de capital. 
 
Relativamente ao investimento, lembrou que o PS votou a favor de todas as propostas 
apresentadas. 
 
Quanto à notícia que saiu no jornal “Correio da Manhã” informou que a mesma não 
corresponde à verdade, solicitando ao Presidente da Assembleia permissão para a Chefe 
da Divisão dos Recursos Financeiros esclarecer a Assembleia relativamente a este 
assunto, e esta assim procedeu. 
 
 
A propósito de notícias, não deixou de lembrar a que foi noticiada a dar conhecimento 
da entrada em vigor da Portaria 106/2012, que considera que a mesma aprova um roubo 
descarado às autarquias no que respeita ao IMI. 
 
Neste momento, ausentou-se da sessão Isabel Trindade. 
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Submetidos os documentos à discussão e votação, foram os mesmos aprovados por 
maioria, com 6 abstenções (PS e PSD) e 12 votos a favor (CDU). 
 
Pedro Lavrado fez Declaração de Voto em nome do PS. 
Fernando Leiria fez Declaração de Voto em nome da CDU. 
 
 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 

 
 
Não se registaram intervenções. 

 
 

PERÍODO DE ANTES DE ENCERRAR A SESSÃO 
 
 

Registaram-se as seguintes intervenções: 
 
- Fernando Leiria: 
 
Evocou a sessão solene do 25 de abril, afirmando que foi uma ótima sessão, contudo, 
em defesa da honra da bancada da CDU, disse que após a sua intervenção foram feitos 
alguns comentários, menos próprios nomeadamente por Luiz Batista, pelo que gostaria 
que estas situações não se voltassem a repetir. 
 
- Luiz Batista: 
 
Refutou as acusações proferidas por Fernando Leiria. 
 
 
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 01:45 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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