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Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro 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; Fernando Manuel Catum Leiria; Ana Cristina Tavares de 
Almeida Brandão Félix Rodrigues; Olívia Maria Nobre Mateus da Silva; António Luís 
Lucas Rodrigues; Isabel Maria Pereira Alves Teixeira Ferreira Trindade, Paula 
Alexandra Ferrão Pereira e Sérgio Miguel Pratas Duarte. 
 
 
Pelo Partido Socialista: 
 
- Pedro Sérgio Martins Ferreira Lavrado, Francisco José da Fonseca Giro, Fernando 
Manuel Gonçalves Pina Pinto e José Luís Nunes Catalão. 
 
 
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) e António José da Silva Soares, Presidente da Junta de Freguesia de S. Francisco 
(PS). 
 
Faltaram a esta sessão: 
 
- Raquel Alves Vieira Saraiva, que justificou por escrito a sua ausência, por se encontrar 
ausente do concelho, o que foi aceite por unanimidade, tendo sido substituída por Luiz 
Branco Batista. 
 
- Rosa Paula Saldanha de Jesus, que justificou por escrito a sua ausência, por motivos 
de ordem profissional, o que foi aceite por unanimidade, tendo sido substituída por 
Maria Amélia Faria. 
 
- Joana Coelho Grácio Roque Lino que justificou por escrito a sua ausência, por 
motivos de ordem profissional, o que foi aceite por unanimidade. 
 
- Maria de Fátima Maduro Gregório Soares que justificou por escrito a sua ausência que 
foi aceite por unanimidade. 
 
- Luís Sinquenique que justificou por escrito a sua ausência por motivos profissionais, o 
que foi aceite por unanimidade. 
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- Rodolfo Soares Marques Pereira que justificou por escrito a sua ausência por motivos 
de ordem profissional, o que foi aceite por unanimidade, tendo sido substituído por 
António César Vital Alves. 
 
- Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres que justificou por escrito a sua ausência 
por motivo de doença, tendo sido substituída por Maria Porfíria Tavares. 
 
- António Joaquim Gomes Almeirim. 
 
- Pedro Miguel Esteves Ludovice Nogueira. 
 
- Vitor Hugo Vila Cova Lemos Rodelo que pediu a renúncia de mandato por motivos de 
ordem profissional, a partir desta data. 
 
- Ana Paula Zeverino Gonçalves que pediu a suspensão do mandato por um ano a partir 
desta data, por motivos de ordem profissional e académica, tendo sido substituída por 
Raúl dos Santos Duarte, o qual após ter prestado juramento legal, tomou posse como 
membro da Assembleia Municipal, da qual se lavrou ata. 
 
Dada a ausência da 2.ª Secretária da Mesa, o Presidente da Assembleia Municipal 
propôs Sérgio Miguel Pratas Duarte, em sua substituição, o que foi aceite por 
unanimidade. 
 
 
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 e José Navarro Lopes Gemas. 
 
Não compareceu a Vereador António Dias dos Santos Maduro por motivo considerado 
justificado. 
 
 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
O Presidente da Assembleia informou sobre a distribuição da seguinte documentação: 
 
- Sobre a correspondência recebida. (Doc 1) 
 
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 22 de dezembro 2011 
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Submetida à discussão e votação, foi a mesma aprovada por maioria, com 5 abstenções 
(de José Luís Catalão, António Vital Alves, Raúl Duarte, Maria Amélia Santos e Maria 
Porfíria Tavares por não terem estado presentes na sessão) e 13 votos a favor. 
 
 
Ao abrigo da alínea d) do nº 2 do artigo 18º do Regimento registaram-se as 
seguintes intervenções: 
 
- Luiz Batista: 
 
Perguntou quais as razões que estão por detrás da guerra de comunicados entre a 
Câmara Municipal de Alcochete e o Agrupamento de Escolas e se existem ou não 
dívidas e se existem, a que se devem as mesmas. 
 
Solicitou também esclarecimentos face a uma deliberação tomada em reunião de 
Câmara referente à ratificação da contração de um empréstimo, devido a dúvidas 
suscitadas pelo Tribunal de Contas. 
 
- Fernando Leiria: 
 
Informou do regozijo por parte da bancada da CDU pela inauguração do Centro Escolar 
de S. Francisco. 
 
Teceu comentários de desagrado à participação das Associações de Pais e da FAPECA 
na reunião de Câmara e ainda relativamente à transferência de verbas do Poder Central 
para as autarquias em relação à Educação. Perguntou se a reunião agendada pelo 
executivo camarário com a FAPECA se realizou e quais as conclusões a que chegaram. 
 
Solicitou esclarecimento a propósito de uma entrevista dada pela Presidente do 
Agrupamento de Escolas que refere que a autarquia tem toda a liberdade para lançar os 
comunicados que entender, mas que fica algo constrangido quando lê algumas coisas 
que não correspondem à verdade. 
 
- Fernando Pinto: 
 
Chamou a atenção para as seguintes situações: 
 
Buraco existente na rua Artur Garrett que coloca em perigo a integridade física dos 
munícipes e em especial dos idosos; - Falta de caldeiras de árvores na Urbanização dos 
Barris e no largo junto à Escola Secundária;- Estacionamento abusivo de automóveis na 
referida zona. 
 
Solicitou esclarecimentos em relação aos seguintes assuntos: 
Problemática que parece existir entre a Câmara Municipal de Alcochete e o 
Agrupamento de Escolas e porque não foram pagos os subsídios atribuídos pela Câmara 
ao longo de 2011a favor do Agrupamento de Escolas. 
 
- José Luís Catalão: 
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Solicitou esclarecimento quanto à alteração de procedimento relativamente à 
titularidade dos covais perpétuos no Cemitério Municipal de Alcochete e chamou a 
atenção para a colocação de uma passadeira junto ao lar de idosos, próximo da 
Biblioteca, que coloca em perigo os munícipes em cadeira de rodas, solicitando desta 
forma a sua recolocação bem como o rebaixamento dos lancis. 
 
 
Ao abrigo da alínea e) do nº 2 do artigo 18º do Regimento registaram-se as 
seguintes intervenções: 
 
- Luiz Batista: 
 
Deu conhecimento da visita efetuada pelos deputados do PSD eleitos pelo distrito de 
Setúbal, às Salinas do Samouco 
 
 
Ao abrigo da alínea f) do nº 2 do artigo 18º do Regimento registaram-se as 
seguintes intervenções: 
 
- Por Olívia Silva e em nome da CDU, foi apresentada uma proposta de Saudação pela 
inauguração do Centro Escolar de S. Francisco. 
 
Neste momento entrou na sala Francisco José da Fonseca Giro. 
 
Submetida á discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 
 
 
- Por Ana Cristina Brandão e em nome da CDU, foi apresentada uma proposta de 
moção sobre “Educação”. 
 
Submetida à discussão, registaram-se as seguintes intervenções: 
 
- José Luís Catalão: 
 
Propôs algumas alterações, nomeadamente: o 1.º parágrafo terminar em “educação” e o 
último parágrafo ser alterado para “A Assembleia compromete-se a…,” o que foi aceite 
pelos proponentes. 
 
- Luiz Batista: 
 
Na ótica do PSD não tem qualquer razão de ser esta moção, dado que as Atividades 
Extra Curriculares estão regulamentadas por Decreto-Lei e a Câmara só as está a 
promover porque não concorreu a tempo e porque não concorda com a referida 
legislação. Solicitou também esclarecimentos relativos à transferência de verbas do 
Ministério da Educação e acrescentou que a redução ou isenção do IVA na alimentação 
para as crianças é da responsabilidade do Agrupamento de Escolas que não o solicitou. 
Contudo, não deixou de sublinhar que face aos comunicados parece não haver falta de 
dinheiro 
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Submetida à votação com as alterações propostas, a moção foi aprovada por maioria, 
com 1 voto contra (PSD) e 19 votos a favor (CDU e PS). 
 
 
- Por Sérgio Duarte e em nome da CDU, foi apresentada uma proposta de Saudação Aos 
Trabalhadores. 
 
Colocada à discussão, registaram-se as seguintes intervenções: 
 
- Fernando Leiria: 
 
Teceu vários comentários às intransigências do governo, exemplificando algumas (por 
exemplo a falta de tolerância de ponto no Carnaval). 
 
Frisou que a CDU sempre criticou as políticas neo liberais do governo e do PS que 
conduziram à atual situação, chamando no entanto a atenção para o facto de a crise ter 
começado quando era Primeiro-Ministro o atual Presidente da República. 
 
Para a CDU, os portugueses estão a viver o PREC – Processo Rápido de 
Empobrecimento em Curso. Considera que a situação é grave e tem obviamente 
repercussões na gestão da Câmara Municipal. 
 
- Luiz Batista: 
 
Refutou o teor da intervenção de Fernando Leiria, e salientou que aos funcionários 
públicos e pensionistas não foram retirados os subsídios de férias e de Natal, mas sim, 
apenas suspensos até 2014. 
 
Submetida à votação ,a Saudação foi aprovada por maioria, com 13 votos a favor 
(CDU), 6 abstenções (PS) e 1 voto contra (PSD). 
 
 
- Por Isabel Trindade e em nome da CDU, foi apresentada uma proposta de Moção 
sobre o “8 de Março – Dia Internacional da Mulher”. 
 
Submetida à discussão e votação, foi a mesma aprovada por maioria, com 1 voto contra 
(PSD) e 13 votos a favor (CDU e PS). 
 
 
- Por Luiz Batista e em nome do PSD, foi apresentada uma proposta de Moção sobre 
“Acompanhamento da possibilidade de construção de um aeroporto low-cost, na Base 
Aérea do Montijo (BA6). 
 
Após a discussão desta proposta na qual participaram José Luís Catalão, Presidente da 
Câmara, Presidente da Assembleia Municipal, Fernando Pinto e Fernando Leiria, foi a 
mesma retirada pelo proponente. 
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PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES DA 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
- Presidente da Câmara: 
 
Sucintamente informou e esclareceu o seguinte: 
 
A propósito de uma deliberação tomada em reunião de Câmara relativa à contração de 
um empréstimo, disse, que a Câmara Municipal instruiu o processo de consulta às 
entidades bancárias para a apresentação das respetivas propostas. Posteriormente 
deliberou no sentido da assunção desse compromisso financeiro, tendo em simultâneo 
remetido a proposta, também deliberada pela Assembleia Municipal, para Visto do 
Tribunal de Contas, (o qual na sua opinião, ultimamente se tem mostrado muito sensível 
em relação a estas questões) que devolveu o processo, colocando a seguinte pergunta: 
“No âmbito do processo de consulta às entidades houve efetivamente um processo de 
consulta às entidades?” 
 
Na sua opinião o texto que foi inicialmente a deliberação da Câmara responde 
cabalmente a essa questão, porque a Câmara, aquando da aprovação, ratificou o 
processo de consulta às entidades bancárias. Esta foi também a opinião da assessoria 
jurídica. Contudo, com base no que os juristas intitulam de jurisprudência, a assessoria 
jurídica aconselhou-nos no sentido de se submeter uma vez mais o processo para 
deliberação, ratificando-se expressamente um procedimento que, em sua opinião, já 
estava ratificado desde a primeira deliberação. 
 
Em relação às questões ligadas à Educação, começou por agradecer à Assembleia 
Municipal a Moção aprovada sobre esta temática. 
 
Desde 2006 que a Câmara considera a Educação um eixo estratégico de 
desenvolvimento social e humano e uma das suas prioridades, não só pela construção do 
Centro Escolar de S. Francisco e de várias outras intervenções no parque escolar, num 
total aproximado de oito milhões de euros, apesar dos poucos recursos financeiros de 
que dispõe. A educação é, foi e continuará a ser uma prioridade. 
 
Apesar de a conjuntura económico-financeira ser extraordinariamente difícil, não 
esquece que, de acordo com o que resultou da aprovação da Câmara e da Assembleia 
em 2007 de um instrumento de planeamento macro ao nível que é a Carta Educativa do 
Município de Alcochete, a construção do Centro Escolar da Quebrada Norte que 
continua a ser uma prioridade será dificilmente concretizável durante o mandato em 
curso. Contudo, há a intenção de junto da Comissão Diretiva que analisa e decide acerca 
das candidaturas submetidas e aprovadas à comparticipação de Fundos Comunitários 
reprogramar a concretização física deste equipamento. 
 
O turbilhão que se gerou com o Agrupamento de Escolas surpreendeu o executivo, dado 
que sempre mantiveram o melhor relacionamento com o Agrupamento e vice-versa. 
 
A verdade, disse, é que a Câmara extravasou sempre e em muito as suas competências 
ao nível da Educação, tendo como competências entre outras, o apoio aos alunos 
carenciados, o transporte escolar, a alimentação escolar a quais têm vindo a ser 
assumidas diretamente e, nalguns casos, indiretamente em virtude da boa relação 
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existente com o Agrupamento de Escolas. A assunção indireta desta última competência 
resultou na concessão que permitiu ao Agrupamento gerir todos os refeitórios até ao 
final de 2011. O excedente a que aludiu Luiz Batista deve-se ao facto de o Agrupamento 
apenas suportar a aquisição de géneros alimentícios e tudo o mais ser suportado pela 
Câmara, ou seja, recursos humanos, eletricidade, gás, etc. 
 
Também o Ministério da Educação tem competências diretas e indiretas e estas últimas 
através do Agrupamento Vertical de Escolas. Também as Juntas de Freguesia têm 
competências transversais ao nível da Educação. 
 
No final do mês de Janeiro a Câmara foi confrontada com o pedido formulado pelo 
Agrupamento de Escolas em conjunto com a Direção da FAPECA. Com a maior 
celeridade a Câmara respondeu, no sentido de reunir em separado com as duas 
entidades, por considerarem existir diferentes níveis de intervenção na relação da 
Câmara com as mesmas e sobretudo pelo alarmismo que se gerou e por haver matéria 
sensível a discutir com o Agrupamento. 
 
O pedido foi aceite pelo Agrupamento de Escolas, mas estranhamente as Associações 
de Pais declinaram o convite. A reunião com o Agrupamento realizou-se a 8 de 
fevereiro, tendo a Câmara questionado se do ponto de vista daquele que é o projeto 
educativo do Município havia alguma dúvida, crítica ou sugestão a fazer, não tendo a 
Câmara obtido uma resposta negativa, verificando-se que existe uma sintonia total entre 
a autarquia e a direção daquela entidade, a questão premente era a que dizia respeito à 
dívida da Câmara para com o Agrupamento. 
 
A dívida existe porque 2011 foi um ano dramático do ponto de vista da execução de 
receitas, não obstante a deliberação da Câmara em aprovar a atribuição de subsídios. 
Porém, também existe uma dívida do Agrupamento para com a Câmara que provem do 
facto desta ter assumido em 2007, 2008 e 2009 a componente das atividades desportivas 
a disponibilizar ao abrigo das atividades de enriquecimento curricular. 
 
O processo negocial está em curso mas existem pequenas divergências ao nível dos 
valores em concreto. Salientou que o pagamento da dívida por parte do Agrupamento 
resultará de uma decisão política do executivo. Acrescentou ainda que informará a 
Assembleia quando todos os valores estiverem apurados. 
 
Frisou também que os produtos de higiene e limpeza não são da competência da Câmara 
embora esta tivesse vindo a assumir esta função, mas dada a conjuntura económica é de 
exigir a assunção de responsabilidades por parte dos diferentes intervenientes do 
processo. Apesar deste sentimento, informou que a Câmara irá garantir que os produtos 
não faltem nas escolas. 
 
Lamentavelmente, o Agrupamento de Escolas e a FAPECA reuniram-se com as 
Associações de Pais sem convidarem a Câmara Municipal, que poderia ter estado 
presente e ajudado a esclarecer a verdade dos factos. 
 
 
- Vereador José Luís Alfélua: 
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Informou que irá verificar com os serviços as situações apontadas por Fernando Pinto 
para resolução das mesmas. 
- Vereador Jorge Giro: 
 
Em relação às situações apontadas, esclareceu o que diz respeito aos seus pelouros, 
nomeadamente as caldeiras das árvores e as tampas dos coletores. 
 
Em relação ao cemitério, esclareceu que não foram dadas instruções aos Serviços para 
alterar os procedimentos relativamente aos covais comprados. 
 
 
- Presidente da Câmara: 
 
A terminar, agradeceu as palavras proferidas por Luiz Batista relativamente à visita que 
foi efetuada às salinas do Samouco. 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 
 
Não se registaram intervenções. 
 
 
 
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. 
 
PONTO 2 –ELEIÇÃO DO 2.º SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 
Dado o pedido de suspensão por parte de Ana Paula Zeverino, o Presidente da 
Assembleia propôs Sérgio Miguel Pratas Duarte. 
 
Após se proceder à votação por escrutínio secreto, foi obtido o seguinte resultado: 
 
- Sérgio Duarte – 13 votos a favor 
- 7 votos em branco 
 
Desta forma, foi eleito Sérgio Miguel Pratas Duarte para 2.º Secretário da Assembleia 
Municipal. 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 

 
 
Não se registaram intervenções. 

 
 

PERÍODO DE ANTES DE ENCERRAR A SESSÃO 
 
 

Não se registaram intervenções. 
 
 
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 00:30 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: 
 
 
 
 

 


