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Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, na freguesia de 
Samouco e edifício da Junta de Freguesia, pelas 21:00 horas, reuniu ordinariamente a 
Assembleia Municipal de Alcochete, presidida pelo Miguel Boieiro. 
 
 
Feita a chamada pelo 1.º Secretário, registaram-se as seguintes presenças: 
 
Pela CDU – Coligação Democrática Unitária: 
 
- Miguel Boieiro; Rui Manuel da Graça Santa, Paula Alexandra Ferrão Pereira, 
Fernando Manuel Catum Leiria, Isabel Maria Pereira Alves Teixeira Ferreira Trindade, 
Olívia Maria Nobre Mateus da Silva, Rodolfo Soares Marques Pereira e Sérgio Miguel 
Pratas Duarte. 
 
Pelo Partido Socialista: 
 
- José Luís Nunes Catalão, Pedro Sérgio Martins Ferreira Lavrado, Francisco José da 
Fonseca Giro, Joana Coelho Grácio Roque Lino. 
 
Pelo Partido Social Democrata: 
 
- Raquel Alves Vieira Saraiva. 
 
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) e António José da Silva Soares, Presidente da Junta de Freguesia de S. 
Francisco (PS). 
 
Faltaram a esta sessão: 
 
- Cristina Maria Rodrigues Samouqueiro, que justificou a sua falta por escrito, por 
motivos de ordem profissional, o que foi aceite por unanimidade, tendo sido substituída 
por António César Vital Alves. 
 
- Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres, que justificou a sua falta por escrito, por 
motivos de ordem profissional, o que foi aceite por unanimidade, tendo sido substituída 
por Raúl dos Santos Duarte.  
 
- Ana Paula Zeverino, que justificou a sua falta por escrito, por se encontrar de férias, o 
que foi aceite por unanimidade, tendo sido substituída por Ana Cristina Tavares A. 
Brandão F. Rodrigues. 
 
- António Luís Lucas Rodrigues. 
 
- Rosa Paula Saldanha de Jesus, que justificou a sua falta por escrito, por motivos de 
ordem profissional, o que foi aceite por unanimidade. 
 



Ata nº 03/11 
Sessão de 11.06.28 

3

- Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto, que justificou a sua falta por escrito, por se 
encontrar ausente do país, o que foi aceite por unanimidade. 
 
- Pedro Miguel Esteves Ludovice Nogueira, solicitou a suspensão do mandato por um 
período de seis meses a contar desta data, tendo em sua substituição tomado posse Luiz 
Branco Batista, após ter prestado juramento legal e assinado a ata da verificação de 
poderes. 
 
 
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, António 
Dias dos Santos Maduro e José Navarro Lopes Gemas. 
 
Não compareceu a Vereadora Susana Isabel de Freitas Custódio por motivo de doença. 
 
 
Registando-se a ausência da 2.ª Secretária da Assembleia Municipal, o Presidente da 
Mesa propôs que Isabel Maria Pereira Alves Teixeira Ferreira Trindade exercesse nesta 
sessão as suas funções, o que foi aceite. 
 

 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
O Presidente da Assembleia informou sobre a distribuição da seguinte documentação: 
 
- Sobre a atividade do Presidente da Assembleia, que fica arquivada na pasta de anexos 
à ata. (Doc 1) 
- Sobre a correspondência recebida. (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 28 de Abril de 2011 
 
Submetida à discussão e votação, a ata foi aprovada por maioria, com 2 abstenções 
(Raúl Duarte e Raquel Saraiva por não terem estado presentes na sessão ) e 18 votos a 
favor da CDU, PS e PSD. 
 
 
Ao abrigo da alínea d) do nº 2 do artigo 18º do Regimento registaram se as 
seguintes intervenções: 
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Fernando Leiria: 
 
Referindo-se a esclarecimentos já prestados pelo Presidente da Câmara em reuniões de 
Câmara anteriores, relativas ao atraso verificado nas obras de construção do Centro 
Escolar de S. Francisco, questionou, se após as mesmas, já existem dados novos sobre 
esta matéria. 
 
- José Luís Catalão: 
 
Solicitou que fosse feito um ponto de situação, relativamente à aplicação do SIADAP 
na Câmara Municipal nos anos de 2010 e 2011. 
 
- Pedro Lavrado: 
 
Questionou quais as diligências que já foram tomadas relativamente às obras do Centro 
Escolar de S. Francisco e também se aquando do concurso público para a construção do 
mesmo e porque já era público que a empresa Montiterras estava com problemas 
financeiros, terão sido pedidos elementos adicionais para aferir desta situação para além 
dos que a Lei prevê. 
 
- Luiz Batista: 
 
Para além das preocupações já manifestadas por anteriores oradores, perguntou qual é 
até ao momento o nível de execução da obra e a relação de pagamentos e ainda qual o 
estado da frota automóvel da Câmara Municipal, porque teve conhecimento de que foi 
necessário recorrer ao empréstimo de uma viatura para recolha de monos e verdes por 
parte da Câmara Municipal da Moita. 
 
- Raquel Saraiva: 
 
Continua a constatar (há já cerca de um ano) que o estado dos passeios e parque infantil 
na zona residencial da Lagoa do Láparo se mantêm degradados, pelo que solicita 
esclarecimentos sobre a existência ou não de um plano para ultrapassar a situação. 
 
Solicitou também informação sobre qual o número de munícipes sem medico de 
família, entre outras considerações na área da saúde. 
 
 
Ao abrigo da alínea e) do nº 2 do artigo 18º do Regimento registaram-se as 
seguintes intervenções: 
 
- Francisco Giro: 
 
Esteve presente na qualidade de representante da Assembleia Municipal pelo PS numa 
extraordinária iniciativa que foi promovida pela Comissão Nacional de Proteção de 
Crianças e Jovens, através de vídeo-conferência realizada pela CPCJ de Alcochete em 
instalações no Montijo, solicitando assim esclarecimentos do porquê de ser no Montijo. 
 
Informou que com esta iniciativa todos os presentes adquiriram novos conhecimentos 
nesta área. 



Ata nº 03/11 
Sessão de 11.06.28 

5

 
 
 
Ao abrigo da alínea f) do nº 2 do artigo 18º do Regimento registaram-se as 
seguintes intervenções: 
 
Foram registadas as seguintes intervenções: 
 
- Paula Pereira em nome da CDU apresentou uma proposta de Saudação sobre a 
abertura do Centro de Saúde no Samouco. 
 
- Luiz Batista: 
 
Informou ter estado presente na referida inauguração e congratula-se com o mesmo, 
dado ser um equipamento que manifestamente irá servir melhor a população do 
Samouco. Contudo, o texto apresentado refere “a firme vontade do executivo CDU” de 
que discorda, dado entender que o executivo incorpora representantes de outra força 
partidária. 
 
 
Aceita bem o primeiro ponto da Saudação mas o segundo ponto não o percebe, porque o 
atual governo ainda “nem se sentou”. 
 
- Olívia Silva: 
 
Acredita que todos estarão satisfeitos com a abertura deste equipamento, mas também 
espera que o governo não fique “sentado” a ver se o país vai para a frente. Interessa é 
defender os interesses do concelho de Alcochete, independentemente de quem esteja no 
governo. 
 
- António Almeirim (Presidente da Junta de Freguesia de Samouco): 
 
Lamentou não poder informar no imediato qual o número de munícipes da freguesia que 
não tem médico de família. Contudo, teve muita honra em estar presente na inauguração 
do Centro de Saúde, dado conhecer muito bem a falta que este equipamento faz à 
população, e as condições degradantes em que se encontrava o anterior. 
 
Agradeceu ao Ministério da Saúde, mas principalmente ao executivo CDU da Câmara 
Municipal todo o empenho e esforço que desenvolveram nesta matéria. 
 
Mais informou que a freguesia de Samouco tem 3 130 munícipes, mas que apenas há 
um médico ao serviço a meio tempo 4 dias por semana, pelo que considera ser essencial 
reivindicar mais médicos. 
 
- José Luís Catalão: 
 
Propôs que em vez de o texto referir “a firme vontade do executivo da CDU” passe a 
referir “a firme vontade do executivo”. 
 
- Paula Pereira: 
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- Em nome da CDU informou que não aceitava a proposta de alteração. 
 
- Raquel Saraiva: 
 
Esclareceu que embora resida na freguesia de Alcochete, também não tem médico de 
família, nem tão pouco os filhos, o que considera inadmissível. Face a estas situações 
entende que faria sentido apresentar um trabalho detalhado e ser enviado a quem de 
direito, em vez de se persistir nas queixas. 
 
Submetida à votação, foi aprovada por maioria, com 2 abstenções (PSD) e 18 votos a 
favor (PS e CDU). 
 
José Luís Catalão fez Declaração de Voto em nome do PS. 
 
 
- Raquel Saraiva em nome do PSD apresentou uma proposta de Saudação ao novo 
Governo. 
 
Submetida à discussão usaram da palavra: 
 
- Fernando Leiria: 
 
Referiu que os resultados obtidos pelo PSD são desde logo expressão direta do 
descrédito acumulado pelo PS que sofreu para além de uma pesada derrota uma das suas 
mais baixas votações de sempre, contribuindo para muitos dos abstencionistas. 
 
Saliente-se igualmente a forma pouco urbana da campanha, e acima de tudo o facto dos 
partidos que subscreveram o acordo da troika, se tivessem remetido quase sempre ao 
silêncio relativamente ao teor do memorando que subscreveram com o FMI/BCE/UE. 
 
O Presidente da República que esteve sem palavras desde a sua eleição com exceção de 
artigos no Facebook , finalmente falou! E falou mal! Na véspera do dia das eleições, 
para além de uma intolerável pressão sobre os eleitores, considerou que foi ainda mais 
grave quando o mesmo afirmou que quem não fosse votar não teria razão para 
contestar! Na verdade, fez-lhe lembrar outros tempos! 
 
Relativamente à CDU disse que apesar de ter vencido inúmeras deturpações e 
silenciamentos nos tratamentos noticiosos e na mistificação dos fazedores de verdades 
que fazem parte das televisões, rádios e jornais, a CDU, esquerda consciente e coerente, 
subiu em percentagem a nível nacional e elegeu mais um deputado para a Assembleia 
da República. 
 
Relativamente ao distrito de Setúbal apesar de ter descido 0,42% manteve os mesmos 
deputados e no nosso Concelho manteve a mesma votação (sempre que o PSD ganha a 
nível nacional,. a CDU passa a terceira força…tem sido sempre assim).  
 
Mais acrescentou que se desiludam blogueiros, que por aí debitam alguma verborreia, 
porque os “Days After” não vão ser assim. E então se analisarem os “Previous Days” 
teriam muito a comentar, mas não merecem que percamos tempo. 
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Ainda quanto às eleições propriamente ditas, referiu que o povo português não votou 
para ter recessão económica, aumento de impostos, mais desemprego e precariedade, 
mais injustiças, diminuição de salários e pensões, perda do poder de compra, aumento 
das desigualdades e da pobreza. A democracia não se esgota no voto. Existe a 
convicção, de que a insistência na ideia de que não há alternativas nega a própria 
democracia, pois em democracia nunca há a inevitabilidade de uma escolha única, há 
que discutir diversos pontos de vista. 
 
Não basta existirem maiorias políticas, é preciso também que estas se sustentem na 
identidade com os direitos e anseios dos cidadãos. As maiorias sociais são 
indispensáveis para que os projectos políticos tenham êxito.  
 
Vamos aguardar como vão ser recebidas pelos eleitores, que agora votaram nos partidos 
do governo, as maldades da troika e que este governo irá implementar com alguns 
acrescentos, é que para além do voto eleitoral expresso, tratou-se também de um voto 
social.  
 
A composição do Governo é de: 4 PSD+3 CDS+ 3 independentes, ou melhor, não 
inscritos num dos partidos da governação e sem qualquer experiência política. Estes 
ditos independentes, tendo em conta as suas obras já publicadas, não nos oferecem 
dúvidas que, para além de estarem perfilados com o grande capital e com políticas ultra 
neo-liberais, vão ser os meros executantes do programa da troika.  
 
Para mera reflexão, lembrou o que Francisco Sá Carneiro. em tempos afirmou “qualquer 
ministro é um político acima de tudo”  
 
O que eles de facto vão implementar são políticas mas neste caso “comandados” talvez, 
pelos seus Secretários de Estado, estes sim, militantes dos partidos que sustentam o 
governo. Não nos esqueçamos do que aconteceu com o Prof. Daniel Bessa e com o 
Prof. Augusto Mateus. 
 
A finalizar, relembrou que o PCP apresentou uma proposta de renegociação da dívida 
portuguesa a 5 de Abril de 2011, para além de outras medidas estruturantes.  
 
Continua a defender que tal proposta é atual e que a mesma será discutida em breve na 
Assembleia da República. Hoje em dia, já se ouvem por aí vozes de reputados 
economistas, e não só, a falar sobre este assunto. O PCP nunca afirmou  que não 
pagaríamos, ao contrário de que muitos dizem, dizem isso sim, é que qualquer dia não 
poderemos pagar!  
 
Essa renegociação colocava a necessidade de melhorar as Taxas de Juros aplicadas, de 
aumentar os prazos de pagamento e de melhoria das condições para o crescimento da 
economia portuguesa, pois que uma coisa é certa, sem investimento, sem produção, não 
havendo combate à fraude fiscal e com o País em recessão, não existirá crescimento 
económico. 
 
Com este cenário, e oxalá nos enganássemos, a renegociação da dívida mais tarde ou 
mais cedo será uma realidade. Continuaremos a defender que as medidas impostas pela 
troika não resolverão os problemas do País, antes pelo contrário, os agravarão. 
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Continuaremos a acreditar que a CDU, como força de ruptura de mudança e de luta e de 
propostas alternativas, tudo fará para que a Constituição seja defendida, combatendo 
este pacto de submissão e em defesa de quem trabalha. 
 
Lutará  contra as medidas anunciadas em conjunto com muitos daqueles que agora 
votaram nos partidos da troika e que, estamos convictos, estarão certamente ao nosso 
lado, porque quem luta vai ganhando cada vez mais uma nova consciência. 
 
- Luiz Batista: 
 
Referiu que não conseguia entender como uma simples felicitação a um governo 
acabado de empossar, resulte num discurso sectário, com pontos e notas de alguma 
ameaça. Mais disse, que a anterior intervenção passa um atestado de incapacidade ao 
povo português e em especial ao povo de Alcochete que escolheu de forma inequívoca 
em quem votar. 
 
Salientou que o FMI está pela terceira vez em Portugal, mas nunca chamado por um 
governo do PSD. 
 
Submetida à votação, foi a proposta rejeitada por maioria, com 12 votos contra (CDU), 
6 abstenções (PS e Olívia Silva) e 2 votos a favor (PSD). 
 
Fizeram Declaração de Voto: 
 
- Olívia Silva dizendo que se absteve unicamente pelo facto de sempre se reservar o 
direito de aguardar e ver primeiro os resultados, para depois se pronunciar. 
 
- Fernando Leiria dizendo que votaram contra por entenderem que não se tem sequer de 
dar o benefício da dúvida, porque sabem ler e por isso conhecem o que está escrito no 
acordo com a troika. 
 
 
 
 
PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES DA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Sucintamente informou e esclareceu o seguinte: 
 
Relativamente ao problema surgido com a construção do Centro Escolar de S. Francisco 
disse não valer a pena buscar nele algum posicionamento ou decisão por parte da 
Câmara Municipal que lhe possa ser imputada. 
 
Explicou todos os procedimentos que conduziram o procedimento concursal e 
respectivo Caderno de Encargos. 
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Recordou que a empresa que ganhou o concurso, a empresa Montiterras, era líder de 
mercado no  setor e esclareceu que a Câmara Municipal não teve conhecimento de que a 
empresa estivesse com dificuldades financeiras, em virtude de a mesma ter demonstrado 
total capacidade para execução da empreitada. É fácil criticarmos “à posteriori”, mas 
quem tem que decidir não conhece o que o futuro reserva, senão também a Câmara não 
teria escolhido esta firma. 
 
As dificuldades são transversais a todo o tecido económico e lamentou que esta empresa 
enfrente este problema, dado tratar-se de uma empresa que sempre foi um bom parceiro 
da Câmara, de forma absolutamente transversal a diversos mandatos e maiorias político 
partidárias, embora também lamente, na qualidade de Presidente da Câmara, o atraso 
nas obras que esta situação causou. 
 
Mais disse que em Março quando visitaram as obras, as mesmas apresentavam um 
atraso de 4 a 5 semanas e que, em parte, o mesmo se deveu ao mau tempo que se fez 
sentir no inverno. A rotura começa a verificar-se em Maio e desde logo a Câmara tomou 
providências, reunindo-se o Vice Presidente da Câmara com a empresa no sentido de 
aferir da capacidade em terminar os trabalhos em 16 de Julho, prorrogar o prazo para 
conclusão antes do inicio do ano lectivo. A resposta chegou formalmente no dia 18 de 
Maio e o que sucedeu foi que no exercício das suas funções à obra e aos autos de 
medição efectuados, já foram detetados atrasos significativos nos prazos associados. 
 
Também o presidente da Câmara reuniu com o sócio maioritário da empresa para, com 
frontalidade, tentar perceber se a empresa tinha ou não condições para concluir a obra. 
Foi então informado que não reuniam condições, embora a mesma não estivesse ainda 
em situação de insolvência e em rigor ainda não sabe se a mesma já foi apresentada ao 
Tribunal. Contudo, desta reunião resultou também uma disponibilidade total para buscar 
e identificar uma solução para o problema existente, ficando decidido que a Câmara 
Municipal notificaria o adjudicatário da obra para se pronunciar. 
 
Face à situação, poderiam ser tomadas duas decisões:  
 
- A posse administrativa por parte da Câmara em resultado do não cumprimento do 
Caderno de Encargos e também como resultado da assunção da Montiterras; 
 
- Muito mais célere, seria passar pela celebração de um contrato de cessão de posição 
contratual em que à só compete aceitar ou não, em função da possibilidade que a outra 
empresa vier a demonstrar relativamente a uma boa execução desses trabalhos. Face a 
esta hipótese, desenrolaram-se reuniões entre técnicos da Câmara, a firma Montiterras e 
a outra empresa, tendo ficado estabelecido que face à situação, a Câmara adotaria 
alguma flexibilidade no respeitante à prorrogação do prazo previamente contratado, 
dado a Câmara ter todo o interesse em que o Centro Escolar possa abrir no início do 
próximo ano. 
 
Vincadamente frisou que o encargo com esta empreitada está devidamente suportado 
financeiramente, ao contrário do que tem vindo a ser veiculado em alguns locais. 
 
Seguidamente esclareceu sobre o estado da frota viária do município (número, desgaste, 
avarias entre outras) e porque se pediu à Câmara da Moita a viatura emprestada, 
salientando que esta é uma prática que sempre existiu entre Câmaras. 
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Com a aplicação do PEC 2 qualquer celebração de contratos de aluguer de longa 
duração ou leasing são imputáveis à capacidade de endividamento dos municípios 
associado a uma outra medida que tem a ver com a alteração dos limites dessas mesmas 
capacidades de endividamento que são limitadoras e penalizantes (embora não 
tenhamos sido nós a criar a crise) para as autarquias, ficando desta forma o município de 
Alcochete com uma capacidade de endividamento de 875 mil euros. 
 
Face a esta situação difícil a Câmara viu-se obrigada a suspender quaisquer aquisições. 
 
Apelou a melhores práticas de cidadania por parte de alguns munícipes que não 
respeitam os períodos de recolha de monos, tornando quase inglória esta função. 
 
Respondendo a Raquel Saraiva deu-lhe inteira razão e informou que já se tinha inteirado 
do porquê daquela situação. Acontece que a Câmara não rececionou ainda a essência 
dos trabalhos de urbanização associados à construção daquela urbanização. Apenas 
foram rececionadas os trabalhos ao nível dos elementos referentes às telecomunicações, 
gás, ou seja os que envolvem aspectos relativos ao solo e ao sub-solo. A empresa tem 
sido notificada para a necessidade de cumprir com as obras de urbanização que 
estiveram subjacentes à deliberação da Câmara Municipal, sendo que até ao momento 
ainda não se obtiveram respostas. Caso o alvará já esteja caducado terá de ser acionada 
a garantia bancária tomando posse administrativa daquelas obras e poder, por 
intermédio de outra empresa, resolver aqueles problemas. 
 
Para concluir, congratulou-se com a inauguração do Centro de Saúde de Samouco, 
apesar de todas as vicissitudes e má vontade manifestadas pelas entidades responsáveis 
da administração central. 
 
 
De seguida cedeu a palavra aos Vereadores Paulo Machado e José Luís Alfélua que 
referiram: 
 
- Vereador Paulo Machado: 
 
Na sequência da informação do Presidente e da proposta de Raquel Saraiva, informou 
que os dados já foram apurados e variadas vezes apresentados à tutela. Os dados são por 
demais conhecidos do Ministério da saúde. No concelho de Alcochete cerca de 5 mil 
pessoas não têm medico de família, daí que irá acolher as palavras de Raquel Saraiva 
para em conjunto, propor junto do governo PSD a resolução deste gravíssimo problema. 
 
Esclareceu também os moldes em que irão funcionar as aulas no Centro Escolar de S. 
Francisco. 
 
Informou ainda que o SIADAP na Câmara Municipal funciona com objetivos em 
cascata. O SIADAP 2010 ficou concluído dentro da data prevista, embora restem 
algumas deficiências no processo porque alguns avaliados ainda não assinaram a sua 
avaliação. Os processos remetidos à Comissão Paritária foram resolvidos. Pontualmente 
em algumas Divisões o processo foi mais difícil (Divisão Jurídica) dada a saída da 
chefia e nos que dependiam da avaliação dos eleitos levantaram-se algumas dificuldades 
por não serem técnicos. As quotas utilizadas em 2010 foram de 60% porque o CCA foi 
muito rigoroso nesta matéria. 
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Quanto ao de 2011, o processo foi encerrado de acordo com o calendário. Existiu uma 
decisão política de refazer objectivos estratégicos de maior rigor, tendo estes acontecido 
em abril passado, dada a situação financeira do país. 
 
O processo está terminado e presentemente estamos na fase monitorização. Os relatórios 
serão posteriormente remetidos a reunião de Câmara. 
 
- Vereador Jorge Giro: 
 
Complementando a informação relativa à Quebrada Norte, recordou que em sessões 
anteriores informou que as conversações com a firma já tinham começado e ficaram 
com a perceção de feed-back, mas tal não aconteceu. Tem esperança que a Construfalco, 
que tem créditos firmados no nosso concelho, não entre pelo caminho de outras já aqui 
faladas durante a sessão. 
 
Ainda em relação à frota automóvel afirmou que a mesma embora já tenha uma certa 
idade, ainda está para durar. 
 
Tratou a problemática da recolha de monos e que a Câmara irá lançar uma campanha de 
sensibilização para os munícipes não deixarem monos nem verdes espalhados na via 
pública. Assim como também se encontra em preparação um Regulamento para o efeito. 
 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 
 
Não se registaram pedidos de intervenção. 
 
 
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 SR. PRESIDENTE DA CÂMARA 

SOBRE A ATIVIDADE DO MUNICÍPIO, BEM COMO DA 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
Submetido à discussão, não se registaram pedidos de intervenção. 
 
O documento fica junto à pasta de documentos anexos à ata como Doc.1. 
 
 
 
PONTO 2 – ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

NA DIREÇÃO DA FUNDAÇÃO JOÃO GONÇALVES JÚNIOR, 
PARA O TRIÉNIO 2011/2014 
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Pela CDU foi proposta a candidatura de Olívia Maria Nobre Mateus da Silva.(letra A) 
 
Pelo PS foi proposta a candidatura de Pedro Sérgio Martins Ferreira Lavrado.(letra B) 
 
Submetido à votação por escrutínio secreto, foi obtido o seguinte resultado: 
 
- letra A: 13 votos 
- letra B: 5 votos 
- 2 votos em branco 
 
Ficou, desta forma, eleita Olívia Maria Nobre Mateus da Silva. 
 
 
PONTO 3 – REPARTIÇÃO DO FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (FEF) 

PARA O ANO DE 2012 
 
Submetida à discussão e votação, a proposta foi aprovada por maioria, com 13 votos a 
favor (CDU) e 7 abstenções (PS e PSD). 
 
 
O Presidente da Assembleia Municipal propôs que a discussão dos pontos 4 e 5 se 
fizesse em simultâneo, o que foi aceite por unanimidade. 
 
 
PONTO 4 – 1.ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE 2011 – 

ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES E PLANO PLURIANUAL 
DE INVESTIMENTOS 

 
 
PONTO 5 – 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2011 
 
 
Colocadas as propostas à discussão, verificaram-se as seguintes intervenções: 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Informou que esta Revisão não altera as previsões políticas que foram definidas para 
apreciação e deliberação na sua versão inicial, ou seja, dezembro anterior, e resulta da 
necessidade de passar o saldo de gerência de 2010 para 2011 e destina-se ao reforço das 
rubricas relacionadas com despesas de funcionamento obrigatório da Câmara 
Municipal, tais como: telecomunicações, iluminação pública e outros. 
 
- Luiz Batista: 
 
Na sua opinião, entende que esta Revisão não compreende somente a redistribuição do 
saldo de gerência. 
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Embora realce a importância da página para a oposição no jornal “IN ALCOCHETE”, 
pelos dados apresentados duvida que o mesmo resulte em poupança relativamente aos 
folhetos anteriormente editados, ao invés do que foi dito pelo Presidente da Câmara. 
 
Solicitou ainda esclarecimentos relativos às seguintes áreas: 
 
- reforço da rubrica “Outros” no Saneamento 
- duplicação de gastos na gasolina 
- diminuição de receita para arranjo da rede viária. 
 
Após esta intervenção, o Presidente da Câmara solicitou ao Presidente da Assembleia 
que permitisse que os esclarecimentos fossem prestados pela Chefe de Divisão dos 
Recursos Financeiros, o que foi permitido, tendo sido esclarecidas todas as dúvidas 
levantadas, concluindo-se que as estas só surgiram devido a imprecisões na sua 
apreciação. 
 
A concluir também o Presidente da Câmara chamou a atenção para o fato de não estar a 
mentir quando garantiu que a publicação “IN ALCOCHETE” tem um custo 
consideravelmente mais baixo, passando-se de vinte e três mil euros para dezassete mil 
euros. Reiterou uma vez mais o que disse na sua intervenção inicial, reforçando que a 
acrescentar ao carater cirúrgico das prioridades públicas que foram definidas, houve 
também uma tentativa de otimizar ou minimizar quaisquer despesas consideradas 
supérfulas, dada a conjuntura extraordinariamente difícil que se vive. 
 
 
- Miguel Boieiro: 
 
Esclareceu que não se pode confundir contas finais com previsões e orçamentos, não 
tendo por isso dúvidas sobre a bondade dos documentos que são apresentados. 
 
Submetido o ponto 4 à votação, foi a proposta aprovada por maioria, com 13 votos a 
favor (CDU) e 7 abstenções (PS e PSD). 
 
Submetido o ponto 5 à votação, foi a proposta aprovada por maioria, com 13 votos a 
favor (CDU) e 7 abstenções (PS e PSD). 
 
 
 
PONTO 6 – EXTINÇÃO DA CDR – COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL, EIM – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL DE SETÚBAL E COBERTURA DOS RESULTADOS 
DA EMPRESA 

 
Aberta a discussão, registaram-se as seguintes intervenções: 
 
- Miguel Boieiro: 
 
Informou ter acompanhado os seus êxitos e as suas dificuldades face a uma conjuntura 
cada vez mais difícil. 
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- Presidente da Câmara: 
 
Em seu entender, o teor da proposta apresentada é suficientemente explícito para se 
perceber o que está em causa. 
 
A Agência durante algum tempo foi precursora de apoio aos municípios que lhe estão 
associados. Posteriormente abriu o seu capital social à iniciativa privada, mas 
vicissitudes próprias de funcionamento de mercado levaram a tomar a proposta de 
dissolução desta entidade. Havendo liquidação e dissolução, os custos são imputados a 
cada um dos municípios tendo em conta a percentagem de cada no capital social. No 
que respeita à Câmara Municipal de Alcochete o prejuízo ascende a sensivelmente seis 
mil euros, os quais deverão ser pagos até 2013. 
 
Submetida à discussão e votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 
 
 
PONTO 7 – DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE 

TERRENO SITA EM VALBOM, FREGUESIA DE ALCOCHETE, 
PARA INTEGRAR O DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL 

 
Colocada a proposta à discussão usaram da palavra: 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Explicou que a cedência em causa resultou da aprovação do alvará identificado e tem 
uso específico para equipamentos colectivos, pelo que, para preenchimento ou 
concretização desse uso, torna-se necessário fazer a passagem do domínio público 
municipal para o domínio privado municipal. 
 
- José Luís Catalão: 
 
Perguntou se já existe alguma ideia para instalar algum equipamento. 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Esclareceu que já houve contactos para construção de uma escola, mas que dados os 
procedimentos obrigatórios para desafetação dos terrenos serem um pouco morosas, a 
pessoa interessada acabou por manifestar o seu desinteresse. 
 
Submetida à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 
 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 
 
Não se registaram intervenções. 
 
 

 
PERÍODO DE ANTES DE ENCERRAR A SESSÃO 
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Foram registadas as seguintes intervenções: 
 
- Joana Lino: 
 
Face a uma expressão utilizada pelo Presidente da Câmara, o qual disse que não sabia se 
a Montiterras já tinha pedido ou não a insolvência, esclareceu os trâmites legais que 
seriam obrigatórios no caso de a insolvência já ter sido solicitada. 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Esclareceu que o enquadramento no âmbito de um processo de insolvência foi tido em 
consideração e mais disse que, neste momento, ainda não foi mesmo feito o referido 
pedido. 
 
O objectivo da Câmara é encontrar e concretizar uma solução que permita retomar os 
trabalhos rapidamente, dado que, em princípio, uma outra empresa já foi encontrada. 
 
ATA EM MINUTA 
 
Seguidamente procedeu-se à leitura da acta em minuta, que após submetida à discussão 
e votação, foi aprovada por unanimidade. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal agradeceu a cedência das instalações da Junta de 
Freguesia. 
 
 
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 ata 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os membros da Mesa. 
 
 
 
O PRESIDENTE: 
 
 
 
 
O 1º SECRETÁRIO 
 
 
 
 
O 2º SECRETÁRIO 

 


