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Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, 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. 
 
 
Pela CDU – Coligação Democrática Unitária: 
 
- Miguel Boieiro; 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, Sérgio Miguel Pratas Duarte, Ana Paula 
Zeverino Gonçalves e Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres. 
 
 
Pelo Partido Socialista: 
 
-Pedro Sérgio Martins Ferreira Lavrado, Francisco José da Fonseca Giro, Fernando 
Manuel Gonçalves Pina Pinto; Rosa Paula Saldanha de Jesus; Maria de Fátima Maduro 
Gregório Soares. 
 
 
Pelo Partido Social Democrata: 
 
- Raquel Alves Vieira Saraiva e Luiz Branco Batista. 
 
 
Presidentes das Juntas de Freguesia: 
 
- Estêvão António das Neves Boieiro, Presidente da Junta de Freguesia de Alcochete 
(CDU), António Joaquim Gomes Almeirim, Presidente da Junta de Freguesia de 
Samouco (CDU) e António José da Silva Soares, Presidente da Junta de Freguesia de S. 
Francisco (PS). 
 
Registada a ausência do 1.º Secretário, Rui Manuel da Graça Santa, o Presidente da 
Assembleia convidou para exercer as funções de 2.º Secretário Rodolfo Soares Marques 
Pereira, ficando Ana Paula Zeverino a exercer as funções de 1.ª Secretária. 
 
 
Faltaram a esta sessão: 
 
 
- Cristina Maria Rodrigues Samouqueiro,que solicitou a suspensão do mandato por um 
período de um ano a contar desta data, por motivos de ordem familiar e profissional 
tendo em sua substituição tomado posse Ana Cristina Tavares de Almeida Brandão 
Félix Rodrigues, após ter prestado juramento legal e assinado a ata da verificação de 
poderes. 
 
- Rui Manuel da Graça Santa, que justificou a sua ausência por escrito, por motivos de 
ordem profissional, o que foi aceite por unanimidade, tendo sido substituído por Raúl 
dos Santos Duarte. 
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- Joana Coelho Grácio Roque Lino, que justificou a sua ausência por escrito, por 
motivos de ordem profissional, o que foi aceite por unanimidade. 
 
- José Luís Nunes Catalão, por se encontrar doente. 
 
- 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, António 
Dias dos Santos Maduro e José Navarro Lopes Gemas. 
 
Não compareceu a Vereadora Susana Isabel de Freitas Custódio por licença de 
maternidade. 

 
 

 
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 
documentos 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 junho 2011 
 
 
Submetida à discussão foi proposto por Luiz Batista a correção da palavra “objetivo” na 
página 10 e a substituição da palavra “gasóleo” por “gasolina”, na página 13. 
 
Relativamente à palavra “objetivo” ficou concluído que a mesma estava correta. 
 
Submetida à votação, com a proposta de alteração na página 13, foi a mesma aprovada 
por maioria, com 16 votos a favor e 5 abstenções (pelos membros que não estiveram 
presentes nesta sessão). 
 
 
Ao abrigo da alínea d) do nº 2 do artigo 18º do Regimento registaram-se as 
seguintes intervenções: 
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- Raquel Saraiva: 
 
Voltou uma vez mais a colocar a questão relativa ao estado de abandono dos jardins 
sitos na Quebrada Norte, questionando sobre o plano existente para o referido espaço. 
Mais disse, que já foi abordada por outros residentes preocupados com a mesma 
situação por não terem contrapartidas pelo que pagam de IMI. 
 
Questionou também sobre qual o grau de execução orçamental do corrente ano e o qual 
o tempo de atraso relativo aos pagamentos da despesa corrente. 
 
- Olívia Silva: 
 
Abordou a questão relativa à abertura do ano letivo, frisando os problemas referentes ao 
desemprego de professores, às escolas com lotação excessiva, à redução de verbas para 
o ensino, entre outras. Apesar de estas preocupações serem de ordem nacional, não 
deixam de ter reflexos na situação do concelho que sente os mesmos problemas, 
considerando que para a bancada da CDU a grande preocupação é sobretudo a da 
qualidade do ensino. 
 
Mais solicitou informação sobre a abertura do ano letivo no concelho. 
 
- Luiz Batista: 
 
Referiu-se ao número elevado e anormal de comunicados trocados entre a Câmara 
Municipal e as Associações de Pais, os quais marcam em seu entender, negativamente o 
arranque do ano letivo, nomeadamente no que diz respeito às AEC e CAF no ensino 
básico. Tendo as CAF sido desenvolvidas até agora pelas Associações de Pais, qual a 
razão objetiva para a Câmara chamar a si, este ano, esta atividade. 
 
Questionou também sobre se as verbas pagas pelos pais cobrem as despesas efectuadas 
e se não, qual a rubrica orçamental onde se encontra inscrita a despesa. 
 
Quanto às AEC, se a promoção destas é, segundo a lei, da responsabilidade do 
Agrupamento de Escolas e as autarquias apenas parceiros para a sua prossecução, não 
entende porque se demitiu a Câmara desta responsabilidade. 
 
Gostaria também de perceber melhor a que se referia o Vereador Paulo Machado na 
reunião de Câmara no Samouco quando este deu conhecimento que teria que responder 
com o seu património pessoal relativamente à gestão do seu pelouro. 
 
A terminar, solicitou também informação sobre o ponto de situação em que se encontra 
a proposta tomada na reunião de Câmara realizada na Fonte da Senhora, quanto à posse 
administrativa de uma parcela de terreno na Quinta da Pacheca. 
 
 
Ao abrigo da alínea e) do nº 2 do artigo 18º do Regimento registaram-se as 
seguintes intervenções: 
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- Francisco Giro: 
 
Na qualidade de representante da Assembleia Municipal na Comissão Alargada da 
Proteção de Crianças e Jovens de Alcochete, informou que decorreram duas reuniões 
desta Comissão, nos dias 14 de julho e 15 de setembro, tendo esta última terminado 
durante a manhã de hoje. Referenciou esta iniciativa pelo trabalho que lá foi 
desenvolvido e também para lamentar que tem sido difícil haver “quórum” para as 
mesmas poderem funcionar, pelo que entende ser necessário refletir o este assunto. 
 
- Luiz Batista: 
 
Pela bancada do PSD saudou o recomeço das obras do Centro Escolar de S. Francisco, 
não deixando contudo de salientar que caso o PSD fosse responsável pela Câmara teria 
sido outro o procedimento adotado. 
 
- Raquel Prazeres: 
 
Esclareceu que tem estado presente nas reuniões da CPCJ dizendo também que quando 
não pode comparecer, tem a preocupação de antecipadamente avisar. 
 
 
Ao abrigo da alínea f) do nº 2 do artigo 18º do Regimento registaram-se as 
seguintes intervenções: 
 
- Fernando Leiria em nome da CDU apresentou uma proposta de Moção sobre a 
“Manifestação de 1 de Outubro”. 
 
Submetida a proposta à discussão registaram-se as seguintes intervenções: 
 
- Luiz Batista: 
 
Rejeita a moção, porque entende que o país não precisa de manifestações de rua, mas 
sim de trabalhar para enfrentar a grave crise que atravessa. 
 
- Fernando Leiria: 
 
Lamentou a rejeição pelo facto de se invocar que os motivos não são verdadeiros. 
Chamou a atenção para o facto de estar em causa o poder democrático. 
 
- Luiz Batista: 
 
Frisou que não foi o PSD que pediu a intervenção do FMI, embora sejam governos do 
PSD que têm de implementar as medidas, frisando que o atual governo tratou de tomar 
medidas para antecipadamente proteger os mais desprotegidos. 
 
- Fernando Leiria: 
 
Considera ser da maior importância que as pessoas se manifestem na rua e que façam 
“barulho”, contra as medidas de austeridade anunciadas. 
 



Ata nº 04/11 
Sessão de 11.09.22 

6

 
Submetida à discussão e votação, foi aprovada por maioria, com 2 votos contra (PSD), 6 
abstenções (PS) e 13 votos a favor da CDU. 
 
Fernando Pinto fez declaração de voto em nome do PS. 
 
 
PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES DA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Sucintamente informou e esclareceu o seguinte: 
 
Começou por fazer um enquadramento factual que é transversal aos 308 municípios 
portugueses. O modelo de financiamento para o poder local está manifestamente 
desajustado da realidade, dado que o atual modelo assenta a sua filosofia no setor 
imobiliário e da construção civil, o que pode ser perverso para as autarquias que se 
preocupam com as questões de ordenamento do território. 
 
Até final de 2008 a Câmara estava com percentagens de execução de despesa que 
ultrapassavam os 100%, o que permitia um poder e disponibilidade altamente invejável. 
Nessa conjuntura de pré-crise a Câmara pagava a fornecedores em média a 90 dias e 
para os de Alcochete e Montijo pagava a 30 dias. Havia também um depósito a prazo 
que se manteve até quase ao final de 2010 porque a disponibilidade de tesouraria o 
permitia. 
 
2009 foi um ano terrível em termos financeiros, porquanto até 31 de Maio foram 
recebidas menos verbas (sensivelmente, um milhão de euros), comparativamente com o 
período homólogo do ano anterior, começando a partir desta data o processo de crise 
relativamente à Câmara Municipal de Alcochete. O ano de 2011 ao contrário das 
expectativas não obstante as dificuldades, foi apesar de tudo muito melhor que 2009, 
mas o ano de 2010 é dramático. Os sucessivos PEC’S alteraram a lei do orçamento do 
estado que cortou verbas a descentralizar. Alcochete é o quarto município do continente 
que menos verbas recebe do orçamento de estado, concluindo-se que a Câmara vive de 
outros pilares financeiros como sejam: o IMI, IMT e taxas de loteamento e obras 
particulares. Destes pilares, três colapsaram e o orçamento do estado não responde às 
nossas necessidades. 
 
Toda esta situação tem levado a protelar o pagamento a fornecedores que estão neste 
momento com cerca de um ano de atraso. 
 
O grau de execução global é de cerca de 39%; as de capital ascendem a 20% e as 
despesas correntes têm um grau de execução de 50%; em receitas correntes um grau de 
execução de 50% e de capital 24%, sendo que o saldo atual até ao dia de hoje de situa 
nos 41%. 
 
Esclareceu também o ponto de situação face à posse administrativa do terreno em S. 
Francisco, frisando que a Câmara prefere tentar chegar a uma plataforma de 
entendimento e de consenso em detrimento da judicial. 
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Respondendo a Fernando Pinto disse que apesar de terem passado dois anos a 
Conservatória do Registo Predial de Alcochete ainda não procedeu ao respetivo registo. 
 
Voltou a explicar todo o processo de construção do centro escolar de S. Francisco 
salientando que o processo desenvolvido foi transparente e no superior interesse das 
crianças que o irão frequentar e que o mesmo dignificará o nosso parque escolar. 
 
- Vereador Jorge Giro: 
 
Voltou uma vez mais a esclarecer Raquel Saraiva quanto ao problema por ela 
apresentado, salientando no entanto, que embora do ponto de vista físico não pareça 
haver avanços, ao nível burocrático tem havido, esperando que em breve se encontre 
uma solução. 
 
Quanto à estação elevatória da Pacheca informou que a Câmara está muito interessada 
na sua resolução, se bem que os esgotos não estejam a ser canalizados para a via 
pública. Após a resolução do problema as ligações serão feitas à ETAR. 
 
- Vereador Paulo Machado: 
 
Esclareceu que a Câmara recebeu uma comunicação da IGAL dirigida ao vereador do 
pelouro do pessoal, chamando a atenção para a aplicação da lei 12-A (Sistema e 
Avaliação de Desempenho dos trabalhadores), o qual permite aos executivos tomar uma 
medida intitulada “Gestão Opcionária”, que tem efeitos sobre a avaliação dos 
trabalhadores nos últimos 5 anos assim como proceder à sua promoção de acordo com 
as suas categorias remuneratórias. A indicação recebida da IGAL dizia que os 
municípios que tivessem feito uma leitura restritiva da legislação, poderiam incorrer em 
crime de peculato por se considerar que a Opção Gestionária não integrando todas as 
dimensões do SIADAP, corriam o risco de sanções remuneratórias, indo ao ponto de 
solicitar aos eleitos que respondessem com o seu património pessoal. Pelo atrás exposto, 
concluiu que não lhe foi instaurado qualquer processo. 
 
Se para o PSD os trabalhadores são “gorduras”, para este executivo não são e tudo farão 
para garantir a legalidade, a dignidade e o respeito pelos trabalhadores enquanto 
trabalhadores públicos. 
 
Em termos de educação, o que motiva a Câmara é a defesa da escola pública, pelo que a 
Câmara não se demite nem se demitirá das suas obrigações nesta matéria. As políticas 
do anterior e atual governos têm sido lamentáveis. 
 
No concelho de Alcochete, o pré-escolar abriu sem problemas de maior e está a 
funcionar em condições, mostrando o que é o esforço da Câmara nesta área. 
 
Mais informou que em relação às AEC a situação está resolvida e que o único 
comunicado produzido pela Câmara está no site da Câmara. 
 
Em relação à CAF a Câmara decidiu celebrar um acordo com o Agrupamento de 
Escolas e o mesmo apoio funciona em todas elas. Para a contratação de pessoal 
recorreu-se ao CENSA e à Fundação João Gonçalves Júnior. 
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Terminou a dizer que não se pode impor a uma autarquia aquilo que vai contra os seus 
princípios. 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Referiu que esteve atento a toda esta temática, salientando que as relações entre 
instituições é completamente diferente das relações pessoais. Não se sente melindrado 
quando confrontado com diferentes sentimentos das diversas estruturas representativas 
dos pais e encarregados de educação, com excepção da FERSAP, que acusou o 
Presidente da Câmara e o Vereador Paulo Machado de serem partes interessadas na 
decisão, pelo facto de o Vereador ser também representante da Câmara na Direcção da 
Fundação João Gonçalves Júnior, insinuando por isso, poder haver matéria de 
responsabilização criminal, o que levou o Presidente da Câmara a esclarecer a 
participação da Câmara e do Vereador naquela instituição e a acrescentar que a atitude 
da FERSAP é que é altamente difamatória e passível de responsabilização criminal. 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 
 
Registaram-se os seguintes pedidos de informação: 
 
- Sr. Sérgio Simões: 
 
Lembrou o executivo que não é só a escola E.B.2,3 El-Rei D. Manuel I que apresenta 
problemas (da responsabilidade da tutela), mas também as escolas do ensino básico, as 
quais todas elas praticamente têm mais de 30 anos, não tiveram praticamente obras de 
conservação e são responsabilidade da autarquia. 
 
Classificando o Centro Escolar de S. Francisco como escola fantástica, que razões 
levam a que as outras continuem com más condições, não entendendo assim, a 
discrepância existente. 
 
- Sr. João Gauteax: 
 
Alertou para a falta de auxiliares na CAF no Samouco e perguntou como se irá proceder 
à mudança de instalações para o Centro Escolar de S. Francisco, dado o apertado 
calendário entre o términus da obra e a abertura do 2.º período do ano letivo. 
 
- Carlos Prates: 
 
Chamou a atenção para a falta de segurança existente na portaria para controlo de 
entradas e saídas da escola E.B. 2,3 El-Rei D. Manuel I. Este seria talvez um problema 
sobre o qual a FAPEECA se poderia debruçar e tentar arranjar solução, sendo que 
também a Câmara poderá tentar intervir para resolução do problema. 
 
- Mónica Garcia: 
 
No ano anterior participou em várias reuniões por causa das AEC com o Dr. Paulo 
Machado, tendo este informado que foram destinadas para o seu funcionamento verbas 
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da autarquia como complemento das transferidas pelo Ministério da Educação. Não 
sendo necessárias as verbas para este ano e tendo em conta que faz falta pessoal auxiliar 
tanto na CAF da escola D. Manuel como na de S. Francisco, perguntou se as verbas não 
poderiam ser afetas para colmatar esta falta. 
 
- Sr.Orlando Rúbio: (Presidente da Associação de Pais de S. Francisco): 
 
- Perguntou se o Presidente da Câmara se revia na forma como o Vereador Paulo 
Machado conduziu o processo das AEC. 
 
- Sr.ª Elisabete Simões (Presidente da Associação de Pais da escola do Monte Novo): 
 
Perguntou qual o futuro desta escola, dado que saem turmas e não se iniciam outras. 
 
- Sr.ª Silvie Costa (Presidente da FAPEECA): 
 
Esclareceu que o problema da segurança na portaria da escola D. Manuel I constitui 
uma preocupação para o qual a FAPEECA já tentou arranjar solução. Porém ainda não 
conseguiu, dado que o problema se prende com o facto de os materiais informáticos de 
entradas e saídas que já tem muitos anos ser incompatível com os produtos atualmente 
no mercado. Apesar de também haver pais que se prontificaram a ajudar, a verdade é 
que ainda não foi possível ultrapassar a situação. 
 
Seguidamente explanou detalhadamente a problemática já conhecida que se estabeleceu 
entre a FAPEECA e a Câmara Municipal que corresponde a um conjunto de 
preocupações que as Associações de Pais colocaram à relativamente às AEC. 
 
Apelou a uma plataforma de entendimento porque a via judicial cria tensões 
desnecessárias e em parte tudo se fica a dever à falta de experiência das Associações de 
Pais nestas matérias, tanto mais que basicamente a FAPEECA nunca deixou de ser 
promotora. Mais disse, que contrariamente ao que o vereador Paulo Machado informou, 
o pedido de desculpas foi feito pela FAPEECA. 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Em resposta esclareceu que a política de educação do município está plasmada na carta 
educativa que prevê a construção de dois centros escolares: o de S. Francisco e o da 
Quebrada Norte. O de S. Francisco custará à autarquia mais ou menos dois milhões 
novecentos e noventa e seis mil euros e apenas terá uma comparticipação de Fundos 
Comunitários de quatrocentos e cinquenta mil euros e do Programa de Alargamento da 
Rede Escolar de duzentos e cinquenta mil euros. O mesmo se irá passar aquando da 
construção do da Quebrada Norte. Frisou que apenas quando este centro escolar for 
construído, se procederá à requalificação da escola do Monte Novo. 
 
Outro projeto também considerado justificado e que terá uma maior comparticipação de 
Fundos Comunitários é o da Regeneração da Frente Ribeirinha de Alcochete. 
 
- Vereador Paulo Machado: 
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Informou que o reforço de pessoal não docente vai ser feito e os procedimentos já estão 
em curso. 
 
Quanto à retratação pública por parte da FAPEECA a mesma deveria ser feita porque 
isso era expectável, explicando de seguida os moldes em que a mesma deveria 
acontecer, contrariamente à forma como foi elaborada. Considerou assim que não foi 
reposta a dignidade nesta matéria porque o pedido de desculpas não foi aceite pelo 
executivo. 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Reforçou que não entende porque é que o Acordo que sempre funcionou bem no ano 
anterior e que está em vigor, celebrado entre a Câmara, a FAPEECA, a Fundação João 
Gonçalves Júnior e o Agrupamento de Escolas foi denunciado unilateralmente (pela 
FAPECA). Este facto, deu origem a que a Fundação João Gonçalves Júnior na plenitude 
dos seus direitos ter suscitado a ação judicial civil por danos causados à instituição. 
 
 
 
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 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 – IMPOSTO MUNICIPAL DE IMÓVEIS PARA O ANO DE 2012 
 
Submetida à discussão, o Presidente da Câmara informou que ao fazer anteriormente o 
enquadramento da situação financeira da Câmara Municipal, ficou explicado o motivo 
que leva a aplicar os limites máximos. Apesar de ser o imposto com receita mais 
estável, comparando com 2008, também apresenta uma redução significativa. 
 
Submetida à votação, a proposta foi aprovada por maioria, com 6 abstenções (PS) e 15 
votos a favor (CDU e PSD). 
 
 
PONTO 3 – LANÇAMENTO DE DERRAMA PARA 2012 
 
Submetida à discussão usou da palavra o Presidente da Câmara explicando que durante 
o ano de 2010 a execução global ascendeu a mais ou menos trezentos mil euros, em 
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Agosto de 2011, o que comparando com o período homólogo ao ano anterior, 
demonstra que também nesta receita se tem registado um decréscimo. 
 
Submetida à votação, a proposta foi aprovada por maioria, com 6 abstenções (PS) e 15 
votos a favor (CDU e PSD). 
 
 
PONTO 4 – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DO IRS PARA 2013 
 
Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta por 
unanimidade. 
 
 
PONTO 5 – ALTERAÇÃO AO CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO COM 
A CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA ENTRE TEJO E SADO, CRL – 
REAFETAÇÃO DA QUANTIA OBJETO DE MÚTUO 
 
 
Colocadas as propostas à discussão, verificaram-se as seguintes intervenções: 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Sucintamente informou que a Câmara celebrou este contrato com dois objetivos: um 
com uma verba mais significativa para suportar o esforço financeiro da autarquia no que 
respeita à construção do centro escolar de S. Francisco e o outro objetivo era a 
construção do reservatório elevado na freguesia de Samouco. 
 
Acontece que o segundo contrato de trabalhos a mais da construção do Fórum Cultural 
de Alcochete não obteve o visto por parte do Tribunal de Contas. A firma Teixeira 
Duarte (construtora do edifício) recorreu às instâncias judiciais e a Câmara interpôs os 
recursos possíveis, que não foram aceites, sendo confrontada com uma condenação ao 
pagamento da mesma. 
 
Expirado o prazo de carência do empréstimo contraído em 2005 para o pagamento do 
valor referido e dada a dramática conjuntura que o país atravessa, teve que se avançar 
para esta decisão. Lamenta profundamente, pelo conhecimento que tem, da importância 
que o equipamento representa para a população da freguesia do Samouco, a Câmara não 
vislumbra outra hipótese que não seja submeter ao executivo e à Assembleia Municipal 
a reafetação da verba para construção do reservatório para pagamento da verba que 
resulta da condenação imposta pelo Tribunal. 
 
- Miguel Boieiro: 
 
Apesar de reconhecer a utilidade do Fórum, não deixou de salientar que este tem 
despesas de funcionamento e de conservação muito elevados. 
 
- Luiz Batista: 
 
Em relação aos montantes em causa, existe uma diferença entre o valor orçamentado 
para a obra e o valor a pagar, decidido pelo Tribunal. Se o restante ficará afeto à 
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construção do centro escolar de S. Francisco e este já está orçamentado, para que se vão 
pagar juros sobre o valor a mais? 
 
Quanto à solução encontrada, não poderia a Câmara ter alienado algum património? 
 
- António Almeirim (Presidente da Junta de Freguesia de Samouco) 
 
Disse que apenas foi informado desta situação aquando da realização da reunião de 
Câmara no Samouco, confessando que levou “um murro no estômago”. Na qualidade de 
Presidente da Junta compete-lhe defender os interesses da população e ao longo destes 
anos enquanto autarca nunca foi movido por motivos pessoais mas sim políticos e esta 
questão é política e apenas por isso é obrigado a concordar com a proposta da Câmara 
dado estar em causa o bom nome da Câmara Municipal. 
 
Contudo, solicitou na referida reunião que fosse feita uma informação séria, real 
indicando os nomes dos culpados por esta situação. 
 
- Francisco Giro: 
 
Considerou óbvio que a população do Samouco vai ficar prejudicada e informou que a 
bancada do PS não concorda com o procedimento que no passado foi adotado. Apesar 
de tudo isto, considera que o equipamento acaba por promover a cultura em Alcochete e 
a sua identidade cultural. 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Respondendo a Luiz Batista, explicou relativamente ao contrato de mútuo e aos fins a 
que ele se destina que a Câmara apenas pagará juros sobre o capital que solicitar. Neste 
momento ainda nem se sabe qual o valor do remanescente nem tão pouco se o haverá. 
 
Mais informou que se a Assembleia Municipal aprovar a reafetação, será necessário 
solicitar à Caixa de Crédito Agrícola um aditamento ao contrato original, cuja minuta 
será aprovada o mais rapidamente possível em reunião de Câmara e posteriormente 
remetida a visto prévio do Tribunal de Contas. 
 
A eventual afetação do remanescente ao centro escolar de S. Francisco foi para não 
complicar mais os fins do contrato. 
 
Não concorda com a alienação de património como solução, dado ser um procedimento 
moroso e no final sujeito a não haver interessados. 
 
A terminar informou que em tempo oportuno a Câmara informará a população do 
Samouco. 
 
Submetida à votação, a proposta foi aprovada por maioria, com 19 votos a favor (CDU 
e PS) e 2 abstenções (PSD). 
 
Ana Brandão fez Declaração de Voto em nome da CDU. 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 
 
Registaram-se as seguintes intervenções: 
 
- D. Silvie (Presidente da FAPEECA): 
 
Voltou a questionar a Câmara relativamente à sua intervenção nas AEC. Relativamente 
ao pedido de desculpas acrescentou que o mesmo foi elaborado com o que ficou em acta 
e que também a FAPEECA se sentiu ofendida. 
 
 
De seguida o Presidente da Assembleia Municipal propôs a continuação dos trabalhos 
para além da hora regimental, o que foi aceite por unanimidade. 
 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Voltou a reforçar a sua estranheza pelo facto de o Acordo em vigor ter sido rescindido 
unilateralmente, dado que continua sem perceber o porquê desta atitude. 
 
- Vereador Paulo Machado: 
 
Esclareceu que a Câmara decidiu porque assim o entendeu; por decisão própria que 
submeteu a reunião de Câmara. As entidades públicas decidem quando entendem que 
têm condições legais para o fazer. Contudo, uma das razões que impeliu a tomar esta 
decisão deveu-se ao facto de existirem algumas denúncias que embora anónimas lhes 
foi dado algum enquadramento, tais como falta de enquadramento de qualquer tipo de 
vínculo de trabalho que configurasse a proteção de crianças e adultos em trabalho. 
Outras denúncias prendem-se com a falta de passagem de recibos comprovativos do 
pagamento das verbas efetuadas pelos pais. 
 
A título de reparo político salientou que os ATL,CAF são serviços oferecidos por um 
conjunto de parceiros distintos e o que não pode ser aceite é que as Associações de Pais 
possam dar respostas completamente díspares à comunidade das de outros parceiros. 
 
Esclareceu ainda que lamentavelmente não existem atas das reuniões, de acordo com a 
informação obtida, em virtude de não ter sido indicado nenhum secretário. 
 
 
 
 

 
PERÍODO DE ANTES DE ENCERRAR A SESSÃO 

 
Foram registadas as seguintes intervenções: 
 
- Luiz Batista: 
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Fez um reparo comparando o tempo que usou para fazer uma pergunta e o tempo de 
resposta utilizado pelo vereador Paulo Machado sem contudo o mesmo ter respondido 
diretamente. 
 
- Raquel Saraiva: 
 
Informou que desconhecia o processo que foi discutido nesta Assembleia ao nível da 
Educação e embora concorde com os princípios do vereador Paulo Machado, entende 
que o processo foi mal conduzido por ambas as partes, mas sobretudo pela parte do 
vereador, porque tem mais experiência nestas matérias. 
 
 
ATA EM MINUTA 
 
Seguidamente procedeu-se à leitura da acta 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 ata 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os membros da Mesa. 
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