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Aos vinte e oito dias do mês de dezembro 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, 
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; Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres; Olívia 
Maria Nobre Mateus da Silva; Ana Paula Zeverino Gonçalves; António Luís Lucas 
Rodrigues; Rodolfo Soares Marques Pereira; 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; Maria de Fátima Maduro Gregório Soares, Joana Coelho 
Grácio Roque Lino.  
 
 
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). 
 
Faltaram a esta sessão: 
 
- José Luís Nunes Catalão, que justificou por escrito a sua ausência, por se encontrar 
ausente do concelho, o que foi aceite por unanimidade, tendo sido substituído por 
Manuel Fradiano. 
 
- 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. 
 
 
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. 
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Não compareceu a Vereadora Susana Isabel de Freitas Custódio por se encontrar de 
licença por 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 22 de setembro 2011 
 
Submetida à discussão e votação, foi a mesma aprovada por maioria, com 16 votos a 
favor e 2 abstenções (Joana Lino e António Luís Rodrigues por não terem estado 
presentes). 
 
 
Ao abrigo da alínea d) do nº 2 do artigo 18º do Regimento registaram-se as 
seguintes intervenções: 
 
- Ana Brandão: 
 
Solicitou que fosse feito um ponto de situação relativamente ao Centro Escolar de S. 
Francisco. 
 
- Francisco Giro: 
 
Referiu um artigo publicado no “IN Alcochete” sobre o CLAS que avança com projetos 
na área social e informando que o Plano de Ação irá em 2012 ser realizado com 3 
projetos. Contudo, parece-lhe que já o Plano de 2011 contemplava 2 dos projetos 
indicados, pelo que perguntou se é para haver continuidade ou se é para dar início aos 
projetos que não foram contemplados em 2011. 
 
 
Ao abrigo da alínea e) do nº 2 do artigo 18º do Regimento registaram-se as 
seguintes intervenções: 
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- Luiz Batista: 
 
Afirmou que o Presidente da Câmara em ato de deliberação tem frequentemente 
utilizado determinado tipo de observações em relação ao PSD /Alcochete que não são 
verdadeiras. Como exemplo, referiu que na última reunião de Câmara, em dado 
momento, o Presidente da Câmara referiu que o PSD/Alcochete era favorável à junção 
dos municípios de Montijo e Alcochete, quando o que aconteceu, é que foi publicado na 
comunicação social um artigo de um militante do PSD e que neste partido há liberdade 
de expressão. Nunca a concelhia do PSD/Alcochete fez tal afirmação. 
 
Face a esta explicação, entende que o Presidente da Câmara não pode trazer para a 
discussão esta matéria, dado a mesma não corresponder à verdade. 
 
- António Almeirim (Presidente da Junta de Freguesia de Samouco): 
 
Deu conhecimento das conclusões do XIII Congresso Nacional da ANAFRE, que fica 
anexo a esta ata como Doc.3. 
 
- Francisco Giro: 
 
Voltou uma vez mais a frisar o problema das presenças/ausências dos elementos desta 
Assembleia da CDU e PSD na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, solicitando 
uma reflexão sobre o assunto. 
 
Justificou a sua ausência na reunião convocada pelo Presidente da Câmara para 
discussão dos documentos previsionais para cumprimento do Estatuto da Oposição. 
 
 
Ao abrigo da alínea f) do nº 2 do artigo 18º do Regimento registaram-se as 
seguintes intervenções: 
 
Por Francisco Giro, foi apresentado em nome do PS um Voto de Congratulação sobre o 
“Prémio da Qualidade do Distrito de Setúbal – Rede de Bibliotecas de Alcochete”. 
 
Submetido à discussão, o Presidente da Assembleia Municipal de Alcochete propôs que 
ficasse expresso no texto que é a Assembleia Municipal de Alcochete que propõe, o que 
foi aceite por unanimidade. 
 
De seguida foi colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 
 
 
- Por Francisco Giro, foi apresentado em nome do PS um Voto de Pesar pelo 
falecimento de Vaclav Havel.(Doc 4) 
 
Submetido à discussão e votação, foi rejeitado por maioria, com 14 votos contra (CDU) 
e 9 votos a favor (PS e PSD). 
 
 
De seguida foram lidas duas propostas de moção sobre o mesmo tema, a saber: 
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- Por Luiz Batista e em nome do PSD foi apresentada uma proposta de moção 
denominada “Reformar para melhorar e desenvolver o Poder Local”. 
 
- Por Raquel Prazeres e em nome da CDU, foi apresentada uma proposta de moção 
sobre o “Documento Verde da Administração Local e Orçamento do Estado”. 
 
Submetida à discussão a 1.ª proposta,  registaram-se as intervenções de : 
 
- Fernando Leiria: 
 
Informou já ter dito e escrito muito acerca deste assunto e que a posição da CDU é 
muito clara na moção que apresenta, o que não é forçosamente o mesmo que é 
defendido na moção do PSD. 
 
- António Almeirim: 
 
Referiu a afirmação de outro membro da Assembleia o qual dizia que há 308 municípios 
que não prestam contas e tal tipo de afirmações não devia ser permitida apesar de haver 
liberdade e de expressão. Salientou, que é necessário não esquecer que não foi o Poder 
Local o causador do atual estado deficitário em que o país se encontra. Na Europa dos 
27, Portugal é o país que temo menor número de autarquias.  
 
Mais afirmou que enquanto Presidente da Junta de Freguesia subscreve o documento da 
ANAFRE e que votará contra a moção do PSD. 
 
- Joana Lino: 
 
Entende que as moções apresentadas resumem as versões de cada bancada 
relativamente a este assunto. Apesar de não concordar na íntegra com o documento em 
causa, realça que as freguesias constituem a forma mais próxima dos cidadãos e também 
que  estas não implicam um gasto de verbas que necessite ou obrigue a esta 
extinção/fusão à pressa. 
 
Na sua opinião era mais urgente dar prioridade ao Setor Empresarial do Estado. 
Também concorda com a proposta de haver executivos de uma só cor, porque quem 
ganha é quem vai ter de assumir a responsabilidade decisões que adotar e executar. A 
Assembleia Municipal servirá para fiscalizar a atividade da Câmara Municipal e é onde 
estarão representadas as forças políticas. 
 
Submetida à votação, a proposta foi rejeitada com 14 votos contra (CDU), 7 abstenções 
(PS) e 2 votos a favor (PSD). 
 
Joana Lino fez declaração de voto em nome do PS. 
 
Submetida à votação a 2.ª moção, foi a mesma aprovada por maioria, com 2 votos 
contra (PSD), 7 abstenções (PS) e 14 votos a favor (CDU). 
 
Joana Lino fez declaração de voto em nome do PS. 
 
- Por Isabel Ferreira Trindade, foi apresentada uma saudação “Aos Trabalhadores”. 
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Submetida à discussão e votação, foi aprovada por maioria, com 2 votos contra (PSD), 7 
abstenções (PS) e 14 votos a favor (CDU). 
 
 
PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES DA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Sucintamente informou e esclareceu o seguinte: 
 
Relativamente às obras de  construção do Centro Escolar de S. Francisco, informou que 
após as vicissitudes iniciais, nesta data o Centro Escolar é já uma realidade dado estar 
praticamente concluído, tal como foi constatado na visita realizada no dia 22 de 
Dezembro.  
 
Considerou ser um equipamento de excelência, não havendo no distrito de Setúbal outro 
igual e realçando que se trata do maior investimento de sempre da Câmara Municipal de 
Alcochete. No momento, vai servir as crianças de S. Francisco, mas pretende-se muito 
mais, ou seja que venha a servir as crianças de todo o concelho, dado os extraordinários 
recursos de que dispõe.  
 
Respondendo a Luiz Batista disse que quase entende a sua intervenção como uma 
reprimenda, mas esclareceu que politicamente as referidas afirmações, escritas e ditas 
por um militante do PSD que é também dirigente,  merecem o maior repúdio, porque só 
quem não conhece a História de Alcochete é que faz afirmações daquele teor.  Mais 
esclareceu, nunca ter dito que o PSD/Alcochete institucionalmente tenha formulado a 
agregação dos municípios de Alcochete e Montijo, não deixando de frisar contudo, que 
as mesmas constam da página oficial do PSD no Facebook e nunca foram contraditadas. 
 
Entende que Luiz Batista, na qualidade de Presidente da concelhia de Alcochete, 
deveria ter mantido distanciamento face à opinião do seu companheiro de concelhia, 
apesar de ser livre para ter as suas opiniões. 
 
Referiu já terem existido duas versões do documento verde; uma que levava à extinção 
da freguesia de Samouco )que originou a realização de um plenário de cidadãos na 
respetiva Junta de Freguesia) e outra que veio a alterar a anterior, levando a que a 
freguesia já não seja extinta. Lamentou em relação a esta versão que a mesma aquando 
da sua publicação não alertasse para o que mudava relativamente à 1.ª versão. 
 
Concorda com a reformulação do Setor Empresarial do Estado, lembrando até, que a 
CDU sempre pugnou para que a não existência de empresas municipais. 
 
Esclareceu também, que as autarquias locais não são as culpadas do défice. O nível de 
endividamento dos 308 municípios equivale a cerca de 8 milhões de euros. 
Comparando, por exemplo, com o que custam aos portugueses só as dívidas do BPN 
que são de 5 milhões de euros, claramente fica demonstrada a injustiça na aplicação das 
medidas de austeridade por parte do governo. 
 
- Vereador Paulo Machado: 
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Sucintamente informou e esclareceu o seguinte: 
 
Congratulou-se com a atribuição do Prémio da Qualidade, pela Associação de 
Municípios da Região de Setúbal. 
 
Respondendo a Francisco Giro, esclareceu que na verdade no Plano de 2011 já constava 
o voluntariado e o banco de ajudas técnicas. Este foi desenvolvido em parceria com a 
Escola Profissional do Montijo em relação à base de dados, mas por vicissitudes várias 
não foi possível concluir o projeto de base quer para o voluntariado quer para o banco 
de ajudas técnicas. Após serem ultrapassadas as várias vicissitudes irão avançar para a 
fase de projeto no terreno e informou que também se prevê uma loja social. 
 
Quanto à representação dos membros desta Assembleia Municipal na CPCJ, entende 
que esta Comissão é mais um dos enganos de parceria a nível nacional, porque na 
verdade, são as autarquias que asseguram as condições para estas trabalharem, de 
acordo com alguns exemplos que referiu. 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 
 
Registaram-se os seguintes pedidos de informação: 
 
- António Augusto: 
 
Apresentou uma reclamação face ao excessivo ruído noturno produzido pelo 
estabelecimento comercial “Associação de Danças Rocieras de Alcochete” (que se 
localiza próximo da sua residência) na qual informa das várias “démarches” já por si 
efetuadas para arranjar solução que coloque termo ao barulho junto à sua residência, o 
qual o impede de descansar e dormir, pondo desta forma, em causa, a sua saúde. 
 
Lamentou que face às suas reclamações, a Câmara tenha acabado por emitir um 
documento que permite a abertura do estabelecimento ao público sem hora limite de 
horário. 
 
Face a esta exposição, solicitou que a Assembleia Municipal tome as providências 
necessárias direcionadas à defesa do seu direito como cidadão, que lhe permita dormir e 
descansar. 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Informou que na verdade já se efetuaram algumas reuniões entre a Câmara Municipal e 
o senhor António Augusto. 
 
Mais afirmou que sempre foi frontal com este senhor e que sempre reconheceu ser o 
direito ao descanso, um direito inalienável. Contudo, a Câmara também tem todo o 
interesse em acarinhar uma associação de jovens que promove a cultura, 
independentemente de se gostar ou não do género musical. Torna-se assim urgente 
procurar um equilíbrio que satisfaça ambas as partes. 
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Do ponto de vista do licenciamento, a Câmara foi muito cautelosa nos pedidos e 
exigências que foram direcionadas à direção da Associação, no sentido de impedir que o 
ruído provocado pelo normal funcionamento do estabelecimento não ultrapassasse o 
legalmente exigido. Contudo, não deixou de chamar a atenção para o facto de ter 
conhecimento que, por diversas vezes, o ruído não provem do estabelecimento mas sim 
da via pública e nesta circunstância a responsabilidade é da GNR, que é a entidade com 
competência para atuar nestas situações. 
 
- Vereador Paulo Machado: 
 
Considerou inoportuna a forma utilizada pelo prof. António Augusto, que na cerimónia 
de entrega dos prémios da Mérito e Excelência, colocou um problema pessoal. 
 
Mais considerou que a sua presença nesta Assembleia é que é correta, dado tratar-se de 
um espaço próprio para apresentar questões pessoais. 
 
Explicou detalhadamente o que levou a Câmara a alterar o horário de encerramento do 
estabelecimento, inicialmente previsto até às 24:00 horas, tendo lido inclusive, o ofício 
que foi dirigido à GNR. 
 
Lamentou todos os prejuízos causados ao professor e também que não tenha sido 
possível criar laços de cordialidade e boa vizinhança entre a Associação e o queixoso. 
 
 
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 

 
Maria Amélia Faria do Partido Socialista, tomou assento na Assembleia no início do 
Período da Ordem do Dia. 
 
 
PONTO 1 – APROVAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E DEFINIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA 
FRENTE RIBEIRINHA DO CONCELHO DE ALCOCHETE: 
ALCOCHETE, PORTA DO ESTUÁRIO DA CIDADE DAS DUAS 
MARGENS 

 
Submetido à discussão, registaram-se as seguintes intervenções: 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Iniciou fazendo o enquadramento político da projeção sobre este assunto. Disse, tratar-
se de uma caraterização e de um diagnóstico e que é um instrumento estratégico que à 
semelhança do “Alcochete 2025” e da Avaliação Ambiental Estratégica e da Carta 
Ecológica Nacional, irá ser vertido para o processo de revisão do PDM. Torna-se 
urgente que a Assembleia Municipal delibere sobre esta matéria no presente ano. 
Acrescentou que este documento integra e coloca Alcochete no conceito do Arco 
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Ribeirinho Sul e que está para aprovação por parte do Governo a decisão final sobre o 
PROTAML, estando a Câmara expectante face à decisão. 
 
Esclareceu que o presente plano apresentado nesta Assembleia foi elaborado pela 
Parque Expo e é orientador. Depois de ser vertido para a revisão do PDM tem que ser 
apreciado, analisado e depois sujeito a decisão política. 
 
De seguida, passou a palavra ao arquiteto António Viegas, o qual apresentou em power 
point o referido plano. 
 
- Luiz Batista: 
 
Considerou o documento no seu conjunto, muito bem elaborado e que aponta de facto 
caminhos reais e muito concretos para Alcochete. Contudo, não percebe onde fica nesta 
temática o “Alcochete 2025”. Não lhe parece correta a hierarquia das ações, dado 
algumas já estarem a decorrer no terreno e ainda andarem a ser estudadas. 
 
A indicação de os condomínios privados como ponto fraco não é problema destes mas 
sim da forma desordenada como se transformam quintas de batatas em quintas de betão 
e que quem tem governado Alcochete não tem sabido resolver. 
 
Disse também que é tempo de se deixarem tábus em relação às questões militares (e 
gostaria de conhecer a posição da Camara) chamando a atenção para o facto de o estudo 
não falar na hipótese Portela +1, relativamente ao aeroporto. 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Frisou que tudo o que de bom Alcochete tem, se deve a quem a governou nos últimos 
anos no decurso do Poder Local Democrático. 
 
Uma vez mais explicou que o presente estudo faz um “zoom” sobre parte da frente 
ribeirinha e ainda sobre os núcleos urbanos de oeste para este, excluindo as 18 
intervenções do PARFA. 
 
Salientou contudo, que estes instrumentos não são imunes à capacidade de pensar de 
quem governa e que portanto o professor Augusto Mateus e a sua equipa e a Parque 
Expo recolheram muita informação que foi parte substantiva das suas propostas, nos 
compromissos eleitorais da força política que neste momento é maioritária nos órgãos 
do município de Alcochete e também em todo o pensamento interno que se foi 
produzindo na Câmara acerca de todas estas temáticas. 
 
A Câmara aguarda a decisão do PROTAML o qual irá servir para a produção do PDM- 
2.ª Geração, o qual servirá para projetar ainda mais Alcochete. 
 
 
Submetida à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 
 
Luiz Batista fez declaração de voto em nome do PSD. 
 
Fernando Pinto fez declaração de voto em nome do PS. 
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PONTO 2 – AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO 

DE MÉDIO E LONGO PRAZO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 
AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO DA FRENTE RIBEIRINHA DA 
VILA DE ALCOCHETE 

 
Submetida à discussão, registaram-se as seguintes intervenções: 
 
- Pedro Lavrado: 
 
Questionou se existe por parte da Câmara capacidade financeira e se foi avaliada a 
sustentabilidade financeira. 
 
- Raquel Saraiva: 
 
Perguntou o seguinte: 
 
- É mesmo necessário contrair um empréstimo?; – No atual contexto as obras são 
mesmo necessárias?; – Perdem-se verbas do QREN se não se contrair o empréstimo? 
 
- Luiz Batista: 
 
Considera as condições apresentadas pela entidade bancária perfeitamente leoninas. Um 
spread de 8,5% que dará uma taxa efetiva de 10,6% configura uma situação de poder 
conduzir a Câmara à ruína, porque no final o pagamento total será de 1 048 000 euros, 
dado que tem um período de carência de dois anos e no final será de mais do dobro do 
valor pedido pelo empréstimo. 
 
Na sua opinião é preciso saber parar quando não há dinheiro. 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Esclareceu que neste momento nenhuma Câmara tem sustentabilidade financeira, não 
por culpa da gestão própria de cada município, mas muito por culpa de uma Lei de 
Finanças Locais que nunca funcionou. Também os sucessivos PEC’S têm muita 
responsabilidade na destruição das capacidades de endividamento dos municípios e 
ainda a atual conjuntura económico-financeira. 
 
Recordou que as Câmaras são os principais utilizadores dos fundos comunitários e 
assim sendo, o estado português corre o risco sério de ter de devolver à Comissão 
Europeia milhares de milhões de euros pelo não aproveitamento das verbas. 
 
A Câmara está a solicitar à Assembleia que autorize a contração do empréstimo com as 
condições que resultam do mercado financeiro atual e teve a sorte de ter uma instituição 
de crédito que respondeu aos parâmetros colocados. 
 
Existem assim, 2 escolhas: ou preterir o programa de requalificação da frente ribeirinha, 
ou arriscar. Nestas condições a Câmara arrisca, até porque há variáveis que não se 
dominam e que correspondem a uma parte do esforço financeiro próprio da Câmara 
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para o desenvolvimento das ações estruturantes e portanto a verba pode até nem vir a 
ser necessária caso a taxa de comparticipação do QREN para a AML seja aumentada. 
 
A propósito, solicitou os bons ofícios do PSD/Alcochete para conseguir a verba que o 
Ministério da Saúde deve à Câmara pela construção da Extensão do Centro de Saúde de 
Alcochete na freguesia de Samouco. 
 
Submetida à votação, a proposta foi aprovada por maioria, com 2 votos contra (PSD) e 
22 votos a favor (PS e CDU). 
 
Luiz Batista fez declaração de voto em nome do PSD. 
 
Pedro Lavrado fez declaração de voto em nome do PS. 
 
 
PONTO 3 – 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 4 – REGULAMENTO DE GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA 

PISCINA MUNICIPAL DE ALCOCHETE – ALTERAÇÕES 
 
Submetida à discussão, usou da palavra o Vereador José Luís Alfélua para esclarecer 
que o regulamento já não era alterado há algum tempo e que no dia-a-dia da piscina já 
se verificavam situações que não estavam contempladas, daí a necessidade de promover 
algumas alterações. 
 
Submetida à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 
 
 
PONTO 5 – REGULAMENTO DA CASA DE VELÓRIO 
 
O Vereador Jorge Manuel Giro solicitou que fossem consideradas algumas retificações, 
nomeadamente nos artigos 1.º, 5.º e 6.º, as quais não alteram o seu significado, mas 
antes o complementam. 
 
Submetida à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 
 
 
PONTO 6 – REGULAMENTO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO 
MUNICÍPIO DE ALCOCHETE 
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Antes de submeter a proposta à discussão, o Presidente da Assembleia Municipal, 
informou de um pedido remetido por ofício, pela Câmara Municipal de Alcochete, no 
sentido de retirar o artigo 120.º e renumerar os artigos seguintes, o que foi aceite. 
 
De seguida registaram-se as intervenções de: 

 
- Luiz Batista: 
 
Na sua opinião a cláusula introduzida que refere o benefício de isenção para as 
instituições, não refere a consequência que poderá advir do facto, se forem 
ultrapassados os limites indicados. Também entende que estas isenções deveriam 
figurar como doações às instituições. 
 
- Vereador Jorge Giro: 
 
Descreveu as várias etapas deste regulamento e o que do ponto de vista legal levou à sua 
promoção. 
 
Submetida a proposta à votação, foi aprovada por unanimidade. 
 
 
PONTO 7 – PROTOCOLOS DE DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE NAS JUNTAS DE 
FREGUESIA DO CONCELHO 

 
Submetida à discussão, registaram-se as seguintes intervenções: 
 
- Fernando Pinto: 
 
Dada a situação económica, entende a redução de verbas a que a Câmara se viu 
obrigada a proceder e que foi na ordem dos 20%. Também reconheceu as dificuldades 
acrescidas que as três juntas de freguesia vão ter para desenvolver a sua atividade.  
Elogiou o espírito de abnegação e de algum voluntariado por parte dos executivos 
destas e apelou ao seu espírito de criatividade para continuarem a servir as populações 
como o têm feito até aqui. 
 
- Vereador José Luís: 
 
Informou que os protocolos em apreço são os que foram possíveis celebrar, dada a atual 
conjuntura económica. Apesar da redução, a Câmara procurou que não ficasse 
inviabilizada a ação das juntas de freguesia no prosseguimento do seu trabalho. 
 
- António Almeirim (Presidente da Junta de Freguesia de Alcochete): 
 
Agradeceu as palavras proferidas por Fernando Pinto e pela Câmara, no reconhecimento 
do trabalho desenvolvido em prol das populações. 
 
- Presidente da Câmara: 
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Lamentou não existir uma Lei de Finanças Locais que dignifique as câmaras e as juntas 
de freguesia e a propósito solicitou que fosse indicado por estas quanto é que receberam 
em 2011 e quanto vão remeter em 2012 do Fundo Financeiro de Freguesias e da 
Câmara, para se perceber bem quem dignifica estes órgãos. 
 
 - António Almeirim (Presidente da Junta de Freguesia de Alcochete): 
 
Informou que do Fundo Financeiro de Freguesias vão receber 35 490 euros e da Câmara 
Municipal 90 400 euros. 
 
Submetida à votação, a proposta foi aprovada por maioria, com 2 abstenções do PSD e 
22 votos a favor da CDU e PS. 
 
 
PONTO 8 – ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE ALCOCHETE NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
O assunto foi retirado da reunião, dado que por força da lei é o Presidente da 
Assembleia que representa esta no Conselho Municipal de Educação. 
 
 
PONTO 9 – GRANDES OPÇÕES DO PLANO, PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS, ATIVIDADES MAIS RELEVANTES PARA 
OS ANOS DE 2012-2015; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2012 
E MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2012 

 
O presidente da Assembleia propôs a discussão conjunta dos documentos, o que foi 
aceite, tendo-se registado de seguida as seguintes intervenções: 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Frisou que a conjuntura que se atravessa é extraordinariamente difícil do ponto de vista 
económico e financeiro. 
 
Lembrou que a crise em Alcochete começou em 2009, tendo sido um ano 
particularmente difícil, porque comparativamente com o período homólogo foi 
executada receita a menos, em cerca de um milhão e duzentos mil euros até 31 de Maio 
desse ano. 
 
Em 2010 e contrariando as expetativas foi menos gravoso do ponto de vista da execução 
de receitas do que o ano anterior. 
 
O ano de 2011 é do ponto de vista económico, financeiro e orçamental absolutamente 
dramático. A Lei de Finanças Locais não serve nem nunca serviu, porque nunca foi 
cumprida.  Os quatro pilares em que esta se baseia colapsaram e a transferência de 
verbas do Orçamento do Estado desceu quatrocentos e quarenta mil euros. 
 
Voltou a lembrar que apesar de Alcochete estar inserido na Área Metropolitana de 
Lisboa é contudo, o quarto município do país que menos verbas recebe do Orçamento 
do Estado. 
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De seguida descreveu de que forma se têm vindo a desenrolar as receitas provenientes 
do Imposto Municipal sobre Imóveis, Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa 
de Imóveis e as Taxas sobre Loteamentos e Obras Públicas. 
 
Lamentou que não haja crítica relativa aos pilares financeiros que não dependem das 
câmaras, mas sim, da aplicação da Lei de Finanças Locais, que também entraram em 
colapso. 
 
A concluir, informou que a disponibilidade orçamental da Câmara para 2012 será 
incomparavelmente menor do que para 2011, apesar da imposição do corte de subsídios 
de férias e de Natal aos funcionários, bem como da redução de cerca de 50% ao nível do 
trabalho extraordinário e ainda de um corte transversal em toda a atividade da Câmara, 
não esquecendo o corte de 20% às juntas de freguesia e de 50% ao movimento 
associativo. 
 
Relativamente ao investimento, a grande prioridade é a Educação, com a construção do 
Centro Escolar de S. Francisco e o desenvolvimento e conclusão dos projetos de 
execução para a construção do Centro Escolar da Quebrada Norte, em Alcochete. 
 
Também a regeneração urbana, neste momento circunscrita à vila de Alcochete, mas 
com tendências para se estender ao Centro Histórico do Samouco e de S. Francisco, 
bem como a requalificação da frente ribeirinha de Alcochete, que das 18 operações nela 
previstas, 14 são da responsabilidade da Câmara. Embora não seja possível concretizar 
todas elas existe disponibilidade por parte da CCDR para ampliar a Taxa de 
Compensação aos municípios que integram a AML.  
 
Uma outra prioridade é o planeamento e este já é transversal há vários anos. Considerou 
urgente a aprovação e entrada em vigor do PROTAML, a conclusão do “Alcochete 
2025”, a conclusão do Plano Estratégico desenvolvido pela ParqueExpo, a conclusão da 
avaliação ambiental estratégica e a conclusão da Reserva Ecológica Nacional e tudo isto 
vertido para o processo de revisão do PDM, para que o concelho possa ser ainda mais 
competitivo. 
 
A terminar, frisou que este Orçamento é muito difícil e que portanto o ano que se 
avizinha não será fácil e exigirá de todos nós, toda a vontade e disponibilidade física e 
intelectual para resolver os problema que se foram deparando e continuar a servir da 
melhor forma que sabem os interesses de Alcochete e das pessoas que são de Alcochete 
ou que aqui escolheram viver. 
 
- Pedro Lavrado: 
 
Constatou que em relação a 2011, o Orçamento aumentou cerca de 1,8%, ou seja 370 
mil euros e após a justificação do Presidente da Câmara, questionou se o aumento de 
24% nos encargos de instalações são despesas que não foram pagas; se 44% em limpeza 
e higiene também não foi pago e se 30% de aumento nas comunicações também não foi 
feito o pagamento. 
 
Considerou empoladas a previsão de receita no respeita a publicidade, ocupação da via 
pública, e nas taxas, multas e outras penalidades, depreendendo assim que a Câmara não 
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consegue controlar as despesas e tem por isso que arranjar receitas para poder fazer face 
às mesmas.  
 
Questionou também a que se refere a verba inscrita na rubrica “Aquisição de solos”? 
 
- Luiz Batista: 
 
Estranha o empolamento do Orçamento quando em todo o lado se faz contenção. 
Questionou também onde está contemplado e qual vai ser o esforço de pagamento da 
dívida a fornecedores, dado que está a aumentar. 
 
- Fernando Pinto: 
 
Atendendo ao atual contexto, considerou que o mesmo leva a que ano após ano, os 
agravamentos se superiorizem. Se o ano de 2011 foi mau prevê que o de 2012 também 
não será bom e o de 2013 ainda pior. Face a esta situação é necessário exigir uma gestão 
de grande contenção ao nível dos custos e por vezes os políticos tendem a escamotear as 
despesas em detrimento das receitas. 
 
Desta forma esperava uma maior contenção no Orçamento e não vislumbra nele em 
termos de coesão social uma preocupação permanente, dando como exemplo o 
realojamento de famílias. 
 
Informou também ter dúvidas relativamente às seguintes rubricas: previsão para obras 
particulares; aumento do subsídio de turno, géneros para confecionar, aumento de 
consumo de gasolina, aumento nos transportes escolares e redução na rubrica 
“vigilância e segurança”.  
 
No âmbito das receitas a rubrica “saneamento” não existia em 2011 e passa a constar 
em 2012 porquê? Se a construção civil está praticamente parada, não se percebe como 
aumenta a construção de ramais e a colocação de contadores. 
 
A finalizar considerou este Orçamento mais um exercício de contabilidade, do que um 
conjunto de vontades. 
 
 
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: 
 
Lembrou que a elaboração dos documentos previsionais tem regras e portanto torna-se 
necessário tentar uma nova abordagem não só no que diz respeito à dimensão da 
despesa, mas também no que é necessário à receita. 
 
Explicou já ter nesta sessão esclarecido muitos dos assuntos que foram agora 
levantados, dando como exemplo a rubrica dos “géneros alimentícios”, recordando que 
passa a existir porque a Câmara Municipal passa a gerir os refeitórios escolares. 
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Respondendo a Luiz Batista disse que por parte da Câmara existe também a necessidade 
de fazer transitar no exercício orçamental todos os compromissos assumidos e ainda não 
pagos. 
 
Apesar de os documentos traduziram um aumento de 300 mil euros, a verdade é que 
contemplam uma menor disponibilidade orçamental comparativamente ao ano de 2011 
e refletem a realidade, não havendo dívida de gaveta e omissão de passivo, situação 
encontrada quando chegou ao executivo. 
 
Uma vez mais voltou a informar o que levou à atual situação económica e financeira, 
afirmando que não é possível cortar mais. Na verdade não existe empolamento de 
receitas para realização de mais despesas. Também não pode ser imputado apenas à 
Câmara o passivo de 480 mil euros em 2011 e que em 2012 será superior. 
 
Toas as Câmaras estão no patamar mais baixo e não têm medidas políticas para resolver 
os problemas financeiros, contudo tentam resolver problema a problema. 
 
Respondendo a Pedro Lavrado esclareceu que tem havido um acréscimo nas taxas 
referentes a multas, ocupação da via pública e publicidade e que a verba para aquisição 
de terrenos de 65 mil euros e refere-se a terrenos em processos judiciais. 
 
Colocados à votação, as Grandes Opções do Plano (PPI e AMR) e Orçamento foram 
aprovados por maioria, com 14 votos a favor da CDU e 10 votos contra (PS e PSD). 
 
Fizeram declaração e voto: 
 
Fernando Leiria em nome da CDU. 
 
Francisco Giro em nome do PS. 
 
Luiz Batista em nome do PSD. 
 
Após esta votação, passou-se à votação do Mapa de Pessoal, tendo o mesmo sido 
aprovado por maioria, com 14 votos a favor (CDU), 8 abstenções do PS e 2 votos contra 
(PSD). 
 
Luiz Batista fez declaração de voto em nome do PSD. 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 
 
O senhor António Augusto voltou a usar da palavra para agradecer o esclarecimento do 
Presidente da Câmara e chamou a atenção para o período em que a medição de ruído é 
feita. 
 
Lamentou no entanto, o tom de voz que o Vereador Paulo Machado utilizou para lhe 
responder. 
 
- Vereador Paulo Machado: 
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Afirmou que não recebe lições de ética do senhor António Augusto e esclareceu uma 
vez mais o que levou à mudança de horário de funcionamento do estabelecimento. 
 

 
PERÍODO DE ANTES DE ENCERRAR A SESSÃO 

 
Foram registadas as seguintes intervenções: 
 
- Francisco Giro: 
 
Referiu o ofício remetido pelo Presidente da Câmara, no âmbito do Estatuto da 
Oposição, salientando que considera o prazo de envio do mesmo (2 dias) pouco 
razoável embora legal, tendo por isso recomendado que futuramente seja feito um 
contacto prévio para acertar a data e hora e só depois formalizar a reunião, juntando-se-
lhe os documentos que irão estar em apreciação. 
 
- Raquel Prazeres: 
 
Esclareceu que não recebeu qualquer convocatória para as reuniões da CPCJ, mas 
continua interessada em participar na mesma. 
 
- Luiz Batista: 
 
Informou que o PSD também não esteve representado nas reuniões da CPCJ porque o 
membro indicado era Pedro Nogueira que se encontra com suspensão de mandato. 
 
De seguida, leu um texto que não saiu publicado no espaço dedicado à Oposição no “IN 
Alcochete”, explicando serem os prazos de resposta à Câmara muito curtos. 
 
- António Almeirim (Presidente da Junta de Freguesia de Samouco): 
 
A propósito do que o PSD escreve, referiu um artigo publicado na comunicação social, 
da autoria do presidente da juventude do PSD, o qual culpa o presidente da Junta de 
Freguesia de Samouco pelos roubos que têm acontecido nesta vila, não tendo visto por 
parte dos responsáveis do PSD qualquer correção ao mesmo. Considera, desta forma, 
ser um abuso a condenar a todos os níveis. Também a reflexão de um militante do PSD 
acerca do plenário de cidadãos que se realizou na Junta de Freguesia de Samouco não 
corresponde à verdade dos factos, alertando por isso, para que haja um maior cuidado 
com aquilo que se escreve. 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Respondendo a Francisco Giro, informou que não corresponde à verdade a acusação de 
que a Câmara não cumpriu o Estatuto do Direito da Oposição, dado que foi cumprido de 
acordo com os procedimentos legais, quer no envio ao PS, quer ao PSD. Contudo, 
informou que a Câmara se encontra disponível para melhorar a metodologia a fim evitar 
contingências na receção por parte dos partidos políticos. 
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Mais esclareceu que os documentos previsionais somente são entregues na reunião, 
sendo na mesma prestados os esclarecimentos considerados necessários e dado um 
prazo para a sua apreciação. 
 
Em relação à intervenção de Luiz Batista esclareceu que a Câmara não usou de censura, 
ao contrário da acusação que o PSD faz na net, recordando uma vez mais, 
detalhadamente, qual é a filosofia que se aplica àquela secção que consta do jornal “IN 
Alcochete”. 
 
 
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 02:00 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: 
 
 
 
 

 


