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Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezassete, nesta vila de
Alcochete e sede do Vulcanense Futebol Clube, pelas vinte e uma horas, reuniu
ordinariamente a Câmara Municipal, sob a presidência do Dr. Luís Miguel Carraça
Franco, na qualidade de presidente da Câmara, encontrando-se presentes os
senhores vereadores José Luís dos Santos Alfélua, Susana Isabel Freitas Custódio,
Jorge Manuel Pereira Giro, Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres, Francisco
José da Fonseca Giro e Vasco André Marques Pinto.

O senhor presidente declarou aberta a reunião.

A. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

Aberto o período de Antes da Ordem do Dia, o senhor presidente agradeceu à
Direção, e restantes órgãos sociais do Vulcanense Futebol Clube, a cedência das
instalações para o atendimento dos munícipes, bem como para a realização da
reunião descentralizada.

O senhor vereador Vasco André Marques Pinto deu conhecimento de uma situação
(com apresentação de fotos)) que se passa junto ao Centro Náutico, em Alcochete
(provável escorrência de água ou de esgoto), que lhe foi transmitida por um
munícipe.

A senhora vereadora Susana Isabel Freitas Custódio, informou da preocupação
relativa à realidade dos serviços de saúde prestados no concelho de Alcochete.
Após 4 meses, a Câmara ainda não obteve resposta do Ministério da Saúde
relativamente ao pedido para agendamento de uma reunião, considerando desta
forma ser falta de consideração para com o senhor presidente da Câmara e assim,
para com toda a população, pelo que irá insistir, remetendo novo pedido, por
considerarem urgente a realização da mesma.
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Realçou que o diálogo com o senhor diretor do ACES é bom no que respeita a
questões que se situam na sua esfera de responsabilidade e decisão (registando-se
algumas melhorias), contudo, com a ARSLVT e com o Ministério da Saúde isso não
acontece.

Recordou que, embora o número de utentes sem médico de família tenha reduzido
um pouco, ainda se está acima dos seis mil e, fazendo um rácio de 1900 utentes
para cada médico de família, ainda faltam pelo menos três médicos.

O senhor vereador Francisco José da Fonseca Giro endereçou os parabéns à
Comissão de Moradores do Bairro 25 de Abril e ao Grupo Casa da Malta pela
passagem de mais um aniversário.

O senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro informou desconhecer a situação
apresentada pelo vereador Vasco Pinto, pelo que irá comunicar e solicitar
explicações à Simarsul, face à situação apresentada.

O senhor presidente da Câmara lamentou a ausência de resposta por parte do
Ministério da Saúde (prática que já vem do anterior Governo PSD-CDS-PP) bem
como do Ministério do Planeamento em relação às opções para o aeroporto.

B. ORDEM DO DIA

1. Resumo diário da tesouraria

A senhora vereadora Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres informou que o
valor do saldo, em disponibilidades de operações orçamentais é de €2.375.113,62
(dois milhões, trezentos e setenta e cinco mil, cento e treze euros e sessenta e dois
cêntimos).

A Câmara tomou conhecimento.
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2. Pagamentos autorizados entre reuniões

A senhora vereadora Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres informou que,
entre os dias 12/04/2017 e 25/04/2017, autorizou o pagamento da despesa no
montante de €735.901,56 (setecentos e trinta e cinco mil, novecentos e um euros e
cinquenta e seis cêntimos) conforme as ordens de pagamento emitidas do n.º 1030
ao n.º 1177.

A Câmara tomou conhecimento.

3. Aprovação de ata

Ata da reunião ordinária realizada no dia 12 de abril de 2017

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a ata da reunião
ordinária realizada no dia 12 de abril de 2017, por unanimidade.

4. ASSUNTOS PROPOSTOS PELO PRESIDENTE E VEREAÇÃO:

4.1 Informação do despacho de aprovação do traçado de referência e
especificações técnicas gerais para a elaboração do projeto de
execução de requalificação da avenida 5 de Outubro, largo da Feira e
avenida Canto do Pinheiro, na freguesia de Alcochete

Pelo senhor presidente foi apresentado o seguinte assunto:

«Para conhecimento da Câmara Municipal, o presidente da Câmara informa que,
por seu despacho, datado de 20 de abril de 2017, aprovou o traçado de referência e
especificações técnicas gerais para a elaboração do projeto de execução de
requalificação da avenida 5 de Outubro, largo da Feira e avenida Canto do Pinheiro,
na freguesia de Alcochete.
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Mais informa que os referidos termos de referência estão consubstanciados no
estudo preliminar do traçado de implantação geral, que se anexa à presente
informação, e que foi desenvolvido pelos serviços municipais, no âmbito do
desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS), que integra
o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Alcochete (PEDU), o qual, por
sua vez, constitui o documento estratégico que foi elaborado pelo Município para
enquadrar e suportar as candidaturas dos seus projetos de investimento ao atual
quadro comunitário de apoio – PORLisboa 2020.

De acordo com o proposto no referido estudo preliminar, para além da
requalificação da via rodoviária, prevendo a redução da sua largura para 6,00m,
com impactos diretos na segurança rodoviária e na redução dos níveis de ruído da
circulação automóvel, está também prevista a melhoria das condições de
deslocação em modos suaves, com a criação de vias cicláveis e pedonais, com a
largura de 2,40m e 1,60m, respetivamente, implicando a substituição e
harmonização dos respetivos pavimentos ao longo de toda a extensão da
intervenção.

Para além da melhoria das condições de circulação de todos os modos de
deslocação e da valorização ambiental e paisagística das referidas vias, está
também prevista a criação de um parque de estacionamento de superfície no largo
da Feira, com capacidade para 182 viaturas.

Por último, cumpre também informar que está previsto apresentar a candidatura
deste investimento ao referido quadro comunitário de apoio até ao final de maio de
2017.»

A Câmara tomou conhecimento.
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4.2 “Construção de novos troços de passeios no concelho” – Proc.º I-01/11
– Homologação do Auto de Receção Definitiva e devolução de valor
retido

Pelo senhor vereador José Luís dos Santos Alfélua foi proposto o seguinte assunto:

«De acordo com a informação técnica da DAOML n.º 07/17 de 20-04-2017,
referente à supra mencionada empreitada, somos pelo presente a propor, para
deliberação, da digníssima Câmara Municipal de Alcochete:
-

A homologação do Auto de Receção Definitiva da empreitada em epígrafe,
bem como a devolução de €107,73, referente a valor retido nos autos.»

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou homologar o auto de
receção definitiva, bem como autorizar a restituição do valor retido, por
unanimidade e, ainda, anexar os referidos documentos como Doc. 1.

4.3 Apoio ao Movimento Associativo Desportivo – Celebração de ContratoPrograma para o ano de 2017 – Associação Cultural e Desportiva da
Comissão de Moradores do Bairro 25 de Abril

Pela senhora vereadora Susana Isabel Freitas Custódio foi proposto o seguinte
assunto:

«O

Movimento

Associativo

Desportivo

tem

um

papel

determinante

no

desenvolvimento local, com uma intervenção inequívoca neste território, pelo que
há que garantir o apoio às associações e aos seus dirigentes, procurando atenuar
as dificuldades quotidianas sentidas para manter o funcionamento da sua atividade,
regular ou pontual, com a devida definição de critérios respeitando os princípios da
equidade social, onde o rigor e a transparência são fatores essenciais para a
concretização de um projeto participado, assente na parceria e cooperação.
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Assim, considerando:
-

As atribuições dos municípios consagradas no artigo 23.º, 2 alíneas e) e f) da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos domínios da cultura, dos tempos
livres e desporto, da ação social e promoção do desenvolvimento;

-

A competência da Câmara Municipal, nos termos das alíneas o) e u), do
artigo 33.º-1, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, no âmbito da concessão
de apoio financeiro ou de qualquer outra natureza as instituições legalmente
constituídas, com vista à realização de eventos de interesse para o município
ou ao desenvolvimento de atividades de natureza social, cultural, educativa,
desportiva, recreativa ou outra;

-

A necessidade imprescindível de garantir a eficácia e a transparência na
atribuição dos apoios e comparticipações de acordo com uma estratégia de
prioridades, que procura na dinâmica comunitária associativa, respeitando a
sua autonomia, contribuir para a democratização e o desenvolvimento
sustentado das atividades num processo de parceria;

-

As reuniões dinamizadas com os interessados, com a indicação das
propostas de atividades a serem consideradas para o ano de 2017, bem
como os critérios para a atribuição dos apoios, tendo os presentes
concordado com a proposta apresentada.

Assim, tendo em conta os considerandos anteriormente referidos, submetem-se
para discussão e deliberação as propostas dos contratos-programa a celebrar com
as coletividades com quem estão acordadas as formas de apoio.»

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o assunto proposto,
por unanimidade, bem como anexar o referido contrato-programa como Doc. 2.
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4.4 Abertura de conta bancária na instituição de crédito “Santander Totta”

Pela senhora vereadora Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres foi proposto o
seguinte assunto:
«Na sequência da alienação do BANIF – Banco Internacional do Funchal, SA ao
Banco “Santanter Totta” e em virtude da conta do Município ter ficado associada ao
balcão do Montijo, torna-se necessário proceder à abertura de uma conta bancária
no Banco “Santander Totta”, no balcão de Alcochete por forma a agilizar o
relacionamento com a referida instituição de crédito.

Mais se informa que de acordo com a legislação em vigor a conta terá de ser
movimenta por duas pessoas, um membro do órgão executivo e um trabalhador
afeto à tesouraria municipal. Presentemente pelo órgão executivo ficam nomeados
para movimentar a conta o senhor presidente da Câmara Luís Miguel Franco, a
senhora vereadora Raquel Prazeres e o senhor vice-presidente José Luis Alfélua e,
pela tesouraria municipal, ficam nomeadas as trabalhadoras Cláudia Santos, Filipa
Isabel Silva Vieira e Zélia Maneta.

Assim, proponho:
-

A abertura de uma conta bancária no Banco “Santander Totta”, dando
cumprimento ao ponto 2.9.10.1.2. do POCAL.»

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o mesmo, por
unanimidade.

4.5 Projeto de Regulamento de Horário de Trabalho

Pela senhora vereadora Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres foi proposto o
seguinte assunto:
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«Nos termos do n.º 1 do artigo 75.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
(LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a entidade
empregadora pública pode aprovar regulamentos internos do órgão ou serviço
contendo normas de organização e disciplina do trabalho.

Em 22/06/2011 a Câmara Municipal aprovou um Regulamento do Período de
Funcionamento e Horário de Trabalho do Município de Alcochete, com vista à
adoção de normas reguladoras e orientadoras sobre a duração e horário de
trabalho dos trabalhadores do Município, bem como a adequação dos horários
com o período de funcionamento e atendimento dos serviços municipais e das
condições da sua prestação.

Desta forma, e considerando as últimas alterações legislativas que se tem
verificado na administração pública, impõe-se a atualização do referido
regulamento, procurando reunir num documento único os regimes de prestação
de trabalho e horários da sua duração, de quantos exercem a sua atividade
profissional, nesta autarquia local e que para o qual se considerou importante o
contributo valoroso da estrutura representativa dos trabalhadores desta
autarquia.

Assim, submete-se à aprovação da Câmara Municipal, o Projeto de Regulamento
de Horário de Trabalho do Município de Alcochete, que se anexa, ao abrigo do
disposto no n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo,
conjugado com o disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei
n.º 75/2015, de 12 de setembro.»

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o mesmo, por
unanimidade, bem como anexar o referido regulamento como Doc. 3.

4.6 Acordos de cedência de interesse público com a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete
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Pela senhora vereadora Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres foi proposto o
seguinte assunto:

«Dando continuidade à política de cooperação existente entre a Câmara Municipal
de Alcochete e a Associação de Bombeiros Voluntários de Alcochete, adiante
designada por AHBVA, e no sentido de assegurar de forma cabal a atuação dessa
associação na proteção de pessoas e bens no concelho de Alcochete, concluiu-se
existir a necessidade de celebrar acordos de cedência de interesse público com
um trabalhador e uma trabalhadora da autarquia, para exercerem funções de
rececionistas naquela entidade.

Assim, e nos termos do disposto no artigo 241.º e seguintes da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, propõe-se a deliberação sobre o presente acordo de cedência de interesse
público entre a Câmara Municipal de Alcochete e a AHBVA.»

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o mesmo, por
unanimidade, bem como anexar os referidos acordos como Doc. 4.

4.7 Apoio ao Movimento Associativo Popular – celebração de ContratoPrograma para o ano 2017: Aposento do Barrete Verde de Alcochete,
Associação das Tradicionais Festas de Confraternização Camponesa
de S. Francisco e Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898

Pela senhora vereadora Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres foi proposto o
seguinte assunto:

«O Movimento Associativo Popular tem um papel determinante no desenvolvimento
local, com uma intervenção inequívoca em áreas como a cultura, o recreio e o
desporto. Com efeito, a influência social, cultural, económica e política do
Movimento Associativo Popular, também contribui para o reforço da cidadania e por
isso deve ser apoiado.
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Entretanto, há que garantir esse apoio ao Movimento Associativo Popular e aos
seus dirigentes, procurando atenuar as dificuldades quotidianas sentidas para
manter o funcionamento da sua atividade regular, com a devida definição de
critérios respeitando os princípios da justiça, equidade e rentabilidade social, onde o
rigor e a transparência são fatores essenciais para a concretização de um projeto
participado, assente na parceria e cooperação.

Assim:
-

Considerando as atribuições dos municípios consagradas no artigo 23.º, n.º
2, alíneas e) e f) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos domínios da
cultura, dos tempos livres e desporto, da ação social e promoção do
desenvolvimento;

-

Considerando a competência da Câmara Municipal, nos termos das alíneas
o) e u), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no
âmbito da concessão de apoio financeiro ou de qualquer outra natureza a
instituições legalmente constituídas, com vista à execução de obras, à
realização de eventos de interesse para o município ou ao desenvolvimento
de atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou
outra;

-

Considerando a necessidade imprescindível em garantir a eficácia e a
transparência na atribuição dos apoios e comparticipações, de acordo com
uma estratégia de prioridades, que procura na dinâmica comunitária
associativa, respeitando a sua autonomia, contribuir para a democratização e
o desenvolvimento sustentado das atividades num processo de parceria;

-

Considerando as reuniões dinamizadas com os interessados, com a
indicação das atividades a serem consideradas para o ano de 2017, bem
como os critérios para a atribuição dos apoios, tendo os presentes
concordado com a proposta apresentada;
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-

E considerando que as coletividades, abaixo referenciadas, cumprem, à
data, com o estabelecido no n.º 3, do artigo 7.º do capítulo III, do
Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, conforme informação n.º
32-MAC, de 19/04/2017.

Nesse sentido e tendo em conta os considerandos anteriormente referidos,
submete-se para discussão e deliberação a proposta de contratos-programa a
celebrar com o Aposento de Barrete Verde de Alcochete, Associação das
Tradicionais Festas de Confraternização Camponesa de S. Francisco e Sociedade
Imparcial 15 de Janeiro de 1898, com quem estão acordadas as formas de apoio.»

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o mesmo, por
unanimidade, bem como anexar os referidos contratos-programa como Doc. 5.

4.8 Comemorações do 25 de Abril e 1.º de Maio – Passeio gratuito no Bote
Leão – Ratificação

Pela senhora vereadora Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres foi proposto o
seguinte assunto:

«No âmbito das comemorações do 25 de Abril e 1.º de Maio e assinalando o início
da temporada de passeios no rio Tejo em 2017, foi integrado na programação do
Bote Leão um passeio gratuito à Reserva Natural do Estuário do Tejo.

Assim, proponho:

A ratificação da gratuitidade do passeio no Bote Leão, realizado no passado dia 25
de abril.»

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o mesmo, por
unanimidade.
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5. Apoios financeiros

Não foram apresentadas propostas.

6. Informações

Não foram prestadas informações.

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE

Registou-se a intervenção da Sra. Elisa Noronha, que agradeceu o facto de a
Câmara ter sido sua cliente, enquanto comerciante de venda de flores, e informou
que a Câmara não lhe deve nada.

Alertou para a falta de limpeza das árvores na rua dos Fundadores e solicitou que,
dentro do possível, a Câmara possa ajudar na manutenção dos canteiros junto à
sua residência.

Chamou a atenção para a situação que se vive nos hospitais de Montijo e Barreiro,
solicitando um maior empenhamento da Câmara na procura de soluções.

Lamentou que a Câmara apenas se lembre de embelezar o lado nascente da vila,
em detrimento da zona poente.

Questionou, também, se a Câmara tem conhecimento da localização para o novo
aeroporto.

Denunciou uma situação de violência doméstica, que acontece perto da sua
residência, num andar propriedade da Câmara, ou seja, tem conhecimento que
uma senhora já idosa é maltratada pela filha e pela neta, pelo que solicitou a
intervenção da Câmara através dos Serviços de Ação Social, no sentido de arranjar
solução para o problema.
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Em resposta, o senhor presidente afirmou que há factos que podem corresponder à
prática de crime e a Câmara pode exercer as suas competências e pode averiguar
a situação atrás descrita, apesar de também os cidadãos poderem atuar junto das
entidades competentes nesta matéria.

Discordou da afirmação da senhora Elisa e esclareceu que o referido não
corresponde à verdade, dado que, também a zona poente da vila foi objeto de
investimento e de melhoramentos vários, tais como: centro de desporto e lazer do
Valbom, requalificação da Praia dos Moinhos, arranjo e requalificação da rua do
Salineiro, entre outros. A esta indicação, o senhor vereador José Luís Alfélua
acrescentou ainda o arranjo da praceta interior da Coophabital e a construção do
pavilhão e do ringue.

Em relação à localização do aeroporto, o senhor presidente disse que a Câmara de
Alcochete não foi envolvida no processo (aparentemente, apenas foi a de Montijo).
Afirmou não existirem estudos que suportem uma decisão política, dado que não se
conhecem estudos sobre acessibilidades, mobilidade e impacte ambiental.
Contrariamente, para a localização no Campo de Tiro de Alcochete, está tudo
estudado e o mesmo pode ser construído de forma faseada, sendo esta opção
defendida pela Câmara de Alcochete.

Quanto ao que se passa nos hospitais de Montijo e Barreiro, informou que a
Câmara conhece bem a situação e apesar de ser uma situação já exposta em
anteriores reuniões, esclareceu todas as “démarches” que têm sido feitas no
sentido de proporcionar mais e melhores cuidados de saúde aos munícipes do
concelho.

O senhor vereador Jorge Manuel Pereira Giro informou que os Serviços, muito em
breve, irão proceder à poda das árvores na rua dos Fundadores, em Alcochete.

O senhor presidente da Direção do Vulcanense Futebol Clube agradeceu a
realização da reunião na coletividade e informou que a mesma coloca as suas
instalações à disposição, sempre que seja necessário. O senhor presidente da
Assembleia Geral reiterou as palavras do anterior orador.
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Mais foi deliberado aprovar a presente ata em minuta, nos termos do n.º 2 do artigo
57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

ENCERRAMENTO
E nada mais havendo a tratar, pelas 23:25 horas o senhor presidente declarou
encerrada a reunião da qual, para constar, se lavrou a presente ata que eu, Idália
Maria Coelho Fonseca Bernardo, coordenadora técnica, subscrevo e assino.
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