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Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, nesta vila de
Alcochete e salão nobre dos Paços do Concelho, pelas dezassete horas e trinta
minutos, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, sob a presidência do senhor
José Luís dos Santos Alfélua, na qualidade de vice-presidente da Câmara,
encontrando-se presentes os senhores vereadores, Susana Isabel Freitas Custódio,
Jorge Manuel Pereira Giro, Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres, Maria
Teresa Filipe de Moraes Sarmento e Vasco André Marques Pinto.

Não compareceu o senhor presidente da Câmara, por motivo considerado
justificado.

O senhor vice-presidente declarou aberta a reunião.

A. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

O senhor vice-presidente felicitou em nome do executivo, a senhora vereadora
Maria Teresa Filipe de Moraes Sarmento pelo seu doutoramento, reiterando a
disponibilidade na cedência de instalações, caso pretenda fazer uma apresentação
da sua tese de doutoramento.

A senhora vereadora agradeceu os parabéns, o carinho e a disponibilidade na
cedência de espaços camarários.

Informou também, que posteriormente entregará na Biblioteca Municipal um
exemplar da sua tese de doutoramento.

O senhor vereador Jorge Manuel Giro enalteceu a colaboração das Associações
dos Bombeiros Voluntários de Alcochete e da Moita aquando da avaria no furo de
abastecimento de água na Fonte da Senhora (FR3), minimizando assim os
problemas no abastecimento a cerca de 900 pessoas e ao Parque Industrial do
Passil.
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Realçou a disponibilidade dos bombeiros de Alcochete, que até durante a noite,
com prontidão e não obstante a dificuldade de meios (em parte canalizados para
um incêndio) prestaram um grande auxílio a esta zona populacional e industrial,
contribuindo para que não se tivesse notado a falta de abastecimento de água.

Mais informou, que fará chegar às referidas corporações de bombeiros os devidos
agradecimentos.

A senhora vereadora Raquel Prazeres não deixou de frisar que após reunião com a
direção dos bombeiros de Alcochete, apreciou a forma como sentem a necessidade
de fazer cumprir o seu dever para com a população.

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 €471.263,12
(quatrocentos e setenta e um mil, duzentos e sessenta e três euros e doze
cêntimos).

A Câmara tomou conhecimento.

2. Pagamentos autorizados entre reuniões

A senhora vereadora Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres informou que
entre os dias 22/07/2015 a 04/08/2015, autorizou o pagamento da despesa, no
montante total de €286.273,12 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e setenta e
três euros e doze cêntimos), conforme as ordens de pagamento emitidas do
número 2388 ao número 2499.

A Câmara tomou conhecimento.

Reunião de 2015.08.05
Ata n.º 16

4

3. Ata da reunião ordinária realizada em 22 de julho de 2015

Submetida à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar a ata da reunião
ordinária, realizada em 22 de julho, por unanimidade.

Não votaram a senhora vereadora Susana Isabel Freitas Custódio e o senhor
vereador Vasco André Marques Pinto, por não terem estado presentes na reunião,
de acordo com o número 3 do artigo 34.º do CPA.

4. ASSUNTOS PROPOSTOS PELO VICE-PRESIDENTE E VEREAÇÃO:
4.1 Ratificação do Despacho n.º 31/15 – 7.ª Alteração às Grandes Opções
do Plano de 2015 – PPI e AMR’s

Pelo senhor vice-presidente foi proposto o seguinte assunto:

«Pelo Despacho, datado de 30 de julho de 2015, foi aprovada a 7.ª Alteração às
Grandes Opções do Plano 2015 – Plano Plurianual de Investimentos e Atividades
Mais Relevantes, cujos documentos se submetem a ratificação da Câmara
Municipal, de harmonia com o n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro.

Assim, proponho a aprovação referente a esta deliberação.»

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o assunto proposto
por maioria, com 1 abstenção do CDS-PP e 5 votos a favor, do PS e da CDU, bem
como anexar os referidos documentos como Doc. 1.

Reunião de 2015.08.05
Ata n.º 16

5

4.2 Ratificação do Despacho n.º 32/2015 – 7.ª Alteração ao Orçamento de
2015

Pelo senhor vice-presidente foi proposto o seguinte assunto:

«Pelo Despacho, datado de 30 de julho de 2015 foi aprovada a 7.ª Alteração ao
Orçamento de 2015, cujos documentos se submetem a ratificação da Câmara
Municipal, de harmonia com o n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro.

Assim, proponho a aprovação referente a esta deliberação.»

Submetido à discussão e votação, a Câmara deliberou aprovar o assunto proposto
por maioria, com 1 abstenção do CDS-PP e 5 votos a favor, do PS e da CDU, bem
como anexar os referidos documentos como Doc. 2.

A senhora vereadora Maria Teresa Filipe de Morais Sarmento fez a seguinte
Declaração de voto, em nome do PS:
“Com estes documentos, está-se a falar do balanço em termos da gestão do
executivo. Apraz registar e reforçar que são operações de gestão corrente,
normalíssimas em termos gestionários e portanto não conflituam com quaisquer
normativos legais, daí a minha aprovação.”

4.3 Plano de Coordenação – Festas do Barrete Verde e das Salinas

Pelo senhor vice-presidente foi proposto o seguinte assunto:

«A necessidade de constituir um dispositivo de prevenção e resposta integrado, no
âmbito da proteção e socorro, adequado ao risco acrescido e identificado, com
elevado grau de prontidão, têm sido uma preocupação do Serviço Municipal de
Proteção Civil, no desenvolvimento de ações preventivas que procuram
salvaguardar a segurança de pessoas e bens, durante o período das Festas do
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Barrete Verde e das Salinas que decorrem de 7 a 13 de agosto, para o qual foi
elaborado o Plano de Coordenação (PC), em estreita articulação com os Bombeiros
Voluntários de Alcochete, Guarda Nacional Republicana e Aposento do Barrete
Verde.

Neste PC, eminentemente operacional, estão referenciadas as estratégias de
atuação dos agentes de Proteção Civil, as suas responsabilidades, os sistemas de
alerta, os planos prévios de intervenção, a estrutura de coordenação, a
administração e logística, entre outras medidas preventivas, como essencial para
obtenção de um bom planeamento e organização das operações de proteção e
socorro necessárias à resposta.

Assim, e após análise, propõe-se a aprovação do referido plano que será remetido
a todas as entidades envolvidas e à Autoridade Nacional de Proteção Civil –
Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, para período de vigência
referido anteriormente.»

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

4.4 Isenção do pagamento de taxas – Comissão de Reformados da
Freguesia de Alcochete

Pelo senhor vice-presidente foi proposto o seguinte assunto:

«A Comissão de Reformados da Freguesia de Alcochete pretende, a exemplo de
anos anteriores, proporcionar aos seus associados um espaço exterior de convívio
durante o período em que decorrem as Festas do Barrete Verde e das Salinas, de 7
a 14 de agosto.

Para o efeito, solicitou a ocupação de dois lugares de estacionamento em frente ao
Centro de Convívio, na rua do Mercado.
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Considerando que se trata de uma iniciativa que se enquadra no espírito da
festividade em causa e para a qual, de acordo com a informação n.º 1/SJMA, não
estão identificados constrangimentos ao nível da segurança e mobilidade públicas,
propõe-se a isenção do pagamento da taxa de ocupação da via pública, no valor de
€254,75 (duzentos e cinquenta e quatro euros e setenta e cinco cêntimos), nos
termos do ponto 2, do artigo 9.º e do artigo 59.º do Regulamento das Taxas
Municipais, publicado em Diário da República 2.ª Série, de 3 de dezembro de 2010.

Submete-se a presente proposta a deliberação da Câmara Municipal.»

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

4.5 Isenção do pagamento de taxas – Aposento do Barrete Verde

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

«O Aposento do Barrete Verde irá levar a efeito, no próximo dia 20 de agosto, a
comemoração do seu 71º aniversário.

No âmbito desta comemoração, e à semelhança do que tem vindo a suceder em
anos anteriores, irá decorrer na rua José André dos Santos a realização de uma
largada de toiros, um jantar de convívio e, para terminar, animação musical.

Assim, como forma de incentivo ao trabalho dinamizado pelo Aposento do Barrete
Verde, demonstrando capacidade em realizar um evento desta relevância na
celebração do seu aniversário, assim como a promoção do concelho de Alcochete,
propõe-se a isenção do pagamento das taxas, no valor total de €620,19 (seiscentos
e vinte euros e dezanove cêntimos), referente ao licenciamento do evento e
ocupação da via pública, tendo em conta o previsto no ponto 2, do artigo 9.º e do
artigo 59.º do Regulamento das Taxas Municipais, publicado em Diário da
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República, 2.ª Série, de 3 de dezembro de 2010, conforme descrito na informação
técnica 13-MAC, de 3 agosto.

Submete-se a presente proposta a deliberação da Câmara Municipal.»

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

4.6 1.ª Alteração à Constituição de Fundos de Maneio

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

«Em conformidade com o ponto 2.9.10.1.11. do Plano Oficial de Contabilidade das
Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de
fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro,
pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002,
de 5 de abril e pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de dezembro, permite a existência, em
casos de reconhecida necessidade, de fundos de maneio, visando o pagamento de
pequenas despesas urgentes e

inadiáveis, devendo

a sua

constituição,

reconstituição, reposição e regularização, constarem do regulamento e serem
aprovados pela Câmara Municipal.

Tendo-se detetado a necessidade de vários serviços municipais fazerem face ao
pagamento de determinadas despesas urgentes e inadiáveis, com vista ao bom
funcionamento dos mesmos, irão ser atribuídos fundos de maneio a vários serviços,
cujos responsáveis, natureza da despesa, rubricas económicas e montantes, se
encontram descriminados na listagem, abaixo indicada.

Assim, proponho a aprovação, a 1.ª Alteração à Constituição dos Fundos de
Maneio, constantes da listagem, de acordo com o disposto no ponto 2.9.10.1.11 do
Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL), com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000,
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de 2 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril e pela Lei n.º 60A/2005, de 30 de Dezembro.»

1.ª ALTERAÇÂO À CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO PARA
2015
Responsável

Natureza da

Rubrica

Valor em €

020210

20

Despesa
José Luís Alfélua

Vereador

Transportes

TOTAL

20

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

5. Apoios Financeiros

Não foram apresentadas propostas.

6. Informações

Pela senhora vereadora Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres foram
prestadas as seguintes informações:
1 – Julho + Quente

«Decorreu, de 17 a 31 de julho, mais uma edição do festival de artes performativas
de rua “Julho + Quente”.

Trata-se de um programa que decorre em alguns dos arruamentos do núcleo antigo
da vila de Alcochete e que tem como objetivo a apresentação de propostas de artes
performativas de rua (apropriando-se do espaço público tal como ele é), nos
domínios da música, dança, teatro, performance e animação.
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Ao longo de 6 dias, foram apresentadas 8 propostas que contaram com a presença
de muito público que, de forma regular e entusiasta, não perdeu a oportunidade de
apreciar uma forma diferente de promover a cultura ao nível das artes de rua.
O “Julho + Quente”, que já é uma referência na nossa região, contou com as
seguintes apresentações e grupos:
— “Diabos Vicentinos” | Associação Gil Teatro (teatro – animação de rua)
— “Demuus” | Anymamundy (performance, dança, fogo)
— “Jogar Xadrez em 3 D” | Professor Vítor Mira (animação)
— Marko i Blacky Orkestar (música – animação de rua)
— Albaluna (música – animação de rua)
— “A Velha Ampulheta” | Passos e Compassos (teatro físico, dança)
— “O Barbeiro” e “Tourada à Portuguesa” | Marionetas da Feira (teatro de
fantoches)
— “Banda Móvel” | Radar 360º (concerto performativo)

De salientar que 4 das 8 apresentações deste ano fizeram parte do programa de
comemorações dos 500 anos do Foral de Alcochete (“Diabos Vicentinos”,
“Demuus”, “Jogar Xadrez em 3D” e Albaluna).»

A Câmara tomou conhecimento.

2 – Alcarte 2015

«Foi inaugurada no sábado passado (1 de agosto) mais uma edição da exposição
coletiva “Alcarte 2015”, este ano sob a temática “500 anos de História”, numa clara
alusão às comemorações dos 500 anos do Foral de Alcochete.

A edição deste ano conta com a participação de 18 trabalhos nas categorias de
pintura, desenho, escultura e fotografia e pode ser apreciada na Galeria Municipal
dos Paços do Concelho até ao próximo dia 4 de setembro. No período das Festas
do Barrete Verde e das Salinas (7 a 13 de agosto), a Alcarte contará com um
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horário alargado de apresentação, de modo a que todos os que nos visitam
possam apreciar os vários trabalhos expostos.

A inauguração contou com a presença de muitos dos artistas que não deixaram
de enaltecer o trabalho da autarquia na promoção das artes plásticas através de
uma exposição coletiva que já conta com 33 anos de realização.»

A Câmara tomou conhecimento.

3 – Comemorações dos 500 Anos do Foral de Alcochete: Julho

«1. Atividades para o público em geral

. Exposição O Foral Manuelino de Alcochete
Exposição de divulgação do foral manuelino, invocando a crescente importância
deste território naquela época e a génese deste concelho.
Local: núcleo sede do MMA
Públicos: 22

. Exposição Trajes Quinhentistas
Exposição constituída por 12 trajes concebidos com o objetivo de encenar a
embaixada que o rei D. Manuel I enviou a Roma, a 12 de março de 1514, ao Papa
Leão X.
Trajes populares, trajes de nobres e damas, de um jesuíta e capitão-mor, de um
humanista, de um pajem e de uma belíssima réplica do traje de D. Catarina de
Áustria.
Local: núcleo de arte sacra do MMA
Públicos: 55

2. Atividades de serviço educativo

. Alcochete no Reinado de D. Manuel I
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Através da visita à exposição O Foral Manuelino de Alcochete dá-se a conhecer a
importância e o significado deste documento e de outros testemunhos para a
história do concelho de Alcochete efetuando uma viagem pelo reinado de D.
Manuel I, onde o próprio rei recebe os seus súbditos e fala da expansão marítima,
da arte, da vida na corte e das reformas que efetuou no seu tempo.
Local: núcleo sede do MMA
Sessões: 1
Públicos: 5

. O fausto no reinado de D. Manuel I
Através da visita à exposição Trajes Quinhentistas os alunos descobrem como se
vestiam e que acessórios usavam as pessoas que viveram durante o reinado de D.
Manuel I e percebem como Portugal era um país muito rico e como o rei tinha
orgulho em mostrar essa riqueza ao mundo.
Local: núcleo de arte sacra do MMA
Sessões: 6
Públicos: 81

A Câmara tomou conhecimento.

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE

Não se registaram intervenções.

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 18:30 horas, o senhor vice-presidente declarou
encerrada a reunião da qual, para constar, se lavrou a presente ata que eu, Idália
Maria Colho Fonseca Bernardo, coordenadora técnica, subscrevo e assino.
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