
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

ACTA N.º 19/2011: 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 

2011: 

No dia vinte e um de Setembro de dois mil e onze, pelas quinze horas e quinze minutos, 

no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho e respectiva Sala das Sessões, reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal, sob a presidência de Ana Teresa Vicente Custódio de 

Sá, presidente, encontrando-se presentes os vereadores Álvaro Manuel Balseiro Amaro, 

Adília Maria Prates Candeias, António Fonseca Ferreira, Adilo Oliveira Costa, José Carlos 

Matias de Sousa e Luís Miguel Reizinho de Oliveira Calha. 

A Sr.ª presidente transmite aos presentes que, na sequência do pedido de 

suspensão de mandato entre 15 de Setembro de 2011 e 28 de Outubro de 2011, 

apresentado pela Sr.ª vereadora Maria da Natividade Charneca Coelho, decorrente 

de assumpção de compromissos profissionais, nos termos do n.º 1, do art.º 79º, da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção, procedeu-se à 

convocação do Sr. José Carlos Matias de Sousa para a reunião. Pedido de 

suspensão de mandato – documento n.º 1. 

 

A Ordem do Dia desta reunião de Câmara é constituída pelos seguintes pontos: 

PONTO 1 – Representação institucional no Núcleo Local de Inserção de Palmela   

PONTO 2 – Proposta Final de delimitação da Reserva Ecológica Nacional ao nível 

municipal 

PONTO 3 – 4.ª Alteração ao Orçamento 2011 e Grandes Opções do Plano 2011-2014  

PONTO 4 – Atribuição de apoio financeiro aos Serviços Sociais e Culturais dos 

Trabalhadores do Município de Palmela (SSCTMP) 
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PONTO 5 – Empreitada de “Infra-estruturas e Pavimentação de Arruamentos no Centro 

Histórico “: Aprovação do projecto e lançamento do concurso público 

PONTO 6 – Aprovação da proposta de Plano de Pormenor do Museu da Música, Arraiados 

– Pinhal Novo 

PONTO 7 – Licenciamento de Operação de Loteamento e Contrato de Urbanização. 

Requerente: Francisco dos Reis Nobre. Proc.º L–1463/2006, Local: Vale de Touros - 

Palmela  

PONTO 8 – Protocolo para fornecimento de energia eléctrica. Requerente: Comissão de 

Administração da AUGI da Quinta da Carrasqueira. Proc.º L–18/86. Local: Quinta da 

Carrasqueira – Olhos de Água – Quinta do Anjo    

PONTO 9 – Consumo anormal de água – Redução da tarifa de saneamento. Requerente: 

José Marques Caseiro – Instalação 37959 

PONTO 10 – Atribuição de apoio financeiro no âmbito do Programa de Desenvolvimento 

do Basquetebol para a época desportiva de 2010/2011   

PONTO 11 – Aditamento ao Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de 

Palmela e o Agrupamento 643 de Pinhal Novo do Corpo Nacional de Escutas  

RETIRADA DO PONTO 2 DA ORDEM DO DIA – Proposta Final de delimitação da 

Reserva Ecológica Nacional ao nível municipal 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

• Reunião de Câmara extraordinária – A Sr.ª presidente saúda os presentes. Informa 

que vai ser convocada uma reunião de Câmara extraordinária para discussão e aprovação 

da “Proposta Final de delimitação da Reserva Ecológica Nacional ao nível municipal”, a 

realizar no próximo dia 26 do mês em curso, pelas 08:30 horas, no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho. 

 

• Alteração da data da próxima reunião de Câmara ordinária – A Sr.ª presidente 

menciona que em virtude de a próxima reunião de Câmara coincidir com um dia feriado a 

mesma vai realizar-se no dia seguinte (06.Outubro.2011), às 15:00 horas, no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho. 
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• Sessão ordinária da sessão da Assembleia Municipal de Palmela – A Sr.ª 

presidente dá conhecimento que a próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal de 

Palmela vai ter lugar no dia 29 de Setembro, às 21:00 horas, na Sala Polivalente da 

Biblioteca Municipal de Palmela. 

 

• Pedido de informação apresentado numa anterior reunião de Câmara pela Sr.ª 

vereadora Natividade Coelho – Fogos Florestais – A Sr.ª presidente refere que no 

seguimento do pedido de informação formulado numa anterior reunião de Câmara pela 

Sr.ª vereadora Natividade Coelho sobre os Fogos Florestais ocorridos este ano, tem a 

adiantar que: 

. No Distrito de Setúbal a área ardida teve uma redução de 90% em comparação com o 

ano anterior: 243 hectares consumidos este ano e, em 2010, foram 2.553 hectares 

consumidos pelo fogo. É uma diferença enorme.  

. A área ardida no concelho de Palmela este ano cifrou-se em 54 hectares, o que significa 

uma redução bastante expressiva em relação ao ano anterior – menos 58% de área 

ardida. As pequenas ocorrências verificadas estão relacionadas com actos de negligência 

e de vandalismo, sendo de realçar que existe uma maior capacidade de resposta ao nível 

da primeira intervenção que é decisiva para conter ou eliminar o fogo. A intervenção do 

corpo de bombeiros deve ser assinalada como muito positiva. 

 

• Conferência de imprensa organizada pela Associação de Municípios da Região de 

Setúbal (AMRS) sobre as medidas anunciadas pelo Governo – A Sr.ª presidente 

menciona que participou na semana passada numa Conferência de imprensa com os 

demais Municípios da Península de Setúbal, a qual foi realizada pela Associação de 

Municípios da Região de Setúbal (AMRS), sobre a preocupação dos Municípios 

relativamente às medidas anunciadas pelo Governo: suspensão de obras / investimentos 

consideradas muito importantes, tais como, TGV, construção do novo aeroporto e  variante 

à E.N. 252. Há ainda outros projectos anunciados pelo Governo como estando suspensos 

e que respeitam à região: a terceira travessia do Tejo, alguns investimentos na área da 

Saúde – concretamente o Hospital do Seixal (que tinha sido comunicado como 

equipamento indispensável), o Arco Ribeirinho, a Circular Regional Interna da Península 

de Setúbal (CRIPS). Os Municípios da região que integram a Associação de Municípios da 

Região de Setúbal (AMRS) resolveram tomar uma posição conjunta insurgindo-se contra a 

suspensão destes investimentos. Nesta Conferência de imprensa foi ainda frisada a 

preocupação em relação ao desinvestimento que o Governo anuncia em áreas como a 
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Segurança, Educação e Saúde, o que naturalmente tem reflexos no concelho de Palmela 

e na região. Sublinha a ideia exposta pelo Sr. presidente da AMRS e que dita que, em 

momentos de crise, desinvestir dos investimentos que significam a criação de mais postos 

de trabalho e na criação de riqueza e de autonomia é o mesmo que estar a contribuir para 

a crise. Esta é a posição de fundo dos Municípios da região de Setúbal: 

. Defendem a concretização dos investimentos e não pactuam com a sua recalendarização 

(a não ser nas situações que possam ser de menor prejuízo directo para as populações). 

. Exigem a participação dos Municípios em tudo o que respeite à região, uma vez que os 

Municípios são os representantes directos das populações.   

Acrescenta a Sr.ª presidente que há outra preocupação e que tem a ver com o conjunto 

de medidas que continuam a ser anunciadas no que concerne às Autarquias. Considera 

absolutamente irrealizáveis alguns dos objectivos que o Governo se propõe, 

nomeadamente: a redução de pessoal nas Autarquias e a redução do número de chefias. 

Fala-se em 52% da administração local. Isto seria tornar as câmara municipais 

ingovernáveis e as populações sem serviços prestados, porque é impossível governar uma 

câmara municipal com a sua natureza e a diversidade de competências que lhe estão 

cometidas sem meios técnicos, financeiros e humanos. É com grande apreensão que os 

Autarcas assistem a estas notícias. Acresce a quebra da continuada e repetida intenção 

de subtrair financiamento às Autarquias Locais, o que estrangula o seu funcionamento. 

Outra preocupação é a intenção que o Governo anuncia de rever a Lei Eleitoral para as 

Autarquias Locais. Opina que não reduz nada à despesa do País eliminar a presença dos 

vereadores da oposição nos executivos municipais. Retirar a presença de vereadores da 

oposição, antes pelo contrário, empobrece a discussão e a participação. Em última 

análise, empobrece a partilha, a transparência e a própria Democracia. 

Refere que outra das decisões anunciadas pelo Governo que gera, igualmente, apreensão 

é a da organização administrativa do País. A “velha” tentação de “mexer” no Poder Local 

Democrático ganha contornos nunca antes vistos e nunca tão preocupantes como hoje. A 

Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) foi mentora duma proposta que 

integrou as conclusões do Congresso no sentido de não concordar com a redução do 

número de Autarquias no País. As notícias continuam a proliferar no meio de grande 

confusão e proliferam as ideias e ameaças, porque é assim que deve ser vista a intenção 

de reduzir freguesias e municípios. É de opinião que se trata duma atitude por parte do 

Governo para criar um movimento na opinião pública, mais uma vez, tendente à aparente 

redução de gastos e de custos, gerando poupanças no País. Considera que, em última 

analise, não se tratam de questões financeiras, mas de questões centrais, políticas e de 

autonomia política dos próprios municípios. De certa maneira trata-se de dar um golpe 
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muito grande naquilo que é uma das marcas mais incisivas do País. Em Dezembro 

próximo vai fazer 35 anos em que foram celebradas as primeiras eleições democráticas 

para as Autarquias Locais no País. O Governo em exercício tem tido o traço de mostrar o 

pouco respeito que tem pela política enquanto actividade nobre que deve regular um País. 

As ideias políticas, como orientadoras que devem ser da governação e da visão dos 

principais desígnios da grande missão de um povo e de uma nação e, de facto, a política 

tem sido absolutamente subalternizada. Até já se baixou o nível da economia para o grau 

dos mercados. E está tudo ao contrário: são os mercados que dominam a economia e até 

a política.  O Governo tem dado sinais de partilhar inteiramente esta visão e nada é mais 

preocupante do que uma visão deste género. Todos se devem insurgir e manifestar 

claramente contra este estado de situações, porque as Autarquias provaram ao longo dos 

anos que têm uma missão e função que o Poder Local Democrático contribui para a vida 

das pessoas no seu dia-a-dia e, as acções que o Governo mostra querer fazer, põem em 

causa os níveis de conforto, de desenvolvimento e de qualidade de vida das populações.    

 

• Obras executadas e/ou em curso – O Sr. vereador Adilo Costa cumprimenta os 

presentes. Dá conhecimento que a abertura do ano lectivo 2011/2012 no concelho de 

Palmela decorreu no período oficial previsto, entre 12 e 15 de Setembro. Para o presente 

ano lectivo, a Câmara Municipal realizou um conjunto de intervenções no âmbito da 

conservação dos espaços escolares e encontra-se, ainda, a desenvolver processos 

contundentes à ampliação e beneficiação de estabelecimentos de ensino. Trata-se de um 

investimento global, no que concerne a intervenções imediatas, no valor de 13.345 euros. 

Destaca as intervenções nas Escolas de: Águas de Moura, Cajados e Bairro Alentejano 

que vão desde beneficiações de espaços de jogo e recreio, fissuras nas paredes de 

edifícios, caleiras e ligações de gás natural. A Câmara Municipal está a trabalhar na 

ampliação e adaptação da cozinha da Escola Joaquim José de Carvalho, cuja intervenção 

visa adaptar a cozinha às exigências legais e torná-la mais funcional garantindo, 

simultaneamente, a eficiência energética do equipamento. O projecto teve um custo de 

20.000 euros, e a obra a executar em 2012 está estimada em 100.000 euros. Está a 

decorrer o concurso para a ampliação da Escola de Aires, sendo que o projecto ascende a 

23.000 euros e corresponde à construção de mais 4 salas de aula, instalações sanitárias e 

telheiro coberto. A obra está estimada no valor de 500.000 euros. No âmbito da acção 

social escolar regista-se a disponibilização de apoios financeiros para livros e material 

escolar - auxílios económicos para alunos carenciados -, através dos Agrupamentos de 

Escolas, no valor global de 34.695 euros, referentes à 1.ª fase do presente ano lectivo, 

correspondente a 771 alunos. Prevê-se que o número de alunos a abranger seja 

substancialmente superior a este. O valor atribuído a cada aluno é de 45 euros para os 
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alunos cujos pais estão posicionados no 1.º ou 2.º escalão de abono de família. Em 

relação aos livros, através do projecto denominado “dar de volta”, a Biblioteca Municipal 

tem-no implementado. É projecto de cariz mais amplo, lançado pela Associação de 

Municípios da Região de Setúbal (AMRS) e está a abranger um total de 82 famílias. Foram 

angariados em ofertas 2.656 manuais (966 adaptados a escolas do concelho e 1.690 não 

são adaptados). Em todos os Municípios da Península de Setúbal está a ser realizada esta 

prática.  

   

• Programa de Alimentação Escolar / Transportes Escolares / Reordenamento da 

rede escolar – O Sr. vereador Adilo Costa menciona, a título de informação, que: 

. No âmbito do Programa de Alimentação Escolar, destinados aos alunos de 1.º ciclo e de 

pré-escolar, são fornecidas diariamente 3.000 refeições, quer através de confecção local, 

quer através de confecção transportada. A despesa anual ronda 753.000 euros e estima-

se que o Ministério da Educação comparticipe neste Programa com 150.000 euros. 

. Os Transportes Escolares vão ter, este ano, um custo aproximado de 1.590.000 euros 

(inclui serviços de vigilância e aluguer de viaturas) e abrangem 2.500 alunos integrados, 

quer em circuitos públicos, quer em circuitos municipais. Estima-se uma receita de 

118.000 euros, proveniente dos alunos do ensino secundário, bem como de transferências 

do Orçamento de Estado e Ministério da Educação. 

. O reordenamento da rede escolar atinge, por exemplo, a escola de Brejos do Assa 2 no 

montante aproximado de 134.000 euros. A rede escolar regista a entrada em 

funcionamento da segunda sala do jardim de infância de Lagameças. A rede pública 

concelhia desta valência compreende 33 salas e abrange cerca de 750 crianças. No 1.º 

ciclo do ensino básico regista-se uma população escolar de 2.800 alunos, tendo havido um 

ligeiro decréscimo na constituição de turmas. Os dados existentes no momento apontam 

para a componente de apoio à família e da educação pré-escolar, nomeadamente, as 

actividades sócio educativas que se realizam em todos os jardins de infância e que 

abrange mais de 50% das crianças. As actividades a realizar são: música, inglês, 

motricidade e movimento, e a dança. Estima-se que a despesa global com estas 

actividades seja de 309.000 euros e a comparticipação dos pais e do Ministério da 

Educação totalize cerca de 215.000 euros para o presente ano lectivo. O Município 

mantém o valor máximo deste serviço em 55 euros como o ano anterior e as actividades 

são comparticipadas pelas famílias com base no respectivo escalão do abono: 1.º escalão 

é de 2,75 € e o último escalão é de 55 €, existindo um conjunto de escalões intermédios 

com valores considerados aceitáveis. Não houve aumentos. Conclui dizendo que o que se 

pretende é que haja solidariedade entre as famílias, ou seja: as que têm maior rendimento 
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possam comparticipar para aquelas que dispõem de menos recursos, de forma a garantir 

o direito e igualdade de oportunidades no acesso à educação pré-escolar.  

 

• Recepção à comunidade educativa – O Sr. vereador Adilo Costa menciona que o 

mês de Outubro vai ser dedicado à recepção à comunidade educativa, com efectivação de 

um momento de e de homenagem aos professores e educadores que terminem funções 

lectivas. O expoente máximo está marcado para o dia 12 de Outubro, no Cine-Teatro São 

João, em Palmela, e nesta data será inaugurada a exposição “Rogério Fernandes - Vida e 

Obra” do Instituto de Educação e da Universidade Lusófona de Humanidades e 

Tecnologias. Esta edição da recepção à comunidade educativa constitui uma oportunidade 

de encontro de práticas de cultura de valores e de pessoas, e até de conhecimento do 

concelho, porque há muitos professores que estão pela primeira vez neste concelho. É 

importante que conheçam os princípios do movimento das Cidades Educadoras.   

Mais refere que de menos positivo são os problemas apontados nas escolas: os recursos 

que são imprescindíveis e necessários, quer a nível de pessoal docente (não está ainda 

totalmente preenchido), quer a nível do pessoal não docente. A Câmara Municipal de 

Palmela continua a reclamar, junto do Ministério da Educação, a construção dos pavilhões 

desportivos na Escola Secundária de Palmela e na Escola Básica José Saramago (em 

Poceirão) e a urgente construção de uma nova Escola de 2.º e 3.º ciclo em Pinhal Novo. 

Em relação à Escola Secundária de Pinhal Novo vai entrar em obra a execução do 

pavilhão desportivo, prevendo-se que a empreitada decorra com normalidade. 

Relativamente à construção do pavilhão desportivo na Escola Secundária de Palmela 

receia-se que o Governo em exercício tenha suspendido o projecto (que já estava 

aprovado pelo Ministério da Educação do anterior Governo), pelo que a Câmara Municipal 

vai ficar atenta. 

 

• Projecto “Clique sem idade” – O Sr. vereador Adilo Costa menciona que o “Clique 

sem idade” é um projecto de sensibilização às tecnologias de informação e comunicação 

para a população com idades superiores a 55 anos e que abrange todas as freguesias do 

concelho de Palmela. Verifica-se que a participação feminina é muito superior à 

participação masculina. É algo que merece reflexão. Salienta a existência de um 

computador por pessoa, a distribuição de documentos de apoio certificado de participação, 

um diploma de competências básicas em tecnologias de informação, o que é importante 

para as pessoas no final do curso verem reconhecida a sua frequência, e o possam 

mostrar aos familiares, nomeadamente, filhos e netos com o ênfase “eu consegui”. 
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Finaliza dizendo que o apoio da Caixa de Crédito Agrícola Mútua - balcão de Palmela - que 

valoriza a iniciativa. O apoio das entidades privadas é importante. 

 

• Formação para a comunidade – O Sr. vereador Adilo Costa informa que a área de 

Formação para a comunidade passou para a dependência da Divisão de Bibliotecas (DB) 

desta Câmara Municipal, sendo que inicialmente estava dependente do Gabinete de 

Estudos e Qualidade (GEQ). A Formação para a comunidade é gratuita e dirigida à 

população activa (na situação de empregado ou desempregado e/ou morador no concelho 

de Palmela ou na situação de trabalhador no concelho). A formação ao longo da vida tem 

a ver com a melhoria da qualidade de serviços prestados. A Câmara Municipal de Palmela 

tem como parceiros: o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), a Fundação 

da Escola Profissional de Setúbal e o Centro de Formação da Indústria da Construção Civil 

e Obras Públicas (CENFIC). O plano de formação para 2011 abrange as áreas de Higiene 

e Segurança Alimentar, Hotelaria, Restauração e Turismo, Comércio e Serviços “Da ideia 

ao Negócio”, Agricultura, Informática, Línguas Estrangeiras e Educação (no âmbito do 

HACCP). 

Acrescenta que no primeiro semestre do ano em curso se efectuaram 14 acções de 

formação com 245 formandos, sendo que o segundo semestre começou com 420 

inscrições com 21 acções de formação. Informa que as mulheres estão em maior número 

do que os homens nestas acções.  

 

• Fórum Turismo – O Sr. vereador Luís Miguel Calha menciona que a Câmara 

Municipal vai realizar o Fórum Turismo, o qual vai decorrer no próximo dia 28 deste mês, 

na Biblioteca Municipal de Palmela, subordinado ao tema “Qualidade e Inovação na oferta 

turística”. Os principais objectivos deste Fórum são: 

. Incentivar a qualificação e inovação na oferta turística local; 

. Criar novas dinâmicas e novas parcerias com os agentes do turismo no concelho. 

Acrescenta que alguns dos assuntos a desenvolver são: História, Cultura, Natureza, 

Ambiente, Golf, Gastronomia, Vinhos, Teor cultural e paisagístico. 

Mais refere que o Fórum Turismo conta com um painel de oradores de grande prestígio ao 

nível regional e nacional e que vão enriquecer o debate com as suas experiências. Este 

Fórum integra as comemorações do Dia Mundial do Turismo que se assinalam nos dias 27 

e 28 do mês em curso. O programa propõe, para além do Fórum: provas de vinhos e de 

produtos regionais no Posto de Turismo, na Casa Mãe da Rota de Vinhos e nas unidades 
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hoteleiras do concelho; um concurso de fotografia desenvolvido em parceria com a 

Entidade Regional de Lisboa e Vale do Tejo; uma visita guiada ao Castelo de Palmela; um 

Buffet Vínico com Live Cooking “Ouro de Palmela” acompanhado pelos vinhos premiados 

com medalhas de ouro. Destaca que até ao momento já foram recebidas cerca de uma 

centena de inscrições, o que permite antever o sucesso da iniciativa. 

 

• Candidatura a formular pela Câmara Municipal de Palmela ao concurso “Cidade 

Europeia do Vinho” – O Sr. vereador Luís Miguel Calha dá conhecimento que a 

Câmara Municipal de Palmela vai apresentar uma candidatura ao concurso “Cidade 

Europeia do Vinho”. Esta iniciativa é promovida pela Rede Europeia de Cidades do Vinho 

(é uma rede constituída por cerca de 800 municípios de 9 países europeus) e visa, 

essencialmente, eleger uma cidade / um território / um município como símbolo do 

desenvolvimento vitivinícola a nível europeu. Entende o Município de Palmela que, em face 

dos sucessivos êxitos em concursos nacionais e internacionais por parte dos vinhos 

produzidos neste território pelos seus produtores e devida à pareceria bem sucedida que 

se tem mantido, quer com os produtores de vinho, quer com as suas Associações 

representativas e, também, com a Associação de Municípios Portugueses do Vinho estão 

reunidas todas as condições para apresentar uma candidatura forte ao título de “Cidade 

Europeia do Vinho” - 2012. Este pode ser um contributo para ampliar a notoriedade e o 

prestígio dos vinhos de Palmela e da Península de Setúbal e, naturalmente, acrescentar 

algo mais àquilo que tem sido a promoção turística, quer do concelho, quer da região.  

 

• Medidas anunciadas pelo Governo – O Sr. vereador Fonseca Ferreira apresenta 

cumprimentos. Refere-se à intervenção da Sr.ª presidente da Câmara quanto à 

Conferência de imprensa organizada pela Associação de Municípios da Região de Setúbal 

(AMRS) sobre o tema relacionado com a preocupação que assiste aos Municípios 

relativamente às medidas anunciadas pelo Governo, sugerindo que se agende uma 

reunião (nesta sede ou porventura outra) para o executivo camarário poder fazer um 

debate sobre o Poder Local e as medidas que o Governo anuncia para este. Opina que é 

um tema bastante pertinente. Desde 1975 que tem trabalhado sempre no Poder Local ou 

na relação com o Poder Local e é conhecedor da importância decisiva que as Autarquias 

têm tido para fazer o Portugal que actualmente existe. As Autarquias Locais têm 

contribuído para o progresso e para as melhores condições de vida das populações em 

todas as áreas das infra-estruturas, dos equipamentos e da prestação de serviços. Afirma 

que somente da acção meritória e heróica de muitos autarcas é que o País progrediu 

como progrediu. Vale a pena realçá-lo. A sua vivência pessoal e profissional permitem que 
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constitua a sua opinião. Considera que qualquer observador minimamente sereno nas 

apreciações ou justo nas apreciações o pode chegar a esta conclusão, mas nem sempre 

isso é reconhecido ao Poder Local e/ou aos autarcas. 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira continua a sua intervenção, dizendo que o Governo 

vem anunciando um conjunto de medidas relativamente à nova organização das 

Autarquias (no que respeita à lei eleitoral e directamente relacionada com a composição 

dos executivos / a relação com as Assembleias Municipais e o eventual reforço destas). 

Considera fundamental que se encontre neste executivo camarário (onde estão presentes 

as forças de esquerda do País) uma posição de acordo e possam dar o contributo para 

que o Poder Local possa sair reforçado das medidas que o Governo pretende 

implementar.  

Finaliza dizendo que “nada é oferecido e, por isso e particularmente neste período, é 

preciso lutar”. 

A Sr.ª presidente mostra-se receptiva à sugestão do Sr. vereador Fonseca Ferreira, 

dizendo que aceita o repto e em conjunto vão calendarizar uma data para discussão da 

matéria em questão. É uma discussão muito pertinente, devendo-se, em sua opinião, 

aguardar pelos dados resultados da reunião de Conselho de Ministros e que vão 

incorporar a proposta do Orçamento de Estado.   

 

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE JOÃO ROLO: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa cumprimenta os presentes. Formula um voto de 

pesar pelo falecimento de João Rolo que era uma pessoa extremamente conhecida no 

Pinhal Novo. Estava ligado à rádio desde os seus primórdios, era director comercial, 

cooperante ligado à pesca, ligado ao Clube Desportivo Pinhalnovense durante uma parte 

da sua vida. O seu falecimento aos 48 anos de idade faz reflectir sobre o que cada pessoa 

faz e o que deixa de fazer em detrimento de outras acções que parecem mais importantes. 

Adianta que, em nome do executivo municipal apresenta publicamente, nesta reunião de 

Câmara, um voto de pesar pelo falecimento de João Rolo à sua esposa Cristina e ao seu 

filho João. A calma e o bem-estar espiritual faziam parte da sua vida e ninguém esperava 

que a morte pudesse acontecer tão cedo na sua vida.  

Finaliza dizendo que cresceu no mesmo quintal que o João Rolo e tem uma grande mágoa 

em denunciar este voto de pesar. 

A propósito do voto de pesar pelo falecimento de João Rolo, o Sr. vereador Álvaro 

Amaro exprime que não é fácil falar sobre a pessoa em causa. Corrobora as palavras 

enunciadas pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa acerca da personalidade do João 
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Rolo. Tem a acrescentar que era um amigo especial e um ser singular com uma grande 

capacidade de semear e, naturalmente, colher o apreço e a amizade de todos. Era é uma 

pessoa a quem não se reconheciam inimigos. Este seu desaparecimento deixa-os 

consternados do ponto de vista da sua cidadania. Por detrás do seu ar calmo e da sua 

reserva estava um cidadão atento, interventivo e mobilizado para as causas que lhe 

suscitavam gosto e interesse. Na rádio conviveu com João Rolo. É de notar o que era o 

seu apreço pelo desporto. Sem dúvida que este espaço, nesta reunião camarária, merece 

que se faça referência à pessoa que foi João Rolo e, certamente, que todos os que 

consigo conviviam vão sentir a sua falta. Ele próprio e o Sr. vereador Adilo Costa tiveram 

oportunidade de transmitir à família o seu profundo pesar e tomaram a liberdade de o 

fazer, também, em nome do executivo da Câmara Municipal. Não tendo havido a iniciativa 

de fazer formalmente um voto de pesar, mas a pessoa em causa foi um cidadão que 

merece e, igualmente, à sua família esta alusão sentida.  

 

Questões apresentadas pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa: 

• Espaço Fortuna Artes e Ofícios – O Sr. vereador José Carlos de Sousa observa que 

em reunião camarária, efectuada em 16 de Fevereiro último, se aprovou a proposta de 

aquisição do Espaço Fortuna Artes e Ofícios. Nessa altura, foi afirmado pela maioria em 

gestão que num período de seis meses devia ser apresentada uma proposta final 

conclusiva do que se pretende fazer com este espaço. Pretende saber se já existe a 

proposta final, e em caso afirmativo, qual é a calendarização para as intervenções no 

lugar. Em suma: qual é o ponto de situação em relação ao Espaço Fortuna Artes e Ofícios. 

 

• Palmela Desporto, EEM – Aumento dos preços praticados nas Piscinas Municipais 

de Palmela e Pinhal Novo – O Sr. vereador José Carlos de Sousa denota que há uma 

grande indignação face ao aumento dos preços praticados nas Piscinas Municipais de 

Palmela e Pinhal Novo. É conhecida a opinião dos vereadores do P.S. relativamente à 

Palmela Desporto, Entidade Empresarial Municipal. Constata que em Janeiro último foram 

aumentados os preços por causa do IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) e em 

Setembro deste mesmo ano pratica-se novo aumento, justificando a actualização dos 

mesmos. Estes sucessivos aumentos comprometem a continuação das pessoas / 

utilizadores das Piscinas, sendo de realçar que muitas das pessoas frequentam a Piscina 

por motivos de saúde. A natação recreativa regista um aumento de 50% (de 2,00 € para 

3,00 €), o que é incomportável. Realça que a “caixa de sugestões” colocada nas Piscinas 

contém inúmeras notas apresentadas pelos utilizadores, mas desconhece se haverá 

alguma repercussão devida a isso. Gostava que os responsáveis estivessem atentos sob 
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pena de ser diminuído o número de utilizadores. Há ainda pessoas que, por não 

possuírem os 65 anos de idade, não podem usufruir do desconto. Muito gostaria que este 

pormenor fosse tido em linha de conta. 

 

• Formação ao longo da vida (IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional) 

– O Sr. vereador José Carlos de Sousa menciona que veio ao seu conhecimento que foi 

negada a possibilidade de frequência a pessoas reformadas que se haviam inscrito em 

acções de formação – no âmbito da Formação ao longo da vida -, uma vez que estas se 

destinavam a pessoas na situação de empregados activos ou de desempregados, embora 

tivessem frequentado a 1.ª e 2.ª sessão. O munícipe que lhe descreveu a situação 

escreveu uma carta endereçada à Sr.ª presidente da Câmara, pois diz saber que há outras 

pessoas na situação de reformado a frequentar a mesma acção de formação. 

 

Às questões apresentadas pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa, no Período 

Antes da Ordem do Dia,  foram dadas as seguintes respostas: 

— Formação ao longo da vida (IEFP – Instituto do Emprego e Formação 

Profissional) – O Sr. vereador Adilo Costa menciona que a carta recepcionada na 

Câmara Municipal será objecto de análise dos serviços seguindo-se a resposta ao 

munícipe. 

 

— Espaço Fortuna Artes e Ofícios – O Sr. vereador Adilo Costa menciona que a 

propósito do Espaço Fortuna Artes e Ofícios têm sido realizadas várias reuniões: há um 

plano e essa é a premissa maior da actuação dos responsáveis nesta matéria. O que é 

menos fácil é o plano de saneamento financeiro. Esta é a maior preocupação. O problema 

não se resolve com um simples “clique” ainda mais agravado pela própria situação que o 

país atravessa. É bom que se refira que estão a ser dados passos no sentido do 

saneamento financeiro para conseguir estabilidade, pois se não se resolver esse problema 

nada se resolve em relação àquele espaço. No Espaço Fortuna Artes e Ofícios está a 

laborar um empreendedor explorando um restaurante e são desenvolvidas várias 

actividades para incremento de vendas de cerâmica, vinhos e queijos. Vão incentivar-se as 

visitas de jovens e de idosos. É o que lhe cumpre informar neste momento.  

 

— Palmela Desporto, EEM  - Preços praticados nas Piscinas Municipais de Palmela e 

Pinhal Novo – O Sr. vereador Adilo Costa explana que no cômputo dos preços 
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praticados nas Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo este Município não cumpre a 

regra ditada por entidades competentes nesta jurisdição, como seja, o Tribunal de Contas 

que exige que os preços praticados seja igual ao valor do custo do serviço. A Câmara 

Municipal de Palmela quer evitar fazê-lo, por considerar que a Palmela Desporto, EEM, 

exerce um trabalho social e o preço deve ser medido nesses termos. De qualquer modo 

não se pode fugir à realidade e é preciso evitar a apresentação de resultados negativos no 

final do exercício do ano, pelo que se vem tentando que o preço dos serviços seja mais 

equilibrado ainda que não corresponda ao valor do custo do serviço. Salienta que há 

programas específicos destinados a pessoas com problemas de saúde. Oferece-se 

registar que há preços estipulados para utilizadores, quer abrangendo situações de saúde, 

quer abrangendo situações sociais.   

Conclui dizendo que, no caso de este aumento de preços não acontecer, dificilmente 

poderá ser suportável a existência de uma empresa municipal. O que se debate hoje a 

nível nacional e quando o Governo questiona sobre a existência das empresas municipais, 

tem a ver com a própria sustentabilidade das mesmas. A Câmara Municipal de Palmela 

continua a acreditar que a Palmela Desporto, EEM, tem sustentabilidade e tem razão de 

ciência para poder existir, mas é necessário efectuar estes acertos. 

 

RETIRADA DO PONTO 2 DA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª presidente propõe a retirada do Ponto 2 da Ordem do Dia: 

PONTO 2 – Proposta Final de delimitação da Reserva Ecológica Nacional ao nível 

municipal. 

Aprovada, por unanimidade, a retirada da proposta designada por Ponto 2 da Ordem 

do Dia. 

 

DESPACHOS EMITIDOS PELO SR. DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PELA SR.ª CHEFE DA DIVISÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO GERAL, POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração e Finanças / Divisão de 

Administração Geral / Secção de Licenciamentos: 

A Câmara toma conhecimento, através de uma relação distribuída a todos os membros, 

elaborada pelos serviços respectivos e que fica anexa a esta acta como documento n.º 2, 

dos processos despachados pelo Dr. José Monteiro e Dr.ª Pilar Rodriguez no período de 

08.09.2011 a 20.09.2011. 
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ASSUNTOS DESPACHOS PELO SR. VEREADOR DO PELOURO, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração Urbanística: 

A Câmara toma conhecimento, através de uma relação distribuída a todos os membros, 

elaborada pelos serviços respectivos e que fica anexa a esta acta como documento n.º 3, 

dos processos despachados pelo Sr. vereador Álvaro Manuel Balseiro Amaro, no período 

de 05.09.2011 a 16.09.2011.  

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

A Sr.ª presidente dá conhecimento à Câmara que, no período compreendido entre os 

dias 07.09.2011 a 20.09.2011, foram autorizados pagamentos, no valor de  837.442,60 € 

(oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e dois euros e sessenta cêntimos). 

A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta acta como documento n.º 4. 

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª presidente informa que o balancete do dia 20 de Setembro de 2011, apresenta um 

saldo de 3.757.866,32 € (três milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e 

sessenta e seis euros e trinta e dois cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 3.029.050,56 € (três milhões, vinte e nove mil, cinquenta 

euros e cinquenta e seis cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 728.815,76 € (setecentos e vinte e oito mil, oitocentos e 

quinze euros e setenta e seis cêntimos).  

 

ORDEM DO DIA 

 

 I  – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 
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PONTO 1 – Representação institucional no Núcleo Local de Inserção de Palmela. 

PROPOSTA N.º GAP 01_19-11: 

«Através da deliberação de 3 de Março de 2010, foi designada a técnica superior Teresa 

Maria Castela Sousa, da então Divisão de Intervenção Social, como representante da 

Câmara Municipal no Núcleo Local de Inserção de Palmela, órgão integrante da medida de 

protecção social do Programa do Rendimento Social de Inserção. 

Constituindo a Câmara Municipal, de acordo com a legislação em vigor nesta matéria, um 

parceiro obrigatório neste órgão e, consequentemente, de modo a que possa estar sempre 

representada nesta estrutura de parceria, propõe-se, para efeitos do disposto no n.º 3, do 

art.º 33º, da Lei n.º 13/2003, de 21 de Maio, que a referida técnica seja substituída, nas 

suas faltas e impedimentos, pela Chefe da Divisão de Intervenção Social e Juventude, 

Alexandra Maria Abóbora da Silva, ou pela técnica superior Maria da Conceição Sousa 

Machado, também da Divisão de Intervenção Social e Juventude.» 

Sobre a proposta de Representação institucional no Núcleo Local de Inserção de 

Palmela numerada GAP 01_19-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa menciona que os vereadores do P.S. não têm 

muito a acrescentar relativamente a esta proposta, na medida em que tiveram 

oportunidade de dar a sua opinião em reunião camarária de 03 de Março de 2010. Na 

proposta aprovada nessa altura, constam mais sete designações de pessoas para 

diferentes cargos e praticamente todas elas têm substitutos. O Núcleo Local de Inserção 

necessita de quórum para funcionar, pelo que se deve acautelar que exista substituto para 

o representante designado. Estranha que tal medida não tenha sido adoptada em 03 de 

Março de 2010.  Concorda genericamente com as informações técnicas da Divisão de 

Intervenção Social de Juventude (DISJ) sobre o Núcleo Local de Inserção, mas defende 

que a Câmara Municipal tem de ser um parceiro para actuar no terreno, no sentido de 

perspectivar e de avaliar as medidas que são tomadas e se estas são bem aplicadas. 

Opina que a Câmara Municipal tem de ter uma postura mais interventiva.  

O Sr. vereador Adilo Costa regista que a preocupação não é tanto quanto à composição 

do Núcleo Local de Inserção, mas sim quanto a quem dirige e coordena o mesmo. Quem 

tem competência tem de estar na primeira linha e não pode abdicar disso. Em relação à 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) oferece-se dar a conhecer que o 

Município de Palmela aceitou tomar o comando do CPCJ de Palmela, mas tendo em 

devida conta que a Segurança Social devia ter a sua responsabilidade e estar a tempo 

inteiro. Acontece, porém, que o técnico da Segurança Social designado para a CPCJ de 

Palmela presta também serviço na CPCJ de Setúbal e, como as situações das pessoas / 
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famílias pioraram bastante, quer “acudir” à CPCJ de Setúbal. Na verdade é assim: quem 

tem competência tem de estar lá. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com a 

abstenção dos Srs. vereadores Fonseca Ferreira e José Carlos de Sousa, que 

apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S.: 

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se por entenderem as 

nomeações que agora apresentadas incidem em nomes sobre os quais não se 

pronunciam. A exemplo do que aconteceu em 03 de Março de 2010, as escolhas são do 

executivo e a responsabilidade deverá ser do mesmo.” 

 

II – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 3 – 4.ª Alteração ao Orçamento 2011 e Grandes Opções do Plano 2011-2014. 

PROPOSTA N.º DAF 01_19-11: 

«Havendo necessidade de proceder a pequenos ajustes no Orçamento 2011 e Grandes 

Opções do Plano 2011-2014 apresenta-se ao executivo municipal a 4.ª alteração aos 

documentos actualmente em vigor. 

Os principais movimentos efectuados resultam de: 

− Alterações nas dotações de rubricas de pessoal resultantes de processos de 

mobilidade interna; 

− Correcção do valor e da rubrica económica (de transferências correntes para 

subsídio a empresas municipais) relativo ao pagamento a efectuar em 2011, 

resultante da extinção da CDR; 

− Acréscimo nas rubricas de encargos com electricidade e gás resultante do 

aumento do IVA; 

− Correcção na classificação económica e ou reprogramação financeira das acções 

das GOP objecto da presente alteração. 

O montante global desta alteração é de 552.170,00 € (quinhentos e cinquenta e dois mil, 

cento e setenta euros) e representa 0,97% do Orçamento em vigor. 
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Assim, e nos termos do Decreto-Lei n.º 54–A/99, de 22 de Fevereiro, propõe-se a 

aprovação da 4.ª Alteração ao Orçamento de 2011 e Grandes Opções do Plano 

2011/2014.» 

Sobre a proposta de 4.ª Alteração ao Orçamento 2011 e Grandes Opções do Plano 

2011-2014 numerada DAF 01_19-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa observa que a presente Alteração ao Orçamento 

2011 e Grandes Opções do Plano 2011-2014 não acrescenta nada de significativamente 

novo. Tece as seguintes considerações: 

. Está convicto que o Orçamento 2011 firmado em 56.000.000 euros fica muito longe de 

ser atingido e estes pequenos acertos não produzem alterações de fundo no documento.  

. Questiona a que se refere a verba de 56.000 euros atribuídos à mobilidade interna. 

Considera que a mobilidade interna podia trazer benefícios de custos à edilidade, mas 

parece que tal não se verifica.  

. O nível das Funções Gerais / Funções Sociais / Funções Económicas vê-se claramente 

aumentado. 

. A CDR – Cooperação de Desenvolvimento Regional foi extinta. Contudo, e da leitura da 

proposta aprovada, em reunião camarária de 20 de Junho último, fica perceptível que a 

Câmara Municipal ainda tem a pagar, durante o ano vigente, uma verba de 114.000 euros, 

além dos 38.000 euros relativos a 2011. Estranha que a verba de 114.000 euros não 

conste do documento em apreciação.  

. Denota uma política que já vem sendo tomada: de substituir o pagamento de Horas 

extraordinárias por Subsídio de turno. 

. As Despesas de representação, embora não sendo significativas, surgem em 

praticamente todos os serviços (70,00 euros em cada serviço). Cita o que nesta matéria 

consta no classificador económico das receitas e despesas das Autarquias Locais “(…) 

consideram-se os abonos feitos juntamente com os vencimentos a membros dos órgãos 

autárquicos ou dirigentes no intuito de os compensar pelo acréscimo de despesa que a 

manutenção da dignidade inerente a estes cargos e as exigências do seu desempenho 

impõem, o seu quantitativo é fixado por lei (…)”.  É legal, mas questiona até que ponto 

eticamente se consegue estar a incorporar no Orçamento estas Despesas de 

representação em praticamente todas as Divisões da Câmara Municipal. Parece-lhe difícil 

defender esta incorporação (sendo mínima: 500,00 €) não é o valor que está em causa é o 

facto. 



Acta n.º 19/2011 
Reunião ordinária de 21 de Setembro de 2011 

 18 

Em relação às Despesas de representação, a Sr.ª presidente explica que a verba prevista 

integra absolutamente o valor estipulado para estas e é devida a quem tem o direito de as 

receber.  

Seguidamente, e a solicitação da Sr.ª presidente, intervém o director de Departamento de 

Administração e Finanças para prestar esclarecimentos. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa constata que em Canil / Gatil é retirada a verba 

por completo. Gostava de saber a que se deve este facto, ao que o Sr. vereador Álvaro 

Amaro esclarece que tal se deve à necessidade de criar as condições legais para 

obtenção do Canil / Gatil certificado. A verba retirada vai ser usada no âmbito do trabalho 

desenvolvido pela mesma unidade orgânica – Divisão de Gestão do Espaço Público – para 

aquisição de árvores e plantação das mesmas em espaço público. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com o voto 

contra dos Srs. vereadores Fonseca Ferreira e José Carlos de Sousa. Aprovado em 

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ORGANIZAÇÃO 

 

Pela Sr.ª vereadora Adília Candeias foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 4 – Atribuição de apoio financeiro aos Serviços Sociais e Culturais dos 

Trabalhadores do Município de Palmela (SSCTMP). 

PROPOSTA N.º DRHO 01_19-11: 

«Através do ofício de 21/06/2011, registado na autarquia sob o n.º 2011/20394, a 

Associação dos Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores do Município Palmela 

(SSCTMP) veio juntar o seu Plano de Actividades para o ano de 2011 e solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro anual não inferior a € 100.000,00 (cem mil euros) 

destinado a assistência médica, apoio escolar e a outras actividades de natureza cultural, 

desportiva e recreativa. 

Assim, e tendo em consideração que: 

• Os SSCTMP, é uma associação sem fins lucrativos, legalmente constituída por 

trabalhadores das autarquias locais da área do Município que tem designadamente 

por objectivo a concessão de apoio social aos trabalhadores e respectivos 

familiares nas áreas da assistência médica e do apoio escolar; 
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• Os SSCTMP, para além da prossecução das actividades acima referidas, tem vindo 

a prestar aos seus associados, trabalhadores da autarquia, um serviço de 

refeições, a preços sociais, no Bar/Refeitório; 

• A Associação, como se alcança respectivamente do seu Relatório e Contas de 2010 

e do Plano de Actividades para o ano de 2011, vem desenvolvendo, e promete 

desenvolver, uma actividade relevante na área do apoio social aos trabalhadores, 

que importa reconhecer e apoiar; 

• Apesar da relevância da actividade desenvolvida pelos SSCTMP, a actual situação 

financeira da autarquia não permite satisfazer na totalidade o pedido de apoio 

apresentado;  

Propõe-se que a Câmara Municipal de Palmela, delibere, nos termos das alíneas o) e p) 

do n.º 1, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pelas Leis nºs. 5-

A/2002, de 11 de Janeiro e n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, atribuir aos Serviços Sociais 

e Culturais do Município de Palmela um apoio financeiro no valor de € 60.000,00 (sessenta 

mil euros), destinado a comparticipar o apoio social aos seus associados nas áreas da 

assistência médica e medicamentosa, do apoio escolar e actividades culturais, desportivas 

e recreativas.» 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro aos Serviços Sociais e Culturais 

dos Trabalhadores do Município de Palmela numerada DRHO 01_19-11 intervieram: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira cumprimenta os presentes. Expressa que os 

vereadores Socialistas vão votar favoravelmente a presente proposta, na medida em que 

esta se enquadra dentro do que vem sendo hábito. Contudo, tem a formular as seguintes 

questões: 

. Este apoio financeiro é para o ano em curso? 

. Porque razão é que esta proposta não é aprovada no início do ano com a indicação de 

que o apoio financeiro é pago faseadamente? 

Face às questões formuladas, a Sr.ª vereadora Adília Candeias explica que os Serviços 

Sociais e Culturais dos Trabalhadores do Município de Palmela têm de efectuar reuniões 

com os seus associados e aprovar o seu plano de actividades (de acordo com um 

calendário próprio) e só após a aprovação deste documento é que esta entidade vem, 

através de ofício (em Junho último) requerer o apoio financeiro à Câmara Municipal.  

Releva o trabalho desenvolvido pelos Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores do 

Município de Palmela e adianta que a Câmara Municipal gostaria de poder dar uma verba 

superior à quem vem proposta, mas não é possível fazê-lo.  
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGÍSTICA E CONSERVAÇÃO 

 

DIVISÃO DE PROJECTOS E OBRAS PÚBLICAS: 

Pela Sr.ª vereadora Adília Candeias foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 5 – Empreitada de “Infra-estruturas e Pavimentação de Arruamentos no 

Centro Histórico”: aprovação do projecto e lançamento do concurso público. 

PROPOSTA N.º DOLC_DPOP 01_19-11: 

«A Câmara Municipal tem em curso o Projecto de Recuperação e Revitalização do Centro 

Histórico de Palmela, constituído por diversas operações, uma das quais a empreitada de 

"Infra-estruturas e Pavimentação de Arruamentos no Centro Histórico".  

Trata-se de uma obra que, ao melhorar a circulação viária e pedonal, o acesso aos 

estabelecimentos de comércio e serviços e ao qualificar o espaço público, vem reforçar a 

qualidade de vida no centro histórico e a sua atractividade social, económica e turística.   

A empreitada de "Infra-estruturas e Pavimentação de Arruamentos no Centro Histórico" 

consiste num conjunto de trabalhos de requalificação das infra-estruturas de 

abastecimento de água, drenagem de águas residuais domésticas e pluviais e 

pavimentação com cubos de granito das ruas Contra Almirante Jaime Afreixo, 

Hermenegildo Capelo, Heliodoro Salgado e troços das ruas Serpa Pinto, 31 de Janeiro e 

Augusto Cardoso (entre o Largo do Chafariz e a rua Serpa Pinto). 

Para além da requalificação das infra-estruturas, a intervenção proposta tornará mais 

confortável e segura a circulação de pessoas e viaturas. O pavimento será regularizado, 

com respeito pelos materiais e cores tradicionais, eliminando-se o actual piso bastante 

irregular. A linha de escoamento de águas pluviais será afastada das habitações, espaços 

de comércio e serviços e zona preferencial de circulação para uma caleira central, 

eliminando-se desta forma outro factor de desconforto e perigo. 

O projecto que agora se submete a aprovação seguiu na sua elaboração as 

recomendações técnicas do IGESPAR, pelo que recebeu parecer favorável da referida 

entidade e é uma operação co-financiada no âmbito do QREN. 

Assim, nos termos da alínea q) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei 5-A/02, de 11 de Junho, e da alínea b) do n.º 1, do art.º 16.º, do Código 
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dos Contratos Públicos aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, 

com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de Outubro, propõe-se: 

1. A aprovação do projecto de execução para a renovação de infra-estruturas e 

pavimentação de arruamentos no Cento Histórico de Palmela; 

2. A aprovação da abertura de concurso público para adjudicação da empreitada de 

«Infra-estruturas e Pavimentação de Arruamentos no Centro Histórico»; 

3. Que o preço base do concurso seja 936.287,77 € (novecentos e trinta e seis mil, 

duzentos e oitenta e sete euros e setenta e sete cêntimos) montante este que, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor e tem cabimento no PPI; 

4. Que sejam aprovadas as peças do procedimento, que fazem parte integrante do 

processo do concurso. 

Para que o procedimento possa decorrer em plataforma electrónica, propõe-se ainda: 

5. Que o código CPV Principal (vocabulário comum para os contratos públicos) seja 

45232451-8 – Obras de drenagem e pavimentação; 

6. Que o júri do procedimento seja constituído por: 

  . Maria da Conceiçao Antunes Lopes, chefe da DPOP, como Presidente 

  . Luís António da Costa Benzinho, chefe da DPCQI, como 1.º vogal 

           . Maura Gonçalves dos Santos, técnica superior da DPOP, como 2.º vogal 

sendo suplentes: 

 . Marco Jorge Cardoso do Vale, técnico superior da DPOP 

  . José Augusto Gonçalves Antunes, técnico superior da DPOP 

 . Ângela Maria Malão Gaspar do Carmo Peres, técnica superior da DPOP 

7. Que os gestores do procedimento sejam:  

. Maria Teresa de Sousa Palaio e Santos Pereira, Directora do DOLC 

. Maria da Conceição Antunes Lopes  

. Maura Gonçalves dos Santos 

. Maria Gertrudes Martins Marques, da DPOP 

8. Que a entidade competente para prestar esclarecimentos seja: 

. O júri do procedimento 

9. Que os representantes da entidade competente para a decisão de contratar sejam:  
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  . Maria Teresa de Sousa Palaio e Santos Pereira 

                   . Maria da Conceição Antunes Lopes 

  . Maura Gonçalves dos Santos.» 

Sobre a proposta de Empreitada de “Infra-estruturas e Pavimentação de 

Arruamentos no Centro Histórico” numerada DOLC_DPOP 01_19-11 intervieram: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira explana as seguintes considerações: 

. A candidatura de “Reabilitação e dinamização do Centro Histórico da vila de Palmela” 

reveste-se de 21 acções. Pretende que lhe seja feito o ponto de situação da execução 

desta candidatura. Observa que, em Março do ano passado, estavam comprometidos 

259.000 euros e pagos somente 15.000 euros (uma percentagem muito pouco 

significativa). A execução das acções previstas está francamente atrasada. Trata-se duma 

candidatura ambiciosa, mas que parece estar a “perder-se”, quer em termos do atraso na 

execução das acções / obras, quer em termos da sua programação no tempo.  

A Sr.ª vereadora Adília Candeias realça que a empreitada, objecto da presente proposta, 

foi inteiramente desenvolvida pela Divisão de Planeamento, Controlo e Qualidade das 

Infra-estruturas (DPCQI). Recorda que, no âmbito da candidatura ao QREN (Quadro de 

Referência Estratégico Nacional), foi concluída no ano passado a obra da piscina na 

esplanada do Castelo e a intervenção no moinho. Justifica alguns dos atrasos na 

execução de algumas das acções / obras: 

. Requalificação das galerias do castelo – Encontra-se em fase de assinatura do contrato, 

devendo ser efectivada a elaboração do projecto e a obra estar concluída no final do 

Verão de 2012; 

. Espaço Cidadão – O projecto estava elaborado. Através duma sondagem arqueológica 

veio o IGESPAR (Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico) fazer 

alguns reparos que obrigaram à execução de arcos e de paredes que não constavam do 

projecto, estando este a ser refeito;  

. Bar do Castelo – Prevê-se que a entrada em obra se dê até final deste mês. O atraso 

deveu-se à necessidade de efectuar escavações arqueológicas; 

. Cobertura da Casa de Hermenegildo Capelo – Encontra-se o processo em fase de 

assinatura do contrato para elaboração do projecto e prevê-se a conclusão da obra no final 

do Verão de 2012; 

. Execução de infra-estruturas no Centro Histórico – A obra deve estar concluída até final 

do ano de 2012; 
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. Sede dos Escuteiros – O procedimento de concurso está lançado na plataforma 

electrónica, devendo a obra estar concluída no Verão de 2012.  

Acrescenta que a Divisão de Projectos e Obras Públicas (DPOP) desta Autarquia está a 

acompanhar os processos antes enunciados. 

Conclui dizendo que a Divisão de Gestão do Espaço Público (DGEP) está a desenvolver 

os projectos no âmbito da Iluminação. 

A Sr.ª presidente realça as acções / obras levadas à prática no âmbito da candidatura de 

“Reabilitação e dinamização do Centro Histórico da vila de Palmela” e que estão 

concluídas:  

. Recuperação do Chafariz D. Maria I; 

. Recuperação do moinho situado no Parque Venâncio da Costa; 

. Implementação do sistema wireless; 

. Intervenção na piscina na esplanada do Castelo. 

Acrescenta que as obras que se prendem com as infra-estruturas têm sofrido um atraso 

em consequência das escavações arqueológicas e das alterações que, em alguns casos, 

se impõem aos projectos. Um exemplo concreto é o caso do Espaço Cidadão. Esta é uma 

das obras mais atrasada e complexa, justamente fruto das importantes descobertas do 

ponto de vista arqueológico e das imposições que o IGESPAR (Instituto de Gestão do 

Património Arquitectónico e Arqueológico) apresentou, como sejam: preservação de muro 

e arcos. Outro obstáculo que se tem vindo a encontrar é a dificuldade de concretização 

dos projectos por parte dos parceiros.  

Conclui a sua intervenção dizendo que a ideia predominante e que se pretende atingir é a 

de, em Janeiro de 2012, ter as empreitadas em execução. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

V.I. – DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO: 

Pelo Sr. vereador Álvaro Amaro foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 6 – Aprovação da proposta de Plano de Pormenor do Museu da Música, 

Arraiados – Pinhal Novo. 
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PROPOSTA N.º DAU_DPU 01_19-11: 

«Em Dezembro de 2004, a Câmara Municipal deliberou a elaboração do Plano de 

Pormenor do Museu da Música (adiante designado por PPMM) em Arraiados, freguesia de 

Pinhal Novo, fundamentada no grande interesse sócio-cultural que assume a instalação de 

um equipamento museológico sem paralelo em Portugal, no valor e natureza singular do 

espólio que ali se pretende acolher. Desde então decorreu a sua elaboração, com as 

necessárias adaptações e adequações às mudanças e exigências legais entretanto 

ocorridas. 

A área de intervenção do Plano abrange exclusivamente um prédio, da titularidade de Luís 

António Cangueiro, proprietário de uma colecção de instrumentos de música mecânica 

com mais de 400 peças com uma dimensão e interesse que ultrapassa a fronteiras do 

nosso país. O prédio, com a área de 22.750 m2, encontra-se descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Palmela sob o n.º 02838/180795 e inscrito na matriz predial como artigo 

241, secção H, da freguesia do Pinhal Novo e situa-se, de acordo com a Carta de 

Ordenamento do Plano Director Municipal (PDM) de Palmela, em Espaço Agro-florestal 

Categoria I.  

Esta classe de espaço, regulamentada no artigo 19.º admite, para além da exploração 

agrícola, a construção de edifícios destinados a residência, comércio e serviços, 

equipamentos e turismo, fixando, porém um índice de construção baixo, que inviabiliza a 

construção do museu com o dimensionamento adequado às necessidades específicas do 

equipamento. O mesmo artigo prevê, no entanto, o recurso à majoração dos indicadores 

de ocupação, através da elaboração de Plano de Pormenor.  

A elaboração do PPMM possibilita a instalação do edifício pretendido, viabilizando a 

implementação do projecto museológico da colecção de instrumentos de música 

mecânica, colocando à disposição do público em geral e da comunidade concelhia em 

particular, um bem de elevado valor cultural e pedagógico como é a colecção em causa. 

A proposta de Plano foi submetida a Conferência de Serviços, com participação das 

entidades com jurisdição nas matérias em presença, de acordo com o Decreto-Lei n.º 

380/99, de 22 de Setembro, na sua actual redacção, tendo sido reformulada de forma a 

obviar as questões consideradas pertinentes e assim dando cumprimento integral ao 

quadro legal vigente. 

O PPMM foi objecto de dispensa da Avaliação Ambiental Estratégica, por decisão do 

executivo municipal de 20 de Fevereiro de 2008, sob enquadramento do Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial, (RJIGT) conforme previsto no n.º 5, do Artigo 74.º 

do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
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316/2007, de 19 de Setembro, em conjugação com o n.º 1, do artigo 4.º, do Decreto-Lei 

n.º 232/2007, de 15 de Junho. 

A 20 de Julho de 2011, a Câmara Municipal deliberou a abertura do período de Discussão 

Pública do PPMM, tendo este decorrido entre o dia 04 de Agosto de 2011 e o dia 08 de 

Setembro de 2011, sem que fossem recepcionadas reclamações, observações, sugestões 

ou pedidos de esclarecimentos. 

Assim, propõe-se, ao abrigo do disposto no artigo n.º 79.º, do Decreto-Lei n.º 380/99, com 

a actual redacção, aprovar, para posterior submissão à Assembleia Municipal, a versão 

final do Plano de Pormenor do Museu da Música em Arraiados, freguesia de Pinhal Novo, 

documento que se anexa e que faz parte integrante da presente proposta. 

De acordo com o Artigo 81.º do supra referido Decreto-Lei, considera-se concluída a 

elaboração do Plano de Pormenor com a respectiva aprovação pela Assembleia Municipal, 

seguindo-se a sua publicação em Diário de República, após o que entrará em vigor.» 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

V.II. – DIVISÃO DE LOTEAMENTOS E AUGI: 

Pelo Sr. vereador Álvaro Amaro foram apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 7 – Licenciamento de Operação de Loteamento e Contrato de Urbanização. 

Requerente: Francisco dos Reis Nobre. Proc.º L-1463/2006. Local: Vale de Touros – 

Palmela. Requerimentos nºs. 3581/09, 3582/09, 3734/09, 349/10, 7909/10, 1758/11, 

3527/11, 4441/11, 4512/11 e 4874/11. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 01_19-11: 

«Pretende o requerente, na qualidade de proprietário da parcela de terreno descrita na 

Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 03055/150690, e inscrito na matriz 

cadastral rústica sob o art. 230 da secção U, com a área total de 13.680,00 m2 e localizada 

em Vale de Touros, proceder ao licenciamento de uma operação de loteamento urbano de 

carácter habitacional e, simultaneamente, solicitar a aprovação da minuta do contrato de 

obras de urbanização. 

A área objecto da operação de loteamento insere-se no Perímetro Urbano de Olhos de 

Água, Lagoinha e Vale de Touros e é abrangida por Área de Expansão de Baixa 

Densidade B2 prevista na Planta de Ordenamento do Plano Director Municipal (PDM), 

sendo proposta a: 
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− Constituição de 12 lotes, destinados à construção de moradias unifamiliares de 2 

pisos e cave abaixo da cota de soleira, perfazendo um total de 3.000,00 m2 de área 

bruta de construção total, exceptuando-se o lote 1 destinado à construção de 

moradia bifamiliar, verificando-se um total proposto de 13 fogos; 

− Construção de anexos de apoio à habitação nos lotes, com um total de 780,00 m2 de 

área bruta de construção total; 

− Criação de 47 lugares de estacionamento, sendo 26 privados, na correspondência 

de 2 Lpa´s por lote, e 21 públicos; 

− Cedência à CMP para domínio público de: 

• 4.973,00 m² destinados a faixas de rodagem, passeios e estacionamentos; 

• 960,00 m² para espaços verdes e de utilização colectiva; 

•  60,00 m² destinados a infra-estruturas (bacia de retenção). 

A apreciação do projecto de loteamento enquadra-se no âmbito do D.L. 555/99, de 16 de 

Dezembro, republicado pelo D.L. 26/2010, de 30.Março e actualizado pela Lei 28/2010, de 

02 de Setembro, tendo sido precedida de pedido de informação prévia (IP) favorável por 

deliberação em reunião de 15/10/2008, válida à data da entrada do presente pedido de 

licenciamento. 

No plano urbanístico a proposta cumpre as disposições regulamentares do PDM em vigor, 

nomeadamente no que respeita ao estipulado no art.º 12.º, bem como na secção 4 

(estacionamento) e anexo III (parâmetros de dimensionamento de espaços verdes). 

Por aplicação dos parâmetros de dimensionamento publicados no anexo III do Regulamento 

do PDM, portaria 1136/01, de 25.Set., impunha-se a cedência obrigatória de 455,00 m2 para 

equipamento de utilização colectiva. Não se encontrando, no entanto, retratada em PDM a 

necessidade de qualquer instalação para esse fim na zona em causa, decorre da 

deliberação camarária de 15/10/2008, que o requerente ficará obrigado ao pagamento de 

compensação em numerário, nos termos do n.º 4, do art.º 44.º, do RJUE.  

De acordo com o estabelecido no art.º 17.º, do Decreto-Lei referido e no que se refere à 

operação de loteamento, mantêm-se válidos os pareceres das entidades externas emitidos 

no âmbito da informação prévia favorável, atendendo a que o pedido de licenciamento em 

apreço se conforma com a mesma. 

Relativamente ao projecto acústico, foi apresentado relatório técnico através de entidade 

não acreditada – AirControl – considerando-se de aceitar o mesmo, à responsabilidade dos 

técnicos autores do estudo e nos termos do art.º 11.º do Regulamento Geral do Ruído. 
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Nos termos conjugados do n.º 2, do art.º 22.º, do RJUE, e do art.º 6.º do RUEMP, a 

proposta de loteamento foi dispensada de discussão pública. 

Relativamente às infra-estruturas decorrentes da operação de loteamento, o requerente 

apresentou já comunicação prévia de obras de urbanização nos termos da alínea b), do n.º 

4, do art.º 4.º, do D.L. 555/99, de 16 de Dez., republicado pelo Decreto-Lei 26/2010, de 30 

de Março, procedimento que se encontra em fase final de tramitação e que será 

oportunamente submetido a decisão. 

Resultando da deliberação sobre o pedido de informação prévia que a viabilidade de 

operação de loteamento dependeria da execução de obras externas, nomeadamente, de 

colector de esgotos domésticos junto da EN 379-2, com ligação à Simarsul e pavimentação 

de todo o acesso à área loteanda, desde a zona pavimentada da Rua de Amesterdão (cerca 

de 250m), o titular do processo de loteamento procedeu à entrega dos respectivos 

projectos, bem como de minuta de contrato de urbanização, através do requerimento n.º 

4441/11 e 4512/11, ambos de 19/08, a celebrar até à emissão do respectivo alvará, em 

cumprimento do disposto no art.º 55º do RJUE. 

Face ao exposto e nos termos das informações técnicas da Divisão de Loteamentos e 

AUGI, de 25/08/11, 06/09/2011 e 15/09/2011, propõe-se o licenciamento da operação de 

loteamento, consubstanciado na planta síntese apresentada pelo requerimento n.º 4441/11, 

de 19/08/2011, nos termos do art.º 23.º do RJUE. 

Sem prejuízo dos elementos suplementares que vierem a ser solicitados na sequência da 

decisão sobre a comunicação prévia de obras de urbanização, para efeitos de emissão do 

alvará de loteamento deverão ser apresentados: 

• 10 (dez) exemplares da planta síntese em papel opaco e 1 (um) em papel 

reprodutível; 

•  Suporte em formato digital – ficheiros com extensão DWG ou DXF – dos projectos, 

de acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 4.º do Regulamento da Urbanização e 

Edificação do Município de Palmela (RUEMP); 

• Ficha dos elementos estatísticos devidamente preenchida com os dados referentes à 

ultima versão da operação urbanística, nos termos da alínea a) do n.º 2, do art.º 

8.º, da Portaria n.º 1110/2001, de 19 de Setembro; 

Mais se propõe, ao abrigo do disposto no art.º 64.º, n.º 7, alínea d) da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, a aprovação da minuta do contrato de 

urbanização anexa à presente proposta e que dela faz parte integrante, referente às infra-

estruturas externas ao loteamento.» 
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Sobre a proposta de Licenciamento de Operação de Loteamento e Contrato de 

Urbanização numerada DAU_DLA 01_19-11 intervieram: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira cita o seguinte parágrafo da proposta: “(...) Por 

aplicação dos parâmetros de dimensionamento publicados no anexo III do Regulamento 

do PDM, portaria 1136/01, de 25.Set., impunha-se a cedência obrigatória de 455,00 m
2
 

para equipamento de utilização colectiva. Não se encontrando, no entanto, retratada em 

PDM a necessidade de qualquer instalação para esse fim na zona em causa, decorre da 

deliberação camarária de 15/10/2008, que o requerente ficará obrigado ao pagamento de 

compensação em numerário, nos termos do n.º 4, do art.º 44.º, do RJUE (...)”. A sua 

observação tem a ver com a cedência obrigatória de 455 m2 pela compensação em 

numerário por parte do requerente que, de acordo com a legislação, a mesma cedência 

destina-se a equipamentos colectivos justificando-se na proposta “não se encontrando 

retratada em PDM a necessidade de qualquer instalação para esse fim na zona em 

causa”. Há a considerar que o PDM já está em vigor há cerca de 15 anos e numa zona 

como esta, de relativa densidade, podem alterar-se os parâmetros. Será que não vai ser 

necessária a construção duma escola ou de outro equipamento colectivo e, nesse caso, a 

troca do terreno pela compensação em numerário não devia ser considerada? 

O Sr. vereador Álvaro Amaro observa que a questão suscitada pelo Sr. vereador 

Fonseca Ferreira é pertinente e merece um esclarecimento: à medida que surgem 

operações de loteamento vão sendo obrigatórias cedências e quando atingem 

determinada dimensão pode-se planear a disseminação de equipamentos, o que não está 

previsto em PDM (como a proposta o refere). Acresce que está em elaboração o Plano de 

Urbanização para a zona mas existe, em paralelo, outros instrumentos que decorrem do 

PDM, nomeadamente, a Carta Educativa em vigor e a Carta de Equipamentos 

Desportivos, em elaboração. Nestas Cartas estão sinalizadas as zonas que têm em conta 

os perímetros urbanos que se vão consolidando e onde se pretendem instalar os 

equipamentos educativos e desportivos. A preocupação legítima que assiste ao Sr. 

vereador Fonseca Ferreira está devidamente salvaguardada nos instrumentos de suporte 

e de complementaridade aos planos de ordenamento do território. 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira mostra-se esclarecido e sugere que em futuras 

propostas desta natureza possam constar as justificações agora prestadas pelo Sr. 

vereador Álvaro Amaro.  

O Sr. vereador Álvaro Amaro menciona que actualmente não se procede à construção 

duma escola ou dum polidesportivo em cada localização (Bairro). 
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A Sr.ª presidente adiciona à explicação que os Planos de Urbanização em curso e demais 

instrumentos de gestão / ordenamento do território não são elaborados em 

desconformidade com a proposta de revisão de PDM em elaboração. Há sempre uma 

concertação sobre os princípios do Plano de Urbanização (PU)  / Plano de Pormenor (PP) 

com o Plano Director Municipal (PDM) na sua fase de revisão. Sublinha que não há 

desfasamentos nem dissonâncias. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

PONTO 8 – Protocolo para fornecimento de energia eléctrica. Requerente: Comissão 

de Administração da AUGI da Quinta da Carrasqueira. Proc.º L-18/86. Local: Quinta 

da Carrasqueira – Olhos de Água – Quinta do Anjo. Requerimentos nºs. 680/11 e 

4901/11. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 02_19-11: 

«A presente proposta surge na sequência da intenção da Comissão de Administração da 

AUGI da Quinta da Carrasqueira de celebração de um Protocolo de Colaboração com a 

autarquia, que viabilize o fornecimento de energia eléctrica aos comproprietários com os 

deveres de comparticipação cumpridos. 

Nos processos de reconversão urbanística de áreas urbanas de génese ilegal, quando não 

se disponha ainda de títulos urbanísticos emitidos e válidos para a ocupação dos imóveis, 

o próprio desenvolvimento do procedimento de reconversão, pelo lapso temporal em que 

decorre, e pelos fins a que se destina – de conferir à área delimitada uma vocação urbana, 

legitimada, na qual será expectável a utilização de serviços públicos urbanos - permite 

perspectivar a formação de uma expectativa quanto à própria reconversão, que se pode 

entender como juridicamente tutelável para o efeito de fornecimento de bens públicos 

essenciais. 

Ainda e não obstante a sua génese ilegal, bem como a dependência de um título de 

reconversão, do ponto de vista da legalidade urbanística, não se poderá deixar de 

reconhecer que se trata de zonas de concentração de população (por isso, justificam a 

reconversão), que determinam e geram necessidades, de facto, relevantes para a 

salubridade e saúde públicas das respectivas populações. 

No caso em apreço, o licenciamento da operação de loteamento de reconversão da AUGI 

foi aprovado por deliberação camarária de 8 de Outubro de 2003, tendo posteriormente 

sido aprovadas alterações à planta síntese, por decisão em reunião de Câmara de 4 de 
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Julho de 2007, encontrando-se, neste momento, o licenciamento das respectivas obras de 

urbanização em fase final de tramitação. 

Ainda e nos termos do n.º 6, do art.º 25º, da Lei 91/95, de 2 de Setembro, com a redacção 

publicada pela Lei 64/2003, de 23 de Agosto (LAUGI), foi autorizado o início provisório de 

obras de urbanização, por deliberação de 12 de Setembro de 2007, incluindo as 

infraestruturas eléctricas de abastecimento e iluminação pública, cujo projecto mereceu 

prévia aprovação da EDP, as quais se encontram concluídas e em exploração pela 

entidade concessionária, desde 9 de Dezembro de 2010. 

Reconhecendo-se a dinâmica que tem revelado a AUGI e considerando que tal denota a 

sustentabilidade do processo de reconversão, objectivo primordial da Comissão de 

Administração, e no âmbito da estratégia de cooperação definida por esta autarquia, 

entende-se assim de admitir o fornecimento de energia eléctrica exclusivamente para 

consumo doméstico e apenas aos comproprietários que cumpram os seus deveres de 

reconversão, designadamente de comparticipação nas despesas inerentes, e cujas 

edificações se encontrem devidamente identificadas como existentes na planta síntese 

reconhecida pela Câmara Municipal. 

Face ao exposto, nos termos das informações de 6 de Julho e 30 de Agosto de 2011 da 

Divisão de Loteamentos e AUGI e ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 7, do artigo 

64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, 

propõe-se a aprovação da minuta de protocolo anexa à presente proposta e que dela faz 

parte integrante, destinado a regular os termos e condições especiais de acesso e 

utilização da rede de infraestruturas eléctricas, dentro do perímetro da AUGI e até ao 

momento em que ocorra a emissão do título de reconversão urbanística, a qual mereceu 

prévia concordância da requerente.» 

Sobre a proposta de Protocolo para fornecimento de energia eléctrica numerada 

DAU_DLA 02_19-11 interveio: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere-se à cláusula 5.ª da minuta do Protocolo 

onde se refere que “(...) o pedido de autorização de fornecimento de energia eléctrica deve 

ser instruído de (...)” quando o correcto, e conforme emendado pelo Sr. vereador Álvaro 

Amaro e que não foi considerado, é “deve ser instruído por”.  

Congratula-se com o facto de, dois meses após a intervenção do representante da 

Comissão da Administração da AUGI da Quinta da Carrasqueira, estar genericamente 

ultrapassada a questão da electricidade. A Câmara Municipal percebeu a dinâmica que os 

co-proprietários da AUGI têm. Constata que a minuta do Protocolo estipula uma série de 

salvaguardas para a Câmara Municipal, pelo que aos co-proprietários da AUGI cabe 
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cumprir o melhor e o mais rapidamente possível o Protocolo. Considera que a Câmara 

Municipal não tem outra alternativa senão colocar este tipo de salvaguardas. Denota a sua 

satisfação pelo facto de se ter conseguido chegar a consenso.  

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

DIVISÃO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUAIS: 

Pelo Sr. vereador Álvaro Amaro foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 9 – Consumo anormal de água - Redução da tarifa de saneamento. 

Requerente: José Marques Caseiro – Instalação 37959. 

PROPOSTA N.º DAI_DAAR 01_19-11: 

«Através de requerimento registado em 02/08/2011 sob o n.º 25297, o Sr. José Marques 

Caseiro, com local de consumo sito no Aceiro Manuel Boga, CCI 3510, Arraiados, Valdera, 

em Pinhal Novo, solicitou a redução da tarifa de saneamento debitada na factura de água 

n.º 10023535, emitida em 28 de Junho/2011. A referida factura tem um valor de 1.655,97 € 

(mil, seiscentos e cinquenta e cinco euros e noventa e sete cêntimos), a que corresponde 

um consumo de 413 m3 de água, motivado por uma rotura na canalização predial. 

Estabelece o n.º 3 do Artigo 11º. do Regulamento Municipal dos Serviços de 

Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas que “a entidade 

gestora não assume qualquer responsabilidade por danos motivados por roturas nas 

canalizações das redes prediais”, pelo que sobre o volume registado é devida a respectiva 

tarifa de abastecimento. 

Porém, considerando que: 

- o consumo anormal de água naquele período foi proveniente de causas fortuitas e 

involuntárias; 

- a tarifa de saneamento é apurada para efeitos de liquidação através do consumo 

de água efectuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a 

recolha e tratamento de resíduos sólidos e outra para a recepção de águas 

residuais domésticas;  
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- de acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá incidir 

sobre este consumo, por este não ter contribuído nem para o acréscimo no caudal 

na rede de drenagem de águas residuais nem para o acréscimo na produção de 

RSU’s. 

Assim, e conforme estabelece a alínea j) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, conjugada com o disposto 

no n.º 1, do art.º 16.º, da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro – Lei das Finanças Locais, propõe-

se a fixação do montante da tarifa de saneamento de acordo com a média de consumo 

verificado entre as leituras de 21/02 e 26/04/2011, correspondente a 31 m3 mensais de 

que resultará uma redução da factura de água n.º 10023535, no valor de  563,94 € 

(quinhentos e sessenta e três euros e noventa e quatro cêntimos), conforme cálculo que 

se discrimina no quadro seguinte: 

Descrição 

(€) 

Valor da 
Factura 

(€) 

Redução 

(€) 

Valor a pagar 
pelo Cliente 

(€) 

Tarifa da Água 981,90  981,90 

Tarifa de Saneamento 590,44 563,94 26,50 

Outros 83,63  83,63 

Total 1.655,97  1.092,03.» 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com a 

abstenção dos Srs. vereadores Fonseca Ferreira e José Carlos de Sousa, que 

apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S.: 

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se por continuarem a 

entender que, sendo a água um bem imprescindível e não renovável, os consumos 

exagerados e não úteis, da mesma, devem ser fortemente penalizados, 

independentemente da culpa. 

No caso vertente o munícipe dispõe de rede de saneamento e seria penalizado na taxa de 

saneamento que inclui os resíduos sólidos e a rede de drenagem das águas residuais. A 

referida taxa, embora legalmente indexada ao consumo da água, obedece a uma filosofia 

com a qual discordam, razão do seu voto.” 
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VII – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

DIVISÃO DE DESPORTO: 

Pelo Sr. vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 10 – Atribuição de apoio financeiro no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento do Basquetebol para a época desportiva de 2010/2011. 

PROPOSTA N.º DCD_DD 01_19-11: 

«No âmbito das candidaturas a apoios municipais realizadas pelos quatro clubes que 

integram o Programa de Desenvolvimento do Basquetebol, foi deliberado na reunião de 8 

de Setembro de 2010 a atribuição de um apoio financeiro para fazer face à concretização 

dos respectivos planos de actividade da época desportiva 2010/2011 (1.ª tranche de 

apoios).  

Na altura, foi considerada a atribuição de uma 2.ª tranche de apoios no primeiro trimestre 

de 2011, mas a situação financeira do Município somente agora permitiu concretizar essa 

intenção. No caso do apoio ao Clube Juventude Palmela, uma parte do mesmo destina-se 

ao pagamento dos funcionários do pavilhão da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos 

Hermenegildo Capelo, referente aos meses de Janeiro a Junho, no montante de € 

3.000,00. 

Neste sentido, em conformidade com a alínea b) do n.º 4, do Artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro e com o Programa Municipal de Desenvolvimento do Associativismo, propõe-se a 

atribuição de um apoio financeiro no valor total de € 3.000,00 (três mil euros) ao Clube 

Juventude de Palmela, para fazer face ao compromisso assumido com o pagamento dos 

funcionários do pavilhão da escola.» 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento do Basquetebol para a época desportiva de 2010/2011 numerada 

DCD_DD 01_19-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa repara que aquando da aprovação da proposta, 

em 8 de Setembro de 2010, a Câmara Municipal comprometeu-se com a atribuição de 

apoio financeiro a quatro clubes. Na altura, foi considerada a atribuição de uma 2.ª tranche 

de apoios no primeiro trimestre de 2011, mas alega-se nesta proposta “que a situação 

financeira do Município somente agora permite concretizar essa intenção”. Estranha que 

se propunha o pagamento da 2.ª tranche somente ao Clube de Juventude de Palmela, não 
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contemplando os restantes três clubes. Opina que o compromisso assumido (em 8 de 

Setembro de 2010) pela entidade Câmara Municipal deve ter um peso e uma valência 

muito forte. 

O Sr. vereador Adilo Costa justifica que a presente proposta contempla o apoio 

financeiro ao Clube Juventude Palmela, sendo uma parte deste para pagamento aos 

funcionários do pavilhão da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Hermenegildo Capelo, 

respeitante ao período indicado. O atraso na aprovação da 2.ª tranche do apoio financeiro 

aos clubes em falta está relacionada com duas situações distintas: as dificuldades 

financeiras da Autarquia e a necessidade de rever o formato do Protocolo firmado em 

Janeiro de 2000, o que está em desenvolvimento.  

O Sr. vereador José Carlos de Sousa insiste que a proposta aprovada, em reunião 

camarária de 8 de Setembro de 2010, assume que a 2.ª tranche de apoios será deliberada 

por este órgão no primeiro trimestre de 2011. Opina que é devido o apoio financeiro aos 

demais clubes, uma vez que todos tiveram actividade.  

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

VIII – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL E JUVENTUDE: 

Pelo Sr. vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 11 – Aditamento ao Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de 

Palmela e o Agrupamento 643 de Pinhal Novo do Corpo Nacional de Escutas. 

PROPOSTA N.º DEIS_DISJ 01_19-11: 

«No âmbito do Programa Municipal de Desenvolvimento do Associativismo a Câmara 

Municipal estabeleceu protocolos de cooperação com diversas associações locais, 

encontrando-se nesta situação o Agrupamento 643 de Pinhal Novo do Corpo Nacional de 

Escutas. 

Constata-se que os termos definidos no protocolo em vigor têm sido cumpridos. No 

entanto, face à conjuntura económica e financeira que se verifica actualmente, e de modo 

a não pôr em causa a sustentabilidade dos apoios municipais, há necessidade de se 

proceder a um ajustamento do montante protocolado. 
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Neste sentido, o Agrupamento 643 de Pinhal Novo do C.N.E. foi auscultado e propõe-se, 

em conformidade com a alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e com o 

Programa Municipal de Desenvolvimento do Associativismo, a aprovação do aditamento 

ao Protocolo.» 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

A Sr.ª presidente pergunta se algum dos munícipes presentes quer intervir. 

1. Sr. Henrique Miguéis, representante dos co-proprietários da AUGI da Quinta da 

Carrasqueira: 

Cumprimenta os presentes. Vem, em nome dos co-proprietários da AUGI da Quinta da 

Carrasqueira, agradecer a aprovação do Protocolo para fornecimento de energia eléctrica 

(Ponto 8 da Ordem do Dia desta reunião). 

 

2. Sr. presidente da AUGI da Quinta da Carrasqueira: 

Apresenta cumprimentos. É presidente da AUGI da Quinta da Carrasqueira e vem 

agradecer ao executivo, na pessoa da Sr.ª presidente da Câmara Municipal a aprovação 

do Protocolo na reunião de hoje. Faz votos para que se mantenha o relacionamento 

amigável para resolução de outras situações que possam surgir. Até à execução da 

urbanização espera contar com a recepção do executivo como tem sido até ao momento. 

 

Em face das intervenções dos Srs. Henrique Miguéis (1.) e presidente da AUGI da Quinta 

da Carrasqueira (2.), a Sr.ª presidente recorda que o Sr. vereador Álvaro Amaro assumiu 

o compromisso de apresentar, durante o mês em curso, a deliberação da Câmara 

Municipal a minuta de Protocolo que viabilize o fornecimento de energia eléctrica aos co-

proprietários com os deveres de comparticipação em ordem, o que foi conseguido. 
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IX – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezassete horas e vinte e cinco minutos, a Sr.ª presidente declara encerrada a 

reunião, da qual se lavrou a presente acta, que eu, José Manuel Monteiro, director do 

Departamento de Administração e Finanças, redigi e também assino. 

 

A presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

O director do Departamento 

 

José Manuel Monteiro 

 

 


