
 

 

 

 

      Município de Palmela 
  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 23/2007: 
 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO 

DE 2007: 
 No dia vinte e um de Novembro de dois mil e sete, pelas dezassete horas e vinte 

minutos, no 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 Adília Maria Prates Candeias, 

Octávio Joaquim Coelho Machado, José Manuel Conceição Charneira, Adilo Oliveira Costa 

e José Carlos Matias de Sousa. 

 O Sr. vereador José Justiniano Taboada Braz Pinto não se encontra presente, por 

estar de férias. A falta está devidamente justificada. 

 

  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª PRESIDENTE: 

 A Sr.ª presidente da Câmara Municipal saúda todos os presentes. 

Informações: 

― Assinatura de Contrato-Programa com o Palmelense Futebol Clube – A Sr.ª 

presidente informa que acaba de ser assinado, antes da reunião de Câmara, o Contrato-

Programa com o Palmelense Futebol Clube, de acordo com a deliberação de Câmara que 

já tinha sido anteriormente tomada. 

Numa próxima ocasião será assinado o Contrato-Programa com o Pinhalnovense 

Futebol Clube, atendendo à impossibilidade de este poder estar hoje presente. 

 

― Lançamento do livro “Palmela Histórico-Artística. Um inventário do património 

artístico concelhio” – A Sr.ª presidente informa que no próximo dia 1 de Dezembro, na 
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Igreja de S. Tiago, no Castelo, ir-se-á proceder ao lançamento do livro “Palmela Histórico-

Artística. Um inventário do património artístico concelhio”. 

Esta obra resulta do trabalho de investigação levado a cabo por dois destacados 

historiadores de arte deste país, o Prof. Vítor Serrão e o Prof. José Meco. O livro assinala 

o património histórico e cultural deste município e contribui para dar a conhecer a 

diversidade e a riqueza desse mesmo património. É uma obra de grande valor. 

Deixa o convite a todos quantos queiram assistir ao seu lançamento.     

 

― Lançamento da 1.ª pedra – Escola de Cajados – A Sr.ª presidente informa que no 

próximo dia 28 de Novembro, pelas 15 horas, ir-se-á realizar a cerimónia de lançamento da 

1.ª pedra para a construção da nova Escola de Cajados. 

É uma obra que está classificada como de grande importância, não só para a 

qualificação do parque escolar que está sob a responsabilidade desta autarquia, mas 

também para as populações que dela se irão servir. 

A empreitada terá um custo que está orçamentado em € 763.000,00 (setecentos e 

sessenta e três mil euros) e prevê-se que a sua conclusão aconteça em Julho de 2008. 

Deixa o convite à comunidade educativa para assistir ao lançamento da 1.ª pedra, 

mas como se trata de um acto público, está aberto a todos aqueles que desejem participar. 

 

― Candidatura ao Polis XXI – A Sr.ª presidente informa que a Câmara Municipal de 

Palmela em parceria com a Câmara Municipal de Setúbal, apresentou uma candidatura no 

âmbito das acções preparatórias do programa Polis XXI. Este programa destina-se a 

apoiar e a incentivar questões relacionadas com o desenvolvimento e a qualificação dos 

territórios, justamente no vector estratégico do turismo. A candidatura em questão conta 

com o apoio de vários agentes, entre eles, operadores públicos e privados, incluindo 

instituições ligadas ao ensino superior e ligadas à investigação em prol da valorização dos 

concelhos acima mencionados, como destinos turísticos. 

Esta candidatura vem na sequência do que havia sido feito anteriormente, em 

conjunto com as Autarquias de Setúbal e Sesimbra, relativamente ao denominado projecto 

“Rota dos Castelos”. Esse projecto não veio a ser aprovado.   

Seguidamente, refere-se ao contexto em que as candidaturas são apresentadas. 

Sendo verdade que as candidaturas são muito importantes, até porque todas as entidades 

interessadas se referem às possibilidades de angariar fundos comunitários como uma 

grande oportunidade, não se pode deixar de tecer o reparo que tem a ver com a 

metodologia de como as candidaturas são apresentadas e anunciadas. E especifica: 

As candidaturas são classificadas como tratando-se de grandes oportunidades. No 

entanto, essas oportunidades deixam de o ser no momento em que são dadas a conhecer, 
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em muitas das vezes, com períodos de apenas oito dias de prazo para formular e 

apresentar a(s) candidatura(s). Um exemplo concreto: é o de uma candidatura que poderia 

ser muito importante para a Protecção Civil mas que, toda a informação inerente à mesma, 

ficou disponível no dia 8 de Novembro, sendo que o prazo dado para apresentação da 

proposta terminou no dia 16 do mesmo mês. Para formalizar a apresentação duma 

candidatura é necessário entregar vários elementos que, para além do conceito, do 

modelo, da preparação do projecto, entre outros, existem mesmo elementos materiais e 

processuais a serem tratados. Logo, um prazo de  oito dias reveste-se como um prazo que 

não será razoável para o trabalho que tem de ser feito. Deste modo, e para que seja 

possível preparar candidaturas credíveis era preciso que as entidades interessadas em 

candidatar-se pudessem ter um conhecimento atempado da informação mesmo antes de 

esta ser colocada à disposição da comunidade, o que na prática não acontece. Os 

responsáveis pelos regulamentos deveriam ponderar e rever esta situação. 

Aguarda com expectativa a decisão sobre a candidatura efectuada pelos Municípios 

de Palmela e Setúbal ao Polis XXI. Este projecto poderá vir a alargar-se a outros territórios. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa cumprimenta a Sr.ª presidente, vereadores, 

técnicos da Autarquia, membros da comunicação social e munícipes. 

Assuntos diversos: 

― Estrada Nacional (E.N.) 252 – O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que 

vai apresentar alguns aspectos, todos eles relacionados com a segurança e com a rede 

viária. Assim: 

Devido à intempérie de domingo (dia 18) e segunda-feira (dia 19), a E.N. 252 ficou 

praticamente intransitável. 

Junto à vala da Salgueirinha, onde se dá a transição da E.N. 252, poder-se-ia  

pensar que o caudal de água, que não tem vazão para o lado sul, o escoamento das 

águas pluviais pudesse ser feito para o lado norte. Alerta para o facto de que à noite a 

visibilidade é insuficiente e a situação da estrada apresenta-se como perigosa e com 

possibilidade de ali acontecerem acidentes. 

 

― Ruas 25 de Abril e Bartolomeu Dias. – O Sr. vereador José Carlos de Sousa 

refere que, também, devido à precipitação que se fez sentir nos últimos dias, as lombas 

colocadas nas ruas acima mencionadas ficam com água retida junto às bermas, ou seja, o 

escoamento das águas pluviais não é feito como deveria ser porque, aparentemente, o 

desnível das lombas foi efectuado ao contrário dos sumidouros existentes.   
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― Estrada do Poceirão no cruzamento para o Lau - O Sr. vereador José Carlos de 

Sousa alerta para o facto de que a Estrada do Poceirão, no cruzamento para o Lau,  ser 

um troço que se encontra em muito mau estado. 

 

 Estrada que liga as Marquesas à Autoeuropa – O Sr. vereador José Carlos de 

Sousa refere que na última reunião de Câmara apresentou um assunto relacionado com a 

estrada que liga as Marquesas à Autoeuropa. Volta a insistir que a estrada mencionada 

apresenta graves dificuldades de circulação, devido, essencialmente, à circulação de 

muitos veículos pesados. Esta situação implica o uso de alguma perícia por parte dos 

condutores que a utilizam diariamente, para se precaverem de algum acidente. 

Estes são os assuntos que tem a apresentar e que se pautam pela necessidade de 

prevenir a segurança dos munícipes/utentes nas estradas, cuja manutenção é da  

responsabilidade da Câmara Municipal, com excepção da E.N. 252. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

O Sr. vereador Octávio Machado cumprimenta todos os presentes. 

Assuntos diversos: 

― Plataforma logística / Empreendimentos turísticos / Traçado do TGV / Novo 

Quartel da G.N.R. de Palmela / Aeroporto do Pinhal Novo – O Sr. vereador Octávio 

Machado refere que foi com muita satisfação que ouviu serem anunciados uma série de 

investimentos a nível nacional com impactos enormes para o concelho de Palmela. Alguns 

desses investimentos são privados, outros são públicos. Refere-se à plataforma logística, 

aos empreendimentos turísticos urbanísticos, ao traçado do TGV e, certamente, haverá 

lugar à construção do novo quartel da G.N.R. de Palmela. A comunicação social adiantou 

a notícia relativa à possibilidade de localização do aeroporto no Pinhal Novo. 

É evidente que estes investimentos virão proporcionar um maior desenvolvimento do 

concelho de Palmela, nomeadamente em factores, como sejam, a criação de emprego e 

uma outra componente para a qual o Município de Palmela está vocacionado, que é o 

sector do turismo. 

A questão que se lhe oferece levantar é a seguinte: quais são os impactos que estes 

investimentos vão ter sobre o território do concelho de Palmela, quer em termos de rede 

viária, de equipamentos de saúde (que apesar do enorme esforço que tem sido feito no 

sentido de procurar respostas, reconhecem-se as limitações que existem nesta matéria, 

sendo que esta é uma situação que o preocupa sobremaneira, entre outros factores. 

Ressalta o quão importante é perceber se todos estes investimentos com os quais todos 

se congratulam não irão transportar consigo impactos negativos ou mesmo muito 

negativos em termos de futuro para a vida das pessoas que vivem neste concelho. Seria 
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fundamental que não acontecesse o que sucedeu com a Autoeuropa, em que se previa 

que a implantação desta empresa viesse propiciar uma rede viária mais desenvolvida, com 

mais transportes públicos e com aumento da população. O certo é que o impacto da 

instalação da Autoeuropa foi muito pouco significativo no concelho de Palmela. 

Gostaria de saber se a Autarquia tem vindo a acompanhar a análise dos impactos 

relacionados com os projectos que referiu, e em caso afirmativo, se a Sr.ª presidente lhe 

pode adiantar quais as demarches feitas, no sentido de encontrar respostas que visem 

minimizar os problemas que poderão advir. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR ADILO COSTA: 

O Sr. vereador Adilo Costa cumprimenta a Sr.ª presidente, vereadores, técnicos 

camarários, jornalistas e público em geral. 

Informações: 

― Semana da Dança – O Sr. vereador Adílo Costa informa que entre 17 a 25 de 

Novembro decorre, no concelho de Palmela, a Semana da Dança. Esta acção contempla 

um vasto cartaz de espectáculos e acontecimentos. Salienta:: 

- No passado dia 17, realizou-se o espectáculo de “Arte em Rede”, em que a 

Autarquia de Palmela está associada a um projecto que dá pelo nome de “A Arte da Fuga”. 

- No dia 18 do corrente mês, realizou-se no Cine Teatro S. João a acção 

“Experimentar a Dança”, com um atelier destinado a crianças e jovens. 

- No dia 19 do mês em curso, na Biblioteca Municipal, foi feita uma apresentação 

pública do evento “Partilhar séniores”. 

- No dia 20 (ontem), realizou-se um espectáculo que vai prolongar-se por mais dois 

dias, e que se relaciona com as novas tendências. Mostrou jovens do concelho na Estação 

da REFER, e fez com que nesse lugar se desse uma movimentação de centenas de 

crianças da pré-primária e do ensino básico, com um espectáculo trazido pela companhia 

Dançarte, que está sediada no Cine-Teatro S. João. 

 - No próximo dia 23 realizar-se-á, no Poceirão, um espectáculo do quinteto 

Lusotango. 

- O encerramento da Semana da Dança vai ter lugar no dia 25 deste mês com um 

espectáculo trazido pela companhia Dançarte, de seu título “Dança para Bebés”.          

 

As questões apresentadas pelos Srs. vereadores José Carlos de Sousa e 

Octávio Machado no Período Antes da Ordem do Dia obtiveram as seguintes 

respostas: 

• Relativamente à intervenção do Sr. vereador José Carlos de Sousa: 
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O Sr. vereador José Charneira refere que o problema que o Sr. vereador José 

Carlos de Sousa apresentou, em relação à E.N. não é de hoje, é uma situação que se 

arrasta há muitos anos. O que leva a que esta Autarquia ainda não tenha solucionado este 

problema, deve-se ao facto de a vala da Salgueirinha, que já esteve contemplada em 

PIDDAC (Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração 

Central) por diversas vezes, deixou depois de o estar. A Autarquia tem conhecimento que 

a E.P.  (Estradas de Portugal) iniciou um projecto relativo a um pequeno atravessamento 

hidráulico que já devia estar terminado há pelo menos dois anos. Sabe, também, que a 

E.P. tem em curso há um ano e meio, um projecto de regularização e reformulação da E.N. 

entre Montijo e Setúbal. Esta situação continua pendente de resolução por falta de verbas 

para se poder iniciar a obra. Está convicto que o problema será resolvido, embora não 

saiba precisar quando. De todo o modo o problema está identificado, as soluções existem, 

mas não tem havido verba por parte da E.P. para intervir na E.N. 252. Muito 

provavelmente, o problema existente na E.N. 252 deverá merecer, mais uma vez, a 

intervenção da Câmara Municipal de Palmela.  

 Relativamente às Ruas 25 de Abril e Bartolomeu Dias o problema não deverá ter a 

ver com o facto de as inclinações estarem feitas ao contrário, mas sim com o entupimento 

dos tubos de drenagem que ficam junto ao passeio. Vai providenciar a intervenção dos 

serviços, com o objectivo de que seja limpo o que houver por necessário. 

A estrada do Poceirão no cruzamento para o Lau é uma estrada que está construída 

há muitos anos, tem o perfil que é conhecido de todos e, o tráfego de veículos pesados, 

naquela estrada, tem vindo a aumentar, o que tem contribuído para uma maior e mais 

rápida degradação da estrada. Contudo, esta Autarquia tem vindo a acompanhar com 

regularidade e a efectuar intervenções, no sentido de melhorar as condições de quem nela 

transita. Recorda o problema que havia na zona da Biscaia onde se acumulava sempre 

muita água. Os serviços fizeram uma intervenção há cerca de um ano e meio e o problema 

ficou definitivamente resolvido. 

Felizmente, e apesar da grande quantidade de pluviosidade no concelho, não houve 

problemas de maior, comparativamente com outros pontos do país. 

A Sr.ª presidente refere que a Autarquia vai continuar a reclamar junto de quem de 

direito por uma intervenção no caso concreto da E.N. 252, porque cada entidade tem as 

suas responsabilidades próprias e as do Município não são assim tão poucas. 

   

• Relativamente à intervenção do Sr. vereador Octávio Machado: 

A Sr.ª presidente refere que em relação a todos os grandes investimentos de que se 

ouve falar para o concelho de Palmela, nomeadamente sobre o Aeroporto, todos os 

elementos que compõem a maioria do executivo estão expectantes e irão aguardar com 
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serenidade o desenvolvimento dos estudos, pelo menos na óptica dos impactos que terão 

em toda a região. Naturalmente que haverá impactos positivos, mas também haverá outros 

que serão negativos e, neste âmbito, a questão das acessibilidades em geral e de toda a 

rede viária, bem como os equipamentos ficarão agrupados numa questão central. 

Sobre o imediato, oferece-se-lhe abordar a questão da Plataforma Logística. Assim, 

a Câmara Municipal de Palmela tem vindo a colaborar com um grupo de trabalho que foi 

criado pela Secretaria de Estado de Transporte Terrestres para discutir todas as matérias 

relacionadas com as acessibilidades à Plataforma Logística de Palmela. No que se refere 

a este aspecto, o Município de Palmela assume uma posição de fundo que é 

incontornável, ou seja, haverá necessidade de se criar uma estrada alternativa há já 

existente E.N. 252, e isto porque a principal ligação à Plataforma Logística irá efectuar-se 

pelo Pinhal Novo em direcção à auto-estrada e, obviamente, essa ligação não poderá ser 

feita pela rede municipal, nem pela E.N. 252, Por outro lado, a ligação pelo Poceirão irá, 

uma vez mais, ter influência sobre a E.N.(Estrada Nacional) e a E.M. (Estrada Municipal) 

existentes. A Autarquia de Palmela considera não ser possível que o atravessamento do 

Poceirão seja efectuado pela E.N. 5. Nesse sentido, a Câmara Municipal de Palmela tem 

assumido uma postura absolutamente clara e inequívoca junto do grupo de trabalho 

anteriormente mencionado, no sentido de virem a ser criadas acessibilidades alternativas 

às vias já existentes, para que os aglomerados urbanos não sejam prejudicados. 

Naturalmente que este investimento vai ser muito importante para o desenvolvimento 

económico do concelho, mas também não se pode permitir que às custas do 

desenvolvimento económico seja retirada qualidade de vida às pessoas que habitam neste 

concelho.  

Aproveita para corroborar a intervenção feita pelo Sr. vereador Octávio Machado em 

relação ao canal definido como sendo o traçado do TGV. Como é do conhecimento geral 

este traçado surtirá numa enorme barreira no território do concelho de Palmela, na medida 

em que terá impactos sobre a agricultura, (vai atravessar vinhas, o Poceirão, o Pinhal 

Novo, o Pinhal das Formas, o Pinheiro Ramudo e, por fim, vai fazer fronteira com a Quinta 

do Anjo. É, de facto, um atravessamento de grande impacto. Já foram publicadas as 

medidas preventivas (sob a forma de Decreto do Governo) sobre os terrenos que irão ser 

afectados pela eventual passagem do TGV. A Câmara Municipal vai providenciar a 

dinamização de alertas aos cidadãos, proprietários de terrenos, sobre o que pende sobre 

as suas propriedades e, até mesmo, sobre alguns aglomerados urbanos existentes ou em 

vias de constituição, como é o caso dos que referiu anteriormente (Poceirão, Pinhal Novo e 

limite da freguesia Quinta do Anjo), que vão ser afectados pela passagem deste grande 

canal. O lema da Câmara Municipal de Palmela nesta situação em concreto, será o da 

partilha e troca de informações. É o que se julga poder ser útil, nesta fase.  
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Sobre a implantação da Autoeuropa no concelho, menciona que os postos de 

trabalho que a mesma veio criar não são somente para residentes no concelho de 

Palmela, mas sim da região de Setúbal e da Área Metropolitana de Lisboa. Aliás, refere-se 

mesmo que, a Autoeuropa é um investimento que serve o país, não foi implementada para 

servir só a região de Palmela. Contudo, é uma empresa muito importante para as 

exportações que Portugal realiza e é igualmente importante para o PIB (Produto Interno 

Bruto), mas é, sem margem de dúvida, um projecto a nível nacional. Tratando-se, assim, 

de um projecto nacional, não pode ser um município a sacrificar o seu orçamento e deixar 

de executar demais obras que se revestem como fundamentais para a qualidade de vida 

das populações que residem no seu território, para fazer vias de acesso à Autoeuropa e/ou 

à Plataforma Logística. A posição de fundo assumida pela Câmara Municipal de Palmela é 

a de contribuir e ser parceira em grupos de trabalho para potenciar os investimentos e o 

desenvolvimento dos mesmos no seu território. 

Como última nota, e relativamente a todos estes investimentos, a Sr.ª presidente 

menciona que todas estas parcerias têm de ser trabalhadas, assumindo cada um a sua 

parte. Tem de haver uma parceria entre o Estado Central, a Autarquia Local e as empresas 

privadas que estão envolvidas nestes investimentos. 

 

RETIRADA DO PONTO 1 DA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª presidente propôs a retirada do ponto 1 da Ordem do Dia: 

A Sr.ª presidente justifica que a retirada do ponto n.º 1 deve-se ao facto de haver 

um aspecto formal relacionado com o “visto” do Tribunal de Contas para esta obra em 

concreto, que leva à efectivação de acertos de pormenor no contrato. A proposta devera 

ser submetida a deliberação numa próxima reunião. 

 - Construção do novo quartel dos Bombeiros de Águas de Moura: celebração de 

Contrato-Programa. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o ponto 1 da Ordem do Dia. 

 

RETIRADA DO PONTO 3 DA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª presidente propôs a retirada do ponto 3 da Ordem do Dia: 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias justifica que a retirada do ponto n.º 3 prende-se 

com uma leitura mais criteriosa que foi feita da proposta, e se ter verificado que não 

estavam contemplados alguns pormenores como, por exemplo, o prolongamento dos 

horários nos J.I. (jardins-de-infância) e outras questões de natureza mais específica que se 

entende por necessário descrever. Neste sentido, entende-se que deve ser redigida uma 

proposta mais explícita que contemple todos os pormenores que acabou de referir.  
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- Funcionamento das escolas do 1.º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância da 

rede pública – apoio financeiro – ano lectivo 2007/2008. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o ponto 3 da Ordem do Dia. 

 

ADMISSÃO DO PONTO 5-A NA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª presidente propôs a admissão do ponto 5-A na Ordem do Dia: 

- Preço de venda ao público da publicação “Palmela Histórico-Artística. Um inventário 

do património artístico concelhio”. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, admitir o ponto 5-A na Ordem do Dia. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração Urbanística: 

A Câmara tomou 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 1, dos processos despachados pelo Sr. vereador José Charneira, no 

período de 05.11.2007 a 16.11.2007. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

os dias 07.11.2007 e 20.11.2007, foram autorizados pagamentos, no valor de € 

1.900.760,18 (um milhão, novecentos mil, setecentos e sessenta euros e dezoito 

cêntimos). 

A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta acta como documento n.º 2. 

 

 TESOURARIA: 
 
 Balancete: 
 A Sr.ª presidente informou que o balancete, nesta data, apresenta um saldo de € 

6.068.722,42 (seis milhões, sessenta e oito mil, setecentos e vinte e dois euros e quarenta 

e dois cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 4.923.102,07 (quatro milhões, novecentos e vinte e 

três mil, cento e dois euros e sete cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.145.620,35 (um milhão, cento e quarenta e 

cinco mil, seiscentos e vinte euros e trinta e cinco cêntimos). 
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ORDEM DO DIA 
 

I – APROVAÇÃO DE ACTA 
 
Ao abrigo do preceituado no n.º 2 e para os efeitos do n.º 4, do artigo 92.º, da Lei n.º 

169/99, de 18.09, e bem assim do que se dispõe o n.º 2 e n.º 4, do artigo 27.º, do Decreto-

Lei n.º 442/91, de 15.11, na redacção do Decreto-Lei 6/96, de 31.01 (C.P.A.), a Câmara 

Municipal deliberou a aprovação da seguinte acta, sendo a mesma assinada pela Exma. 

Senhora Presidente e por quem a lavrou. Foi dispensada a leitura da mesma, por 
unanimidade, por ter sido previamente distribuída a todos os membros do órgão 

executivo: 

• ACTA n.º 15/2007, reunião ordinária de 04.Julho.2007 – aprovada por 
unanimidade. A Sr.ª vereadora Adília Candeias não participou na votação, porque não 

esteve presente na referida reunião. 

 
      II – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ORGANIZAÇÃO 

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

 

 Quadro de Pessoal: 
 

 PROPOSTA N.º 1/DRHO/23-2007: 
 ASSUNTO: Proposta de alteração ao Quadro de Pessoal: 

 «Decorrente da implementação do Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 

Municipal de Palmela verifica-se a necessidade de proceder a um ligeiro reajustamento no 

quadro de pessoal, sem que isso pressuponha um aumento dos actuais efectivos globais 

em regime de carreira e contratação a termo, no sentido de: 

− Potenciar a mobilidade interna inter-carreiras ou categorias, nos termos da lei, verificada 

a necessidade dos serviços de distribuir novas funções aos funcionários habilitados 

para o efeito; 

− Permitir a realização de concursos de promoção relativamente aos funcionários 

detentores das condições legais para oposição aos mesmos, evitando o possível 

aumento de efectivos pela admissão de funcionários oriundos de outros serviços 

públicos, em resultado das formas concursais previstas na actual legislação; 

− Possibilitar o adequado enquadramento profissional de postos de trabalho actualmente 

providos com pessoal contratado a termo resolutivo certo, que se evidenciaram como 
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correspondendo a satisfação das necessidades permanentes do serviço, e que devem 

ser preenchidos com ingresso no quadro de pessoal, nos termos da lei. 

Assim, nos termos da alínea a) do n.º 6, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se que a Câmara 

Municipal de Palmela delibere aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal 

de Palmela a presente alteração ao quadro de pessoal, publicado na II Série do Diário da 

República de 29 de Março de 2007.» 

 

Sobre a proposta de Alteração ao Quadro de Pessoal numerada 1/DRHO/23-

2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que são criados 24 lugares e não são 

23 como se menciona. 

Aquando da apresentação da proposta relativa ao Regulamento da Estrutura 

Orgânica da Câmara Municipal de Palmela, aprovada em Fevereiro deste ano, os 

vereadores do P.S. tiveram ocasião de focar uma série de aspectos que, na sua óptica, 

não estariam a ser devidamente equacionados por parte da Autarquia. 

A Câmara Municipal vem agora apresentar a criação de mais 24 lugares, dos quais 

13 vão ser efectivamente criados. Dos 20 lugares que se extinguem, aparentemente e de 

acordo com o quadro anexo à proposta, nenhum deles estaria ocupado. Há, contudo, a 

transição de carreiras por parte de alguns funcionários. Surgem carreiras e categorias 

novas. Aparecem carreiras de: animação cultural, assessoria de administração, ciências 

sociais, marketing e psicologia, que não tinham qualquer tipo de realidade na anterior 

estrutura orgânica da Câmara Municipal. A ilação que tira é a de que existem agora uma 

série de carreiras que não existiam, mas por força da implementação da nova Estrutura 

Orgânica, a Autarquia teve necessidade de criar. 

 Estas alterações que são agora apresentadas, passados oito meses sobre a 

aprovação da nova Estrutura Orgânica da C.M.P. não são substancialmente diferentes do 

que se preconizava na altura, tendo como base o trabalho prévio feito até então e 

aprovado em reunião de Câmara. Não havendo alterações substantivas, parece-lhe, no 

entanto, que não se vai conseguir cumprir com o objectivo de não encarecer a máquina da 

Câmara. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias esclarece que há, de facto, a criação de 13 

lugares que correspondem a funções que já estão a ser desempenhadas por funcionários 

da Autarquia e esta situação não se relaciona com algum tipo de obrigatoriedade por força 

da aprovação da alteração à Estrutura Orgânica. É, sobretudo, a necessidade e a 

possibilidade de reclassificar ainda, no ano em curso, alguns trabalhadores, sem que para 

isso seja necessário pedir autorização à B.E.P. (Bolsa de Emprego Público), porque isso 
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levaria a um processo muito moroso e, provavelmente ter-se-ia de admitir trabalhadores da 

Bolsa de Emprego. 

Em seguida, vai passar a fazer referência a alguns apontamentos que preparou para 

esta reunião: 

No ano de 2006, por força do Orçamento de Estado (O.E.) foi imposto às Autarquias 

que durante esse ano não iriam poder ultrapassar os limites de gastos com pessoal 

efectuados em 2005. Isso fez com que a Câmara Municipal Palmela, como a maioria das 

Câmara Municipais, não tivesse reclassificado nenhum funcionário para não ultrapassar o 

limite imposto, caso contrário, a Autarquia seria penalizada, de acordo com a lei, em 10% 

das receitas do F.E.F. (Fundo de Equilíbrio Financeiro). Tentou cumprir-se com esta 

obrigação, embora transmitindo aos funcionários que, assim que houvesse possibilidade, 

seria feita a reclassificação dos mesmos. 

No início deste ano começaram a fazer-se algumas reclassificações, mas os serviços 

depararam-se com outras questões: a nova Lei da Mobilidade da Função Pública e a 

obrigatoriedade de consultar a Bolsa de Emprego Público para admissão de pessoal em 

sede de concurso externo de ingresso e nos concursos internos gerais de acesso. Esta 

situação, significa um constrangimento para a Câmara Municipal, no sentido da promoção 

dos seus trabalhadores. Na óptica da maioria dos Eleitos que gere esta Câmara Municipal, 

a Autarquia não devia ser obrigada a ter de consultar a Bolsa de Emprego para proceder a 

concursos internos gerais de acesso, mas sim, nas situações em que os funcionários do 

Município com competência para o desempenho da função, com o tempo de serviço 

previsto na lei, e reunidas todas as demais condições exigíveis, seria importante 

possibilitar a promoção desses mesmos trabalhadores. 

Obviamente que a situação antes descrita criou dificuldades à gestão de recursos 

humanos da Câmara Municipal e gorou, de certa forma, as expectativas dos trabalhadores, 

contribuindo para uma desmotivação geral. Não será desta forma que se consegue ter 

pessoas motivadas para trabalhar (e ainda para mais com tudo o que há para fazer neste 

concelho).  

Refere-se ao anunciado projecto-lei sobre vínculos e carreiras que se encontra para 

promulgação e que vem agravar toda a situação e, por razões invocadas da necessidade 

de redução do défice, contém medidas que a leitura que efectua é a de que, se realmente 

for homologado o projecto-lei em 2008, ir-se-á impedir a realização de quaisquer 

concursos, mantendo os funcionários nas mesmas categorias que detêm actualmente e 

correndo o risco de, em 2008, não se poder assumir nenhuma acção relativamente à 

progressão dos funcionários.  

O projecto-lei a que se refere, tendo indirectamente a ver com o quadro de pessoal 

da Autarquia constitui, ainda assim, uma questão muito polémica que tem vindo a merecer 
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por parte dos especialistas, a tomada de várias posições públicas até, e tanto mais que, foi 

aprovado na Assembleia da República apenas pelos deputados do Governo, tendo todos 

os restantes partidos votado contra a proposta.  

Na actual proposta de alteração ao quadro de pessoal não será aumentado o 

número de trabalhadores da Autarquia, porquanto os lugares criados de novo, destinam-se 

a possibilitar eventuais reclassificações profissionais de funcionários que, com base no 

actual quadro, não podem ser reclassificados, pela inexistência de definição do conteúdo 

funcional na lei em vigor e por se pretender reduzir no quadro o número de lugares de 

técnicos superiores não adjectivados, ou seja, criam-se 13 lugares, mas quando esses 

funcionários forem reclassificados através de concurso, irão descer os lugares não 

adjectivados de técnicos superiores.   

A Autarquia de Palmela não poderá proceder à reclassificação profissional de todos 

os licenciados e daqueles que irão adquirir a licenciatura neste momento. Esta Autarquia 

possui um número muito significativo de trabalhadores licenciados e que ainda não estão 

reclassificados, porque não há lugares disponíveis no quadro e só se pretendem criar os 

lugares quando efectivamente os mesmos resultarem como necessários para a Câmara 

Municipal.  

Explica que a extinção de 4 lugares de leitor cobrador de consumos justifica-se pelo 

facto de, actualmente, com a modernização dos serviços e com a descentralização dos 

atendimentos, os cobradores já não procederem à cobrança, limitando-se a efectuar a 

leitura dos contadores. 

No quadro de pessoal em vigor está prevista a extinção de 29 técnicos superiores, 

lugares não adjectivados, daí a criação de 24 lugares nesta proposta de alteração ao 

quadro de pessoal. Está previsto que, quando estes trabalhadores ingressarem nas novas 

carreiras, podem ser extintos os lugares de técnicos superiores não adjectivados, cuja 

extinção se efectivará na sequência dos concursos de promoção e das reclassificações 

que forem feitas.  

O Sr. vereador José Carlos de Sousa tece como observação que, relativamente ao 

leitor cobrador de consumos quando se extinguem 4 lugares, na realidade existiam 7 

lugares vagos, portanto, há uma efectiva extinção na globalidade, mas no efectivo isso não 

acontece. 

Seguidamente, o Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que, face à explicação 

dada pela Sr.ª vereadora Adília Candeias, retira como ilação que: os cargos de técnicos 

superiores de animação cultural, assessoria de administração, ciências sociais, marketing 

e de psicologia (a criar) respeitam a técnicos que já estão, neste momento, a desempenhar 

funções na Câmara Municipal e que vão ser adjectivados para poderem concorrer a estes 

lugares. 
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 Face à questão colocada pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa, a Sr.ª vereadora 

Adília Candeias responde que é exactamente assim. 

 

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

minuta, com o voto contra do Sr. vereador José Carlos de Sousa. 

 

III – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

SAÍDA DA REUNIÃO DE UM VEREADOR: 

Nesta altura, a reunião deixou de ser participada pelo Sr. vereador José Carlos de 

Sousa. 

 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL: 

 

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

 

Isenção: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAF-DAG/23-2007: 

ASSUNTO: Isenção de pagamento de taxa de publicidade: 

REQUERENTE: Fundação COI: 

 

«No âmbito do projecto de alargamento da sua intervenção com o objectivo de gerar 

novas fontes de financiamento para a sua actividade social, pretende a Fundação COI 

abrir um espaço de saúde destinado à venda de produtos de farmácia não sujeita a receita 

médica. 

Tendo sido apresentado requerimento para o licenciamento de publicidade, o 

processo tramitou de acordo com procedimento definido e foram consultadas a Divisão de 

Obras Particulares e Actividades Económicas, bem como a Junta de Freguesia de Pinhal 

Novo que emitiram parecer favorável à pretensão apresentada, estando o mesmo em 

condições de ser deferido. 

Face ao pedido de isenção de pagamento de taxas de publicidade formalizado pela 

Instituição e considerando o n.º 2 do artigo 4.º, do Regulamento de Aplicação e Cobrança 

da Tabela de Taxas do Município de Palmela, o qual prevê que podem ficar isentos do 

pagamento de taxas as pessoas colectivas de utilidade pública, propõe-se, nos termos do 

n.º 5 do mesmo artigo 4.º, que a Câmara delibere isentar a Fundação COI do pagamento 
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da taxa de licenciamento de reclame luminoso a colocar na fachada exterior do 

estabelecimento de saúde acima mencionado.» 

 

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

minuta. 

 

ENTRADA NA REUNIÃO DE UM VEREADOR: 
Nesta altura, a reunião volta a ser participada pelo Sr. vereador José Carlos de 

Sousa. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 
 

IV.I. – DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

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

 

Atribuição de apoio financeiro: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DAC/23-2007: 

ASSUNTO: 12.º Festival da Canção Infanto-Juvenil de Palmela: 

REQUERENTE: Grupo de Teatro e Animação Espelho Mágico: 

 

 «No âmbito de candidatura a apoios a projectos pontuais apresentou o Grupo de 

Teatro e Animação Espelho Mágico o seu projecto para realizar no Cine-Teatro São João, 

a 12.ª edição do Festival da Canção Infanto-Juvenil de Palmela.  

 Este Festival tem como objectivo a criação e promoção de novas canções de 

natureza infantil, bem como incentivo aos novos intérpretes, sendo sua marca distinta a 

criação de uma produção teatral, sempre associada ao certame musical. Para esta 12.ª 

edição será apresentado em estreia o espectáculo “Pequeno Príncipe” adaptado a partir de 

“O Principezinho” de Saint-Exupéry. 

 Esta edição contará também com uma exposição biográfica de homenagem ao actor 

Asdrúbal Teles. 

 Inicialmente prevista para 02 de Dezembro, esta iniciativa foi reagendada para 27 de 

Janeiro, devido à indisponibilidade de um dos actores envolvidos. 

Considerando que a presente candidatura visa o apoio à produção do evento já em 

curso, propõe-se, de acordo com a alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei nº 169/99, de 

18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a atribuição de apoio 
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financeiro ao Grupo de Teatro e Animação Espelho Mágico, no valor de 4.000 € (quatro mil 

euros).» 

 

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

minuta. 

 

IV.II. – DIVISÃO DE PATRIMÓNIO CULTURAL: 

 

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

 

Preço de venda ao público da publicação “Palmela Histórico-Artística. Um 

inventário do património artístico concelhio”: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DPC/23-2007: 

 

 «A Câmara Municipal de Palmela e as Edições Colibri co-editaram a obra “Palmela 

Histórico-Artística. Um inventário do património artístico concelhio”, da autoria dos 

historiadores de Arte Vítor Serrão e José Meco. No âmbito desta colaboração e 

considerando os custos da presente obra, concluiu-se que o valor de capa a praticar deve 

ser de € 25,00. 

 A fim de não entrar em concorrência com co-editor, considera-se que o preço de 

venda ao público pela Câmara Municipal de Palmela seja igual. 

 Igualmente em concordância com o co-editor, deverá praticar-se uma redução no 

preço, por ocasião da apresentação da obra que ocorrerá no dia 1 de Dezembro de 2007, 

pelas 16h00, na Igreja de Santiago – Castelo de Palmela. 

 Assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 64.º, alínea j), da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se 

que a Câmara Municipal de Palmela delibere que o preço de venda ao público da citada 

publicação seja de 25,00 € (vinte e cinco euros) por exemplar.»  

 

 Sobre a proposta de Preço de venda ao público da publicação “Palmela 

Histórico-Artística. Um inventário do património artístico concelhio” o Sr. vereador 

Adilo Costa descreve a publicação como sendo a primeira grande obra sobre a evolução 

histórico-artística do concelho de Palmela. 

 Deixa o convite a todos os que queiram estar presentes no lançamento desta grande 

obra que relata a Ordem de Santiago, mas aborda temas como a arquitectura, escultura, 
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pintura, azulejaria, e um vasto conjunto de manifestações artísticas das cinco freguesias 

do concelho de Palmela.  

 

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

minuta. 

 

IV.III. – DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

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

 

Atribuição de apoio financeiro: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DD/23-2007: 

ASSUNTO: No âmbito do Programa de Desenvolvimento do Basquetebol: 

REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

«Na sequência da deliberação da Câmara Municipal de 22 de Agosto de 2007 e no 

sentido de dar continuidade aos compromissos assumidos com os clubes com a prática de 

basquetebol no concelho, nomeadamente, o Clube Desportivo Pinhalnovense, o Clube 

Juventude de Palmela e o Quintajense Futebol Clube, de modo que possam cumprir os 

planos de actividade relativos à época desportiva de 2007/2008 apresentados, torna-se 

necessário atribuir um segundo conjunto de apoios financeiros (de um total de três) a estas 

associações. 

Deste modo, propõe-se, de acordo com os critérios gerais definidos no artigo 7.º do 

Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo e 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, a atribuição das seguintes comparticipações 

financeiras no valor total de € 11.875,00 (onze mil, oitocentos e setenta e cinco euros): 

- Clube Desportivo Pinhalnovense  7.200 € 

- Clube Juventude de Palmela (*) 2.475 €  

- Quintajense Futebol Clube  2.200 € 

(*) Deste montante, 1.200 € destinam-se a comparticipar os custos com o enquadramento 

técnico da Escola Municipal de Basquetebol de Pinhal Novo nos meses de Setembro a 

Dezembro; os restantes 1.275 € destinam-se a comparticipar os custos com os 

funcionários da Escola E. B. 2,3 Hermenegildo Capelo em Palmela pelo apoio prestado 

durante a utilização deste equipamento.» 
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Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento do Basquetebol numerada 1/DCD-DD/23-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que já teve ocasião de ser 

genericamente esclarecido sobre a proposta em apreço, na medida em que o Sr. vereador 

Adilo Costa lhe fez chegar um breve histórico sobre o Programa de Desenvolvimento do 

Basquetebol. 

A proposta faz referência à atribuição de um segundo conjunto de apoios financeiros 

,de um total de três, sendo que desconhece as percentagens que estão envolvidas para 

cada uma das tranches. 

Gostava de ser devidamente esclarecido no que respeita às percentagens e sobre se 

está a ser feito algum adiantamento aos clubes em causa.    

O Sr. vereador Adilo Costa em resposta ao pedido de esclarecimento feito, refere 

que estava previsto o pagamento da segunda tranche para o início do próximo ano, mas 

face às necessidades ao nível dos quadros técnicos destes clubes com prática de 

Basquetebol, a Câmara Municipal conseguiu, em termos do seu orçamento, antecipar esse 

pagamento. 

 

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

minuta. 

 

V – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 
 Cerca das dezoito horas e trinta minutos, a Sr.ª presidente declarou 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 
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