
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 26/2007: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO 

DE 2007: 

 No dia dezanove de Dezembro 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, 

José Justiniano Taboada Braz Pinto, Octávio Joaquim Coelho Machado, José Manuel 

Conceição Charneira, Adilo Oliveira Costa e José Carlos Matias de Sousa. 

  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª PRESIDENTE: 

 A Sr.ª presidente saúda os Srs. vereadores, técnicos da Autarquia, membros da 

comunicação social e público. 

 1. Prémio da Qualidade dos Serviços Públicos do Distrito de Setúbal - A Sr.ª 

presidente informa que a Câmara Municipal de Palmela voltou a concorrer ao Prémio da 

Qualidade dos Serviços Públicos do Distrito de Setúbal no âmbito de um concurso 

promovido pela Associação de Municípios da Região de Setúbal (A.M.R.S.). A cerimónia 

de encerramento aconteceu no passado dia 10 de Dezembro. 

 O Município de Palmela foi mais uma vez distinguido com um prémio. O projecto alvo 

de distinção foi o F.I.G. (Festival Internacional de Gigantes), com uma menção honrosa. 

Para além da importância que o Festival tem para a Autarquia de Palmela, enquanto 

projecto cultural e de parceria com vários agentes, é muito importante o reconhecimento 

do trabalho de organização que está subjacente ao Festival. É um projecto inovador e de 

referência a nível nacional.   

Foram muitas as Câmaras Municipais a concorrer ao Prémio da Qualidade dos 

Serviços Públicos do Distrito de Setúbal com projectos no cômputo das práticas 
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administrativas. Dos muitos projectos apresentados, o F.I.G. representa um projecto 

inovador. 

Denota a sua satisfação pelo facto de o júri ter distinguido com menção honrosa a 

Câmara Municipal de Palmela. 

Este prémio é uma iniciativa em que o Município se envolveu desde o primeiro 

momento, na medida em que constitui uma oportunidade e um grande desafio aos 

serviços municipais para desenvolverem um trabalho de modernização e de qualificação. 

A sujeição deste projecto a concurso acontece com o apoio de consultorias externas 

qualificadas, neste caso, da própria consultoria que acompanha o projecto para o Prémio 

de Qualidade. Deste modo é possível desenvolver trabalhos de auto-avaliação e, 

simultaneamente, permite expor o que os serviços municipais vão fazendo de mais 

relevante e a sua evolução.  

A Câmara Municipal de Palmela tem participado desde sempre com a apresentação 

de projectos ao Prémio da Qualidade e orgulha-se dos prémios com que tem sido 

distinguida. A Autarquia de Palmela concorreu com mais do que um projecto, como é 

habitual. Para além do F.I.G., concorreu com o projecto Fantasiarte e com outro projecto 

desenvolvido no âmbito das Unidades de Sistemas de Informação. Embora apenas uma 

das candidaturas tenha sido distinguida com um prémio, as outras duas serviram para 

aprender.  

É evidente que estão de parabéns os trabalhadores do Município pelo facto de se 

disponibilizarem para esta iniciativa e está de parabéns a organização por continuar a 

beneficiar de exemplos que são distinguidos. O Prémio da Qualidade dos Serviços 

Públicos do Distrito de Setúbal é um excelente estímulo para as organizações, no caso 

concreto as municipais. 

 

2. Calendarização das reuniões de Câmara em Janeiro – A Sr.ª presidente 

informa que ir-se-ão alterar as datas das reuniões de Câmara a realizar em Janeiro 

próximo, na medida em que a primeira quarta-feira do mês aconteceria no dia 02.Janeiro 

imediatamente a seguir ao feriado, além de que a Câmara Municipal concede uma 

tolerância de ponto no dia 31.Dezembro. Nestes termos: 

. A reunião que se deveria realizar no dia 02.Janeiro.2008 será adiada para o dia 09 

do mesmo mês. 

. A reunião que se deveria realizar no dia 16.Janeiro.2008 será adiada para o dia 23 

do mesmo mês. 

. As referidas reuniões efectuar-se-ão no Salão Nobre da Câmara Municipal à hora 

habitual (17:00 horas). 
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3. Concurso de Vinhos – A Sr.ª presidente refere que o Concurso de Vinhos 

organizado pela Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal (C.V.R.P.S.), e 

que contou com o apoio da Câmara Municipal de Palmela, decorreu nas instalações da 

Casa Fortuna – Artes e Ofícios.  

Este Concurso de Vinhos obedece já a uma tradição e nele elegem-se os melhores 

vinhos. Neste certame concorreram 90 vinhos. Houve vinhos do concelho de Palmela a 

serem premiados com medalhas de ouro e de prata. E nomeia: foram distinguidos vinhos 

da Casa Ermelinda Freitas, Casa Agrícola Horácio Simões, Venâncio da Costa Lima, Filipe 

Jorge Palhoça e Sociedade Agrícola Tio Bento (julga não se estar a esquecer de 

ninguém). Estes produtores de vinhos receberam mais do que um prémio.  

Vale a pena sublinhar o reconhecimento da qualidade dos vinhos desta região e do 

concelho de Palmela em concreto. Estão de parabéns os produtores e os enólogos. 

Manifesta a sua satisfação por todos os vinhos da região e particularmente os do 

concelho de Palmela premiados nesta edição de Concurso de Vinhos 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR ADILO COSTA: 

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

dirigentes, comunicação social e munícipes. 

Resultados desportivos obtidos por Simone Fragoso – O Sr. vereador Adilo 

Costa enaltece os bons resultados obtidos por Simone Fragoso, atleta do Palmelense 

Futebol Clube. A Simone Fragoso foi um dos grandes destaques no Open realizado no 

País de Gales em natação adaptada, prova disputada nos dias 08 e 09 do mês em curso.  

Participaram nesta iniciativa mais de 200 atletas, num total de 12 selecções de todo 

o mundo, e a Simone participou em 5 provas, representando a Selecção Nacional. A 

“nossa” Simone obteve uma medalha de prata nos 50 metros livres (batendo um novo 

recorde nacional), obteve uma medalha de bronze nos 100 metros de bruços e nos 100 

metros livres. Neste evento estabeleceram-se diversos recordes da Europa e do mundo, o 

que irá permitir à Simone cumprir outro dos seus objectivos que é melhorar a sua 

qualificação no ranking nacional. A Simone Fragoso ocupa, neste momento, o Top 16 

mundial em 5 provas, destaca-se em 12.º lugar nos 50 metros livres e em 13.º lugar em 50 

metros de costas. A preparação da atleta para a participação no Campeonato Mundial é 

bastante importante.  

Finaliza dizendo que a Simone Fragoso é treinada por Mário Espada e para os dois 

dirige os parabéns da Câmara Municipal de Palmela. 

 

INTERVENÇÃO DA SR.ª VEREADORA ADÍLIA CANDEIAS: 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias saúda todos os presentes. 
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Empresa Codimetal vai apoiar uma IPSS (Instituição Particular de 

Solidariedade Social) – A Sr.ª vereadora Adília Candeias refere que a informação que 

vai dar ao Executivo Municipal pode não ter significado em termos financeiros, mas é a 

valorização de um gesto. Assim: 

A empresa Codimetal, sediada na freguesia da Quinta do Anjo vai apoiar uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social (I.P.S.S.) do Município de Palmela, 

designadamente a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Pinhal Novo e, 

também, dois alunos de duas Escolas de 2.º e 3.º ciclo (Palmela e Pinhal Novo) com 

necessidades educativas especiais. Estes alunos têm limitações motoras e receberam da 

empresa Codimetal computadores portáteis para utilizarem em casa e durante as aulas o 

que, naturalmente, irá melhorar o seu desempenho e significativamente o seu 

desenvolvimento. A Associação de Reformados antes mencionada dispõe actualmente de 

Centro de Dia e de Apoio Domiciliário e vai receber da empresa referida o equipamento 

para a sua cozinha. Este apoio está estimado em cerca de em 1.500 €. 

A empresa Codimetal prestou o mesmo tipo de apoio no ano passado. Na altura, fez 

a oferta de equipamentos informáticos adaptados para duas alunas da E.B.1/J.I. de Aires. 

Essas alunas são também portadoras de deficiência e o apoio foi muito apreciado. 

Expressa os parabéns à empresa Codimetal pela iniciativa de doação destes 

equipamentos. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

O Sr. vereador José Braz Pinto cumprimenta a Sr.ª presidente, vereadores, 

comunicação social, técnicos da Câmara Municipal e público em geral. 

1. Concurso de Vinhos – O Sr. vereador José Braz Pinto congratula-se com a 

informação prestada pela Sr.ª presidente em relação ao Concurso de Vinhos organizado 

pela Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal.  

Deseja efectivamente que seja reconhecido o mérito da qualidade dos vinhos do 

concelho de Palmela. Há relativamente pouco tempo, ficava satisfeito pela atribuição de 2 

ou 3 prémios, mas da última edição resultou a atribuição de um número de prémios maior 

aos vinhos dos produtores enumerados. 

Do resultado do Concurso pode concluir que, o mérito está a ser reconhecido aos 

vinhos; a qualidade dos vinhos está a melhorar e aumentam as esperanças para a região 

intensificar o escoamento dos vinhos que no concelho são produzidos, e tão necessário é 

para a comercialização dos mesmos. Não se pode esquecer que a vinicultura emprega 

muitas centenas de pessoas e é extraordinariamente importante para a actividade 

autóctone.  

Congratula-se pela chegada da chuva que tão necessária é para as vinhas e para a 

agricultura.  



Acta n.º 26/2007 

Reunião ordinária de 19 de Dezembro de 2007 

 5 

 

2. Correcção das valetas na Estrada da Estação - O Sr. vereador José Braz 

Pinto refere que ao passar na estrada que segue da Escola de Aires para a Estação de 

Palmela pôde constatar o início da obra de correcção das valetas. 

Pede a melhor atenção para que seja verificada a obra, na medida em que parece 

estar a exagerar-se no modo de execução da mesma (do que viu fica com a ideia que as 

valetas desaparecem por completo).   

 

3. Ria Ibérica - O Sr. vereador José Braz Pinto refere que em anteriores reuniões 

apresentou um assunto relacionado com a Ria Ibérica. Ao passar no local onde deve ser 

feita a intervenção, verifica que continua tudo exactamente na mesma. 

 

4. Implantação de um centro comercial em Palmela no espaço da Unicervi - O 

Sr. vereador José Braz Pinto refere-se a uma notícia inserida no jornal do Pinhal Novo, 

que adianta a possibilidade de implantação duma unidade comercial em Palmela (no 

espaço que era ocupado pela Unicervi). Não pode deixar de se manifestar entristecido 

pela ocupação do espaço em causa, na medida em que este se afigurava como 

extremamente bem localizado para implantação de equipamentos (como por exemplo: 

Serviços Técnicos da C.M.P., Tribunal de Palmela, e outros serviços que visem a 

prestação de serviço ao público).  

Denota a sua apreensão pelo facto de no mesmo jornal se mencionar que muito 

próximo da Volta da Pedra irá instalar-se mais uma unidade comercial que será 

concorrente do LIDL. Se assim vier a acontecer, toda a zona (entre Volta da Pedra e onde 

está implantado o LIDL) ficará com um grande número de unidades de comércio 

semelhantes. O trânsito vai ficar completamente congestionado, devido à entrada e saída 

de viaturas no acesso a estas superfícies comerciais. É de opinião que a viabilidade para 

instalação e licenciamento destas e de outras unidades comerciais deveria ser precedida 

de planeamento porque, efectivamente, todas estas superfícies precisam ficar servidas de 

acessibilidades. Dúvida muito que as estradas que servem de acessibilidade a estas cinco 

superfícies de comércio possam suportar um tão elevado tráfego. 

 

5. Compras no comércio local - O Sr. vereador José Braz Pinto refere que a Sr.ª 

presidente, na última reunião de Câmara, deu conhecimento de uma campanha de 

sensibilização, levada a efeito por esta Autarquia, para convidar as pessoas a fazerem as 

suas compras no comércio local. O slogan da campanha é “Natal no Comércio Local”. 

Considera a iniciativa interessante, mas lamenta que a mesma tenha contribuído 

para algumas frustrações. E explica: foi contactado por alguns comerciantes do Centro 



Acta n.º 26/2007 

Reunião ordinária de 19 de Dezembro de 2007 

 6 

Comercial San’Tiago (que tem 26 lojas) que lhe deram a conhecer que os impressos 

distribuídos no âmbito da campanha “Natal no Comércio Local” não faziam menção às 

suas lojas nem tão pouco ao Centro Comercial. Os comerciantes daquele espaço 

consideram-se excluídos e perguntam se não estão englobados no comércio local. Tanto 

quanto lhe foi dado a saber, os comerciantes já receberam da parte da Câmara Municipal 

algumas justificações nomeadamente, que a exclusão das suas lojas nos impressos 

distribuídos se devia a um erro na base de dados. Efectivamente, quando se leva à prática 

um trabalho em que é necessário citar nomes de pessoas, de empresas, de casas 

comerciais ou outras entidades, quer seja para criticar ou elogiar, pode-se sempre cair no 

perigo de cometer lapsos ou esquecimentos. Mas, numa campanha que tem como 

finalidade desenvolver o comércio local deveria haver um grande cuidado para não faltar 

nomes dos estabelecimentos comerciais. 

Fica expresso o seu desejo para que em próximas campanhas do género haja um 

maior cuidado e, sobretudo, que a base de dados da Câmara Municipal seja rapidamente 

actualizada para que não sucedam omissões destas. Houve até um comentário por parte 

de um comerciante que dizia: “esqueceram-se de nós na base de dados, mas não se 

esquecem de nós para pagar os impostos”. É evidente que os impostos não são para a 

Autarquia, mas fica o sentido de revolta. 

 

6. Votos de um Bom Natal e um Próspero Ano Novo - O Sr. vereador José Braz 

Pinto deseja à Sr.ª presidente, vereadores, técnicos da Autarquia, e membros da 

comunicação social um ano com mais e melhor informação, e ao público em geral um bom 

Natal. O Natal continua a ser uma data que apela aos sentimentos e, às vezes durante o 

ano, este aspecto é um tanto ou quanto esquecido. Faz votos para que o Ano Novo traga 

mais esperança, mais coragem, embora as pessoas estejam em dificuldades, mas de 

certeza absoluta que os portugueses serão capazes de sair delas. É a esperança de que 

todos tenham um ano melhor do que foi o ano de 2007. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

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

técnicos da Câmara Municipal, jornalistas e munícipes. 

1. Obras no Mercado Municipal do Pinhal Novo – O Sr. vereador José Carlos de 

Sousa pergunta qual é ponto de situação em relação às obras do Mercado Municipal do 

Pinhal Novo, uma vez que foi anunciado numa reunião que se iniciariam as obras durante 

o ano de 2007. 

 

2. Assuntos apresentados em anteriores reuniões de Câmara: 
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– O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere-se a um assunto apresentado por si 

na reunião de Câmara descentralizada de 20 de Junho, em Quinta do Anjo. O assunto é o 

Arco da Ponte de Olivença. 

Nessa reunião foi referenciado pelo Sr. vereador Adilo Costa que o Arco estaria 

dentro do mercado e que as suas peças estavam numeradas, fotografadas, etc.  As suas 

perguntas são: 

. Atendendo a que já se retirou praticamente tudo o que está no interior do mercado, 

para onde foi o arco? 

. Em que local vai ser colocado o Arco e o que se pretende fazer ao mesmo? 

Devido ao facto de o Arco ter sido retirado de um lugar para outro, por 

obrigatoriedade de execução de obras no mercado, seria importante que fosse tomada 

uma acção de carácter definitivo, já que se anda a protelar esta situação há seis ou sete 

anos. 

– O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que nessa mesma reunião de 

Câmara descentralizada em Quinta do Anjo, se aprovou uma alteração ao alvará de 

loteamento n.º 240, relacionada com a interligação existente no nó de ligação entre a Rua 

Norte / Sul com a Estrada Nacional 379). Na altura, perguntou o que ia ser feito ao 

Chafariz que ali se encontra. Foi-lhe respondido que estava tudo devidamente 

equacionado, controlado e que se iria proceder em conformidade. A sua questão é sobre o 

que se vai fazer em relação ao Chafariz.  

Não pertencendo o Arco da Ponte de Olivença nem o Chafariz, à freguesia histórica 

de Palmela, são contudo peças que marcam fortemente o concelho e as freguesias onde 

pertencem. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

O Sr. vereador Octávio Machado saúda os presentes. 

Concurso de Vinhos – O Sr. vereador Octávio Machado refere que em mais uma 

edição do Concurso de Vinhos organizado pela C.V.R.P.S. foi possível reconhecer a 

qualidade dos vinhos deste concelho e contribuir para a afirmação deste produto. 

Reconhece, também, o esforço e empenho da Câmara Municipal de Palmela em 

apoiar todas as iniciativas que visem a promoção e divulgação dos vinhos deste concelho 

e da região. Só que nesta região não se insere só o concelho de Palmela, e é necessário 

salientar que nenhum dos outros concelhos que fazem parte da região tem tido uma 

postura tão colaborante e tão indiciadora de promoção do vinho como a Câmara Municipal 

de Palmela tem tido. Lamenta que assim seja. Questiona sobre o que levará a que dois 

concelhos limítrofes ao de Palmela revelem um certo esquecimento nesta medida, quando 

eles próprios possuem também vinhos de qualidade. 
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Menciona que apesar das campanhas de demonstração levadas à prática para 

afirmar a qualidade do vinho, ainda assim, as dificuldades dos viticultores são actualmente 

uma realidade por demais evidente. As preocupações são muitas e é suficiente ouvir os 

noticiários para se concluir que as negociações ao nível europeu, vão ser muito 

complicadas para a viticultura nacional. As candidaturas a realizar ao Q.R.E.N. (Quadro de 

Referência Estratégica Nacional) também não trouxeram nada de novo, sendo que se 

tinham gerado algumas expectativas que foram goradas.  

A sua certeza é a da necessidade de se reconhecer a qualidade dos vinhos deste 

concelho e da região. Não é suficiente o reconhecimento pela qualidade do trabalho 

desenvolvido pelos viticultores, porque as dificuldades nesta área são, de ano para ano, 

cada vez maiores. A situação só se poderá alterar para melhor se a nível europeu forem 

tomadas medidas que a todos venham surpreender. É preciso algo que possa constituir 

uma mais-valia e uma prova de esperança, rejuvenescimento e da capacidade de investir 

nos viticultores. 

 

EM RELAÇÃO A ASSUNTOS APRESENTADOS EM ANTERIORES REUNIÕES DE 

CÂMARA, foram prestados os seguintes esclarecimentos: 

- Rua de acesso à Escola 2 + 3 do Poceirão / Marateca (Questão colocada pelo 

Sr. vereador José Braz Pinto) – O Sr. vereador José Charneira refere que passou no 

local e pôde confirmar que a intervenção estava a ser feita. Vale a pena realçar que esta 

obra está a ser feita em substituição de uma outra que a REFER fez mal. A Câmara 

Municipal mandou realizar a intervenção por administração directa, de modo a reduzir os 

custos na execução do trabalho. O Município assumiu a obra para bem da população, 

porque o que estava feito estava mal. 

 

- Acesso à Rua da Mini-saia (Questão colocada pelo Sr. vereador José Braz Pinto) 

– O Sr. vereador José Charneira refere que as preocupações do Sr. vereador em relação 

à notícia que veio publicada têm toda a razão de ser.  

Contactado o promotor, verificou-se que não havia licença de utilização para o que 

estava a fazer. Fica o compromisso da sua parte de que a Câmara Municipal não emitirá a 

licença de utilização sem que o problema do acesso à Rua da Mini-saia esteja 

solucionado. 

 

EM RELAÇÃO AOS TEMAS APRESENTADOS NO PERÍODO ANTES DA ORDEM 

DO DIA DESTA REUNIÃO foram dadas as seguintes: 

• Relativamente à intervenção do Sr. vereador José Braz Pinto: 

Implantação de um centro comercial em Palmela no espaço da Unicervi: 
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O Sr. vereador José Charneira começa por mencionar que os terrenos onde está 

implantada a Unicervi foram comprados em hasta pública por 4 milhões de euros. A 

Câmara Municipal de Palmela não tem dinheiro para um investimento tão avultado. E a 

prova está na deliberação tomada na última reunião de Câmara relativa à contracção de 

um empréstimo bancário de 8 milhões de euros para financiar uma série de investimentos. 

Era incomportável para o Município assumir 4 milhões de euros para aquisição desses 

terrenos.  

Acrescenta que o Sr. vereador José Braz Pinto sugeriu que a Autarquia fizesse a 

aquisição dos terrenos onde se localiza a Unicervi para implantar o Tribunal de Palmela, 

mas quando será que o Tribunal vem para Palmela? O Tribunal de Palmela nem sequer 

está inscrito em PIDDAC (Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da 

Administração Central) e não é sequer visível a vontade do Governo para inscrever esta 

acção. Apesar do que antes mencionou, a Câmara Municipal não vai desistir até o Tribunal 

de Palmela ser uma realidade. 

Refere que o Sr. vereador José Braz Pinto sugeriu igualmente que nos terrenos da 

Unicervi, a adquirir pelo Município, pudessem ser instalados os Serviços Técnicos da 

Câmara Municipal. Contudo, é preciso equacionar se a deslocação desses mesmos 

Serviços do centro da vila de Palmela para o espaço em causa seria aconselhável. É que, 

de facto, a actual localização dos Serviços Técnicos contribuem para dar mais vida à Vila. 

E para esta constatação é suficiente ver que aos fins-de-semana os cafés estão 

praticamente fechados, as ruas estão desertas, e os Serviços da Câmara Municipal 

servem nesta medida. 

Ao que antes referiu, acresce que a aquisição dos terrenos onde se localiza a 

Unicervi resultou da iniciativa privada, foram comprados em hasta pública, e a Autarquia 

nem soube que os mesmos tinham sido colocados na praça para sujeição a hasta pública. 

A Câmara Municipal só teve conhecimento deste facto quando deu entrada uma pretensão 

para o espaço em causa. 

As preocupações que o Sr. vereador José Braz Pinto enunciou são também as 

preocupações que da Câmara Municipal de Palmela. Neste sentido, a Autarquia está a 

trabalhar em conjunto com várias entidades, nomeadamente com as Estradas de Portugal 

(E.P.) para procurar resolver os problemas que existem. Tem consciência de que todas as 

intervenções que se façam naquele local serão soluções que a médio prazo já não 

servirão. Face ao desenvolvimento a que o concelho de Palmela tem assistido, a Câmara 

Municipal providenciou a elaboração dos estudos da variante à E.N. 252 e da alternativa à 

E.N. 379. Na sequência da implantação da superfície comercial “Modelo, na freguesia de 

Palmela, cujo requerente do processo é a empresa Bertimóvel, a Câmara Municipal 

acordou com esta entidade a execução da rotunda à saída da auto-estrada (de acordo 

com a E.P.) e a elaboração do projecto de execução entre um determinado troço (de 
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acordo com a Brisa). As superfícies comerciais dependem de uma boa acessibilidade, e os 

investidores não estão a fazer superfícies comerciais para depois ninguém se deslocar às 

compras. O interesse é mesmo o da criação de redes de acessibilidade para que as 

pessoas aí se puderem deslocar. É evidente que regista as preocupações do Sr. vereador 

José Braz Pinto, mas a Câmara Municipal está atenta e a acompanhar os processos em 

curso. 

 

 • Relativamente à intervenção do Sr. vereador José Braz Pinto: 

Compras no comércio local: 

A Sr.ª presidente intervém para mencionar que foi um facto a ausência de 

informação relativamente às lojas do Centro Comercial San’Tiago (em Palmela) no 

catálogo que a Autarquia se propôs elaborar e distribuir no âmbito da campanha de “Natal 

no comércio local”. É de opinião que se deve relativizar lapsos que o documento tem. Já 

foi assumido junto dos comerciantes que a Câmara Municipal vai continuar a realizar 

campanhas do género e, nessa altura, serão corrigidos os lapsos que se verificaram na 

primeira campanha. Assim que foi detectado o lapso, os comerciantes das lojas do Centro 

Comercial receberam os sacos e as etiquetas relacionadas com a campanha. 

Convém esclarecer que o Centro Comercial San’Tiago não tem 26 lojas a funcionar. 

Pode haver 26 espaços destinados a comércio, mas não estão todos abertos ao público. 

Considera que seria muito importante que o concelho de Palmela se conseguisse 

organizar em termos associativos, no que respeita ao comércio local. Esta sugestão já foi 

transmitida aos comerciantes. Uma Associação de Comerciantes do Concelho de Palmela 

zela pelos interesses dos próprios, e os contactos entre Câmara Municipal e Associação 

seriam mais fáceis, do que sucede actualmente, em que o Município tem de estabelecer 

contactos um a um. Como resultado da constituição de uma Associação resultará 

certamente um trabalho muito mais profícuo para todos, comerciantes e consumidores, em 

prol do desenvolvimento do concelho. 

 

• Relativamente à intervenção do Sr. vereador José Carlos de Sousa: 

Assuntos abordados na reunião de Câmara de 20.Junho.2007: 

- Arco da Ponte de Olivença - O Sr. vereador José Charneira esclarece que deve 

haver um equívoco da parte do Sr. vereador José Carlos de Sousa, porque as peças do 

Arco da Ponte da Olivença não estavam na praça do Mercado Municipal. Estão 

efectivamente no mercado mensal onde se faz a feira. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que a questão em que baseia a sua 

intervenção é por que vem na acta que as peças do Arco da Ponte de Olivença estão no 

Mercado Municipal. 
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O Sr. vereador José Charneira refere que a pessoa que elabora as actas 

possivelmente desconhece que o espaço em causa tem dois Mercados. Como é que era 

possível colocar todas as pedras dentro do Mercado? Ou não cabiam as peças todas, ou o 

Mercado ficava tão cheio de pedras que ninguém lá podia entrar. Se o Sr. Vereador for ao 

Mercado Mensal, ao pé das casas de banho do lado Norte, pode ver que as pedras lá 

estão e é um volume de pedras apreciável. As pedras ou peças do Arco da Ponte de 

Olivença estão etiquetadas e foram fotografadas. Convém referir que a REFER tinha 

intenção de deitar tudo abaixo, mas a Câmara Municipal não consentiu.  

Ainda não se definiu em que local deverá ser reconstruído o Arco da Rua de 

Olivença. É preciso encontrar uma localização que suporte aquela peça, do ponto de vista 

visual e de espaço. Já se pensou numa das rotundas do Garcia, embora em sua opinião 

considere a peça demasiadamente pesada para aquelas rotundas, porque têm um 

diâmetro relativamente pequeno. Para dar uma ideia: o Arco da Ponte de Olivença 

aproxima-se em tamanho do que está localizado na Praça de Espanha. Um dos locais a 

estudar para a sua localização poderá ser em Vale Flor, no espaço disponível junto ao 

Monte do Francisquinho, na medida em que toda aquela área é pertença da Câmara 

Municipal. Está a ser pensado um projecto para aproveitar o monte do Fracisquinho e 

fazer a ampliação de uma rede de edifícios em volta, para ali se criar um Centro Cultural 

no lado Sul do Pinhal Novo.  

 - Chafariz em Quinta do Anjo - O Sr. vereador José Charneira refere que estão a 

ser elaborados os projectos de execução para a zona onde se localiza este Chafariz. As 

obras deverão iniciar-se no 1.º trimestre do próximo ano e, nessa altura, a Câmara 

Municipal tem o compromisso de mandar retirar o Chafariz e colocá-lo noutro lado. 

Assegura que o Chafariz não deverá ser destruído. 

  

• Relativamente à intervenção do Sr. vereador José Carlos de Sousa: 

Obras no Mercado Municipal do Pinhal Novo: 

O Sr. vereador Adilo Costa informa que o actual Mercado do Pinhal Novo terá de 

ser demolido. No momento estão em curso obras para albergar os trabalhadores da 

Divisão de Higiene Urbana (D.H.U.) nos Armazéns da Cooperativa Agrícola, de modo a 

saírem do Mercado. Prevê-se que no início do próximo ano seja feita a demolição do 

actual Mercado, para iniciar a empreitada de execução do Mercado Municipal do Pinhal 

Novo – Complexo de Serviços. 

O Sr. vereador José Charneira acrescenta que os Armazéns da Cooperativa 

Agrícola estão alugados à Câmara Municipal há muitos anos e têm servido para guardar 

as peças do F.I.G. (Festival Internacional de Gigantes). As obras em curso nos Armazéns 

são para execução de balneários para os trabalhadores da D.H.U., tal como o Sr. vereador 

Adilo Costa explicou. 
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ADMISSÃO DO PONTO 7-A NA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª presidente propôs a admissão do ponto 7-A na Ordem do Dia: 

- Atribuição de apoio financeiro ao Banco Alimentar Contra a Fome da Península de 

Setúbal. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, admitir o ponto 7-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 03.12.2007 e 13.12.2007. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

os dias 05.12.2007 a 18.12.2007, foram autorizados pagamentos, no valor de € 

3.872.724,75 (três milhões, oitocentos e setenta e dois mil, setecentos e vinte e quatro 

euros e setenta e cinco 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 € 

3.597.170,14 (três milhões, quinhentos e noventa e sete mil, cento e setenta euros e 

catorze cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 2.386.044,41 (dois milhões, trezentos e oitenta e seis 

mil, quarenta e quatro euros e quarenta e um cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.211.125,73 (um milhão, duzentos e onze mil 

cento e vinte e cinco euros e setenta e três cêntimos). 

    

ORDEM DO DIA 
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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 Exm.ª. 

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 18/2007, reunião ordinária de 12.Setembro.2007 – aprovada por 

unanimidade. 

 

      II – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 

 

 Pela Sr.ª presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

 1 - Alteração do objecto de apoios financeiros atribuídos à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pinhal Novo para a aquisição de viatura 

com plataforma elevatória: 

 

 PROPOSTA N.º 1/SMPC/26-2007: 

  

 «Através de propostas aprovadas nas reuniões públicas realizadas em 18/12/2002 e 

17/12/2003, a Câmara Municipal deliberou, ao abrigo do disposto na alínea b) n.º 4, da Lei 

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

apoios financeiros no montante global 46.250,00 € (quarenta e seis mil e duzentos e 

cinquenta euros) à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pinhal Novo, 

para apoio à aquisição de uma viatura multiusos dotada com plataforma elevatória, 

documentos que se anexam passando a fazer parte integrante da presente proposta. 

A viatura pretendida pela Associação de Bombeiros de Pinhal Novo foi projectada 

para desempenhar funções no âmbito da Protecção Civil (apoio ao combate a incêndios 

urbanos e evacuação de sinistrados) e da Saúde (apoio ao transporte de doentes com 

problemas de mobilidade), razão pela qual beneficiou de dois apoios financeiros da 

Câmara Municipal, enquadrados, respectivamente, pelo Serviços Municipal de Protecção 

Civil e pela Divisão de Intervenção Social. O montante global dos apoios concedidos pela 

autarquia representava cerca de 50% do custo da viatura, sendo a restante verba 
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assegurada pela Associação de Bombeiros de Pinhal Novo, através do contributo de uma 

empresa do concelho. 

Em data posterior à concessão dos apoios e no seguimento de pedidos de 

esclarecimento efectuados pelos serviços municipais sobre o uso das verbas atribuídas, a 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Pinhal Novo comunicou à Câmara Municipal 

não dispor de meios para concretizar a aquisição da viatura, em virtude de a empresa que 

se havia comprometido com a doação da verba remanescente, estar impossibilitada de 

cumprir esse compromisso. Em face desta impossibilidade a Associação solicitou 

autorização para aplicar as verbas recebidas em outros investimentos. 

A pretensão da Associação foi apreciada e objecto de parecer conjunto do Serviço 

Municipal de Protecção Civil e do Departamento de Educação e Intervenção Social, tendo-

se concluído pela sua viabilidade. 

Neste contexto, a Associação requereu à Câmara Municipal que os apoios recebidos 

para o financiamento da viatura multiusos com plataforma elevatória fossem destinados à 

comparticipação dos seguintes investimentos: 

Aquisição de uma Ambulância de Transportes Múltiplos (ABTM), destinada ao 

serviço de Saúde (transporte de doentes não acamados); 

Execução de obras de beneficiação e remodelação nas instalações do Quartel, 

destinadas a reparar diversas anomalias existentes e melhorar a sua funcionalidade e 

conforto. 

Acresce que, parte das obras de remodelação que a Associação pretende 

desenvolver, têm ainda por objectivo possibilitar a legalização das suas instalações, 

processo que se arrasta há vários anos. 

Em face do exposto, e tendo em consideração que: 

1. Os novos investimentos aos quais a Associação de Bombeiros de Pinhal Novo 

pretende afectar a verba recebida são enquadráveis na política da Câmara Municipal de 

apoio às Associações de Bombeiros Voluntários do Concelho; 

2. Não existem impedimentos legais à mudança de objecto de um apoio financeiro 

atribuído, sendo a única exigência formal, a obrigação de tal alteração ser sujeita à 

deliberação do órgão que praticou o acto inicial, neste caso, a Câmara Municipal; 

Propõe-se que: 

Atento ao disposto no n.º 1, do art.º 142.º, do Decreto-Lei 442/91 com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei 6/96 de 31 de Janeiro, a Câmara Municipal revogue as 

deliberações aprovadas nas reuniões públicas de 18/12/2002 e de 17/12/2003, 

autorizando que, nos termos do disposto na alínea b) n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 

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

financeiros no valor global de 46.250,00 € (quarenta a seis mil duzentos e cinquenta 
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euros) atribuídos à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Pinhal Novo 

para a aquisição de uma viatura multiusos com plataforma elevatória, sejam utilizados na 

realização de obras de ampliação e remodelação das suas instalações e na aquisição de 

uma Ambulância de Transportes Múltiplos, de acordo com a seguinte afectação de verbas: 

- 9.500,00 € - Aquisição de uma Ambulância de Transportes Múltiplos 

(correspondendo a uma comparticipação na ordem dos 20% do custo da viatura); 

- 36.750,00 - Execução de obras de beneficiação e remodelação nas instalações do 

Quartel (correspondendo a uma comparticipação na ordem dos 60%, do custo 

global da obras).» 

 

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

minuta. 

 

 SAÍDA DA REUNIÃO DE UM VEREADOR: 

 Nesta altura, ausentou-se da reunião o Sr. vereador Octávio Machado. 

 

 2 – Atribuição de apoio financeiro: 

 

 PROPOSTA N.º 2/SMPC/26-2007: 

 ASSUNTO: Comparticipação na aquisição de Ambulância de Transporte de 

Doentes (ABTD): 

 REQUERENTE: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Palmela: 

 

 «No âmbito da sua política de Protecção Civil, a Câmara Municipal tem procurado 

contribuir para dotar as Associações de Bombeiros Voluntários do Concelho com os meios 

técnicos necessários ao desempenho eficaz das suas missões, nomeadamente através da 

atribuição de apoios financeiros destinados à aquisição de viaturas. 

Apesar de dar prioridade ao apoio à aquisição de viaturas de emergência integradas 

nos planos de reequipamento da Administração Central, a Câmara Municipal tem admitido, 

sempre que exista disponibilidade orçamental, financiar a aquisição de outro tipo de 

viaturas de utilidade para a comunidade. 

Neste contexto, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela 

solicitou o apoio financeiro da Câmara Municipal para atenuar as despesas efectuadas 

com a aquisição de uma Ambulância de Transporte de Doentes (ABTD), adquirida durante 

o corrente ano com o objectivo de colmatar carências operacionais resultantes do 

desgaste e envelhecimento da sua frota. 



Acta n.º 26/2007 

Reunião ordinária de 19 de Dezembro de 2007 

 16 

Embora as Ambulâncias de Transportes de Doentes não estejam tipificadas como 

veículos de socorro, estão apetrechadas com equipamento que lhes permite desempenhar 

essa função em caso de necessidade. Apesar disso, a comparticipação habitual da 

Câmara Municipal para apoio à aquisição deste tipo de ambulâncias tem sido na ordem 

dos 20% do seu custo, sendo idêntica à comparticipação atribuída às Ambulâncias de 

Transportes Múltiplos (ABTM), viaturas que não têm qualquer vocação de emergência, 

prestando maioritariamente serviços de transporte de doentes não acamados. 

Face ao exposto e tendo em consideração a natureza e importância – no contexto do 

sistema municipal de Protecção Civil – dos serviços que estes dois tipos de viaturas 

prestam, julga-se que deverá haver da parte da Câmara Municipal uma distinção na 

definição dos apoios à sua aquisição, aproximando o nível de comparticipação das 

Ambulâncias de Transportes de Doentes, à comparticipação concedida às Ambulâncias de 

Socorro (ABSC), que se tem situado em 50% do seu valor. 

Assim, e tendo em consideração que: 

1. A viatura adquirida pela Associação dos Bombeiros Voluntários de Palmela não 

beneficia de qualquer comparticipação da Administração Central; 

2. Apesar de não estarem tipificadas como veículos de socorro, as Ambulâncias de 

Transportes de Doentes podem, em caso de necessidade, desempenhar esse tipo de 

função; 

3. Em circunstâncias semelhantes e face à especificidade e importância das viaturas 

que desempenham funções de socorro, o valor da comparticipação municipal ultrapassou 

o montante habitualmente praticado pela autarquia para financiar viaturas de emergência 

comparticipadas pela Administração Central, que se situa em 20% do seu custo; 

4. Existe disponibilidade orçamental; 

Propõe-se, nos termos da alínea b) do n.º 4, do art. 64º, da Lei 169/99 de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição de um apoio 

financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela, no valor 

global de 13.200,00 € (treze mil e duzentos euros), destinado a comparticipar as despesas 

efectuadas com a aquisição de uma Ambulância de Transporte de Doentes (ABTD), o qual 

corresponde a cerca de 30% do seu custo. 

O presente subsídio encontra-se cabimentado no código das Grandes Opções do 

Plano 1.2.1.01.03, a que corresponde a classificação económica 01.02.05/08.07.01.» 

 

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

minuta. 

 

 ENTRADA NA REUNIÃO DE UM VEREADOR: 

 Nesta altura, a reunião voltou a ser participada pelo Sr. vereador Octávio Machado. 
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 PROPOSTA N.º 3/SMPC/26-2007: 

 ASSUNTO: Comparticipação na aquisição de Ambulância de Transporte de 

Doentes (ABTD): 

 REQUERENTE: Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura: 

 

 «No âmbito da sua política de Protecção Civil, a Câmara Municipal tem procurado 

contribuir para dotar as Associações de Bombeiros Voluntários do Concelho com os meios 

técnicos necessários ao desempenho eficaz das suas missões, nomeadamente através da 

atribuição de apoios financeiros destinados à aquisição de viaturas. 

Apesar de dar prioridade ao apoio à aquisição de viaturas de emergência integradas 

nos planos de reequipamento da Administração Central, a Câmara Municipal tem admitido, 

sempre que exista disponibilidade orçamental, financiar a aquisição de outro tipo de 

viaturas de utilidade para a comunidade. 

Neste contexto, a Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura 

solicitou o apoio financeiro da Câmara Municipal para atenuar as despesas efectuadas 

com a aquisição de uma Ambulância de Transporte de Doentes (ABTD), adquirida durante 

o corrente ano com o objectivo de colmatar dificuldades operacionais resultantes do 

desgaste e envelhecimento da sua frota. 

Embora as Ambulâncias de Transportes de Doentes não estejam tipificadas como 

veículos de socorro, estão apetrechadas com equipamento que lhes permite desempenhar 

essa função em caso de necessidade. Apesar disso, a comparticipação habitual da 

Câmara Municipal para apoio à aquisição deste tipo de ambulâncias tem sido na ordem 

dos 20% do seu custo, sendo idêntica à comparticipação atribuída às Ambulâncias de 

Transportes Múltiplos (ABTM), viaturas que não têm qualquer vocação de emergência, 

prestando maioritariamente serviços de transporte de doentes não acamados. 

Face ao exposto e tendo em consideração a natureza e importância – no contexto do 

sistema municipal de Protecção Civil – dos serviços que estes dois tipos de viaturas 

prestam, julga-se que deverá haver da parte da Câmara Municipal uma distinção na 

definição dos apoios à sua aquisição, aproximando o nível de comparticipação das 

Ambulâncias de Transportes de Doentes, à comparticipação concedida às Ambulâncias de 

Socorro (ABSC), que se tem situado em 50% do seu valor. 

Assim, e tendo em consideração que: 

1.A viatura adquirida pela Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de 

Moura não beneficia de qualquer comparticipação da Administração Central; 

2. Apesar de não estarem tipificadas como veículos de socorro, as Ambulâncias de 

Transportes de Doentes podem, em caso de necessidade, desempenhar esse tipo de 

função; 
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3. Em circunstâncias semelhantes e face à especificidade e importância das viaturas 

que desempenham funções de socorro, o valor da comparticipação municipal ultrapassou 

o montante habitualmente praticado pela autarquia para financiar viaturas de emergência 

comparticipadas pela Administração Central, que se situa em 20% do seu custo; 

4. Existe disponibilidade orçamental; 

Propõe-se, nos termos da alínea b) do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição de um apoio 

financeiro à Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura, no valor global de 

10.200,00 € (dez mil e duzentos euros), destinado a comparticipar as despesas efectuadas 

com a aquisição de uma Ambulância de Transporte de Doentes (ABTD), o qual 

corresponde a cerca de 30% do seu custo. 

O presente subsídio encontra-se cabimentado no código das Grandes Opções do 

Plano 1.2.1.01.03, a que corresponde a classificação económica 01.02.05/08.07.01.» 

 

 Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro à Associação dos 

Bombeiros Voluntários de Águas de Moura para comparticipação na aquisição de 

Ambulância de Transporte de Doentes (ABTD) numerada 3/SMPC/26-2007 interveio: 

 O Sr. vereador Octávio Machado refere que as viaturas a que a proposta faz 

referência cumprem uma função social, na medida em que são utilizadas para pessoas 

que têm de se deslocar em cadeira de rodas ou para pessoas acamadas. 

  

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

minuta. 

 

 PROPOSTA N.º 4/SMPC/26-2007: 

 ASSUNTO: Comparticipação na aquisição de equipamento administrativo: 

 REQUERENTE: Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura: 

 

 «A melhoria das condições de trabalho dos nossos Bombeiros exige, para além de 

apoios e investimentos no sector operacional, outros destinados à área administrativa das 

Associações. 

Neste contexto, a Associação de Bombeiros Voluntários de Águas de Moura solicitou 

o apoio financeiro da Câmara Municipal para atenuar as despesas efectuadas com a 

aquisição de uma copiadora multiusos (dotada com funções de copiadora, impressora e 

fax), destinada a dar apoio geral ao funcionamento dos diferentes sectores da Associação 

(administrativo, operacional e formação). 
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Assim propõe-se, nos termos da alínea b) do n.º 4, do art.º 64º, da Lei 169/99 de 18 

de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição de um apoio 

financeiro à Associação de Bombeiros Voluntários de Águas de Moura, no valor 5.000,00 € 

(cinco mil euros), destinado a comparticipar nas despesas efectuadas com a aquisição de 

uma copiadora multiusos. 

O presente subsídio encontra-se cabimentado no código das Grandes Opções do 

Plano 1.2.1.01.03, a que corresponde a classificação económica 01.02.05/08.07.01.» 

 

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

minuta. 

 

 A Sr.ª presidente propôs a alteração da apresentação da proposta identificada 

com o n.º 5 na Ordem do Dia, referente à Atribuição de apoio financeiro à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela, no âmbito do 

Projecto “Rastreios de Saúde – A Saúde Mais Perto”. 

A proposta mencionada será apresentada no final da reunião, uma vez que o 

Sr. vereador Octávio Machado é o proponente de uma proposta semelhante para as 

Associações de Bombeiros Voluntários de Águas de Moura e Pinhal Novo.  

 

III – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

 

 Pela Sr.ª vereadora Adília Candeias foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

 1 – Alteração de denominação dos Agrupamentos de Escolas de Palmela e 

Marateca/Poceirão: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DEIS-DE/26-2007: 

  

 «O Decreto-Lei n.º 299/2007, de 22 de Agosto, define as normas aplicáveis à 

denominação dos estabelecimentos de educação ou de ensino não superior, que no seu 

ponto 4, do artigo 8.º, refere que a denominação do agrupamento de escolas e da 

respectiva escola sede devem coincidir. 

A Autarquia é interveniente no processo de denominação dos estabelecimentos de 

educação e ensino público, e considera fundamental que a comunidade educativa local se 
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reconheça na denominação dos estabelecimentos. Neste contexto, a Câmara Municipal de 

Palmela recebeu as seguintes propostas para novas denominações: 

• Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela, que depois de consultado o 

pessoal docente e não docente, e de acordo com a alínea a) do n.º 2, do Artigo 3.º, propõe 

a alteração da sua denominação para “Agrupamento Vertical de Escolas Hermenegildo 

Capelo”.  

• Comissão Instaladora Agrupamento de Escolas de Marateca/Poceirão, que 

propõe alterar a sua denominação para – “Agrupamento de Escolas Marateca/Poceirão”, 

com sede na Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos de Marateca/Poceirão. 

Face ao exposto e de acordo com a alínea b) número 2, do Artigo 3.º, do Decreto-Lei 

n.º 387/90, propõe-se que a Câmara Municipal de Palmela emita parecer favorável sobre 

estas propostas.» 

 

Sobre a proposta de Alteração de denominação dos Agrupamentos de Escolas 

de Palmela e Marateca/Poceirão numerada 1/DEIS-DE/26-2007 interveio: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que os Vereadores Socialistas concordam 

totalmente com a denominação agora proposta de “Agrupamento de Escolas de 

Marateca/Poceirão”. Quem conhece o processo sabe que houve sempre o desejo destas 

duas freguesias de que a Escola de 2.º e 3.º Ciclo viesse a ser construída na área da sua 

abrangência. Considera que deve ser bem realçado que a Escola referida pertence às 

duas freguesias, e a atribuição desta denominação poderá, no futuro, contribuir para fazer 

diluir a ambição que as duas freguesias tinham, e porventura alguma frustração por parte 

da freguesia que não viu a Escola ser construída no seu território. 

 

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

minuta. 

 

 2 – Atribuição de apoio financeiro: 

 

 PROPOSTA N.º 2/DEIS-DE/26-2007: 

 ASSUNTO: Projecto Latitude 60! – Visita de estudo à Antárctida: 

 REQUERENTE: Escola Secundária de Pinhal Novo: 

 

 «A Câmara Municipal de Palmela e as escolas têm assumido em conjunto, parcerias 

no desenvolvimento educativo do Concelho, procurando promover e apoiar o 

desenvolvimento de boas práticas, no sentido de contribuir para a qualificação da 

educação e ensino. 
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A Escola Secundária de Pinhal Novo, através do projecto “Comemorações do Ano 

Polar Internacional”, integrado no projecto educativo nacional “Latitude60!”, do Comité 

Português para o Ano Polar Internacional, participou no concurso “À Descoberta das 

Regiões Polares”. 

Reconhecendo a importância do projecto “Latitude60!” e da sua actualidade, assim 

como o envolvimento das escolas no estudo e divulgação desta temática, a Câmara 

Municipal de Palmela valoriza o mérito da participação das escolas neste projecto, bem 

como de todos os trabalhos premiados. 

Neste sentido, duas alunas daquela escola, Irina Raquel Dias Boteta e Inês 

Alexandra de Oliveira Murteira (do 12.º ano, turma A), ganharam os primeiros prémios nas 

modalidades “Escritor Polar” e “Ensaio Científico”, os quais se traduzem na oferta de 

viagens à Antárctida. 

A viagem, com calendário previsto entre 25 de Dezembro de 2007 e 9 de Janeiro de 

2008, está inserida no projecto canadiano “Students on Ice”, o qual organiza expedições 

para estudantes aos pólos terrestres, com o apoio de cientistas de várias nacionalidades, 

que dinamizam várias actividades pedagógicas durante as expedições, sendo esta a 

primeira participação de estudantes portugueses. 

O prémio contempla os encargos com ligação aérea entre Lisboa/Buenos 

Aires/Antárctida, alojamento, transporte e refeições, sendo da responsabilidade das alunas 

o material necessário à permanência em condições climáticas extremas, equipamento 

pessoal diversificado, assim como o equipamento audiovídeo que permitirá documentar a 

experiência. 

Neste sentido o Município fez diligências para angariação de apoios locais para esta 

expedição, registando-se o apoio da empresa Refrigue, a qual irá apoiar as alunas através 

de oferta de vestuário impermeável. 

Estes apoios terão como contrapartidas a divulgação de Palmela durante a 

expedição, assim como de partilha dos resultados e experiências desta vivência em 

Palmela, através da organização de um conjunto de iniciativas locais de divulgação da 

expedição e de continuidade de sensibilização para a importância das regiões Polares 

para o planeta. 

Face ao exposto, e de acordo com a alínea b) do n.º 4, 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 

atribuição do apoio financeiro no valor de € 1.700,00 (mil e setecentos euros), o qual se 

destina a comparticipar despesas inerentes à deslocação destas alunas à Antárctida.» 
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Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro à Escola Secundária de 

Pinhal Novo no âmbito do Projecto Latitude 60! – Visita de estudo à Antárctida 

numerada 2/DEIS-DE/26-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto efectua, em representação dos Vereadores 

Socialistas, a seguinte intervenção: 

Num tempo em que tanto se critica a juventude pela forma de estar e isso se reflecte 

na eterna luta inter-geracional; num tempo em que tantos perigos rondam a juventude com 

ofertas de falsas felicidades, sempre promovidas por adultos que dela se aproveitam para 

chorudos negócios; num tempo de dificuldades em que as difíceis saídas profissionais 

exigem grande preparação dos jovens, sem oferecer oportunidades em número e 

qualidade suficientes, facto que contribui para a desistência e abandono de uns e 

desespero dos que persistem; neste tempo, estudantes do 12.º ano duma escola do 

concelho de Palmela, entusiasmando-se com um tema que apesar de muito actual é 

esquecido por todos, neste tempo, o entusiasmo leva dois estudantes a conquistarem um 

prémio de projecção internacional, que os levará a uma aventura no desconhecido. Existe 

também a coragem e a vontade de atravessar novas fronteiras do conhecimento, razão 

pela qual todos se devem ressurgir.   

Aproveita esta reunião de Câmara para felicitar a juventude do concelho na sua 

globalidade e felicitar o esforço colectivo da Escola Secundária do Pinhal Novo, porque 

acredita que a conquista das jovens foi participada por professores e demais estruturas da 

escola. Felicita duas jovens mulheres que com vontade e sem medo, com dedicação e 

arriscando-se a deixar as suas casas em épocas festivas, partem para uma aventura que 

certamente tornará o nome de Palmela e de Portugal mais conhecido. Elogia a 

participação do Município de Palmela nesta matéria. Assim, combate-se o aparente 

descrédito na juventude, promove-se o concelho, abrem-se novas perspectivas, e luta-se 

pela igualdade entre Homem e Mulher. 

A possibilidade de votar favoravelmente esta proposta é, para os Vereadores do 

P.S., uma verdadeira prenda de Natal. 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que a proposta em apreço traduz uma 

realidade e felicita a juventude do concelho, nas pessoas da Irina e na Inês, pela 

capacidade que tiveram em conquistar este prémio. Deseja-lhes as maiores felicidades e 

que acima de tudo que desfrutem do momento. É um momento único na vida de pessoas 

com a idade delas.  

Deseja que o prémio conquistado contribua para motivar as estudantes em causa e 

outros, porque são eles, decididamente, que contribuem para um futuro melhor. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que esteve a assistir, na Biblioteca Municipal de 

Palmela, a uma dissertação de um jovem cientista sobre o tema dos Pólos, e sobre o que 

se quer fazer com o planeta Terra. Houve uma exposição didáctica e a apresentação de 
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experiências científicas. Aprendeu muito com os mais jovens, com a sua generosidade, e 

que ensinam os adultos a questionar qual o caminho a seguir: se para o lado certo da vida 

ou para o lado errado. A verdade é que o discurso feito e os trabalhos apresentados, 

mostraram as enormes barbaridades que o Homem está a cometer no planeta, quer no 

Árctico quer no Antárctico. Foi exibido um documentário sobre a última exposição que um 

cientista fez à Antárctica e à Argentina. 

 Saúda a forma como jovens do 10.º ao 12.º ano vão ficando gradualmente atentos 

ao que lhes é mostrado e explicado.  

As Escolas Secundárias de Palmela e de Pinhal Novo desenvolveram trabalhos 

muito interessantes no âmbito das Regiões Polares. 

Realça que as jovens Irina Raquel e Inês Alexandra vão deixar as suas famílias num 

período que é especialmente dedicado à família, e partem rumo à Antárctida como se de 

uma verdadeira aventura se trate, como sendo “as nossas” exploradoras do século XXI. 

Elas vão viver uma experiência incrível. Uma das estudantes está ligada à literatura e 

outra às ciências. Faz votos para que estas alunas saibam retratar aos colegas e a todos, 

o que puderam viver nesta expedição. Parabéns à Escola, parabéns às alunas e que 

façam uma boa viagem. 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que assistiu a uma entrevista na televisão 

sobre o tema do Ano Polar Internacional, cujo coordenador é um jovem cientista 

português. Este facto prova que os portugueses continuam a ter uma veia exploradora.  

A Sr.ª vereadora Adília Candeias denota a sua satisfação pela intervenção dos Srs. 

Vereadores e do Sr. Vereador José Braz Pinto em particular, por terem particularizado o 

trabalho da juventude. Não tem ideia que a juventude esteja desvalorizada ou com má 

fama nesta terra. Partilha da opinião dos Srs. vereadores que, de facto, estas jovens vão 

viver uma verdadeira aventura. Sublinha o apoio dispensado pelos seus professores. 

Para além deste projecto em concreto, na última reunião de Câmara, foi aprovada 

uma proposta de apoio do Município de Palmela aos projectos de escola que, nalguns 

casos, não têm uma aventura não com tanta visibilidade como a da proposta em apreço, 

mas em que são desenvolvidos temas muito interessantes que elevam o trabalho científico 

das escolas do concelho e da juventude em especial. 

Na área da juventude, a Câmara Municipal de Palmela, para além do apoio que 

presta a esta iniciativa, tem pautado pelo desenvolvimento de um trabalho de fundo. As 

acções vão desde a criação e funcionamento regular dos Centros de Recursos para a 

Juventude (C.R.J.), ao apoio às associações do movimento juvenil actual. Na medida em 

que é sabido que o movimento associativo juvenil não tem as mesmas motivações, nem 

obedece às mesmas formas que o movimento associativo tradicional, há um enorme 

empenho da Câmara Municipal em trabalhar com o movimento associativo juvenil, para 
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que as futuras gerações venham a ter um movimento associativo tão forte ou ainda mais 

qualificado do que aquele que existe actualmente. 

A Sr.ª presidente refere que não só este projecto, como outros do género só são 

possíveis num contexto de trabalho que é permanente e de parceria. É um trabalho de 

contacto e de conhecimento entre a Câmara Municipal e as Escolas, caso contrário 

surgiria como um projecto isolado que, provavelmente, não passaria disso mesmo.  

A Câmara Municipal de Palmela orgulha-se de apoiar, defender e levar por diante, 

com as Escolas do concelho, um vasto leque de projectos pedagógicos. 

Finaliza que se poderão convidar as Estudantes premiadas a vir fazer o relato da sua 

experiência numa oportunidade encontrada para o efeito. 

 

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

minuta. 

 

 

 III.III. – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

 Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 Atribuição de apoio financeiro: 

 

 PROPOSTA N.º 2/DEIS-DIS/26-2007: 

 ASSUNTO: Apoio à realização de actividades: 

 REQUERENTE: Banco Alimentar Contra a Fome da Península de Setúbal: 

 

 «O Banco Alimentar Contra a Fome da Península de Setúbal é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos de âmbito nacional e a funcionar em 

instalações localizadas no Concelho de Palmela. 

Esta Instituição tem como objectivo principal contribuir para minorar as 

consequências das situações de fome que atingem um número considerável de indivíduos 

e famílias residentes no Distrito de Setúbal. A sua actividade é desenvolvida em torno da 

recolha, armazenamento e distribuição de géneros alimentícios, que são distribuídos pelas 

Instituições Particulares de Solidariedade Social, as quais por sua vez se encarregam de 

fazer a distribuição pelas famílias carenciadas da área em que actuam. Em concreto, no 

concelho de Palmela, são apoiadas 14 (catorze) Instituições. 

Considerando que as IPSS são o garante de um progressivo e sustentado processo 

de desenvolvimento local, promovendo junto das populações mais vulneráveis acções de 
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apoio sócio-económico, contribuindo para a melhoria das suas condições de vida propõe-

se, de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 4, do art.º 64º, da lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela lei n.º 5 – A/02, de 11 de Janeiro, atribuição ao Banco Alimentar 

Contra a Fome da península de Setúbal, de um apoio financeiro no valor total de 2.000,00 

€ (dois mil euros), destinado a apoiar a realização das suas actividades.» 

 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro ao Banco Alimentar Contra 

a Fome da Península de Setúbal numerada 2/DEIS-DIS/26-2007 intervieram: 

O Sr. vereador Octávio Machado efectua o seguinte pedido de esclarecimento:  

embora o Banco Alimentar Contra a Fome da Península de Setúbal esteja sediado em 

Palmela, ainda assim, presta apoio a instituições do concelho de Palmela mas, também, 

de todo o distrito, pretende saber se os demais Municípios têm para com esta entidade o 

mesmo procedimento de patrocínio que a Câmara Municipal de Palmela tem.  

A Sr.ª vereadora Adília Candeias refere desconhecer se o apoio prestado por 

outros Municípios que não o de Palmela é idêntico ao deste, mas de uma forma geral há 

apoios logísticos e financeiros. 

 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

 IV.I. – GABINETE DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE GÉNESE ILEGAL: 

 

 Pelo Sr. vereador José Charneira foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

 1 – Dispensa de elaboração de relatório ambiental no Plano de Pormenor do 

Bairro Assunção Piedade: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DAU-GRAGI/26-2007: 

 PROCESSO: Plano de Pormenor do Bairro Assunção Piedade: 

 REQUERENTE: Câmara Municipal de Palmela: 

 

 «Tendo em conta o novo enquadramento legal relativo à elaboração do relatório 

ambiental por parte da entidade responsável pela elaboração do plano, determina o D.L. 

n.º 232/2007, de 15 de Junho, no seu artigo 3.º, n.º 1, quais as acções susceptíveis de 

avaliação ambiental. No n.º 2, do mesmo artigo, vem ainda especificar sobre a 
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responsabilidade da entidade responsável averiguar se o plano se encontra sujeito a 

avaliação ambiental. 

Tendo em conta que: 

- O Plano de Pormenor em causa localiza-se no âmago do perímetro urbano da 

Barra Cheia, numa área classificada como consolidada; 

- A área do plano não se sobrepõe a nenhum sistema susceptível de causar 

alterações ambientais; 

- A proposta que se pretende fazer aprovar fica aquém dos índices urbanísticos 

apontados pelo PDM; 

- Na área do Plano não se irão propor usos coadunantes com os projectos 

mencionados nos Anexos I e II do D.L. n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção 

(conforme exposto na alínea a) do n.º 1, do art. 3º, do D.L. n.º 232/2007, de 15 de Junho, 

propõe-se que a Câmara Municipal delibere excluir do âmbito da avaliação ambiental o 

Plano em causa.» 

 

Sobre a proposta de dispensa de elaboração de relatório ambiental no Plano 

de Pormenor do Bairro Assunção Piedade, cujo requerente é a Câmara Municipal de 

Palmela numerada 1/DAU-GRAGI/26-2007 interveio: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que a legislação mencionada na 

proposta (D.L. 232/2007, de 15 de Junho) é um mecanismo novo que permite às Câmaras 

Municipais agilizar este tipo de processos e resulta como um dado positivo. É de saudar a 

aprovação desta legislação e, também, a posição da Câmara Municipal. 

 

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

minuta. 

 

 2 – Alteração à planta-síntese de loteamento de reconversão da AUGI de Brejos 

de Carreteiros: 

 

 PROPOSTA N.º 2/DAU-GRAGI/26-2007: 

 PROCESSO: L-34/87 – Requerimento n.º 9581/07, de 05.11.2007: 

 REQUERENTE: Administração Conjunta da AUGI de Brejos Carreteiros: 

 

«1. Através do presente requerimento vem a Administração Conjunta da AUGI de 

Brejos Carreteiros solicitar uma alteração ao projecto de loteamento de reconversão 

aprovado por deliberação da Câmara Municipal datado de 23/08/2000. 
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2. A presente alteração ao projecto de loteamento de reconversão visa a introdução 

de vários parâmetros urbanísticos de fulcral interesse para a emissão futura do Alvará de 

Loteamento e, posteriormente, para a gestão urbanística desta área urbana. Foram 

também introduzidos melhoramentos ao nível da rede viária, nomeadamente em alguns 

raios de curvatura na intersecção de algumas vias. 

3. À luz do PDM, verifica-se que são cumpridos os parâmetros urbanísticos previstos 

no art.º14º, do seu Regulamento, nomeadamente, a densidade habitacional. 

Paralelamente, são também cumpridos os requisitos processuais dispostos nos 

artigos 18º, e 21º, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, na actual redacção dada pela Lei 

n.º 64/2003, de 23 de Agosto (Lei das AUGI’s). Mais se considera ainda informar que foi 

também anexa cópia da Acta da Assembleia de Comproprietários que aprovou esta 

alteração ao projecto de loteamento de reconversão. 

4. Para efeitos futuros, aquando do momento da emissão do Alvará de Loteamento, 

e uma vez que a actual Planta-Síntese é omissa, deverão verificar-se os seguintes 

pressupostos: 

Ao nível dos lugares de estacionamento, públicos e privados, deverá aplicar-se o 

disposto no artigo 32.º do Regulamento do PDM e o disposto na Portaria n.º 1136/2001, de 

25 de Setembro; 

Ao nível das construções existentes, algumas implantadas fora dos polígonos de 

implantação agora definidos para cada lote pela actual Planta-Síntese de Loteamento, 

deverá ser devidamente esclarecido qual o estatuto a conferir-lhes (Manutenção Opcional, 

Manutenção Temporária – e neste caso, definido o prazo concreto – ou Demolição), para 

que seja urbanisticamente possível analisar da viabilidade da sua legalização, desde que 

cumpram com os requisitos legais aplicáveis (RGEU e Condições Mínimas de 

Habitabilidade); 

Deste modo, propõe-se, ao abrigo do disposto nos artigos 18 º, e 21º, da Lei n.º 

91/95, de 2 de Setembro, na actual redacção dada pela Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto 

que a Câmara Municipal delibere aprovar a alteração à Planta-Síntese de Loteamento 

apresentada pela presente pretensão.» 

 

Sobre a proposta de Alteração à planta-síntese de loteamento de reconversão 

da AUGI de Brejos de Carreteiros (Proc.º L-34/87), cujo requerente é a Administração 

Conjunta da AUGI de Brejos Carreteiros numerada 2/DAU-GRAGI/26-2007 

intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que a sua intervenção exprime a opinião dos 

Vereadores do P.S.: 
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. É do conhecimento de todos que os processos das AUGI (Áreas Urbanas de 

Génese Ilegal) são, regra geral, processos muito difíceis. Preocupa-os que haja alguns, 

como é o caso deste, que já se arrasta há vinte anos. O processo tem o n.º L-34/87, por 

isso, data de 1987. É um prazo longuíssimo e, pelos vistos, parece que não foi ainda 

suficiente para resolver alguns problemas que considera não serem de somenos 

importância. Por exemplo, vem expressa na proposta uma questão, que consta também 

do processo, que “(…) Ao nível das construções existentes, algumas implantadas fora dos 

polígonos de implantação agora definidos para cada lote pela actual Planta-Síntese de 

Loteamento, deverá ser devidamente esclarecido qual o estatuto a conferir-lhes 

(Manutenção Opcional, Manutenção Temporária – e neste caso, definido o prazo concreto 

– ou Demolição), para que seja urbanisticamente possível analisar da viabilidade da sua 

legalização, desde que cumpram com os requisitos legais aplicáveis (…)”. Este tema não 

vai ser de fácil tratamento,na medida em que, nos casos em que haja lugar a demolição, 

podem-se criar alguns constrangimentos e impasses que não gostariam nada de ver 

acontecer. 

. Numa análise tão profunda quanto lhes foi possível fazer está em crer que existem 

cerca de 60 construções implantadas no loteamento em causa, e que dessas 60, pelo 

menos 38 constam numa lista 38 proprietários que identificam Brejos Carreteiros como a 

sua morada oficial. Uma contrariedade que se verifica é que as suas construções não 

estando abrangidas pelo perímetro urbano, estão abrangidas por uma faixa que é 

considerada para construção de anexos. Talvez haja a possibilidade de algumas das 

construções que lá estão, se forem precárias, sejam transformadas em anexos. Gostariam 

de ser informados sobre os mecanismos que se vão seguir antes da emissão do alvará. 

. Fazem votos para que este processo tenha um encaminhamento e desfecho tão 

rápido quanto possível. 

O Sr. vereador José Charneira dá a palavra ao director de Projecto Municipal do 

Gabinete de Recuperação de Áreas de Génese Ilegal para esclarecer o que tenha por 

necessário para melhor entendimento da proposta, o que foi feito. 

O Sr. vereador José Charneira julga que a questão suscitada pelo Sr. vereador 

José Braz Pinto prende-se em que fique salvaguardado que, em relação às demolições 

fique registado o ónus no alvará, e quando houver a divisão de coisa comum e passarem a 

existir lotes, então nesses lotes onde exista determinado tipo de construções ficará esse 

ónus e, nessa altura, se cumpra o prazo dado para as demolições. 

Em resposta ao Sr. vereador José Charneira, o director de Projecto Municipal do 

Gabinete de Recuperação de Áreas de Génese Ilegal esclarece que o prazo para as 

demolições consta na lei das AUGI. 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que os procedimentos antes enunciados 

pelo Sr. vereador José Charneira devem ser precedidos de uma definição quanto ao que 
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vai ser transformado e o que vai ser demolido. Tem de haver uma prévia definição entre os 

Técnicos da Câmara Municipal e a Assembleia de comproprietários da AUGI. 

O Sr. vereador José Charneira responde que será assim exactamente. 

O Sr. vereador José Braz Pinto expressa que, em opinião dos Vereadores 

Socialistas, essa definição deverá ficar o mais simples possível e que não deverá demorar 

a continuidade do processo. 

O Sr. vereador José Charneira refere que o processo da AUGI de Brejos 

Carreteiros é um processo particular. Todos os processos relacionados com reconversões 

são difíceis, até porque estão muitos proprietários envolvidos, e as pessoas têm 

prioridades diferentes, umas querem construir no imediato, outras não, algumas 

compraram o terreno com intenção de o vender, e há ainda a fase dos pagamentos que 

obedece à disponibilidade financeira de cada um. A Direcção da Administração da AUGI 

desenvolve um trabalho muito importante. Está presente na reunião um membro da 

Direcção da AUGI de Brejos Carreteiros e, de facto, as pessoas envolvidas nesta AUGI 

têm trabalhado bem e têm trabalhado em conjunto, porque todas perceberam que só em 

conjunto conseguem resolver os problemas.  

Acrescenta que estão em execução obras, devidamente autorizadas pela Câmara 

Municipal, de acordo com a lei das AUGI. Os investimentos realizados até ao momento já 

são de grande vulto e os proprietários já perceberam que o processo há-de terminar. Dá 

como exemplo um outro processo de uma AUGI em Pinhal Novo, que data de 1986, e que 

reuniu a compreensão de todos os envolvidos e o facto é que as infra-estruturas estão 

executadas. Também os comproprietários da AUGI de Brejos Carreteiros têm trabalhado 

em conjunto com a Câmara Municipal e está convencido de que quando chegar a fase de 

emissão do alvará, os problemas existentes actualmente estarão todos sanados, até 

porque o alvará traz como vantagem que, quem queira alienar o lote, ou quem pretenda 

comprar não está a ser enganado, porque está tudo devidamente expresso, e quem esteja 

a comprar sabe os compromissos que está a assumir.   

O Sr. vereador José Carlos de Sousa pergunta se todos estes lotes têm 

compradores individuais assumidos ou se há proprietários que têm uma série de lotes. 

Face à questão apresentada pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa, o Sr. 

vereador José Charneira refere que não conhece suficientemente o processo para 

responder com rigor. 

Relativamente às Áreas Urbanas de Génese Ilegal, o Sr. vereador José Charneira 

refere que há períodos distintos em relação às AUGI e enuncia: 

- As primeiras AUGI que surgiram apelidam-se clandestinos da 1.ª geração e 

respeitam aos anos de 1960 e 1970. Nessa altura, as pessoas compravam terrenos nestas 

condições, porque necessitavam de uma casa e que não tinham qualquer hipótese de a 

comprar.  
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- A fase a seguir respeita aos anos de 1980. Neste período há muitas pessoas a 

comprar terrenos para especular. 

- Actualmente as AUGI que existem, tirando uma outra excepção, dizem respeito às 

pessoas que compram os terrenos para especular em termos de negócios e há, de facto, 

as pessoas que têm mais que um lote. Por esta razão é que antes afirmou que a vontade 

das pessoas e a velocidade que empregam na resolução do desenvolvimento deste tipo 

de processos varia de umas para outras. É evidente que as pessoas que construíram a 

sua casa para nela habitar, porque esta é a única hipótese de terem uma casa, têm uma 

sensibilidade diferente de quem comprou 5 ou 6 lotes com intenção de investir para fazer 

negócio. O mérito das Direcções das Administrações das AUGI é exactamente o de 

conseguir juntar todos os interesses e perceber que, embora os interesses possam ser 

diferentes, acabam por ter uma parte comum que é importante e carece de resolução. É 

óbvio que quem está já a morar na AUGI e não possui abastecimento de água, não possui 

iluminação eléctrica, tem muita pressa em resolver os problemas e a sua disponibilidade é 

maior do que quem comprou terrenos com intenção de negociar. Normalmente essas são 

as pessoas que têm menos capacidade financeira para irem pagando as comparticipações 

que cabem no âmbito de um processo desta natureza.  

 

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

minuta. 

 

 IV.II. – DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 

 

 Pelo Sr. vereador José Charneira foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

 Loteamentos: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DAU-DL/26-2007: 

 ASSUNTO: Pedido de alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 

197 (Proc.º L-38/92) – Requerimentos n.ºs 2425/07, de 12.03.2007 e 7735/07, de 

04.09.2007: 

 REQUERENTES: Nuno Miguel Terenas Rego de Freitas e Nathalie dos Santos 

Antunes: 

 

«Através dos requerimentos 2425/07, de 12.Mar.2007 e 7735/07, de 4.Set.2007, 

subscritos pelos proprietários do lote n.º 129 e ao abrigo do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, 

é solicitada a alteração à licença de loteamento, oportunamente titulada pelo alvará n.º 
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197, registado na Câmara Municipal de Palmela, no livro 3, em 29 de Setembro de 1995 e 

emitido a favor de Sadigolf - Turismo, S.A. 

O lote antes referido, destinado a habitação unifamiliar, encontra-se registado a favor 

dos requerentes e está descrito na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 

06255/080496. 

A alteração, cujo licenciamento se requer, decorre do interesse expresso pelos 

requerentes em dotar o lote em apreço da edificabilidade correspondente à inclusão de 

uma área de 60,00m2, destinada a parqueamento em cave. 

A pretensão em causa, que mantém inalterável o modelo urbano antes licenciado, 

possui enquadramento no que se refere ao cumprimento dos parâmetros determinados no 

Plano Director Municipal, pois e conforme resulta do determinado no seu artigo 32º, as 

áreas em cave, com um máximo de 60,00m2 e desde que destinadas a parqueamento em 

lotes de habitação unifamiliar, não são contabilizadas para efeito do cálculo do Índice de 

Utilização Bruto. 

Deste modo e no que se refere à globalidade do loteamento, mantêm-se inalterados 

os indicadores de ocupação antes licenciados. 

Conforme dispõe o n.º 2, do art.º 27º, e n.º 3, do art.º 22º, do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro, republicado, a pretensão foi precedida de um período de discussão 

pública, que não registou qualquer objecção, ou manifestação contrária à presente 

proposta de alteração. 

Face ao exposto propõe-se, ao abrigo do art.º 23º, da legislação antes invocada, a 

aprovação da alteração à licença de loteamento, consubstanciada na planta síntese 

apresentada com o requerimento n.º 7735 de 4.Set.2007, na qual deverá ser corrigido o 

valor correspondente ao total da área de construção destinada a caves, constante da 

última linha do quadro do loteamento e que correctamente deverá ser 360m2. 

Da referida planta síntese corrigida, deverão ser oportunamente apresentadas 10 

(dez) cópias em papel opaco e 1 (uma) em suporte reprodutível, acompanhada do 

correspondente suporte informático actualizado, a fim de ser lavrada a respectiva 

alteração ao alvará. 

Ainda assim e estando em tramitação mais três pedidos de alteração a este mesmo 

alvará de loteamento (incidindo sobre os lotes 2 e 26, 1, 135 e 151 e ainda 104), propõe-

se que o requerente seja informado de que, relativamente às alterações antes indicadas e 

caso as mesmas sejam registadas previamente à sua alteração, resultará ainda 

necessário proceder à actualização da planta síntese, apresentada com o requerimento n.º 

7735 de 4.Set.2007. 

Embora a área em cave proposta, nos termos do art.º 32º, do Regulamento do Plano 

Director Municipal, não seja contabilizada no Índice de Utilização Bruto, resulta ainda 
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assim em contribuição para efeito das taxas previstas no art.º 31º, do Regulamento da 

Urbanização e Edificação do Município de Palmela, pelo que antes da emissão da 

alteração ao alvará, deverá ser realizada a seguinte taxa municipal de urbanização: 

TMU (€) = 2,00 € x 60,00 m2 = 120,00 € (cento e vinte euros). 

Deverá ainda ser realizada a taxa correspondente à emissão da alteração ao alvará 

de loteamento, nos termos previstos no Regulamento da Urbanização e Edificação do 

Município de Palmela, no valor de 55,80 € (cinquenta e cinco euros e oitenta cêntimos). 

Conforme determinado no art.º 76º, do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

republicado pelo Decreto-lei n.º 177/01 de 4 de Junho, a presente deliberação é válida por 

um ano, devendo nesse prazo ser requerida a emissão da correspondente alteração ao 

alvará de loteamento.» 

 

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

minuta. 

 

 PROPOSTA N.º 2/DAU-DL/26-2007: 

 ASSUNTO: Recepção provisória parcial das obras de urbanização e redução da 

respectiva caução – rede de drenagem doméstica e ETAR (Proc.º L-41/99) – 

Requerimento n.º 4621/07, de 21.05.2007: 

 REQUERENTE: Elvisado – Projectos e Construções, Ld.ª: 

 

«O alvará de loteamento n.º 244 emitido a favor de Elvisado – Projectos e 

Construções, Ld.ª, em 30 de Julho de 2002, titula o licenciamento de uma operação de 

loteamento e respectivas obras de urbanização, incidente num prédio sito na Lagoinha – 

Palmela, registado na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 

06756/141197 da freguesia de Palmela. 

De acordo com o respectivo alvará de loteamento, foi prestada caução para garantia 

da boa e regular execução das obras de urbanização mediante a garantia bancária n.º 

293201 emitida pelo Banco Espírito Santo, S.A., a favor desta Câmara Municipal e no valor 

de 405.450,54 € (quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta euros e cinquenta e 

quatro cêntimos), correspondente à totalidade dos trabalhos orçamentados. 

Através do requerimento n.º 4621/07, de 21 de Maio, o titular do alvará de 

loteamento, solicitou a recepção provisória da Estação de Tratamento de Águas Residuais 

(ETAR), bem como a correspondente redução da caução prestada para garantia da boa e 

regular execução da obra. 

As pretensões enquadram-se no âmbito dos artigos 54.º, e 87.º, do D.L. 555/99, de 

16 Dezembro, alterado pelo D.L. 177/01, de 4 Junho (RJUE), no que se refere 
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respectivamente à redução da caução prestada e ao procedimento a adoptar para a 

recepção provisória pretendida. 

Para efeitos da recepção provisória pretendida e uma vez que a ETAR faz parte 

integrante da rede de drenagem doméstica, foi considerada a recepção provisória de toda 

a rede, enquadrando-se assim no disposto nos nºs 2 e 1, respectivamente dos artigos 

217.º e 219.º, do D.L. 59/99 (2 Mar.), subsidiário nesta matéria, do D.L. 555/99, de 16 

Dezembro, alterado pelo D.L. 177/01, de 4 Junho – RJUE, configurando-se como uma 

recepção provisória parcial das obras de urbanização. 

Assim, a 8 de Novembro de 2007, pelas 11:00 horas, procedeu-se à vistoria para 

efeitos de recepção provisória, prevista no nº 1, do art. 87º, do referido RJUE, da qual 

resultou o auto de vistoria datado de 8 de Dezembro de 2007 em anexo, onde se 

consideram reunidas as condições para proceder à recepção provisória das referidas infra-

estruturas.              

Face ao exposto, ao conteúdo do mencionado auto e nos termos da informação da 

Divisão de Loteamentos de 14 de Dezembro de 2007, propõe-se a homologação do auto 

de vistoria datado de 08.12.2007, que resultará na eficácia da recepção provisória da rede 

de drenagem de águas residuais domésticas, incluindo a respectiva ETAR, relativa ao 

alvará de loteamento n.º 244, de 30 de Julho de 2002, em conformidade com o disposto 

no n.º 1, do art. 87.º, do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-

Lei 177/01, de 4 de Junho, subsidiariamente com os artigos 217.º e 219.º, do Decreto-Lei 

59/99, de 2 de Maio. 

Mais se propõe, nos termos do artigo 54º, do diploma já invocado, a redução da 

caução prestada a favor desta Autarquia, no valor de 405.450,54 € (quatrocentos e cinco 

mil, quatrocentos e cinquenta euros e cinquenta e quatro cêntimos), sob a forma de 

garantia bancária (n.º 293201, emitida a 15.07.2002 pelo Banco Espírito Santo, S.A.), para 

o valor de 263.741,59 € (duzentos e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e um euros 

e cinquenta e nove cêntimos), correspondente a 65% do seu valor inicial.  

Propõe-se ainda que seja comunicado ao titular do alvará o conteúdo da presente 

deliberação, contando-se a partir da data de recepção desta comunicação, o prazo de 5 

anos como garantia das infra-estruturas agora recebidas, estabelecido no n.º 5, do artigo 

87.º, do diploma antes invocado, findo o qual poderá o titular requerer a sua recepção 

definitiva.» 

 

 Sobre a proposta de Recepção provisória parcial das obras de urbanização e 

redução da respectiva caução – rede de drenagem doméstica e ETAR (Proc.º L-
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41/99), cujo requerente é Elvisado – Projectos e Construções, numerada 2/DAU-

DL/26-2007 intervieram: 

 O Sr. vereador José Braz Pinto apresenta as seguintes questões: 

. A proposta menciona que o auto de vistoria está em anexo, só que efectivamente 

este documento não está apenso. 

. Em relação à formulação da proposta: o penúltimo parágrafo refere-se à redução 

do valor da caução de 405.450,54 € para 263.741,49 €, omitindo o facto de, em 

2002, já a caução de 405.450,54 € tinha sido reduzida para 286.744,32 €. Somente a 

informação técnica faz referência a esta questão.  

Entende que a este parágrafo da proposta devia ser acrescentado que a caução, no 

montante de 405.450,54, já tinha sido reduzida, nos termos da deliberação tomada 

em reunião de Câmara de 16.04.2003, para 286.744,32 €.  

. No processo está um original do auto de vistoria com a anotação “para entregar ao 

promotor”. É de facto aconselhável que o documento seja entregue ao promotor.  

O Sr. vereador José Charneira refere que a observação do Sr. vereador José Braz 

Pinto em relação a que já se tinha sido deliberado a redução do valor da caução tem toda 

a razão de ser, mas efectivamente o que interessa, depois de tomada a presente 

deliberação, é que fique explícito que o valor da caução passará a ser de 263.741,49 €, 

valor estimado para as obras em falta. 

 O Sr. vereador José Braz Pinto refere que não lhe assiste nenhuma dúvida em 

aprovar esta proposta, mas entende que fica mais claro a inclusão da sugestão nos 

termos em que referiu. 

 A Sr.ª presidente concorda com a introdução da informação, nos termos em que já 

se tinha deliberado anteriormente, sobre a redução do valor da caução apresentada pelo 

promotor. 

 

 Em face da discussão havida e nos termos da sugestão efectuada pelo Sr. 

vereador José Braz Pinto a proposta que deverá ser considerada para efeitos de 

deliberação é a que se transcreve em seguida: 

 

«O alvará de loteamento n.º 244 emitido a favor de Elvisado – Projectos e 

Construções, Ld.ª, em 30 de Julho de 2002, titula o licenciamento de uma operação de 

loteamento e respectivas obras de urbanização, incidente num prédio sito na Lagoinha – 

Palmela, registado na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 

06756/141197 da freguesia de Palmela. 

De acordo com o respectivo alvará de loteamento, foi prestada caução para garantia 

da boa e regular execução das obras de urbanização mediante a garantia bancária n.º 
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293201 emitida pelo Banco Espírito Santo, S.A., a favor desta Câmara Municipal e no valor 

de 405.450,54 € (quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta euros e cinquenta e 

quatro cêntimos), correspondente à totalidade dos trabalhos orçamentados. 

Através do requerimento n.º 4621/07, de 21 de Maio, o titular do alvará de 

loteamento, solicitou a recepção provisória da Estação de Tratamento de Águas Residuais 

(ETAR), bem como a correspondente redução da caução prestada para garantia da boa e 

regular execução da obra. 

As pretensões enquadram-se no âmbito dos artigos 54.º, e 87.º, do D.L. 555/99, de 

16 Dezembro, alterado pelo D.L. 177/01, de 4 Junho (RJUE), no que se refere 

respectivamente à redução da caução prestada e ao procedimento a adoptar para a 

recepção provisória pretendida. 

Para efeitos da recepção provisória pretendida e uma vez que a ETAR faz parte 

integrante da rede de drenagem doméstica, foi considerada a recepção provisória de toda 

a rede, enquadrando-se assim no disposto nos nºs 2 e 1, respectivamente dos artigos 

217.º e 219.º, do D.L. 59/99 (2 Mar.), subsidiário nesta matéria, do D.L. 555/99, de 16 

Dezembro, alterado pelo D.L. 177/01, de 4 Junho – RJUE, configurando-se como uma 

recepção provisória parcial das obras de urbanização. 

Assim, a 8 de Novembro de 2007, pelas 11:00 horas, procedeu-se à vistoria para 

efeitos de recepção provisória, prevista no n.º 1, do art. 87º, do referido RJUE, da qual 

resultou o auto de vistoria, datado de 8 de Dezembro de 2007 em anexo, onde se 

consideram reunidas as condições para proceder à recepção provisória das referidas infra-

estruturas.              

Face ao exposto, ao conteúdo do mencionado auto e nos termos da informação da 

Divisão de Loteamentos de 14 de Dezembro de 2007, propõe-se a homologação do auto 

de vistoria datado de 08.12.2007, que resultará na eficácia da recepção provisória da rede 

de drenagem de águas residuais domésticas, incluindo a respectiva ETAR, relativa ao 

alvará de loteamento n.º 244, de 30 de Julho de 2002, em conformidade com o disposto 

no n.º 1, do art. 87º, do Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei 

177/01, de 4 de Junho, subsidiariamente com os artigos 217.º e 219.º, do Decreto-Lei 

59/99, de 2 de Maio. 

Pela deliberação de 16.04.2003 a garantia bancária antes referida, no valor de 

405.450,54 € (quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta euros e cinquenta e 

quatro cêntimos), foi reduzida para 286.744,32 € (duzentos e oitenta e seis mil, setecentos 

e quarenta e quatro euros e trinta e dois cêntimos). Assim, nos termos do artigo 54.º do 

diploma já invocado, propõe-se a redução da garantia bancária existente para o valor de 

263.741,59 € (duzentos e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e um euros e 

cinquenta e nove cêntimos), correspondente a 65% do seu valor inicial. 
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Propõe-se ainda que seja comunicado ao titular do alvará o conteúdo da presente 

deliberação, contando-se a partir da data de recepção desta comunicação, o prazo de 5 

anos como garantia das infra-estruturas agora recebidas, estabelecido no n.º 5, do artigo 

87.º, do diploma antes invocado, findo o qual poderá o titular requerer a sua recepção 

definitiva.» 

 

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL: 

 

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

 

 PROPOSTA N.º 1/DAF-DAG/26-2007: 

 ASSUNTO: Eliminação de documentação de Arquivo da DAC – Divisão de 

Acção Cultural: 

 

«Nos termos da Portaria n.º 412/2001, de 17 de Abril, que estabelece o 

Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais e respectiva Tabela de Selecção que 

determina os prazos mínimos de conservação administrativa da documentação produzida 

no âmbito da actividade desenvolvida pelas Autarquias, e ainda, nos termos do Aviso n.º 

7404/2005, II Série, de 4 de Novembro, que estabelece o Regulamento de Funcionamento 

do Arquivo Municipal da Câmara de Palmela, foram observados os procedimentos legais 

estabelecidos, a saber, apreciação e autorização por parte do Chefe de Divisão de Acção 

Cultural perante a Relação de Eliminação e posterior apreciação e parecer positivo do 

Arquivo Distrital de Setúbal, documentos que se anexam à presente proposta. 

Assim, nos termos do n.º 4, do art.º 11, do Aviso n.º 7404 /2005, II Série, de 4 de 

Novembro propõe-se para efeitos de autorização em reunião de Câmara a eliminação da 

documentação em relação anexa.» 

 

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

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 
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 VI.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/26-2007: 

 ASSUNTO: Campanha “O Nosso Piano”: 

 REQUERENTE: Sociedade Filarmónica Humanitária: 

 

 «Decorre, desde o início do mês de Novembro, por iniciativa da Sociedade 

Filarmónica Humanitária e da Yamaha, uma campanha de angariação de fundos para a 

aquisição de um piano para esta colectividade. 

A ideia desta campanha surgiu aquando da relação estabelecida entre a Sociedade 

Filarmónica Humanitária e a Yamaha por ocasião do Festival Internacional de Saxofones e 

irá dar lugar, após esta primeira edição em Palmela, a uma campanha nacional que 

pretende dotar inúmeras localidades de Portugal com um piano. 

Assim, a campanha “O Nosso piano” propõe um modelo em que as partes - a 

sociedade promotora e a Yamaha – disponibilizam à comunidade a subscrição deste 

instrumento musical através da aquisição de 100 peças de um puzzle que simbolizam o 

conjunto das peças do piano. 

Esta iniciativa é reveladora do espírito empreendedor da Sociedade Filarmónica 

Humanitária e da capacidade de encontrar caminhos criativos e consequentes para a auto-

sustentabilidade.  

Assim, e pela importância desta acção no quadro da valorização dos recursos da 

Colectividade e por consequência da comunidade de Palmela, propõe-se, de acordo com 

a alínea b) do n.º 4, 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, a atribuição de um apoio financeiro à Sociedade Filarmónica 

Humanitária, correspondente à aquisição de 10 peças deste puzzle, no valor de € 2.000 

(dois mil euros).»  

 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro à Sociedade Filarmónica 

Humanitária no âmbito da Campanha “O Nosso Piano” numerada 1/DCD-DAC/26-

2007 intervieram: 
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O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que da leitura da proposta retira que o 

piano custa 20.000 € e a Câmara Municipal vai comparticipar com cerca de 10% para 

aquisição de um instrumento musical. 

Acrescenta que a proposta enaltece o espírito empreendedor da Sociedade 

Filarmónica Humanitária, que desde já aproveita para saudar. É necessário que as 

associações e as colectividades criem os seus caminhos, conforme é o exemplo da 

situação descrita nesta proposta. 

Esteve presente recentemente nas comemorações do aniversário da Sociedade 

Filarmónica União Agrícola (S.F.U.A.) na qualidade de associado e pôde perceber as 

dificuldades por que está a passar, sendo que a Sociedade em causa também adquiriu 

recentemente um xilofone que custou 2.000 €.  

Opina que as associações, colectividades e clubes desportivos têm de encontrar o 

seu caminho e, também, a Câmara Municipal deve encontrar formas de apoiar, mas o 

certo é que, cada vez mais seja valorizado a procura dos seus próprios caminhos. 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que até há bem pouco tempo a Sociedade 

Filarmónica Humanitária (S.F.H.) era uma dor de cabeça para todos os “palmelões” deste 

concelho e mais ainda para aqueles que têm de gerir e apoiar estas instituições. A 

criatividade e imaginação na procura de soluções explicam as mudanças ocorridas na 

colectividade em causa. E há uma frase na proposta que sintetiza isso mesmo: “Esta 

iniciativa é reveladora do espírito empreendedor da Sociedade Filarmónica Humanitária e 

da capacidade de encontrar caminhos criativos e consequentes para a auto-

sustentabilidade.”  

A opção tomada pelos Dirigentes da S.F.H. pode servir como uma escola para os 

Dirigentes deste concelho que zelam por manter acesa a chama deste movimento 

associativo tão forte que caracteriza o concelho de Palmela e que são as raízes deste 

Povo. 

O Sr. vereador Adilo Costa adianta, a título de informação, o piano vai custar à 

Sociedade Filarmónica Humanitária 20.000 €, uma vez que conseguiu um desconto de 

30% por parte da Yamaha. Realça a capacidade da S.F.H. em negociar a aquisição deste 

instrumento musical.  

Para além do que os Srs. vereadores mencionaram e que subscreve na íntegra, 

sublinha a grande capacidade de auto-sustentabilidade da Sociedade em causa. 

Da forma empreendedora e interessante entre a Sociedade Filarmónica Humanitária 

e a Yamaha resultou a iniciativa “O Nosso piano” e nasceu uma campanha que irá 

favorecer de norte a sul do país outras sociedades filarmónicas. Esta acção entre a S.F.H. 

e a Yamaha é uma campanha experimental e uma experiência piloto. A progressão das 

boas ideias e das boas práticas vai ter repercussões a nível nacional.  

Finaliza que a Sociedade Filarmónica Humanitária está de parabéns. 
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 Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

 VI.II. – DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

 Pelo Sr. vereador Adilo Costa foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

 1 – Palmela Desporto, E.M.: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DCD-DD/26-2007: 

 ASSUNTO: Contrato-Programa de indemnizações compensatórias pela gestão 

dos equipamentos desportivos municipais entre a Câmara Municipal de Palmela e a 

Palmela Desporto, E.M. para o ano de 2008: 

 

«A Câmara Municipal de Palmela tem desempenhado um relevante papel no 

desenvolvimento do desporto no concelho. No âmbito da sua política desportiva cabe à 

Palmela Desporto, EM a responsabilidade de gestão de quatro equipamentos desportivos 

municipais, em que tem sido adoptada uma política de preços sociais para diversos 

programas e actividades, de modo a possibilitar a um maior número de pessoas e de 

associações, a utilização das duas piscinas, do pavilhão desportivo e do campo de jogos 

municipais e, consequentemente, contribuir para aumentar o número de praticantes 

desportivos e elevar o nível desportivo no concelho. Os custos destas obrigações sociais 

atribuídas à Palmela Desporto, EM justificam a comparticipação financeira do Município a 

título de indemnização compensatória. 

Assim, propõe-se nos termos da Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto – 

Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro, e do artigo 23.º, da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de 

Dezembro – Lei que aprova o regime jurídico do sector empresarial local, que a Câmara 

Municipal delibere aprovar o contrato-programa de indemnizações compensatórias pela 

gestão dos equipamentos desportivos municipais para o ano 2008, a celebrar com a 

Palmela Desporto, EM, em anexo. 

Mais se propõe que a eficácia da deliberação, designadamente no que respeita à 

constituição de direitos e deveres da Câmara Municipal e da Palmela Desporto, EM, fique 

condicionada à aprovação e vigência das Grandes Opções do Plano e do Orçamento do 

Município para o ano de 2008.» 
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Sobre a proposta de Contrato-Programa de indemnizações compensatórias 

pela gestão dos equipamentos desportivos municipais entre a Câmara Municipal de 

Palmela e a Palmela Desporto, E.M. para o ano de 2008 numerada 1/DCD-DD/26-2007 

intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa tece como reparo que o último parágrafo da 

proposta faz referência a que a deliberação tomada no âmbito da mesma, só produz 

eficácia depois da aprovação das GOP e Orçamento para 2008. 

 O Sr. vereador Adilo Costa esclarece que a deliberação a ser hoje tomada só 

produz eficácia depois da sessão de amanhã da Assembleia Municipal que vai deliberar a 

aprovação do Orçamento de 2008 e GOP 2008-2011.  

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que é conhecida a posição dos 

Vereadores do P.S. no que respeita às questões de fundo relacionadas com a Palmela 

Desporto. Contudo, tem a apresentar alguns comentários, sendo a sua intervenção em 

representação dos Vereadores Socialistas: 

. Votaram contra o Instrumento de Gestão Previsional e Prestação de Contas da 

Palmela Desporto que engloba e incorpora a receita de cerca de meio milhão de euros. Na 

prática, a Câmara Municipal de Palmela tem subsidiado a Palmela Desporto com verbas 

que este ano são reduzidas em cerca de 80.000 €.  

. Nunca conseguiram avaliar o que sucedeu efectivamente desde 2005 até à 

presente data quando, naquela altura, a comparticipação do Município para a Palmela 

Desporto se situava em cerca de 750.000 €, ainda antes de haver os contratos programa 

com os clubes desportivos (contratualização entre a C.M.P. e os clubes que determina que 

as verbas a receber da Autarquia são para pagar à Palmela Desporto pela utilização dos 

equipamentos desportivos). 

. A grande questão é que é visível que todos os equipamentos dão prejuízo. Neste 

sentido, é preciso definir com exactidão qual é o custo real de cada equipamento. É 

preciso que fiquem clarificadas as seguintes questões: Quando é pago o valor de 80 € por 

uma hora de utilização do campo de futebol, quem está a usufruir do equipamento 

desportivo que está a ser subsidiado? Quando uma criança vai à natação na Piscina 

Municipal do Pinhal Novo e é pago o valor de cerca 23 € mensais, está a ser subsidiada? 

Qual é o custo real de cada uma das actividades? Só percebendo quanto é o custo real 

das actividades e quanto é o custo da comparticipação para colmatar o que é o âmbito 

social da Palmela Desporto, é que será possível determinar com exactidão se a 

comparticipação do Município de meio milhão de euros será suficiente ou não. 

. Cita uma afirmação feita em 2005: “A opção política da prática de poderes sociais 

dos equipamentos municipais são da Palmela Desporto acarreta para a empresa um 

défice financeiro anual como é visível no instrumento de contas da empresa, já aprovado 

pelo executivo”. Este ano vai-se repetir o mesmo. A Palmela Desporto já tem nove anos de 
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existência, e considera que é altura mais do que suficiente para o Executivo da Câmara 

Municipal fazer um corte em relação a algumas práticas instituídas que são aprovadas e 

que não são de maneira nenhuma ilícitas, são reais, mas para isso, é necessário ter o 

custo real dos equipamentos e aquilatar o que é o custo social. Não acredita que seja 

unicamente o programa “+60” a ter um custo social. 

. Recorda que após a sua tomada de posse como Vereador efectuou uma visita às 

Piscinas Municipais e o então Presidente da Administração da Palmela Desporto que 

recebeu o Executivo Camarário, referenciou que a verba que a Câmara Municipal pagava 

era ainda insuficiente para tudo o que era necessário. 

. Da análise aos orçamentos da Palmela Desporto verifica-se que no capítulo das 

receitas e das despesas estas são idênticas desde há muito tempo. E sem o 

correspondente crescimento das receitas também não pode haver investimentos nos 

próprios equipamentos.  

O Sr. vereador Adilo Costa refere que não é verdade que os subsídios à 

exploração ou as indemnizações compensatórias atribuídos pela Câmara Municipal de 

Palmela à Palmela Desporto se tenham mantido inalteradas ao longo do tempo. Apresenta 

as seguintes considerações: 

- Em 2001 os subsídios à exploração foram de 51,6% contra os 30% propostos para 

2008. Há uma redução real. Estes números comprovam que cada vez mais a Palmela 

Desporto é auto-suficiente. 

- Em face da legislação em vigor, cada vez mais terão de ser extintos os preços 

sociais em prol da aplicação de valores de mercado. 

- Quando o Sr. vereador José Carlos de Sousa pergunta se uma criança que paga 

cerca de 23 € mensais para praticar natação na Piscina Municipal do Pinhal Novo está a 

ser subsidiada, tem a responder que, sendo esse preço abaixo do que se paga no privado, 

então sim é praticado um preço social. Mas cada vez mais os preços dos equipamentos 

desportivos terão de se aproximar dos valores de mercado, por uma questão da própria 

sustentabilidade da empresa. O mesmo sucede com o custo das taxas e tarifas das 

Autarquias que terão de se aproximar dos valores de mercado.  

- Quando se menciona que todos os equipamentos (Piscina Municipal de Palmela, 

Piscina Municipal do Pinhal Novo, Pavilhão Desportivo Municipal do Pinhal Novo e Campo 

de Jogos de Palmela) apresentam resultados negativos, isso significa que foram apurados 

valores reais para cada uma destas estruturas. Há ainda uma quinta estrutura: a estrutura 

central de gestão que tem um custo de cerca de 54.000 €, e que se divide de igual forma 

por todos os equipamentos.  

- Constata-se uma maior ocupação dos equipamentos. Alguns exemplos: é maior o 

número de utentes a praticar natação recreativa, há o dobro de praticantes na “Natação 

para bebés” e o número de utilizadores de hidroginástica e hidroterapia também 
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aumentou. Este é o caminho que, no seu entender, a Palmela Desporto deverá encetar 

para depender cada vez menos da Câmara Municipal de Palmela. Acresce que é política 

da Autarquia de Palmela a aplicação de preços sociais nos equipamentos desportivos. A 

prática do desporto deve ser acessível a todas as pessoas, nomeadamente aos mais 

carenciados (embora seja difícil a separação entre os mais carenciados e os menos 

carenciados). O que se pretende é uma população saudável, através da prática 

desportiva. 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que das explicações dadas pelo Sr. 

vereador Adilo Costa pôde concluir que os horários dos equipamentos desportivos estão 

preenchidos na sua grande totalidade, o que permite extrair maior rentabilidade dos 

mesmos. Este facto contribui para um menor encargo desta Autarquia no funcionamento 

da Palmela Desporto.  

Menciona que os preços sociais praticados são para todos e não em função das 

famílias carenciadas ou dos reformados. Esta questão origina algumas divergências. É de 

opinião que a gestão dos equipamentos desportivos podia ser feita de outra forma. 

Defende que o desporto tem de ser para todos e a prática desportiva é um direito, 

para além de que promove o desenvolvimento harmonioso em termos físicos e intelectuais 

das pessoas. 

Nas propostas relacionadas com a Palmela Desporto, tem assumido votar contra, 

mas em relação à proposta agora apresentada vai dar o benefício da dúvida atendendo 

aos sinais apresentados (equilíbrio entre despesa/receita e a menor dependência em 

relação à Autarquia). Espera que no futuro, possam ser encontradas outras formas de 

tornar os equipamentos mais úteis à população e menos onerosos para a Câmara 

Municipal. 

O Sr. vereador Adilo Costa alerta para o documento aprovado na última reunião de 

Câmara, em que se referenciam os valores dos custos dos equipamentos, quer no que se 

refere à receita, quer no que concerne à despesa. Os dados são apresentados 

pormenorizadamente. Esta apresentação significa que há contabilidade analítica e os 

centros de custo permitem saber exactamente quanto é que custa cada equipamento.  

A Sr.ª presidente menciona que quando a Câmara Municipal de Palmela decidiu 

criar uma Empresa Municipal para gestão dos equipamentos desportivos municipais, a sua 

preocupação não era essencialmente com o uso das Piscinas ou do Pavilhão, nem era 

uma preocupação de ordem financeira, este é um dado que se deve ter presente. Se o 

objectivo primeiro do Município de Palmela fosse o lucro com os equipamentos desportivos 

teria de fazer o mesmo raciocínio em relação ao conjunto dos equipamentos da Câmara 

Municipal, como sejam, o Cine-Teatro São João, as Bibliotecas, o Centro Cultural do 

Poceirão. Há equipamentos que, assumidamente, não têm como suposição apresentar 

lucro. A Autarquia assume mantê-los a funcionar obedecendo justamente a função e 
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vocação social, cultural e desportiva de desenvolvimento das populações a que estão 

destinados. A aplicação desta medida origina um custo que é incontornável. Se 

porventura, a Autarquia procurasse que as Bibliotecas apresentassem lucro, reverteria 

num custo absolutamente insuportável para a maior parte dos cidadãos que as frequentam 

e não haveria, provavelmente, o número de utilizadores que existem. O que pretende 

salientar com este exemplo é de que não lhe parece razoável exigir que a Palmela 

Desporto funcione só por si, independentemente dos preços que pratica, quando a 

Câmara Municipal quer que a Palmela Desporto continue a praticar preços acessíveis a 

todos os cidadãos. São efectivamente praticados preços sociais, porque aos idosos e às 

pessoas que comprovem carências efectivas, são aplicados preços sociais. Depois há um 

custo, podendo não ser tido como um preço social, que é o preço generalizado praticado 

ao público que é, ainda assim, um preço claramente abaixo do custo de funcionamento 

das piscinas. Actualmente é possível determinar esse custo, porque existe um centro de 

exploração, que se constitui como um centro de custos autónomos, identificado do ponto 

de vista contabilístico, nomeadamente da contabilidade analítica, que possibilita identificar 

o custo real dos equipamentos sob a gestão da Palmela Desporto. Em face desta 

realidade, é possível compensar a Palmela Desporto de um determinado valor, atendendo 

a que os preços praticados não sustentam o funcionamento dos equipamentos. Opina que 

não se deve desvirtuar esta relação, porque esta relação é claramente uma opção política. 

E não há nenhuma garantia que de que se chegue ao ponto em que a Palmela Desporto 

se financie completamente.  

Acresce um dado muito importante: subjacente à decisão de ser criada uma 

Empresa Municipal para gestão dos equipamentos desportivos esteve o objectivo de que 

uma empresa desta natureza possui per si uma estrutura mais ligeira do que o é a 

estrutura organizacional de toda a Câmara Municipal e que, pelo facto de estar 

autonomizada do conjunto da estrutura da Autarquia, obviamente tem outras condições 

para procurar um determinado tipo de apoios, nomeadamente com os patrocínios que são 

uma das fontes de financiamento, que podem levar a que se consigam obter benefícios 

que são cada vez mais próximos dos custos reais.  

O Sr. vereador Octávio Machado refere que a sua discordância tem a ver com 

outra ordem de razão. Por exemplo, um completo preenchimento da ocupação dos 

horários permitirá, possivelmente, baixar mais os preços praticados actualmente. Esta é 

questão de fundo que defende. E considera que o custo social deve estar implícito na 

tabela de preços. 

A Sr.ª presidente menciona que as Piscinas Municipais tinham uma ocupação muito 

própria com os alunos do 1.º Ciclo a frequentarem o projecto “Aprender a Nadar”, num 

horário adequado às escolas e às crianças. Como este projecto não pôde prosseguir e 
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realizava-se num período que correspondia ao horário de trabalho das pessoas, houve 

uma quebra do ponto de vista financeiro.  

Se, por um lado, o Sr. vereador Octávio Machado tem razão quanto ao 

preenchimento dos horários, a função e a vocação social não pode desaparecer na 

preocupação de fazer equivaler o preço ao custo.  

O facto de se chegar aos valores reais significa algo de muito positivo e de grande 

esforço justamente na óptica de gestão da empresa.   

O Sr. vereador José Carlos de Sousa sublinha que o Município de Palmela tem só 

uma Empresa Municipal que se destina à gestão dos equipamentos desportivos 

municipais, não se criaram empresas municipais para gestão do Cine-Teatro São João, 

Bibliotecas, etc.. Esta é uma questão política.  

Apresenta a seguinte dúvida: embora não tenha consigo os números reais, mas se 

na Piscina Municipal de Palmela os custos são na ordem dos 300.000 € ,por hipótese, e se 

as receitas são de 190.000 €, há um défice de 110.000 €. O importante é perceber se 

estes 110.000 € são distribuídos por todas as pessoas que frequentam este equipamento.  

Levanta as seguintes perguntas: 

. Qual é o custo social, em termos de percentagem do programa “+60”, e na mesma 

medida das Instituições Particulares de Solidariedade Social (I.P.S.S.). Dos documentos 

apresentados não se consegue retirar a ilação destes dados, portanto, a parte analítica 

não está claramente à vista.  

Defende que os projectos e programas implementados têm de respeitar a vertente 

social e têm de ser apoiados numa percentagem muito superior aos demais, por exemplo, 

a natação recreativa. 

O Sr. vereador Adilo Costa dá a palavra ao responsável financeiro da Palmela 

Desporto para intervir a propósito da proposta e esclarecer o que seja necessário, o que 

este fez. 

A Sr.ª presidente dá por encerrada a discussão sobre esta proposta. 

 

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

minuta, com o voto contra dos Srs. vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 

Sousa, e a abstenção do Sr. vereador Octávio Machado. 
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 2 – Atribuição de apoio financeiro: 

 

 PROPOSTA N.º 2/DCD-DD/26-2007: 

 ASSUNTO: Pagamento da utilização de equipamentos desportivos: 

 REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

 «A política de gestão dos principais equipamentos desportivos municipais levou a 

que a Câmara Municipal de Palmela tivesse criado em 1999 a Palmela Desporto, EM, para 

que esta garantisse, de modo mais eficaz e mais eficiente, a gestão e manutenção dos 

quatro maiores equipamentos desportivos da autarquia. 

Um dos objectivos estratégicos aprovados pela Câmara Municipal para a Palmela 

Desporto, EM, foi o de “garantir ao associativismo desportivo do concelho prioridade no 

acesso aos equipamentos desportivos municipais, designadamente às equipas 

participantes em quadros competitivos oficiais, no quadro dos regulamentos municipais em 

vigor e dos programas e protocolos promovidos pela Câmara Municipal de Palmela”. 

Este objectivo tem sido assegurado sem acarretar custos para as entidades 

associativas do concelho. A Câmara Municipal garante a utilização gratuita dos campos de 

futebol relvados de Palmela e do Pavilhão Desportivo de Pinhal Novo, para a realização de 

actividades no âmbito do futebol, do basquetebol e do futsal, mercê dos contratos-

programa e protocolos de cooperação estabelecidos entre todas as partes.  

Deste modo, com o intuito de regularizar todas as utilizações dos equipamentos 

realizadas em 2007, submete-se à decisão da Câmara Municipal, 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 proposta de atribuição dos apoios 

financeiros incluídos no quadro apresentado a seguir, que perfazem um total de € 

10.742,56 (dez mil, setecentos e quarenta e dois euros e cinquenta e seis cêntimos): 

 

 
 
 

2007 (valores em euros)  
     

CLUBE Período  Relvado 
Pavilhão 
Desportivo 

TOTAL 

Botafogo Futebol Clube Set-Outubro 372,63  372,63 

Casa do Benfica em Palmela Jan-Junho   352,06 352,06 

Clube Desportivo Pinhalnovense Ago-Dezembro * 900,00 6.600,00 7.500,00 

Grupo Desportivo Lagameças Setembro     148,50  148,50 

Núcleo de Árbitros de Futebol de 

Pinhal Novo Jan-Junho  869,37  

 

869,37 

Quintajense Futebol Clube Set-Dezembro *  1.500,00  1.500,00 

TOTAIS 1.421,13 9.321,43 10.742,56 
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- Estimativa para os montantes relativos a Novembro e Dezembro.» 

 

 Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro para pagamento da 

utilização de equipamentos desportivos numerada 2/DCD-DD/26-2007 intervieram: 

 O Sr. vereador José Braz Pinto refere que da análise ao quadro surgem algumas 

dúvidas: 

1. Propõe-se atribuir ao Botafogo Futebol Clube um total de 372,63 €. Mercê das 

carências que este Clube tem em possuir campo para a prática de futebol, utiliza uma vez 

por semana, o campo em Palmela. Abaixo deste Clube vem a Casa do Benfica - não sabe 

muito bem o que é que faz nesta tabela, porque ela própria tem uma associação 

desportiva, é uma associação representativa de um clube - mas acaba por ser 

contemplada com 353,06 €. Certamente que a Casa do Benfica em Palmela desenvolve 

actividades e gostaria de saber quais são. 

2. Não consegue perceber porque é que se atribui ao Núcleo de Árbitros de Futebol 

de Pinhal Novo o valor de 869,37 euros. Os árbitros são a 3.ª entidade mais subsidiada. A 

1.ª entidade mais subsidiada é o Clube Desportivo Pinhalnovense com 7.500,00 €, logo 

seguida do Quintajense Futebol Clube com 1.500,00 €. Atendendo ao incidente com o 

pavilhão do Quintajense Futebol Clube, tem uma certa dificuldade em perceber a razão 

por tão diminuto apoio financeiro e gostaria de ser esclarecido nesta medida.  

3. Que critérios estiveram na base da distribuição proposta a estas entidades. 

O Sr. vereador Octávio Machado julga não estar a errar se disser que os apoios 

financeiros propostos se referem aos pagamentos que os Clubes e Entidades têm de fazer 

à Palmela Desporto, pela utilização dos equipamentos desportivos da Empresa Municipal. 

A Câmara Municipal despende uma comparticipação para este fim. 

Pressupõe que a atribuição dos apoios financeiros é: 

. Ao Quintajense Futebol Clube (1.500 €) por força da queda do pavilhão deste 

Clube, esta entidade vê-se obrigada a utilizar o equipamento da Empresa Municipal; 

. A Casa do Benfica em Palmela – uma vez que extinguiu o futsal no Benfica no 

futuro não vai ser dada esta utilização; 

. Ao Grupo Desportivo de Lagameças e ao Botafogo Futebol Clube deve ser devido 

pelos jogos que fazem em campo relvado. 

 Finaliza que o Palmelense Futebol Clube não consta nesta proposta porque 

celebrou com a Câmara Municipal de Palmela um protocolo pela utilização dos 

equipamentos desportivos. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que os critérios pela utilização, quer do campo 

relvado, quer do pavilhão desportivo são os que decorrem da própria legislação. É 

obrigatório cumprir a lei e não se pode descriminar o movimento associativo desportivo.  
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Acrescenta que a forma utilizada pela Câmara Municipal de Palmela de atribuir um 

apoio financeiro para estas por sua vez pagarem à Palmela Desporto pela utilização dos 

equipamentos desportivos foi a forma de tornar o mais claro possível os apoios que presta 

ao movimento associativo desportivo.  

A proposta de atribuição de apoio financeiro ao Palmelense Futebol Clube deverá 

ser em breve submetida à Câmara Municipal para deliberação.  

 O Sr. vereador José Charneira refere que o apoio financeiro proposto ao Núcleo de 

Árbitros de Futebol de Pinhal Novo é devido pela participação destes no Torneio que os 

Árbitros promovem nas Festas Populares de Pinhal Novo.  

A solicitação do Sr. vereador Adilo Costa intervém o Chefe da Divisão de Desporto 

para prestar os esclarecimentos necessários ao melhor entendimento da proposta, o que 

este fez. 

 

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

minuta. 

 

 SAÍDA DA REUNIÃO DE UM VEREADOR: 

 Nesta altura, ausentou-se da reunião o Sr. vereador Octávio Machado. 

 

 3 – Protocolo de Cooperação: 

 

 PROPOSTA N.º 3/DCD-DD/26-2007: 

 A CELEBRAR COM: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Palmela: 

 

«A Câmara Municipal de Palmela iniciou em 2006 uma parceria institucional com a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela assente no 

estabelecimento de um Protocolo de Cooperação. 

No quadro da avaliação positiva feita por ambas as entidades em relação ao 

protocolo que vigorou na época desportiva de 2006/2007, mantém-se a intenção de 

continuação desta parceria pelo que se propõe o seu prolongamento até Julho de 2009. 

No essencial, este protocolo visa a utilização do Ginásio da Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Palmela para a realização de actividades desportivas, 

culturais e recreativas. As actividades desportivas são as que ocupam um maior período 

de tempo, atendendo a que têm um carácter regular e preenchem o Ginásio cerca de 14 

horas por semana, sobretudo com a prática do Judo (9 horas) e com os três grupos da 
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Vila de Palmela do “+60” – Programa Municipal de Actividade Física (5 horas), que ali 

realizam Ginástica e Dança.  

Neste sentido, de acordo com o 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, 

propõe-se a aprovação do Protocolo de Cooperação a estabelecer entre a Câmara 

Municipal de Palmela e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Palmela.» 

 

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

minuta. 

 

 ENTRADA NA REUNIÃO DE UM VEREADOR: 

 Nesta altura, a reunião voltou a ser participada pelo Sr. vereador Octávio Machado. 

 

 PROPOSTA N.º 4/DCD-DD/26-2007: 

 A CELEBRAR COM: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Pinhal Novo: 

 

 «A Câmara Municipal de Palmela iniciou em 1997 uma parceria institucional com a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pinhal Novo assente no 

estabelecimento de um Protocolo de Cooperação. 

No quadro da avaliação positiva feita por ambas as entidades em relação à 

colaboração que tem vigorado, mantém-se a intenção de continuação desta parceria pelo 

que se propõe o seu prolongamento até Julho de 2009, ainda que com um valor menor na 

comparticipação financeira. 

No essencial, este protocolo visa a utilização do Ginásio da Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Pinhal Novo para a realização de actividades desportivas, 

culturais e recreativas. As actividades desportivas são as que ocupam um maior período 

de tempo, atendendo a que têm um carácter regular e preenchem o Ginásio cerca de 15 

horas por semana, sobretudo com a prática do Atletismo (1 hora), Karaté (4 horas), 

Kickboxing (6 horas) e Taekwondo (4 horas).  

Neste sentido, de acordo com o 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, 

propõe-se a aprovação do Protocolo de Cooperação a estabelecer entre a Câmara 
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Municipal de Palmela e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pinhal 

Novo.» 

 

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

minuta. 

 

VII – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

 DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

 Pelo Sr. vereador Octávio Machado foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 Atribuição de apoio financeiro: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DEIS-DIS/26-2007: 

 ASSUNTO: No âmbito do Projecto “Rastreios de Saúde – A Saúde Mais Perto”: 

 REQUERENTES: Associações de Bombeiros Voluntários de Águas de Moura e 

de Pinhal Novo: 

 

 «No ano de 2007, foi implementado o Projecto “Rastreios de Saúde – A Saúde mais 

Perto”. Este Projecto resultou de uma parceria entre a Câmara Municipal, o Centro de 

Saúde de Palmela e as três Associações de Bombeiros Voluntários do concelho.  

Importa, decorridos os seis meses de realização do Projecto, reconhecer o valioso 

contributo da parceria dos Bombeiros Voluntários, que acompanharam todas as acções 

dos rastreios, disponibilizando meios humanos e logísticos, de forma graciosa. 

 Assim, propõe-se, de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 4, do art.º 64º, da lei 

n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela lei n.º 5 – A/02, de 11 de Janeiro, a atribuição 

de um apoio financeiro no valor total de 1.730,00 € (mil setecentos e trinta euros), 

destinado a comparticipar nas despesas de combustível e material de desgaste, realizadas 

no âmbito do Projecto “Rastreios de Saúde”, das seguintes Associações:  

- Associação de Bombeiros Voluntários de Águas de Moura – 865,00 €; 

- Associação de Bombeiros Voluntários de Pinhal Novo – 865,00 €.» 

 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro às Associações de 

Bombeiros Voluntários de Águas de Moura e de Pinhal Novo no âmbito do Projecto 

“Rastreios de Saúde – A Saúde Mais Perto” numerada 1/DEIS-DIS/26-2007 interveio: 
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 A título de informação, o Sr. vereador Octávio Machado menciona que os 

Bombeiros Voluntários de Palmela percorreram 2.274 km, em que estiveram envolvidos 67 

Bombeiro em 57 deslocações com uma disponibilidade de 110 horas ao serviço da 

população. Os Bombeiros Voluntários de Águas de Moura percorreram perto de 1.000 km 

e os Bombeiros Voluntários de Pinhal Novo um pouco menos, atendendo à sua 

proximidade com as localidades de Terrim, Rio Frio e Palhota. Os Bombeiros Voluntários 

de Palmela tiveram a seu cargo a divulgação da campanha. 

Realça o espírito de entrega que envolveu todos os Bombeiros de igual modo. 

 

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

minuta. 

 

 SAÍDA DA REUNIÃO DE UM VEREADOR: 

 Nesta altura, ausentou-se da reunião o Sr. vereador Octávio Machado. 

 

 Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 Atribuição de apoio financeiro: 

 

 PROPOSTA N.º 2/DEIS-DIS/26-2007: 

 ASSUNTO: No âmbito do Projecto “Rastreios de Saúde – A Saúde Mais Perto”: 

 REQUERENTE: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Palmela: 

 

 «No ano de 2007, foi implementado o Projecto “Rastreios de Saúde – A Saúde mais 

Perto”. Este Projecto resultou de uma parceria entre a Câmara Municipal, o Centro de 

Saúde de Palmela e as três Associações de Bombeiros Voluntários do concelho.  

Importa, decorridos os seis meses de realização do Projecto, reconhecer o valioso 

contributo da parceria dos Bombeiros Voluntários, mais especificamente da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela, que acompanhou todas as acções 

dos rastreios, disponibilizando meios humanos e logísticos, de forma graciosa. 

 Assim, propõe-se, de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 4, do art.º 64º, da lei 

n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela lei n.º 5 – A/02, de 11 de Janeiro, a atribuição 

de um apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela 

no valor total de 865,00 € (oitocentos e sessenta e cinco euros), destinado a comparticipar 
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nas despesas de combustível e material de desgaste, realizadas no âmbito do Projecto 

“Rastreios de Saúde”.» 

 

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

minuta. 

 

 ENTRADA NA REUNIÃO DE UM VEREADOR: 

 Nesta altura, a reunião voltou a ser participada pelo Sr. vereador Octávio Machado. 

 

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 

 

1. Representante da AUGI de Brejos Carreteiros: 

Vem em representação da Comissão da AUGI de Brejos Carreteiros, por 

impossibilidade de o Presidente desta Comissão estar presente, agradecer a proposta 

aprovada nesta reunião de Câmara - Alteração à planta síntese de loteamento de 

reconversão da AUGI de Brejos Carreteiros. 

Deseja ao Executivo da Câmara Municipal, aos seus técnicos e funcionários em 

geral, um Feliz Natal e um excelente Ano Novo. 

Sublinha o bom e cordial atendimento dos funcionários que estão no atendimento ao 

público e expressa o seu agradecimento aos funcionários da recolha de lixo. Para eles os 

votos de Boas Festas.  

A Sr.ª presidente agradece em seu nome e em nome dos Srs. vereadores a 

intervenção efectuada. 

 

VOTOS DE BOAS FESTAS: 

A Sr.ª presidente deseja a todos um Bom Natal com muita saúde. Deseja 

igualmente, a realização de todos os projectos possíveis e boas entradas no Ano Novo, 

que seja um ano melhor para todos e em especial para os que mais precisam. 

Finaliza que nos primeiros dias do Ano Novo em Palmela se vai “Cantar as Janeiras”. 

  

 

VII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 
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 Cerca das vinte horas, 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 


