
 

 
 

 

      Município de Palmela 
  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 24/2007: 
 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO 

DE 2007: 
 No dia cinco 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 todos os presentes. 

 Informações: 

1. Campanha de sensibilização em torno do Natal e convite às compras no comércio 

local – A Sr.ª presidente refere que a Câmara Municipal efectuou uma campanha de 

sensibilização em torno do Natal, com o intuito de convidar os munícipes a realizarem as 

suas compras no comércio local. Esta campanha tem como objectivo valorizar as ofertas 

que o próprio comércio local propicia. Nesta época do ano que é a de maior consumo, o 

apelo é direccionado para que uma parte do consumo dos habitantes do concelho possa 

ser feita nas lojas do comércio local. Desta campanha de sensibilização e promoção do 

comércio local consta um pequeno guia que identifica as diversas soluções existentes 

nestes espaços comerciais. Este guia vai ficar disponível amanhã (06.Dez.) e engloba um 

saco para efectuar compras. Faz um parêntese a propósito do facto de ser colocada pelo 

Governo a hipótese de lançar uma taxa adicional sobre os sacos de plástico (a ideia taxa é 

pouco simpática), mas em que o objectivo fulcral é o de motivar o uso mais disciplinado 

dos sacos de plástico e, neste sentido, considera a medida saudável do ponto de vista 
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ambiental. No contexto do que antes referiu, os sacos disponibilizados para esta 

campanha de sensibilização que a Autarquia de Palmela se propôs realizar são sacos de 

papel. 

Acrescenta que o guia vai ser distribuído por todo o concelho e pretende dar a 

conhecer aos consumidores os produtos que existem à venda neste tipo de comércio. Na 

semana em curso dar-se-á início a publicidade noutros meios de divulgação, como seja a 

página da Câmara Municipal de Palmela (C.M.P.) na internet e, também, em alguns 

“muppies”, colocados estrategicamente em diversos locais do concelho.  

Um outro aspecto desta campanha de sensibilização é de que vão ser feitas acções 

de animação nos Mercados Municipais e haverá, ainda, lugar a uma exposição e venda de 

artesanato. A finalidade é a de atrair os munícipes e os consumidores  aos Mercados. 

Informa, igualmente, que vão ser colocadas bandeiras nas lojas para as mesmas 

puderem ser mais facilmente identificadas. 

Sendo que não se trata de uma grande campanha, é antes um incentivo e um alerta 

para a importância que a actividade do comércio local tem no concelho e visa, também, 

fazer uma chamada de atenção sobre como os cidadãos podem fazer face aos problemas 

relacionados com o maior volume de compras que nesta época habitualmente se 

efectuam. 

 

2. Iluminações de Natal no concelho – A Sr.ª presidente refere que, em face do 

orçamento municipal mais rigoroso a que a Câmara Municipal de Palmela está sujeita, há 

necessidade de maior rigor e conteenção de custos no âmbito da gestão que é praticada. 

Sendo verdade que no orçamento municipal praticamente não consta verba disponível 

para a campanha das iluminações de Natal que habitualmente é feita, a Autarquia 

procurou com soluções mais simples, mas sobretudo (este é o aspecto que lhe parece 

dever ser sublinhado) com recurso à administração directa da adjudicação deste trabalho 

aos trabalhadores municipais. Neste sentido, têm vindo a ser executados motivos alusivos 

ao Natal que são colocados por todo o concelho para assinalar esta quadra. Tece como 

reparo que o trabalho está ainda em curso, pelo que, o que existe exposto pelas diferentes 

localidades do concelho ainda não corresponde ao resultado final no tocante às 

iluminações natalícias. 

Realça o grande esforço dos trabalhadores municipais que, para além do trabalho 

que desenvolvem no seu dia-a-dia terem conseguido cumprir com este objectivo concreto - 

iluminações de Natal - que o Executivo Municipal lhes propôs.  

Aproveita para fazer uma breve correcção a uma notícia que foi comunicada por um 

dos jornais locais e que fazia referência ao facto de que seria a Junta de Freguesia do 

Pinhal Novo que estava a levar à prática as iluminações de Natal. É verdade que a Junta 

de Freguesia de Pinhal Novo deu o seu contributo nesta matéria, mas ressalva que o 
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essencial do trabalho que está feito na localidade de Pinhal Novo, como de resto em todas 

as demais freguesias do concelho, é da Câmara Municipal. 

Tal como iniciou a sua intervenção, a Sr.ª presidente afirma que o Município de 

Palmela, no contexto do que são as suas prioridades do ponto de vista da sua actividade 

financeira, teve de ponderar que não podia assumir um gasto excessivo com as 

iluminações de Natal. Espera poder vir a ter mais e melhores soluções no futuro, contando 

naturalmente, com a participação individual de pessoas e de lojistas que podem fazer a 

sua própria iluminação, o que vai contribuir para o conjunto das ruas e espaços públicos, e 

a Câmara Municipal poder-se-ia encarregar das decorações / iluminações das passagens 

mais centrais em cada uma das freguesias, bem como dos equipamentos públicos e mais 

emblemáticos em cada local. 

 

3. Ponte do Zambujal – A Sr.ª presidente refere que foram várias as ocasiões, 

nomeadamente nas reuniões de Câmara, em que o Executivo Municipal trocou 

informações sobre a Ponte do Zambujal e, inclusivamente, partilhando da preocupação de 

todos por esta questão, nomeadamente quanto à impossibilidade de utilização da Ponte 

como passagem.  

A propósito deste tema, tem a informar que esta semana foi retomada a possibilidade 

de peões e velocípedes (bicicletas e motociclos) puderem atravessar a Ponte do Zambujal. 

Esta situação aconteceu depois de ter sido efectuada uma pequena intervenção pelos 

serviços da Câmara, que veio permitir uma reparação do piso e guardas da ponte, bem 

como a colocação de guardas à saída da ponte, de modo a que quem atravessa a ponte a 

pé, de bicicleta ou de motociclo possa fazê-lo em segurança. Paralelamente a esta 

questão, está em condições de adiantar que, no âmbito duma reunião realizada entre 

Câmara Municipal, a REFER e o proprietário da Herdade do Zambujal, ficou decidido e 

acordado que se vai efectuar uma obra de grande vulto que visa a intervenção definitiva na 

ponte com o objectivo final de fazer a sua reabilitação na totalidade e permitir a circulação. 

Esta notícia é sobretudo interessante para os moradores da Herdade do Zambujal, 

mas também para as pessoas que ali se queiram deslocar.  

 

4. Reunião extraordinária da Câmara Municipal a realizar em 12.Dez.2007 – A Sr.ª 

presidente informa que a próxima reunião de Câmara realizar-se-á no dia 12 do mês em 

curso, às 15,00 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho e tem carácter 

extraordinário. A reunião tem como principal ponto da Ordem do Dia a proposta de 

Orçamento 2008 e Grandes Opções do Plano 2008-2011.  
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INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

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

munícipes, membros da comunicação social e técnicos da Autarquia.  

1. Iluminações de Natal – O Sr. vereador José Braz Pinto começa por saudar o 

esforço que a Câmara Municipal está a fazer para conter as despesas, nomeadamente no 

que se refere às iluminações de Natal. Oferece-se-lhe acrescentar que as iluminações que 

estão a ser feitas, apesar de modestas, são de facto bastante bonitas e não ficam a 

desmerecer a poupança que está a ser realizada pelo Município. 

Esteve recentemente num país onde as receitas económicas são de facto muito 

maiores das que existem em Portugal e pôde constatar que a contenção das despesas é 

igualmente praticada. Em suma: a contenção das despesas estende-se à Europa no seu 

todo. 

 

2. Ponte do Zambujal - O Sr. vereador José Braz Pinto refere que por razões da 

sua própria vivência (viveu e trabalhou na Herdade do Zambujal) saúda de forma particular 

as obras que estão a ser realizadas na Herdade do Zambujal. 

Como já teve oportunidade de apresentar este assunto em anteriores reuniões de 

Câmara, viu o seu nome envolvido no assunto relacionado com a Ponte do Zambujal, 

tendo sido acusado injustamente de situações que não correspondem à realidade, para 

além de que nem sequer tinha capacidade para pôr em prática aquilo de que se viu ser 

acusado. Foi acusado de ter sido o mentor do fecho da Ponte do Zambujal. Não tinha 

poderes para o fazer, nem nenhum interesse. Além de mais, tem perfeito conhecimento 

que a ponte é necessária para as pessoas que lá vivem, nomeadamente para os mais 

idosos e para as crianças que têm de se deslocar para os estabelecimentos de ensino.  

Folga em afirmar que tenha sido encontrada uma solução e que a mesma seja  

consensual entre a REFER e o proprietário da Herdade, porque são, obviamente, os mais 

interessados e, também, os mais obrigados nesta matéria.  

 

3. Reunião de Câmara extraordinária para aprovação das GOP’s - O Sr. vereador 

José Braz Pinto denota a sua satisfação com a informação adiantada pela Sr.ª presidente 

de que se irá efectuar uma reunião extraordinária para discussão e aprovação da proposta 

do Orçamento 2008 e Grandes Opções do Plano (GOP) 2008-2011.  

Se todos bem se recordarão, no ano de 2006, a reunião para a aprovação do 

Orçamento 2007 e GOP 2007-2010 continha um número bastante extenso de pontos na 

sua Ordem do Dia e, precisamente por este facto e também porque a discussão deste 

documento pressupõe uma intervenção rigorosa com manifestações de opinião por parte 

de todos os Eleitos que compõem o Executivo, os vereadores do P.S., na altura,  
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manifestaram o seu desagrado, por um ponto tão importante como este se ver contido 

numa reunião ordinária e, ainda para mais, com extenso número de propostas para 

deliberação. Tratando-se de uma reunião ordinária, para além da Ordem do Dia, houve 

lugar a Período Antes da Ordem do Dia e a Período Destinado ao Público.   

Faz votos para que a reunião extraordinária a convocar proximamente não seja 

composta por muitos pontos. 

 

4. Valetas da estrada de Aires para a estação - O Sr. vereador José Braz Pinto 

denota a sua preocupação pelo facto de que muitos dos problemas que são expostos 

pelos vereadores da Oposição receberem da parte da maioria que compõe o Executivo o 

reconhecimento de que serão adoptadas medidas para resolução das questões, 

verificando-se, contudo, as questões apresentadas nunca mais são resolvidas. Assumem 

os Eleitos com funções de gestão que os problemas serão tratados, mas na prática, ou 

porque há muito trabalho, ou por outro motivo diferente não é dada a competente 

resolução. Como exemplo duma situação destas é o estado das valetas da estrada de 

Aires para a Estação de Palmela. Foi assumido em reunião de Câmara e em sessão da 

Assembleia Municipal que o Executivo Municipal ia tratar deste assunto, nomeadamente ir-

se-iam encher parcialmente as valetas para evitar a ocorrência de acidentes. Tanto quanto 

julga saber, recentemente ainda aconteceram dois ou três acidentes nestas valetas. 

 

Seguidamente e referindo-se a outra questão, o Sr. vereador José Braz Pinto volta 

a expressar a sua preocupação, partilhada pelo seu Colega José Carlos de Sousa, pelo 

facto de muitos dos assuntos que são por eles apresentados nas reuniões de Câmara, 

concretamente no Período Antes da Ordem do Dia, não são alvo das competentes 

respostas / intervenções por parte da maioria que gere a Câmara Municipal. 

Assim, apresenta a seguinte questão (5.): 

 

5. Ria Latina (entrada para a estrada da Mini-saia) - O Sr. vereador José Braz Pinto 

refere que expôs o assunto relacionado o acesso à  estrada da Mini-saia (à saída da Ria 

Latina). O Sr. vereador Charneira referiu que já tinha tomado conta do assunto e o mesmo 

iria ser resolvido. O certo é que a Ria Latina está a pôr reclames luminosos, o que é 

sinónimo de que deve estar prestes a fazer a sua inauguração, mas o certo é que não está 

resolvido a questão da entrada para esta estrada. Torna-se completamente impossível, 

para quem vem do Poceirão em direcção a Palmela, fazer a inversão de marcha, para 

além de que se algum condutor o fizer está em transgressão, porque no sítio em causa 

existe um traço contínuo. 
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6. Escadas de acesso a uma clínica de fisioterapia - O Sr. vereador José Braz 

Pinto recorda um assunto que, embora não sendo responsabilidade directa da Câmara, 

pois é da responsabilidade do particular fazer as obras em questão. E especifica: foi 

submetido, numa anterior reunião, à Câmara Municipal um processo que visava uma 

clínica de fisioterapia junto ao Pátio da Vila. Essa clínica não tinha acesso para deficientes 

e as escadas de acesso à mesma são muito altas. O Sr. vereador José Charneira,  

respondeu que oportunamente a questão levantada iria ser resolvida. O certo é que 

constata que as escadas de acesso à referida clínica não foram executadas até à data.  

Acrescenta que os vereadores do P.S. protestaram, inclusivamente, porque a clínica 

já estava em funcionamento quando a proposta tratava ainda da aprovação para a obra. 

Teve conhecimento recente que não foi atribuído o alvará à clínica de fisioterapia, porque 

esta não possui elevador para transportar os utentes para o 1.º andar. Antecipando a 

resposta do Sr. vereador José Charneira pode mencionar que este lhe dirá: que não é da 

responsabilidade da Câmara Municipal esta questão, até porque a legislação em vigor 

estipula que o responsável é o técnico da obra. Mas o certo é que a população, ao deparar 

com uma clínica de fisioterapia que não possui escadas de acesso vai culpar a Autarquia 

porque efectuou mal as aprovações a que está obrigada por lei. 

É no sentido de que se deve dignificar o nome da Câmara Municipal que tece este 

reparo. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

O Sr. vereador Octávio Machado saúda a Sr.ª presidente, vereadores, técnicos 

municipais, munícipes e membros da comunicação social presentes na sala. 

1. Rastreios de Saúde – O Sr. vereador Octávio Machado procede à distribuição 

pelos Eleitos da informação sobre os Rastreios de Saúde recentemente efectuados. 

Aproveita para agradecer a todos quantos se empenharam neste processo. E 

enumera: os técnicos da área da Saúde da Autarquia, o Gabinete da área da Saúde, a sua 

colaboradora mais directa, as três Corporações de Bombeiros Voluntários do concelho, o 

Centro de Saúde de Palmela e designadamente o seu director e, também, as enfermeiras 

que colaboraram nesta acção. Do empenho de todos, resultou o desenvolvimento de um 

processo e de uma experiência extremamente gratificante, que teve da parte das 

populações uma resposta muito boa. Estima que no próximo ano possam atingir-se os 

objectivos e melhorar tudo o que houve para melhorar nos Rastreios de Saúde. 

Informa que foram efectuados 1.714 rastreios. É um número que pode ser já 

considerado significativo. Mas, ainda assim, pensa poder vir a fazer-se mais e melhor se 

todos continuarem empenhados, como até ao momento, na sensibilização e prevenção da 

saúde.  
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Firma em focar que, apesar do envolvimento da Autarquia de Palmela e dos 

responsáveis pela área da saúde a nível distrital, em responder às necessidades 

constantes e diárias de uma população, cuja tendência é a de aumentar e ser mais 

exigente, são, ainda assim visíveis, grandes carências e dificuldades da população no que 

se reporta à Saúde e ao acesso à mesma. 

 

2. Ponte do Zambujal - O Sr. vereador Octávio Machado congratula-se com a 

informação dada pela Sr.ª Presidente no que respeita à Ponte do Zambujal. 

Este é um assunto que preocupou todos os Membros do Executivo Camarário e que 

os envolveu numa expressão de solidariedade (assumida em várias intervenções 

efectuadas em reuniões de Câmara, nomeadamente no Período Antes da Ordem do Dia) 

para com a população da Herdade do Zambujal. Esta Herdade ficou separada do 

concelho, como se de uma ilha se tratasse. 

Felizmente que é agora possível, graças ao empenhamento do Município de 

Palmela, da REFER e dos proprietários daquela Herdade vir assumir a resolução do 

problema através da execução de obras na Ponte do Zambujal que permitirão o 

atravessamento em segurança. É de opinião que quando todos se empenham livremente 

na tentativa de encontrar uma solução para uma questão concreta, é possível contornar os 

obstáculos. Esta situação da Ponte do Zambujal é um bom exemplo do empenhamento 

das partes, no sentido de procurar a solução para o problema das pessoas. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

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

técnicos da Câmara Municipal, munícipes e comunicação social. 

1. Julgado de Paz – O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que tinha a 

intenção de apresentar dois temas no Período Antes da Ordem do Dia. Contudo, um 

desses assuntos ficou diluído face à apresentação da proposta n.º 16 (distribuída há meia 

hora atrás) de seu título “Julgado de Paz de Palmela – Agrupamento de concelhos de 

Palmela e Setúbal – Protocolo”. 

Acrescenta que ontem (dia 04.Dez.) foi notícia genérica a aprovação, por parte do 

Governo, dos novos Julgados de Paz, entre os quais consta o de Palmela e Setúbal, além 

dos Julgados de Paz de Almodôvar, Castro Verde, e mais dois a instalar no Alentejo.  

 

2. Traçado do TGV e possível aeroporto de Pinhal Novo - O Sr. vereador José 

Carlos de Sousa refere que há duas reuniões o Sr. vereador Octávio Machado teve 

ocasião de abordar os seguintes assuntos: traçado do TGV e possível aeroporto de Pinhal 

Novo. 
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É do seu conhecimento que, neste momento, já existem desenhos bastante definidos 

do traçado do TGV. Questiona sobre se a Câmara Municipal tem esses desenhos. E em 

caso afirmativo, gostaria que os mesmos fossem disponibilizados aos vereadores do P.S, 

para puderem tirar uma ilação clara sobre o que neles consta. 

Em relação ao estudo que ultimamente surgiu e que coloca o aeroporto numa zona 

muito próxima da freguesia do Pinhal Novo, mais concretamente na freguesia do Poceirão, 

está em crer que a Autarquia não terá mais nada, a não ser o que está na internet e que é 

público. Também sobre este processo, caso a Autarquia possua mais alguma informação, 

para além da que está disponível na internet, os vereadores do P.S. gostariam de poder ter 

acesso à mesma. Já teve ocasião de observar o processo na net, mas a questão que se 

lhe afigura é, essencialmente, a de perceber como é que o eventual aeroporto de Pinhal 

Novo se interliga com o traçado do TGV.  

 

Em resposta às questões apresentadas no Período Antes da Ordem do Dia 

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

- Valetas da estrada de Aires para a estação – O Sr. vereador José Charneira 

adianta que a intervenção nas valetas está em execução e prevê-se que até ao próximo 

dia 11.Dez. (terça-feira) fique concluída. A adjudicação deste trabalho foi feita por 

administração directa. 

 

- Entrada para a estrada da Mini-saia – O Sr. vereador José Charneira refere que a 

Câmara Municipal já efectuou contactos com o promotor da Ria Latina, e julga que, num 

período de uma a duas semanas, a situação ficará resolvida.  

 

- Escadas de acesso a uma clínica de fisioterapia – O Sr. vereador José Charneira 

refere que não tem conhecimento de que a clínica de fisioterapia não possua elevador. 

Em relação a esta clínica de fisioterapia, tem ideia de que a mesma ainda não tem 

licença de utilização. Em sede da emissão da licença de utilização terá de ser garantido o 

acesso a este equipamento. 

  

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

- Traçado do TGV e possível aeroporto de Pinhal Novo – A Sr.ª presidente refere 

que as solicitações apresentadas pelo Sr. vereador José Carlos para acesso aos 

processos do traçado do TGV e possível aeroporto de Pinhal Novo, assim como para 

outras matérias em que já é habitual os Srs. vereadores do P.S. utilizarem esse recurso, é 

a efectivação do pedido dos documentos pretendidos directamente no seu Gabinete. 
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Acrescenta que, em relação a este tipo de matérias, é a Câmara Municipal que 

assume, normalmente, pedir as informações às entidades competentes, sendo que, no 

caso do TGV a situação é um pouco diferente, na medida em que já existem medidas 

preventivas publicadas. A Câmara Municipal limita-se a identificar as áreas assinaladas 

nas plantas e a manchar o seu território com elas. Pretende-se no princípio do ano de 

2008 efectuar algumas reuniões de divulgação sobre o assunto – traçado do TGV -. 

A solicitação da Sr.ª presidente intervém o director do Departamento de 

Administração e Finanças que, como informação adicional adianta que, o site disponível 

sobre o traçado do TGV tem a designação www.rave.com. 

Em relação ao aeroporto de Pinhal Novo, a Sr.ª presidente menciona que a 

Autarquia conhece o estudo que fundamenta esta proposta. É um estudo que já não é 

novo e o mesmo deverá ser facultado ao Sr. vereador José Carlos de Sousa. A Câmara 

Municipal tem evitado alimentar especulações sobre este assunto. Adianta que o Governo 

admitiu, em determinada altura, a realização de uma análise por parte do L.N.E.C. - 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil em relação ao estudo. A Autarquia aguarda 

serenamente as conclusões por parte do L.N.E.C.. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR ADILO COSTA: 

O Sr. vereador Adilo Costa saúda todos os presentes. 

Mercado Municipal de Pinhal Novo – Complexo de Serviços – O Sr. vereador Adilo 

Costa presta um esclarecimento devido à chamada de atenção do Sr. vereador José 

Carlos de Sousa numa anterior reunião e que se prende com as duas propostas que 

vieram a reunião de Câmara (uma em Junho e a outra em Novembro), relacionadas com o 

Mercado Municipal de Pinhal Novo – Complexo de Serviços e a discrepância verificada 

quanto às áreas mencionadas nessas propostas. No caso da proposta que veio à 

aprovação em Junho referia-se a mesma a áreas brutas, no caso da proposta submetida a 

deliberação em Novembro a referência era feita às áreas úteis (omitiram-se áreas de 

circulação, corredores, casas de banho, elevadores, arrecadações, etc.). No futuro, ir-se-á 

procurar utilizar um critério único, de modo a que haja correspondência entre as propostas 

e não haja lugar a dúvidas. 

 

ADMISSÃO DO PONTO 16 NA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª presidente propôs a admissão do ponto 16 na Ordem do Dia: 

- Julgado de Paz de Palmela – Agrupamento de concelhos de Palmela e Setúbal – 

Protocolo. 

Foi deliberado, por unanimidade, a admissão do ponto 16 na Ordem do Dia. 
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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 19.11.2007 a 30.11.2007. 

 

CONTABILIDADE: 
 

 Pagamentos autorizados: 

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

os dias 21.11.2007 e 04.12.2007, foram autorizados pagamentos, no valor de € 

1.902.913,67 (um milhão, novecentos e dois mil, novecentos e treze euros e sessenta e 

sete 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 € 

5.323.375,28 (cinco milhões, trezentos e vinte e três mil, trezentos e setenta e cinco euros 

e vinte e oito cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 3.952.299,93 (três milhões, novecentos e cinquenta e 

dois mil, duzentos e noventa e nove euros e noventa e três cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.371.075,35 (um milhão, trezentos e setenta e 

um mil, setenta e cinco euros e trinta e cinco cêntimos). 

    

ORDEM DO DIA 
 

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

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

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

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

Senhora Presidente e por quem a lavrou. Foi dispensada a leitura da mesma, por 

 10



Acta n.º 24/2007 
Reunião de 05 de Dezembro de 2007 

unanimidade, por ter sido previamente distribuída a todos os membros do órgão 

executivo:  

A Sr.ª vereadora Adília Candeias não participa na votação da acta, porque não 

esteve presente na referida reunião. 

O Sr. vereador José Braz Pinto alerta para a necessidade de alteração de uma 

palavra na página 8, na intervenção do Sr. vereador José Charneira onde se lê “postos de 

drenagem” deverá ler-se “poços de drenagem”. A acta vai ser devidamente corrigida. 

• ACTA n.º 16/2007, reunião ordinária de 18.Julho.2007 – aprovada por 

unanimidade. 

 

      II – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 
 

 Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 Atribuição de subsídio à AMI – Fundação de Assistência Médica Internacional: 
 

 PROPOSTA N.º 1/GAP/24-2007: 

 ASSUNTO: Cooperação descentralizada com o Município de S. Filipe, Cabo 

Verde: 

 
 «No âmbito da sua política de cooperação descentralizada a Câmara Municipal de 

Palmela desenvolve, desde 1999, uma parceria com a AMI – Assistência Médica 

Internacional, tendo por objectivo a prestação de cuidados de saúde e medicamentosa no 

Hospital Regional e Postos Sanitários do Município de S. Filipe, na Ilha do Fogo. 

Esta parceria tem garantido a presença permanente e ininterrupta de dois 

enfermeiros – que asseguram o funcionamento de diversas unidades de saúde locais –, o 

envio regular de medicamentos e material médico, para além da realização de outras 

acções no âmbito da formação e da sensibilização de quadros técnicos, grupos de risco e 

população em geral. 

 A presença e importância da AMI no município de S. Filipe foi verificada in loco pelos 

elementos que integraram a Missão Técnica da CMP que se deslocou a Cabo Verde em 

Junho deste ano. Através dos contactos então estabelecidos com a Câmara Municipal de 

S. Filipe, com o Delegado de Saúde e com a população em geral, conclui-se que a 

continuidade deste projecto se tornou absolutamente indispensável para aquele município, 

pelas seguintes razões: 

a) A AMI assegura o funcionamento integral de três unidades de saúde do 

Município de S. Filipe (Unidades Sanitárias de Base de Monte Grande,  
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Campanas de Baixo e Chã das Caldeiras), permitindo à população do 

interior da Ilha uma assistência de enfermagem e medicamentosa 

adequada, evitando deslocações, em condições precárias, ao Hospital 

Regional de S. Filipe; 

b) Realiza acções de formação dos técnicos de saúde locais; 

c) Realiza acções de Educação para a Saúde, destinadas a crianças e a 

jovens até aos 24 anos, monitores de infância, professores do ensino básico 

e encarregados de educação; 

d) Promove o projecto de assistência médico-dentária, em colaboração com a 

Organização Não Governamental para a Saúde “Mundo a Sorrir”, nas 

escolas e nas unidades sanitárias de base. 

Assim, e em face da importância da continuação do trabalho desenvolvido pela AMI 

no Município de S. Filipe e de acordo com a política de cooperação desenvolvida pela 

Câmara Municipal de Palmela, acrescendo o seu envolvimento nos esforços globais, 

visando levar a cabo a implementação dos Objectivos do Milénio até 2015, neste caso em 

particular, os objectivos 4, 5 e 6 (Reduzir a taxa de mortalidade infantil; Desenvolver os 

cuidados de saúde maternos; Combater o HIV/SIDA, a malária e outras doenças). 

Propõe-se, de acordo com o disposto na alínea f) do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição de 

um subsídio no valor de € 20.000,00 (vinte mil euros) à AMI - Fundação Assistência 

Médica Internacional, destinado a comparticipar as despesas efectuadas com os 

profissionais de saúde que integram a missão em curso. 

O presente subsídio encontra-se cabimentado no código 4.3.01.02 das Grandes 

Opções do Plano, e na classificação orçamental 11/04.07.01.» 

 

 Sobre a proposta de Atribuição de subsídio à AMI – Fundação de Assistência 

Médica Internacional no âmbito da Cooperação descentralizada com o Município de 

S. Filipe, Cabo Verde, cuja proposta está numerada 1/GAP/24-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que a sua primeira observação vai no 

sentido de reconhecer que o Município de Palmela (apesar de estar a fazer um esforço 

muito grande no que se refere à contenção das despesas), continua a querer honrar o seu 

compromisso no âmbito da Cooperação descentralizada que mantém com os Municípios 

de Cabo Verde. Constata que, apesar de ter reduzido ligeiramente os seus contributos 

neste domínio, em 2006, o apoio financeiro para o mesmo fim foi de 25.000 euros contra 

os 20.000 euros que, este ano, se propõem atribuir, mas, ainda assim, a Autarquia de 

Palmela pauta pela prestação deste contributo.  
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Comparando a actual proposta com a do ano anterior, verifica-se que a proposta 

aprovada em 2006 contemplava a Unidade de Saúde de Ponta Verde que, na proposta 

actual não vem mencionada e, em sua substituição, surge a Unidade de Campanas de 

Baixo. Gostaria de ser esclarecido sobre este facto. Se porventura, a Unidade de Saúde de 

Ponta Verde mudou de nome, se já não necessitava deste apoio, ou se Campanas de 

Baixo está mais necessitada em termos deste apoio. 

 A Sr.ª presidente dá a palavra ao Chefe de Gabinete para que adiante os 

esclarecimentos que considere necessários para melhor elucidação da proposta, o que foi 

feito. 

 A Sr.ª presidente refere que se não fosse o envolvimento de gastos substantivos 

que as deslocações acarretam, justificar-se-ia a visita a Cabo Verde para partilhar com os 

Eleitos o trabalho que se faz no âmbito da Cooperação descentralizada que o Município de 

Palmela tem vindo a apoiar. 

 

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

minuta. 

 

III – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 
 

Pela Sr.ª presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

1 - Atribuição de apoio financeiro: 

 

PROPOSTA N.º 1/SMPC/24-2007: 

ASSUNTO: Formação e aquisição de equipamento de protecção individual: 

REQUERENTE: Associações de Bombeiros Voluntários do Concelho: 

 
«A salvaguarda da integridade física dos nossos bombeiros e a eficácia da sua 

actuação exigem, para além de outras condições, equipamento individual adequado e uma 

actualização técnica permanente, razão pela qual a Câmara Municipal garante anualmente 

a atribuição de subsídios destinados à formação e à aquisição de equipamento de 

protecção individual. 

Em face do exposto propõe-se, nos termos da alínea b) do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 

atribuição de um subsídio no valor global de 11.000,00 € (onze mil euros), destinado a 

comparticipar as despesas efectuadas com formação e aquisição de equipamento de 

protecção individual, a distribuir do seguinte modo: 
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Associação Formação Equipamento de 

Protecção 

Individual 

Total 

Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Pinhal Novo 

1.500,00 4.000,00 5.500,00 

Associação dos Bombeiros Voluntários 

de Águas de Moura 

1.500,00 4.000,00 5.500,00 

Os presentes subsídios encontram-se cabimentados nos seguintes códigos das Grandes 

Opções do Plano: 

- Formação: 1.2.1.01.05 – 01.02.05/04.07.01 (3.000,00 €) 

- Equipamento de Protecção Individual: 1.2.1.01.04 – 01.02.05/08.07.01 (8.000,00 €).» 

 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro às Associações de 

Bombeiros Voluntários do Concelho para formação e aquisição de equipamento de 

protecção individual numerada 1/SMPC/24-2007 intervieram: 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que a proposta em apreço é um bom 

exemplo de como as questões podem ser tratadas nos timings certos. 

É do conhecimento geral que a Câmara Municipal de Palmela iniciou há alguns anos 

um processo conjunto com as três Corporações de Bombeiros Voluntários do concelho, no 

sentido de os Bombeiros puderem capacitar-se para responder ao que são os riscos de um 

concelho que não parou de crescer e de se desenvolver.  

Tem vindo a ser prática da Câmara Municipal de Palmela a atribuição de uma verba 

às Associações de Bombeiros deste concelho para aquisição de materiais de protecção 

individual. Fica satisfeito por ver os Bombeiros bem equipados para as funções que 

desempenham, garantindo, em simultâneo, a sua segurança. 

Expressa uma saudação de bem haja a todos os Eleitos que de há uns anos a esta 

parte têm contribuído para apetrechar o equipamento dos Bombeiros e, também, aos que 

têm dado continuidade à acção então iniciada.  

Acrescenta que nem todos os Municípios têm a capacidade de perceber que os 

Bombeiros são parceiros de caminhada em prol da prestação de um serviço às 

populações, sendo de realçar que o seu serviço é de socorro e auxílio às mesmas. 

A Sr.ª presidente corrobora as palavras do Sr. vereador Octávio Machado. 

        

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. 
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2 – Atribuição de apoio financeiro: 
 
PROPOSTA N.º 2/SMPC/24-2007: 
ASSUNTO: Formação e aquisição de equipamento individual: 
REQUERENTE: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Palmela: 
 

  «A salvaguarda da integridade física dos nossos bombeiros e a eficácia da sua 

actuação exigem, para além de outras condições, equipamento individual adequado e uma 

actualização técnica permanente, razão pela qual a Câmara Municipal garante anualmente 

a atribuição de subsídios destinados à formação e à aquisição de equipamento de 

protecção individual. 

Em face do exposto propõe-se, nos termos da alínea b) do n.º 4, do art.º 64.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 

atribuição de um subsídio no valor de 5.500,00 € (cinco mil e quinhentos euros), à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela, destinado a comparticipar 

as despesas efectuadas com formação e aquisição de equipamento de protecção 

individual. 

O presente subsídio encontra-se cabimentado nos seguintes códigos das Grandes 

Opções do Plano: 

- Formação: 1.2.1.01.05 – 01.02.05/04.07.01 (1.500,00 €) 

- Equipamento de Protecção Individual: 1.2.1.01.04 – 01.02.05/08.07.01 (4.000,00 €)» 

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

minuta. 
 
3 – Atribuição de apoio financeiro e aprovação de minuta de Protocolo de 

Colaboração: 
 
PROPOSTA N.º 3/SMPC/24-2007: 
ASSUNTO: Apoio financeiro para adaptação de viatura com plataforma 

elevatória (2.ª tranche): 
REQUERENTE: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Palmela: 
 

 «Através de deliberação aprovada na reunião pública de 20.12.2006, a Câmara 
Municipal assumiu o compromisso de financiar, até ao limite do orçamento apresentado – 
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cerca de 34.600,00 € –, a adaptação de uma viatura com plataforma elevatória doada à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela, de modo a transformá-la 
num veículo vocacionado para o combate a incêndios urbanos e industriais e salvamento 
de pessoas. 

Face aos limites orçamentais então existentes, foi deliberado conceder um subsídio 
no valor de 30.000,00 €, ficando o remanescente de ser atribuído no corrente ano, 
mediante a apresentação de documento justificativo da despesa efectuada e ainda, à 
celebração de um protocolo que permita a utilização do referido veículo para outros fins de 
interesse público, não decorrentes de acções de protecção civil. 

Em face do exposto, e tendo em consideração que foi apresentado documento 

justificativo da despesa efectuada, cujo montante é superior ao orçamentado, 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/02, de 11 de Janeiro: 

1. A atribuição de um subsídio no valor de 4.600,00 (quatro mil e seiscentos euros), à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela, destinado a 
comparticipar na transformação de uma viatura com plataforma elevatória em 
veículo vocacionado para o combate a incêndios urbanos e industriais; 

2. A aprovação da minuta do Protocolo de Colaboração que se junta em anexo 
passando a fazer parte integrante da presente proposta. 

O presente subsídio encontra-se cabimentado no código 1.2.1.01.02. das Grandes 
Opções do Plano, a que corresponde a classificação orçamental 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. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 
 

Orçamento 2007 e Grandes Opções do Plano 2007-2010: 
 
PROPOSTA N.º 1/DAF/24-2007: 
ASSUNTO: 7.ª alteração: 
 

 «A 7.ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano, tem como objectivo 

proceder a acertos finais nos documentos previsionais, dos quais se destacam: 
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Pessoal: Necessidade de reforçar a rubrica de encargos com saúde, destinada ao 

pagamento das comparticipações aos funcionários nas despesas de saúde e reembolsos à 

ADSE.  

Aquisição de Bens e Serviços: Neste capítulo da despesa efectuaram-se reforços 

destinados a pagamentos à AMARSUL resultantes de acréscimos de resíduos 

depositados; pagamento de encargos de cobrança devidos à administração central pela 

cobrança de impostos municipais e reparações da frota municipal. 

Aquisição de Bens de Capital: O reforço introduzido neste capítulo da despesa é 

destinado ao pagamento do 10.º auto da empreitada de “Reforço de abastecimento de 

água a Palmela”. São diminuídas as dotações das rubricas de suporte aos seguintes 

projectos: “Remodelação e beneficiação de diversos edifícios“ por atrasos face à 

programação inicial do atendimento municipal, nos Paços do Concelho; execução de obras 

de infra-estruturas em substituição de particulares e planos de ordenamento, cujos 

pagamentos não serão efectuados no presente ano económico. 

Transferências de Capital: reforço para fazer face a comparticipações municipais em 

investimentos efectuados pelas Associações de Bombeiros. 

O valor desta alteração é de 423.713 € (quatrocentos e vinte e três mil, setecentos e 

treze euros), representando 0,96% do Orçamento actual. 

Assim, e nos termos do Decreto-Lei n.º 54–A/99, de 22 de Fevereiro, propõe-se a 

aprovação da 7.ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano.» 

 

Sobre a proposta de 7.ª Alteração ao Orçamento 2007 e Grandes Opções do 

Plano 2007-2010 numerada 1/DAF/24-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa tece vários comentários, sendo que estes 

são enunciados do seguinte modo: 

1. A Câmara Municipal tem a possibilidade, de acordo com a lei, de utilizar este 

instrumento das alterações ao orçamento e adopta-o, efectivamente. A este propósito nada 

tem a opor, já que se trata de uma medida devidamente consagrada na lei. De todo o 

modo, tece o reparo à quantidade de alterações que ao longo do ano são efectuadas: e a 

presente proposta trata da 7.ª alteração ao orçamento 2007 e GOP 2007-2010, e sendo 

que o ano ainda não terminou, existe ainda a possibilidade de vir a propor-se a 8.ª 

alteração, à semelhança do que aconteceu no ano de 2006. 

2. Não resultando desta alteração um valor significativo (423.713 €), nem atinge 1% 

do valor do orçamento global, a mesma continua a mostrar alguns indícios que têm 

caracterizado as seis anteriores alterações e uma revisão que foram efectuadas no ano em 

curso. 
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3. Atendendo a que não houve um efectivo crescimento de funcionários para o 

quadro da C.M.P., não entende a razão do aumento da verba reportada a encargos com 

saúde. 

4. Empréstimo de 6.055.000 euros contraído pela Câmara Municipal: 

4.1. Quando foi pedido o empréstimo de 6.055.000 euros por parte da C.M.P. 

havia o compromisso de incorporar no orçamento em vigor o valor de 

2.100.000 euros. Essa verba foi incorporada com o objectivo de fazer face às 

obras de: Ampliação e remodelação E.B.1 de Pinhal Novo n.º 2 – Rua 

Salgueiro Maia (a verba não foi utilizada); Ampliação e beneficiações da 

E.B.1/JI de Cajados (a verba não foi utilizada); Infra-estruturas da rua 5 de 

Outubro – Quinta do Anjo (foi lançada a 1.º pedra para o início da obra há 

cerca de uma semana); Mercado Municipal de Pinhal Novo – Complexo de 

Serviços (segundo informação dada pelo Sr. vereador Adilo Costa poder-se-á 

dar início a esta obras até final do ano em curso); Arruamentos e Infra-

estruturas de Acesso à Escola E.B. 2/3 do Poceirão (obra concluída); Arranjo 

de Espaços Exteriores Quinta da Cerca e Encosta de S. João – Palmela (não 

chegou a iniciar-se); Reforço do Abastecimento de Água ao Pinhal Novo (nutre 

a ideia de que a verba disponibilizada em 2007 para a obra em causa não foi 

utilizada, a exemplo do que sucede com as empreitadas que antes descreveu, 

à excepção da de Arruamentos e Infra-estruturas de Acesso à Escola E.B. 2/3 

do Poceirão); e há cerca de mês e meio aprovou-se, em reunião de Câmara, a 

aquisição de dois terrenos (um de 20.000 euros e outro de 60.000 euros) para 

os quais não foi adiantada nenhuma informação. 

4.2. A 1.ª revisão orçamental, aprovada em 17.Abril.2007, veio incorporar 2,1 

milhões de euros do montante total do empréstimo de 6.055.000 euros.  

4.3. Numa observação ao orçamento inicial aprovado para 2007, a verba 

destinada para Aquisição de bens de capital soma o valor de 5.287.000 euros. 

Em face das alterações efectuadas ao longo do ano esta mesma rubrica vem 

resultar no valor total de 7.133.000 euros. Verifica-se que, dos 2.100.000 euros 

incorporados do empréstimo, houve dinheiro que foi canalizado para acções 

que não são as que foram definidas para o empréstimo aprovado. 

5. Em resultado do que antes expôs, gostava que lhe explicassem porquê, em que 

circunstâncias e com que perspectiva esta alteração foi feita.  

Em face da intervenção do Sr. vereador José Carlos de Sousa, a Sr.ª presidente 

começa por explicar que o reforço da rubrica de encargos com saúde, destinada ao 

pagamento das comparticipações aos funcionários nas despesas de saúde e reembolsos à 

ADSE, deve-se, essencialmente, ao acréscimo de mais consultas e exames médicos.  
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A propósito ainda deste assunto, e sem ter nenhum juízo de valor associado ao que 

vai referir em seguida, reverte em dizer que o facto de as pessoas terem passado a dispor 

de um equipamento privado (como é o Hospor) para fazer todo o tipo de exames que a 

ADSE comparticipa, fez disparar as despesas neste capítulo. A quantidade de facturas e 

recibos passados por esta instituição é algo que não é comparável com o que sucedia no 

passado. Felizmente que há a possibilidade de as pessoas puderem ser assistidas quando 

necessitam, e não é isso o que está em causa, mas esta situação acarreta um custo. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias acrescenta que o valor dos exames médicos 

também aumentou.  

Como informação adicional, a Sr.ª presidente refere que, no próximo ano realizar-

se-ão despesas que poderão ser consideradas significativas, devido aos concursos que a 

Câmara Municipal está a promover. Nesta medida, o próximo orçamento vai reflectir um 

aumento de custos com pessoal. Só o conjunto dos concursos que foram identificados 

recentemente, destinados a progressão na carreira, e que envolvem entre 180 a 190 

trabalhadores, têm associado um custo de 400.000 euros. No imediato resulta o aumento 

dos custos com a ADSE. 

Para as demais questões apresentadas pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa, a 

Sr.ª presidente dá a palavra ao director do Departamento de Administração e Finanças 

para as necessárias explicações  o que este fez.  

A Sr.ª presidente aproveita para fazer uma correcção à intervenção do Sr. vereador 

José Carlos de Sousa. Quando este menciona que foram canalizadas verbas do 

empréstimo para acções que não eram as que estavam destinadas,  esclarece, para 

salvaguarda desta questão, o seguinte: na tesouraria da Câmara Municipal não deu 

entrada nenhum valor deste empréstimo, na medida em que, só é efectuada a 

transferência das verbas para os investimentos a financiar no âmbito do empréstimo contra 

a comprovação dos autos de medição dos trabalhos que vão sendo apresentados à 

medida da realização das obras, obras estas que com excepção das infra-estruturas de 

acesso à Escola E.B. 2/3 do Poceirão ainda não se iniciaram 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa constata que, dos 2.100.000 euros 

incorporados para empregar nas obras para as quais o empréstimo de 6.055.000 euros foi 

contratualizado, foi despendido apenas o valor de 630.000 euros na empreitada de 

Arruamentos e Infra-estruturas de Acesso à Escola E.B. 2/3 do Poceirão. A este valor há a 

acrescer o total do valor gasto nos projectos referentes às empreitadas que se prevê 

serem lançadas no próximo ano e, tanto quanto julga saber, esse valor não perfaz a verba 

de 1.500.000 euros (verba esta que somada aos 630.000 euros efectivamente 

concretizados vai perfazer os 2.100.000 euros incorporados na 1.ª revisão orçamental). 

Desta forma, resulta um plafond ainda considerável de valor que transitará para 2008. 
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Aquando da apresentação da Prestação de Contas relativa ao ano de 2007 haverá a 

possibilidade de fazer uma análise cuidada sobre esta questão.  

O Sr. vereador José Carlos de Sousa como comentário final refere que: 

- A 7.ª alteração ao Orçamento e GOP 2007-2010 segue a mesma linha do que têm 

sido as alterações orçamentais propostas pela maioria do Executivo até ao momento; 

- É visível uma clara contenção dos custos com pessoal; 

- Na rubrica de Aquisição de bens e serviços não se nota contenção das despesas. 

Há uma derrapagem que ascende a mais de 1.300.000 euros. O défice a este nível tem 

implicações claras no desempenho da Câmara, na competente medida em que poderia 

converter verbas que são gastas (devido a deslizes) para investimentos que são 

necessários para as populações; 

- Atendendo a que não se verificam grandes alterações ao documento inicial, os 

Vereadores Socialistas vão manter a posição de voto que têm assumido até aqui neste tipo 

de propostas, à excepção da 6.ª alteração orçamental que conteve alterações mínimas e 

que se podem considerar como positivas, porque dessas alterações resultam benefícios 

para os munícipes. 

A Sr.ª presidente refere que vale a pena comentar um aspecto do que foi a 

intervenção do Sr. vereador José Carlos de Sousa antes da discussão que será encetada 

em torno da Prestação de Contas de 2007. E o seu comentário vai recair sobre os 

seguintes casos concretos: 

 Atendendo a que foram surgindo um conjunto de encargos que são cabimentados 

na rubrica de Aquisição de bens e serviços, devidos pela despesa relacionada com a 

manutenção da frota municipal (sem que tivesse sido possível prever tal situação, que se 

classificou como sendo de intervenção indispensável), verificou-se a necessidade de 

reforço de verba neste capítulo. 

 No conjunto da Aquisição de bens e serviços com o valor líquido de cerca de 

140.000 euros assume importância o pagamento à Amarsul (no valor de 86.150 euros) no 

âmbito da recolha de lixo. 

 Embora faça parte das Despesas correntes a verba destinada à assistência técnica 

e às aplicações informáticas, esta despesa está estritamente relacionada com a melhoria 

da prestação de serviço aos munícipes. 

 Há ainda outro encargo que não é muito relevante mas, ainda assim, faz parte das 

Despesas correntes: pagamento de encargos de cobrança devidos à Administração 

Central pela cobrança de impostos municipais, ou seja, para a Autarquia receber receitas 

que lhe estão cometidas pela lei em vigor e vêm transferidas das Finanças, a Câmara 

Municipal assume o pagamento do custo com este encargo. Em várias alterações 

orçamentais tem vindo a reforçar-se esta rubrica. 
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A Sr.ª presidente finaliza que já teve ocasião de referir, em vários momentos, que as 

Despesas correntes englobam acções que fazem parte do cômputo do que é a actividade 

da Câmara Municipal, nomeadamente no que respeita ao serviço quotidiano que presta às 

populações. Um exemplo de facto é a recolha do lixo. A despesa com este serviço é 

classificada nas Despesas correntes. O aumento desta rubrica deve-se, essencialmente, 

aos pagamentos à AMARSUL resultantes de acréscimos de resíduos depositados. 

A fim de adiantar uma informação a esta intervenção da Sr.ª presidente, o Sr. 

vereador José Charneira refere que os valores a pagar pela Autarquia de Palmela à 

AMARSUL só não são maiores, porque foi seguida uma orientação da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses (A.N.M.P.). Assim, não será pago o imposto no valor 

de 2 euros / tonelada de lixo, enquanto não for tomada uma decisão em contrário. O 

parecer solicitado pela A.N.M.P., neste âmbito, vem dar razão à posição dos Municípios e, 

adianta mesmo, que o imposto é inconstitucional. Se, porventura, a C.M.P. estivesse a 

pagar este imposto, o reforço de verba nesta alteração teria de ser superior ao proposto 

(86.150 euros). Adianta um dado: há medida que o sistema de recolha do lixo vai sendo 

aperfeiçoado, também se recolhem mais resíduos e a deposição em aterro encarece. Esta 

é a justificação que apresenta para a necessidade de reforçar esta rubrica. 

Existe, ainda, um outro imposto pelo qual a Câmara Municipal está a pagar cerca de 

5.000 euros/ano ao I.R.A.R. – Instituto Regulador de Águas e Resíduos, relacionado com o 

controle da qualidade da água. É assim que sucede: a Autarquia efectua o trabalho e 

depois tem de pagar a este Instituto para fiscalizar o trabalho. 

O Sr. vereador José Charneira conclui que ambos os impostos são ilegais. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa faz as seguintes observações:  

- A derrapagem não acontece da 6.ª para a 7.ª alteração orçamental.  

- O conjunto da Aquisição de bens e serviços soma o valor líquido de 

aproximadamente 140.000 euros, sendo que engloba o pagamento à Amarsul (no valor de 

86.150 euros). Se, efectivamente, as sete alterações efectuadas ao longo do ano fossem 

cada uma de 140.000 euros, perfazia-se o total de 980.000 euros num ano. 

- Sucede, porém, que para manter a “máquina” da Câmara em funcionamento, 

nomeadamente com a manutenção da frota municipal e demais encargos, resulta um 

avultado valor de despesa. 

 A Sr.ª presidente refere que não havendo mais intervenções, proceder-se-á à 

votação da proposta. 

 

 Submetida a votação a proposta da 7.ª Alteração ao Orçamento e Grandes 

Opções do Plano 2007-2010, foi a mesma aprovada, por maioria e em minuta, com o 
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voto contra dos Srs. vereadores José Braz Pinto e José Carlos de Sousa, e a 

abstenção do Sr. vereador Octávio Machado. 
 

V – DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO 
 

DIVISÃO DE TURISMO E ECONOMIA LOCAL: 

 

Pela Sr.ª presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

1 - Atribuição de apoio financeiro: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCA-DTEL/24-2007: 

ASSUNTO: 7.ª edição do Concurso de Vinhos da Península de Setúbal: 

REQUERENTE: CVR – Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal: 

 
 «A Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal, sediada em Palmela, 

desempenha um papel importante na certificação da genuinidade e qualidade dos vinhos 

da região, contribuindo para a sua notoriedade no mercado. 

À semelhança de anos anteriores, a Comissão Vitivinícola Regional da Península de 

Setúbal realizou a 7.ª edição do Concurso de Vinhos da Península de Setúbal, onde foram 

admitidos a concurso cerca de 110 vinhos produzidos na Península de Setúbal, sob a 

marca comercial “Vinhos de Qualidade Produzidos em Região Determinada”, “Vinhos 

Licorosos de Qualidade Produzidos em Região Determinada” (VQPRD e VLQPRD) e 

“Vinhos com Indicação Geográfica” (Vinhos Regionais). O concurso irá encerrar com a 

distribuição de prémios no dia 14 de Dezembro. 

Face ao exposto, e por forma a financiar algumas das despesas com o concurso e 

prémios, propõe-se, ao abrigo da alínea b) do n.º 4, do art.º 64.º, do Decreto-Lei 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição de um 

apoio financeiro no valor de 1.000,00 € (mil euros) à Comissão Vitivinícola Regional da 

Península de Setúbal.» 

 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro à CVR – Comissão 

Vitivinícola Regional da Península de Setúbal no âmbito da 7.ª edição do Concurso 

de Vinhos da Península de Setúbal numerada 1/DCA-DTEL/24-2007 intervieram: 

O Sr. vereador Octávio Machado é de opinião que a iniciativa em questão deve ser 

apoiada, embora considere que a visibilidade deste evento é muito reduzida em relação ao 

que o Concurso de Vinhos representa para a região.  
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Frisa que um evento com esta dimensão e para uma região que se afirma todos os 

dias pela qualidade dos seus vinhos, pelo investimento que muitos continuam a fazer nesta 

actividade extremamente importante para o concelho, merecia que se desse outra 

visibilidade ao mesmo. Sobretudo era importante empregar a capacidade de fazer com que 

as pessoas conseguissem concluir que a qualidade dos vinhos da Península de Setúbal se 

destaca pela excelência. Provavelmente o erro de não se conseguir ter a habilidade 

suficiente para dar a este evento a projecção que o mesmo merece não pode ser imputada 

ao exterior. Os viticultores que produzem os 110 vinhos que são apresentados a concurso 

só concorrem na certeza de que o seu produto tem qualidade e dignidade para estar num 

concurso de vinhos. Estes viticultores mereciam que se desse uma condigna visibilidade e 

um outro tipo de exposição à 7.ª edição do Concurso de Vinhos da Península de Setúbal. 

Ressalta que a comunicação social é um veículo extraordinário no contributo de 

impor os vinhos nesta região e, também, para fora desta. 

A Sr.ª presidente refere que, para este Concurso em concreto, no que se pode 

reportar ao plano institucional, a Câmara Municipal deve apoiar a iniciativa. Para além 

desta medida, a Autarquia deve continuar a fazer o que tem feito até à data, que é a 

promoção directa e indirecta dos vinhos do concelho em todos os momentos que se 

oferecem como oportunos. Aliás, tal acção é efectuada no âmbito da participação que a 

Câmara Municipal de Palmela tem na Associação de Municípios Portugueses com Vinhos 

(A.M.P.V.). Aproveita para informar que a sede da Associação será inaugurada na próxima 

semana.  

Acrescenta que a C.M.P. faz a promoção dos vinhos do concelho de Palmela, 

através de actos simbólicos, onde se aproveita o momento para fazer a oferta de vinhos e, 

ainda, através de um investimento realizado, que se inscreve no projecto “Rota dos 

Vinhos”. Este projecto tem a sua Casa Mãe localizada em Palmela. 

As acções antes enunciadas não são isoladas. 

O Município de Palmela está empenhado em contribuir para uma atitude mais activa, 

mais interveniente e, também, mais divulgadora dos vinhos produzidos no seu território.  

A Sr.ª presidente conclui que no plano institucional, a Autarquia deve continuar a 

fazer tudo o que esteja ao seu alcance para apoiar os que laboram na área vitivinícola, e a 

7.ª edição do Concurso de Vinhos da Península de Setúbal organizada pela Comissão 

Vitivinícola Regional tem, também, o objectivo da promoção deste produto. 

  

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

minuta. 
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PROPOSTA N.º 2/DCA-DTEL/24-2007: 

ASSUNTO: Despesas com a realização de várias actividades: 

REQUERENTE: Pal’Artes – Associação Cultural para o Desenvolvimento do 

Concelho de Palmela: 

 
«A Pal’Artes - Associação Cultural para o Desenvolvimento do  Concelho de Palmela 

é uma pessoa colectiva, de base associativa e sem fins lucrativos. Esta associação tem 

como objectivo promover e divulgar actividades culturais e artísticas, nomeadamente 

relacionadas com as artes e ofícios tradicionais, como a olaria, azulejaria, cerâmica 

artística, armaria, cestaria e tecelagem; ou ainda como as miniaturas de alfaias agrícolas e 

utilidades domésticas, a arte de trabalhar o ferro, o cobre e o latão, que constituem o 

património artesanal do Concelho de Palmela que há que preservar. 

Esta Associação pretende promover acções de animação sociocultural; fomentar a 

participação dos jovens, de forma a despertar-lhes o interesse para as várias áreas de 

expressão artística; executar e promover acções de divulgação que possam contribuir para 

o desenvolvimento dos seus associados; promover o intercâmbio com outras Associações 

congéneres, nacionais ou estrangeiras; promover a organização de encontros, convívios 

ou estudos relacionados com as artes; apoiar nos estabelecimentos escolares, nos 

diversos graus de ensino, o levantamento e divulgação de trabalhos artísticos. 

Com cerca de 57 associados, a Pal`Artes realizou em 2007 vários cursos de 

artesanato e artes decorativas, workshops e participou em diversas feiras, promovendo os 

trabalhos dos associados. Com o apoio da Junta de Freguesia de Palmela, surgiu a sede, 

onde se realizaram os referidos cursos. 

Esta Associação pretende, ainda em 2007/2008, criar um blog, um catálogo de 

artesanato e artes decorativas, adquirir um computador e uma mufla, para satisfazer as 

necessidades e o bom funcionamento da Associação. 

 Assim, face ao exposto, e por forma a fazer face às despesas com estas e outras 

actividades realizadas no ano de 2007 e a realizar no início de 2008, propõe-se, de 

acordo com o disposto na 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 no valor de € 1.000,00 (mil euros) à Pal`Artes – Associação Cultural para o 

Desenvolvimento do Concelho de Palmela.» 

  

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro à Pal’Artes – Associação 

Cultural para o Desenvolvimento do Concelho de Palmela numerada 2/DCA-DTEL/24-

2007 intervieram: 
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 O Sr. vereador José Braz Pinto efectua o seguinte pedido de esclarecimento: se há 

alguma ligação entre a Pal’Artes - Associação Cultural para o Desenvolvimento do 

Concelho de Palmela e a Adrepes - Associação para o Desenvolvimento Regional da 

Península de Setúbal, ao que a Sr.ª presidente responde que negativamente.   

O Sr. vereador José Braz Pinto pretende saber onde surgiu a sede, a que a 

proposta se refere.  

A Sr.ª presidente responde que a sede é na Rua Jaime Afreixo (nas instalações 

antigas da Junta de Freguesia de Palmela). O actual Executivo da Junta de Freguesia de 

Palmela cedeu o espaço e já se fizeram várias exposições de artesanato. 

 

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

minuta. 

 

2 – Alteração da data de realização do mercado periódico de Palmela: 

 

PROPOSTA N.º 3/DCA-DTEL/24-2007: 
 

 «O mercado periódico de Palmela realiza-se quinzenalmente, todas as terças feiras.  

Durante o mês de Dezembro estava previsto este mercado realizar-se no dia 11, 

dado que dia 25 é dia de Natal, dia em que todos os mercados municipais estão 

encerrados. 

 Face a esta ocorrência, e tendo ainda presente a proximidade da realização da Feira 

Anual de Palmela, a 8 de Dezembro, propõe-se, de acordo com o disposto na alínea d) do 

n.º 7, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, e de acordo com o art.º 36.º do Regulamento Municipal de Mercados e Feiras do 

Concelho de Palmela, a alteração da data de realização deste mercado, de 11 para 18 de 

Dezembro.» 

 

Sobre a proposta de Alteração da data de realização do mercado periódico de 

Palmela numerada 3/DCA-DTEL/24-2007 intervieram: 

A Sr.ª presidente dá a palavra à directora do Departamento de Comunicação e 

Atendimento para que intervenha e preste as devidas explicações sobre a razão de 

alteração da data deste mercado. A directora de Departamento fê-lo.  

O Sr. vereador Octávio Machado refere que o mercado períodico de Palmela tem 

assistido a um amplo desenvolvimento. 
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Devido aos espaços que o mesmo tem vindo a ocupar, fica dificultado ou mesmo 

impossibilitado o acesso para poder socorrer quem precise de assistência urgente. Seria 

bom que fossem tomadas medidas de precaução antes de acontecer algum acidente. 

A Sr.ª presidente afirma que a Câmara Municipal está atenta à situação de 

prevenção que o Sr. vereador Octávio Machado apresenta. 

  

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

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 
 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

 

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

 

Atribuição de apoio financeiro: 

 

PROPOSTA N.º 1/DEIS-DE/24-2007: 

ASSUNTO: Acção Social Escolar / Auxílios Económicos Directos (ano lectivo 

2007/2008) – 2.ª Fase: 

REQUERENTES: Agrupamento de Escolas de Marateca e Poceirão e 

Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela: 

 

 «A autarquia no âmbito da acção social escolar assegura, a todos os alunos do 1º 

ciclo do ensino básico da rede pública, um apoio financeiro para aquisição de livros e 

material escolar, designado por Auxílios Económicos Directos.  

 Este apoio destina-se a comparticipar as despesas dos alunos, inerentes à 

frequência da actividade escolar, o qual representa para uma população escolar 

desfavorecida economicamente, um papel importante no que se refere ao contributo para a 

diminuição do insucesso e absentismo escolar. 

 Os Auxílios Económicos Directos destinam-se às respectivas famílias, sendo os 

mesmos atribuídos aos Agrupamentos de escolas nos quais se inserem os 

estabelecimentos de educação e ensino onde os alunos se encontram matriculados.  

 Os requerimentos de auxílios económicos são analisados, usando como suporte o 

quadro normativo que regula a aplicação das medidas de acção social escolar. 

 A 22 de Agosto de 2007, procedeu-se à atribuição de apoios financeiros, no valor 

global de € 18.550,00 (dezoito mil, quinhentos e cinquenta euros), correspondente a uma 
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primeira fase deste processo, com base numa previsão de 530 alunos carenciados, 

considerando-se como valor unitário € 35,00 (trinta e cinco euros). 

 De acordo com o estipulado no n.º 1, do artigo 25.º, do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 

de Janeiro o Conselho Municipal de Educação, emitiu parecer favorável sobre a atribuição 

de um apoio no valor de € 40,00 (quarenta euros) a cada aluno considerado carenciado, 

ano lectivo 2007/2008. 

  Neste sentido, e em conformidade com a alínea d) 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: 

1. A atribuição de apoio financeiro no valor de € 40,00 (quarenta euros) a cada 

aluno considerado carenciado. 

2. A atribuição de apoio financeiro no valor global de € 2.760,00 (dois mil, 

setecentos e sessenta euros), correspondente a mais 34 alunos do 1.º ciclo do 

ensino básico, (15 do Agrupamento de Escolas de Marateca e Poceirão e 19 do 

Agrupamento Vertical de Palmela), e aos acertos relativos ao valor do apoio 

unitário, para o presente ano lectivo relativos a 180 alunos, o qual se destina aos 

Agrupamentos abaixo indicados: 

2.1.Agrupamento de Escolas de Marateca e Poceirão - € 1.250,00 (mil duzentos  e 

cinquenta euros); 

2.2. Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela - € 1.510,00 (mil quinhentos e 

dez euros).» 

 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro no âmbito da Acção Social 

Escolar / Auxílios Económicos Directos (ano lectivo 2007/2008) – 2.ª Fase numerada 

1/DEIS-DE/24-2007 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias considera ser importante fazer referência a uma 

questão levantada pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa numa anterior reunião de 

Câmara. Na altura, o Sr. vereador perguntou porque motivo, já há alguns anos, a verba 

relativa aos Auxílios Económicos Directos não era aumentada. Por si foi respondido que, 

no respeito pelo que era transmitido pelos professores, a verba de 35 euros seria suficiente 

para a compra dos livros essenciais. Verificou-se, este ano, um aumento significativo do 

valor dos livros, principalmente os destinados ao 4.º ano do 1.º ciclo do ensino básico. Foi 

importante esta observação por parte do Sr. vereador, que levou a que a Câmara 

Municipal apresentasse ao Conselho Municipal de Educação uma proposta para estimar 

por cada aluno carenciado um apoio financeiro, no valor de 40 euros, para o ano lectivo 

em curso. Esta proposta foi aceite pelo Conselho Municipal de Educação e resultou num 

aumento efectivo de 5 euros por aluno. 
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O Sr. vereador Octávio Machado intervém para comentar que este ano lectivo 

aumentou o número de crianças consideradas carenciadas comparativamente com o ano 

lectivo anterior. Este é um número que a todos deve preocupar e fazer reflectir. É um sinal 

de que as pessoas com carências têm vindo a aumentar no concelho de Palmela. É 

também um dado que reflecte a degradação em termos sociais deste concelho. Sendo que 

não é um valor muito significativo em relação ao ano passado, mas é, sem dúvida, um 

sinal que os mantém expectantes em relação ao futuro. É necessário usar de alguma 

capacidade de intervenção, no sentido de inverter a situação actual. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias concorda com o comentário do Sr. vereador 

Octávio Machado. 

Acresce que, além do apoio prestado em termos dos Auxílios Económicos Directos 

aos alunos carenciados há, ainda, o apoio alimentar para o qual a Câmara Municipal 

custeia as refeições. E também, no âmbito deste último apoio constata-se um aumento no 

número de crianças abrangidas pelo mesmo (este ano lectivo já somam 569 alunos). Esta 

situação deve-se a dois motivos: um ligeiro aumento da população escolar e o aumento 

das dificuldades das famílias. Os professores fazem, inclusivamente, menção a famílias 

que não apresentam documentos comprovativos para serem consideradas carenciadas, 

quando o são efectivamente (há uma carência que às vezes é envergonhada). Há 

realmente dificuldades objectivas das famílias e que nas crianças se vê reflectida ainda 

mais. 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 2/DEIS-DE/24-2007: 

ASSUNTO: Funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e 1.º 

ciclo do Ensino Básico (ano lectivo 2007/2008): 

REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 
«Com o objectivo de contribuir para a melhoria do funcionamento dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e ensino básico (1º ciclo) da rede pública, o 

Município de Palmela, em cada ano lectivo, disponibiliza verbas destinadas a este fim 

(encargos com consumíveis para computadores/fotocopiadoras/impressoras, conservação 

de equipamento diverso entre outras situações). 

  Este apoio considera os critérios abaixo indicados, e discrimina positivamente os 

jardins de infância e escola do 1º ciclo de lugar único, pela especificidade que uma turma 

com os quatro anos de escolaridade apresenta: 
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 - Jardim de Infância integrado em Escola de 1º ciclo – 400,00 € por turma 

 - Jardim de Infância de lugar único – 500,00 € 

 - Escola 1º ciclo – 200,00 € por turma 

 - Escolas 1º ciclo de lugar único – 275,00 € 

 - Jardim de Infância com Actividades de Animação e Apoio à Família – 

• Grupo entre 15 a 25 crianças – 30 € mensais 

• Grupo com menos de 15 crianças – 15 € mensais 

 Considerando a rede escolar concelhia, para o presente ano lectivo, e de acordo 

com a alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 

Lei n.º 5–A/02, de 11 de Janeiro, propõe-se a atribuição dos apoios financeiros abaixo 

indicados, no valor global de 39.715,00 € (trinta e nove mil, setecentos e quinze euros): 

 1. Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela – 16.420,00 € (dezasseis mil 

,quatrocentos e vinte euros): 

 . EB1/JI Aires ----------------------------------3.605,00 € (três mil e seiscentos e cinco euros) 

 . EB1 Algeruz-Lau e CAIC ----------------- 800,00 € (oitocentos euros) 

 . EB1 Brejos do Assa nº 1------------------ 600,00 € (seiscentos euros) 

 . EB1 Brejos do Assa nº 2------------------275,00 € (duzentos e setenta e cinco euros) 

 . EB1/JI Palmela nº 1 ------------------------ 2.400,00 € (dois mil e quatrocentos euros) 

 . EB1 Palmela nº 2 --------------------------- 1.400,00 € (mil e quatrocentos euros) 

 . EB1 Olhos de Água nº 2 ------------------400,00 € (quatrocentos euros) 

 . EB1 Olhos de Água nº 1 -----------------400,00 € (quatrocentos euros) 

 . EB1/JI Quinta do Anjo --------------------3.940,00 € (três mil, novecentos e quarenta 

euros) 

 . EB1/JI Cabanas ----------------------------1.200,00 € (mil e duzentos euros) 

 . EB1/JI Bairro Alentejano------------------1.400,00 € (mil e quatrocentos euros) 

 2. Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos – 15.845,00 € (quinze mil, 

oitocentos e quarenta e cinco euros): 

  . EB1 Batudes --------------------------------400,00 € (quatrocentos euros) 

 . EB1 Arraiados ------------------------------400,00 € (quatrocentos euros) 

 . EB1 Carregueira ---------------------------- 400,00 € (quatrocentos euros) 

 . EB1 Lagoa da Palha ----------------------400,00 € (quatrocentos euros) 

 . EB1 Palhota ---------------------------------400,00 € (quatrocentos euros) 

 . JI Vale da Vila -------------------------------1.070,00 € (mil e setenta euros) 

 . JI Terrim --------------------------------------500,00 € (quinhentos euros) 

 . EB1/JI Pinhal Novo nº1 -------------------3.070,00 € (três mil e setenta euros) 

 . EB1/JI Pinhal Novo nº 2 ------------------6.005,00 € (seis mil e cinco euros) 

 . EB1 Pinhal Novo nº 1 ---------------------1.600,00 € (mil e seiscentos euros) 

 . EB1 Pinhal Novo nº 2---------------------- 1.600,00 € (mil e seiscentos euros) 
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 3. Agrupamento de Escolas de Marateca e Poceirão – 7.450,00 € (sete mil, 

quatrocentos e cinquenta euros): 

. EB1 Águas de Moura nº 1 -----------------  800,00 € (oitocentos euros)  

. EB1/JI Cajados -------------------------------  1.335,00 € (mil, trezentos e trinta e cinco 

euros) 

. EB1 Fonte da Barreira ---------------------  400,00 € (quatrocentos euros) 

. EB1 Poceirão nº 1 ---------------------------  800,00 € (oitocentos euros) 

. EB1 Lagameças------------------------------  800,00 € (oitocentos euros) 

. EB1 Aldeia Nova Aroeira ------------------  400,00 € (quatrocentos euros) 

. EB1/JI Lagoa do Calvo ---------------------  800,00 € (oitocentos euros) 

. EB1 Forninho ---------------------------------  275,00 € (duzentos e setenta e cinco euros) 

. Pólos Itinerantes de Agualva de Cima e Forninho -------------- 400,00 € (quatrocentos 

euros) 

. Pólos Itinerantes de Fonte Barreira e Bairro Margaça ---------- 400,00€ (quatrocentos 

euros) 

 4. Jardim de Infância da Asseiceira -----1.040,00€ (mil e quarenta euros) * 

* Inclui despesas de encargos com pessoal – uma hora diária, até Março 2008 – no âmbito 

das actividades de Animação e apoio à família.» 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 3/DEIS-DE/24-2007: 

ASSUNTO: Programa de Apoio a Projectos de Escola (ano lectivo 2007/2008): 

REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 
«A Câmara Municipal de Palmela apoia os projectos dos estabelecimentos de 

educação e ensino do concelho, apostando num trabalho em parceria com a comunidade 

educativa, com vista a concretizar um plano de desenvolvimento de animação sócio-

educativa, consubstanciado nos princípios e compromissos expressos na Carta das 

Cidades Educadoras.  

O município e as escolas têm assumido em conjunto, parcerias de acção no 

desenvolvimento educativo do Concelho, procurando concretizar os seguintes objectivos: 

• Promover e apoiar o desenvolvimento de boas práticas no Concelho, procurando 

contribuir para a qualificação da educação e ensino; 
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• Promover o contacto das escolas entre si e com outros parceiros locais, numa 

perspectiva de valorização e optimização de recursos importantes no processo 

educativo; 

• Potenciar o desenvolvimento de actividades que promovam a participação das 

crianças e jovens na escola e na comunidade; 

• Promover e valorizar a produção de materiais, como espólio da escola e da 

comunidade, constituindo-se como recursos concelhios. 

 O Programa de Apoio a Projectos de Escola (PAPE) do Concelho de Palmela define 

como áreas de intervenção: informação e comunicação; arte; hábitos de vida saudável; 

participação, cooperação, desenvolvimento e interculturalidade; ambiente e património 

cultural.  

 No processo de apreciação das candidaturas de projectos de escola, a autarquia 

atendeu, igualmente, aos critérios de análise do referido Programa, a saber: envolvimento 

da população escolar nas fases de elaboração e concretização do projecto; cooperação 

entre escolas e/ou diferentes graus de ensino, da rede pública e/ou privada; relação escola 

/ comunidade; produção de materiais; avaliação do projecto e continuidade do mesmo. 

 No presente ano lectivo, a Câmara Municipal recepcionou 64 candidaturas, das quais 

8 não foram eleitas para apoio financeiro por não integrarem os critérios de análise 

anteriormente mencionados. 

 Dos 56 projectos propostos para apoio, 21 pertencem ao pré-escolar e 1.º ciclo do 

ensino básico da rede pública, 7 são do pré-escolar da rede solidária e 28 pertencem aos 

2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, correspondendo a 45 

estabelecimentos de educação e ensino e envolvendo um total de cerca de 7.900 alunos.  

 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 de apoio financeiro no valor global de € 28.207,00 (vinte e oito mil, duzentos e 

sete euros), o qual se destina a comparticipar despesas no âmbito dos projectos a 

desenvolver pelos estabelecimentos de educação e ensino concelhios, abaixo indicados: 

Educação Pré-Escolar – rede solidária: 

- Centro Social de Quinta do Anjo – “Eu, Tu e o Mundo” 

€ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco euros); 

- Centro Social de Lagameças – “Gerações … Rumo ao Futuro” 

€ 430,00 (quatrocentos e trinta euros); 

- Centro Social e Paroquial de Pinhal Novo – “Explorar o Universo” 

€ 610,00 (seiscentos e dez euros); 

- Centro Social de Palmela “A Árvore “ e “A Cegonha” – “Entre a Água e a Terra…o Fogo e 

o Ar…” 
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€ 662,00 (seiscentos e sessenta e dois euros); 

- Associação de Solidariedade Social de Brejos do Assa “Rouxinol” – “Artistas à 

Descoberta de Si – Crescer e Descobrir, Eu e os Outros” 

€ 680,00 (seiscentos e oitenta euros); 

- União Social Sol Crescente da Marateca “Os Cenourinhas” – “Cantar de Galo” 

€ 350,00 (trezentos e cinquenta euros); 

Agrupamento Vertical de Escolas de Marateca e Poceirão 

No valor global de € 6.064,00 (seis mil e sessenta e quatro euros), para apoiar os projectos 

do pré-escolar e do ensino básico, dos estabelecimentos que integram este agrupamento: 

- EB1 Fonte da Barreira e EPEI de Bairro Margaça e de Fonte da Barreira – “Alimentação 

Saudável, Dentes Saudáveis” 

€ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco euros); 

- EB1 Lagameças – “Comer para Crescer” 

€ 393,00 (trezentos e noventa e três euros); 

- EB1/JI Cajados – “A Escola, a Cidadania, o Ambiente e a Saúde” 

€ 617,00 (seiscentos e dezassete euros); 

- EB1 Poceirão n.º 1 – “Viver num Ambiente Saudável” 

€ 469,00 (quatrocentos e sessenta e nove euros); 

- EB1/JI Lagoa do Calvo – “O Livro – uma Janela Aberta para o Mundo” 

€ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois euros); 

- EB1 Águas de Moura n.º 1 – “Da Uva ao Vinho” 

€ 421,00 (quatrocentos e vinte e um euros); 

- JI Asseiceira – “Conhecer, Preservar, Viver” 

€ 257,00 (duzentos e cinquenta e sete euros); 

- EB1 Aldeia Nova de Aroeira, EB1 do Forninho e EPEI do Forninho e da Agualva de Cima 

– “TIC – um Olhar para o Futuro” 

€ 464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro euros); 

- Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos do Poceirão 

- “Crescer a Ler” – projecto de Agrupamento - € 436,00 (quatrocentos e trinta e seis euros); 

- “Feira Quinhentista” - € 500,00 (quinhentos euros); 

- “Arte-Eco” - € 549,00 (quinhentos e quarenta e nove euros); 

- “Vamos Ler, Vamos Conhecer” - € 605,00 (seiscentos e cinco euros); 

- “Clube Desportivo Escolar de Escalada e Multiactividades” - € 436,00 (quatrocentos e 

trinta e seis euros). 

Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela  

No valor global de € 6.423,00 (seis mil, quatrocentos e vinte e três euros), para apoiar os 

projectos do pré-escolar e do ensino básico, dos estabelecimentos que integram este 

agrupamento: 
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- EB1/JI Bairro Alentejano – “Comer Bem, Viver Saudável” 

€ 522,00 (quinhentos e vinte e dois euros); 

- EB1/JI Aires – “Ser Cidadão” 

€ 970,00 (novecentos e setenta euros); 

- EB1 Olhos de Água n.º 1 – “De Mãos Dadas por um Planeta Saudável” 

€ 232,00 (duzentos e trinta e dois euros); 

- EB1 Palmela n.º 2 – “Gestos Simples” 

€ 707,00 (setecentos e sete euros); 

- EB1/JI Quinta do Anjo – “Vamos Aprender a Aprender Mais” 

€ 800,00 (oitocentos euros); 

- EB1/JI Palmela – “A Nossa Terra…a Nossa Gente” 

€ 618,00 (seiscentos e dezoito euros); 

- EB1 Algeruz-Lau, CAIC Algeruz-Lau, EB1 Brejos do Assa n.º 1 e EB1 de Brejos do Assa 

n.º 2 – “1, 2, 3…Era uma Vez” 

€ 887,00 (oitocentos e oitenta e sete euros); 

- Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos Hermenegildo Capelo 

- “Vamos Ler, Ouvir e Construir…o Saber” – projecto de Agrupamento - € 581,00 

(quinhentos e oitenta e um euros). 

- “Com a Fotografia conhecer e Divulgar o Património de Palmela” - € 125,00 (cento e vinte 

cinco euros); 

- “Ilustrar para Comunicar” - € 227,00 (duzentos e vinte sete euros); 

- “A Escola e a Comunidade” - € 102,00 (cento e dois euros); 

- “A União Europeia – um Espaço em Construção” - € 520,00 (quinhentos e vinte euros); 

- “Natureza em Acção” – € 132,00 (cento e trinta e dois euros); 

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos 

No valor global de € 6.747,00 (seis mil, setecentos e quarenta e sete euros), para apoiar os 

projectos do pré-escolar e do ensino básico, dos estabelecimentos que integram este 

agrupamento: 

- EB1/JI Pinhal Novo n.º 2 – “Arte é Vida” 

€ 914,00 (novecentos e catorze euros); 

- Jardim de Infância do Terrim e Jardim de Infância de Vale da Vila – “Do Livro de Histórias 

à História das Coisas” 

€ 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove euros); 

- EB1 de Batudes, EB1 de Arraiados, EB1 de Carregueira, EB1 de Lagoa da Palha e EB1 

da Palhota – “Vasculhar Memórias” 

€ 707,00 (setecentos e sete euros); 

- EB1 Pinhal Novo n.º 2 – “Caramelos em Ponto de Rebuçado” 

€ 552,00 (quinhentos e cinquenta e dois euros); 
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- EB1/JI Pinhal Novo n.º 1 – “Conta-me e Encanta-me” 

€ 942,00 (novecentos e quarenta e dois euros); 

- EB1 Pinhal Novo n.º 1 – “Planeta Arco-Íris” 

€ 662,00 (seiscentos e sessenta e dois euros); 

- Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos José Maria dos Santos 

- “Comemoração dos 30 anos da Escola sede do Agrupamento” – projecto de 

Agrupamento - € 516,00 (quinhentos e dezasseis euros); 

- “Jornal Escolar” – projecto de Agrupamento - € 419,00 (quatrocentos e dezanove euros); 

- “Educação para a Saúde – Saúde+” - € 605,00 (seiscentos e cinco euros); 

- “A Outra Face da Escola” - € 317,00 (trezentos e dezassete euros); 

- “Ser Pessoa: Crescer em Atitudes e Valores” - € 520,00 (quinhentos e vinte euros); 

- “Histórias Soltas” - € 144,00 (cento e quarenta e quatro euros). 

Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Palmela 

No valor global de € 1.888,00 (mil oitocentos e oitenta e oito euros) para apoiar os 

seguintes projectos: 

- “Oficina de História” - € 130,00 (cento e trinta euros); 

- “Clube de Maquetismo e Bricolage – Os Engenhocas” - € 544,00 (quinhentos e quarenta 

e quatro euros); 

- “Comemorações do Ano Polar Internacional – Palmela em Mapas e Imagens” - € 524,00 

(quinhentos e vinte e quatro euros); 

- “Vamos ao Trabalho” - € 138,00 (cento e trinta e oito euros); 

- “Biblioteca Escolar / Centro Recursos Educativos” - € 552,00 (quinhentos e cinquenta e 

dois euros). 

Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Pinhal Novo 

No valor global de € 3.878,00 (três mil, oitocentos e setenta e oito euros) para apoiar os 

seguintes projectos: 

- “Cine-France” - € 472,00 (quatrocentos e setenta e dois euros); 

- “Ciência: Vamos Experimentar” - € 640,00 (seiscentos e quarenta euros); 

- “Conversa Entre Amigos” - € 736,00 (setecentos e trinta e seis euros); 

- “Planeta - Escola” - € 696,00 (seiscentos e noventa e seis euros); 

- “Da Escola aos Pólos” - € 814,00 (oitocentos e catorze euros); 

- “Oficina de Expressões” - € 520,00 (quinhentos e vinte euros). 

Educação Pré-Escolar – rede solidária: 

€ 3.207,00 (três mil, duzentos e sete euros)  
Código Orçamental: 09.02/04.07.01 

Código GOP: 2.1.1.04.01  

Educação Pré-Escolar, Ensino Básico e Ensino Secundário – rede pública

€ 25.000,00 (vinte cinco mil euros). 
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 Código Orçamental: 09.02/04.03.01 

 Código GOP: 2.1.1.04.01.» 

 

Sobre a proposta de Programa de Apoio a Projectos de Escola numerada 

3/DEIS-DE/24-2007 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias começa por explicar que de há uns anos a esta 

parte se tem vindo a criar critérios mais rigorosos para o apoio aos Projectos de Escola.  

Este programa envolve o trabalho dos técnicos da Autarquia com os professores das 

áreas a que os projectos respeitam. Os projectos apresentados são muito variados e ricos. 

Lamenta que não seja possível destinar uma verba de valor superior para apoiar um maior 

número de projectos. 

Em seguida, a Sr.ª vereadora Adília Candeias enumera, como exemplo, alguns dos 

projectos sem, contudo, ter a intenção de desvalorizar nenhum deles. Assim: 

- No Agrupamento Vertical de Escolas de Marateca / Poceirão vai desenvolver-se o 

projecto de “Comer para Crescer”. Podendo parecer um tema pouco importante, na 

realidade não é assim. Como informação, adianta que o início deste ano lectivo viveu 

momentos algo conturbados com o programa de alimentação escolar, fornecido de forma 

diferente do que se praticava e abrangendo todas as freguesias. A escola em causa teve, 

pela primeira vez, o refeitório dentro da escola e foi uma escola onde as crianças melhor 

se adaptaram. Tendo em conta o projecto escolhido “Comer para Crescer” e a 

aprendizagem que os alunos estão a fazer até no que toca à organização do espaço para 

colocação das mesas, sublinha-se o interesse do projecto. 

- A Escola E.B.1 de Águas de Moura escolheu o projecto “Da Uva ao Vinho”. Mais 

uma vez a escola vai integrar um projecto que pretende valorizar importantes actividades 

do concelho: a viticultura e a vitivinicultura. Estas actividades fazem parte do que são os 

valores desta terra. 

 - Os estabelecimentos de ensino de E.B.1 Aldeia Nova de Aroeira, E.B.1 do Forninho 

e EPEI do Forninho e de Agualva de Cima vão trabalhar no projecto “TIC – um Olhar para 

o Futuro”. Sendo esta zona muito carenciada tem em preparação várias respostas em 

termos sociais e culturais. As escolas estão apostadas em alertar os alunos para as novas 

tecnologias de informação (TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação). 

 - A Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos do Poceirão assume o projecto “Crescer a Ler”. É 

um projecto do agrupamento e está relacionado com as bibliotecas escolares e com o 

incremento da prática da leitura. A criação da rede de bibliotecas escolares do concelho 

contou com a comparticipação do Ministério da Educação. 

- A Escola E.B.1 Pinhal Novo n.º 2 definiu o projecto “Caramelos em Ponto de 

Rebuçado”. O “Caramelo” assume diferentes formas: o “Caramelo” do ponto de vista da 

denominação que se dá aos pinhalnovenses e o “Caramelo” doce para degustar. 
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- A Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos José Maria dos Santos tem definido como projecto 

de agrupamento “Comemoração dos 30 anos da Escola sede do Agrupamento”.  

- Por último, sublinha o projecto “Comemorações do Ano Polar Internacional – 

Palmela em Mapas e Imagens” da Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de 

Palmela. No âmbito do que foi o trabalho realizado no cômputo deste projecto propiciou-se 

a ida ao estrangeiro de alguns alunos. 

A Sr.ª presidente tece o reparo de que a Sr.ª vereadora Adília Candeias mencionou 

apenas alguns exemplos de um vasto conjunto, que a Câmara Municipal de Palmela está 

apostada em apoiar. 

O Sr. vereador José Braz Pinto classifica o trabalho desenvolvido em torno dos 

Projectos de Escola como extraordinariamente meritório. A proposta omite a informação 

sobre o número de alunos envolvidos, mas acredita que deve somar umas centenas. 

Tal como a Sr.ª vereadora Adília Candeias fez a enumeração de alguns dos 

projectos, também tem intenção de destacar alguns: 

- O projecto “Da Uva ao Vinho” da Escola E.B.1 de Águas de Moura é extremamente 

interessante e tem inerente a promoção do vinho. 

- O projecto “Ser Cidadão” da Escola E.B.1/J.I. de Aires. Considera fundamental que 

os alunos trabalhem neste tema. Cada vez mais as crianças têm necessidade de perceber 

o que é ser cidadão para se puderem livrar dos perigos que a sociedade lhes está a criar. 

Na medida em que a proposta menciona que das 64 candidaturas entregues na 

Câmara Municipal, 8 delas não foram eleitas para o apoio financeiro que agora se propõe, 

por não integrarem os critérios de análise, o Sr. vereador José Braz Pinto gostaria de 

saber: quais as candidaturas excluídas e a razão que motivou a sua eliminação.  

Face à intervenção do Sr. vereador José Braz Pinto, a Sr.ª vereadora Adília 

Candeias explica: 

 1. Os projectos eliminados respeitavam à Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino 

Básico de Palmela e à Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos Hermenegildo Capelo – Palmela. 

 2. De acordo com os critérios estabelecidos para este programa de apoio a projectos 

educativos, cada Escola Secundária de 2.º e 3.º ciclo não pode ter mais do que 6 

projectos. A Câmara Municipal tem procurado que os Conselhos Executivos dos 

Agrupamentos e no caso concreto das Escolas Secundárias pontuem os projectos que 

propõem candidatar. Como se tem de obedecer ao limite de 6 projectos e, também, por 

não haver a possibilidade de inscrever uma verba superior, verificaram-se as 8 exclusões. 

3. A pontuação para os projectos é feita no respeito por uma grelha que tem vindo a 

ser todos os anos aperfeiçoada com a opinião lançada pelos professores. A equipa 

designada para avaliação dos projectos é uma equipa multi-disciplinar de vários serviços 

da Câmara Municipal, e envolve pessoas da Divisão de Educação, da Divisão de Acção 
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Cultural, da Divisão de Bibliotecas, da Divisão de Património Cultural, da Divisão de  

Ambiente e Gestão do Espaço Público, da Divisão de Intervenção Social, do Gabinete de 

Apoio ao Consumidor e da Divisão de Desporto. 

Num olhar sobre os projectos transcritos na proposta, o Sr. vereador Octávio 

Machado refere que são muitos os que plasmam as preocupações da juventude em 

termos ambientais - “Viver em Ambiente Saudável” , “Conhecer, Preservar e Viver” e “De 

Mãos Dadas por um Planeta Saudável” -, e em termos do quotidiano das pessoas (que 

laboram a terra no cultivo da vinha e se dedicam à produção do vinho) - “Da Uva ao 

Vinho”.        

É desejável que todos, em conjunto, sejam capazes de trabalhar no sentido de 

proporcionar a estes jovens a realização dos seus sonhos. 

Em resposta a uma questão levantada pelo Sr. vereador José Braz Pinto, mais 

concretamente sobre o número de alunos envolvidos nos projectos de escola, a Sr.ª 

vereadora Adília Candeias refere que são cerca de 7.900 alunos. 

 

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 José Carlos de Sousa. 

 

PROPOSTA N.º 4/DEIS-DE/24-2007: 

ASSUNTO: Programa de Apoio a Projectos de Escola (ano lectivo 2007/2008): 

REQUERENTE: Fundação COI: 

 
«A Câmara Municipal de Palmela apoia os projectos dos estabelecimentos de 

educação e ensino do concelho, apostando num trabalho em parceria com a comunidade 

educativa, com vista a concretizar um plano de desenvolvimento de animação sócio-

educativa, consubstanciado nos princípios e compromissos expressos na Carta das 

Cidades Educadoras.  

O município e as escolas têm assumido em conjunto, parcerias de acção no 

desenvolvimento educativo do Concelho, procurando concretizar os seguintes objectivos: 

• Promover e apoiar o desenvolvimento de boas práticas no Concelho, procurando 

contribuir para a qualificação da educação e ensino; 

• Promover o contacto das escolas entre si e com outros parceiros locais, numa 

perspectiva de valorização e optimização de recursos importantes no processo 

educativo; 
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• Potenciar o desenvolvimento de actividades que promovam a participação das 

crianças e jovens na escola e na comunidade; 

• Promover e valorizar a produção de materiais, como espólio da escola e da 

comunidade, constituindo-se como recursos concelhios. 

 O Programa de Apoio a Projectos de Escola (PAPE) do Concelho de Palmela define 

como áreas de intervenção: informação e comunicação; arte; hábitos de vida saudável; 

participação, cooperação, desenvolvimento e interculturalidade; ambiente e património 

cultural.  

 No processo de apreciação das candidaturas de projectos de escola, a autarquia 

atendeu, igualmente, aos critérios de análise do referido Programa, a saber: envolvimento 

da população escolar nas fases de elaboração e concretização do projecto; cooperação 

entre escolas e/ou diferentes graus de ensino, da rede pública e/ou privada; relação escola 

/ comunidade; produção de materiais; avaliação do projecto e continuidade do mesmo. 

 No presente ano lectivo, a Câmara Municipal recepcionou 64 candidaturas, das quais 

8 não foram eleitas para apoio financeiro por não integrarem os critérios de análise 

anteriormente mencionados. 

 Dos 56 projectos propostos para apoio, 21 pertencem ao pré-escolar e 1º ciclo do 

ensino básico da rede pública, 7 são do pré-escolar da rede solidária e 28 pertencem aos 

2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário, correspondendo a 45 

estabelecimentos de educação e ensino e envolvendo um total de cerca de 7900 alunos.  

 Face ao exposto, e de acordo com a alínea b) do n.º4, 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 de apoio financeiro no valor de € 707,00 (setecentos e sete euros), o qual se 

destina a comparticipar despesas inerentes ao desenvolvimento do seguinte Projecto de 

Escola: 

 Fundação COI (pré-escolar, rede solidária) 

  “Era uma vez um Museu” - € 707,00 (setecentos e sete euros).» 

 

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 José Carlos de 

Sousa. 

 

 38



Acta n.º 24/2007 
Reunião de 05 de Dezembro de 2007 

Atribuição de apoio financeiro: 

 

PROPOSTA N.º 5/DEIS-DE/24-2007: 

ASSUNTO: Programa de Alimentação Escolar (ano lectivo 2007/2008): 

REQUERENTE: Sociedade Recreativa e Instrutiva 1.º de Janeiro de Lagoa do 

Calvo: 

 

«A Câmara Municipal de Palmela no exercício das suas atribuições e competências 

garante, aos alunos do 1.º ciclo e crianças da educação pré-escolar, da rede pública, o 

acesso a refeições através do desenvolvimento do Programa de Alimentação Escolar. 

Na EB1/JI de Lagoa do Calvo aquele programa concretiza-se nas instalações da 

Sociedade Recreativa e Instrutiva 1.º de Janeiro da Lagoa do Calvo. A parceria com a 

Colectividade verifica-se ao nível da cedência de espaço onde decorre o fornecimento de 

refeições, em tempo lectivo. 

Face ao exposto, e considerando a importância que esta parceria assume no 

contexto escolar e de acordo com a alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, propõe-se a atribuição de 

apoio financeiro no valor de € 2.000 (dois mil euros), que se destina ao pagamento de 

despesas inerentes à utilização do espaço, designadamente encargos com água, 

electricidade e conservação do mesmo e referente ao ano lectivo 2007/2008.» 

 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro à Sociedade Recreativa e 

Instrutiva 1.º de Janeiro de Lagoa do Calvo no âmbito do Programa de Alimentação 

Escolar (ano lectivo 2007/2008) numerada 5/DEIS-DE/24-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto salienta que a Sociedade Recreativa e Instrutiva 1.º 

de Janeiro de Lagoa do Calvo não é a única a trabalhar em parceria com a Câmara 

Municipal. Possibilita o acesso a refeições aos alunos do 1.º ciclo e crianças da educação 

pré-escolar da rede pública, no âmbito do Programa de Alimentação Escolar. 

Sublinha o quão importante tem sido o apoio desta colectividade, na medida em que 

propicia à Escola EB1/JI de Lagoa do Calvo melhores condições. 

Além do apoio ao programa antes mencionado, permite que as crianças façam 

ginástica na sala da colectividade.  

A exemplo do que já sucedeu, o Sr. vereador José Braz Pinto volta a lançar uma 

ideia que talvez possa ser considerada utópica, mas, ainda assim, pretende fazê-lo que é a 

de que seria interessante que houvesse cada vez mais participação das colectividades 

com as escolas. 
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A Sr.ª vereadora Adília Candeias esclarece que o apoio financeiro é para fazer face 

a despesas com água, electricidade e conservação do espaço (na hora do almoço). A 

Sociedade Recreativa e Instrutiva 1.º de Janeiro de Lagoa do Calvo funciona como um 

A.T.L. (Actividades de Tempos Livres) em colaboração com a escola. A colectividade em 

causa presta, também, uma colaboração mais alargada noutra área para a qual também 

conta com uma comparticipação da Autarquia. 

Há mais experiências de situações idênticas em desenvolvimento ou já 

desenvolvidas no passado com outras colectividades. Para estas parcerias puderem ser 

possíveis de concretização a Sociedade / Associação / Clube ou Grupo tem de estar a 

uma distância próxima da escola. Quando a distância entre a(s) escola(s) e a(s) 

colectividade(s) é maior, a solução que podia permitir a adopção desta medida acarretaria 

um maior número de auxiliares. Não é fácil, nem se torna possível, a partilha de recursos 

quando as auxiliares são insuficientes para fazer o acompanhamento das crianças. Um 

exemplo de uma situação em que as auxiliares são insuficientes é o da Escola E.B.1 de  

Lagameças. A estrada que as crianças têm de atravessar para a colectividade mais 

próxima tem imenso tráfego. Efectuou-se uma experiência, mas não resultou. Optou-se, 

então, por qualificar a escola. Foi, assim, montado um pavilhão na escola para ser possível 

fornecer as refeições. Ainda assim, a colectividade de Lagameças desenvolveu uma 

experiência muito interessante com a escola para ensino do folclore. O Rancho Folclórico 

de Lagameças embora seja um dos ranchos mais antigos do concelho não tinha um 

rancho infantil e foi, assim, formado o rancho infantil. É uma mais valia para todos. 

O Sr. vereador José Braz Pinto intervém, novamente, para salientar o 

extraordinário apoio que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela 

tem dado ao ceder as suas instalações para os alunos da Escola Secundária de Palmela 

conseguirem praticar ginástica. 

Acrescenta que no Bairro Margaça foi também constituído o Rancho Folclórico 

Infantil dos Académicos do Bairro da Margaça que é também composto por crianças da 

Escola E.B.1 do Bairro Margaça. 

Aproveita para referir o seguinte: esteve presente na cerimónia de inauguração do 

Rancho Folclórico do Bairro do Margaça e lamenta facto de não ter estado presente 

nenhum representante do Município, e as pessoas mostraram-se tristes por isso, até 

porque tinham endereçado um convite à Câmara Municipal. 

O Sr. vereador Octávio Machado refere a experiência do envolvimento das escolas 

do concelho com as colectividades, e que foi nesta reunião testemunhada pela Sr.ª 

vereadora Adília Candeias, concluindo o quão injusta foi a quebra do protocolo entre as 

colectividades de cultura e recreio de Palmela para o ensino da música e ensino escolar. 

Foi uma maneira injustificada e penalizadora da capacidade de união que existe entre 
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associativismo e as pessoas e a hipótese de as colectividades transmitirem os 

conhecimentos que têm no âmbito do ensino da música. 

Face à intervenção do Sr. vereador José Braz Pinto, a Sr.ª vereadora Adília 
Candeias esclarece que a Escola E.B.1 do Bairro da Margaça abrange crianças do pré-

escolar, é um jardim-de-infância itinerante (embora sejam em número de reduzido). 

Menciona que não lhe foi possível estar presente na inauguração do Rancho 

Folclórico do Bairro do Margaça (e talvez sobre este assunto o Sr. vereador Adilo Costa 

tenha algo a acrescentar). A população do Bairro do Margaça e as suas colectividades 

sabem que podem sempre contar com a Câmara Municipal de Palmela e, 

designadamente, com qualquer um dos Eleitos, nos bons e nos maus momentos. 

O Sr. vereador Adílo Costa refere que em regra da Autarquia está presente nos 

eventos mais importantes e mais destacados, e o evento em concreto é assumidamente 

considerado importante. De facto, a Câmara Municipal esteve na pré-apresentação e não 

pôde estar presente um Técnico da Câmara nem um Eleito na cerimónia de inauguração 

do Rancho Folclórico do Bairro do Margaça, porque à mesma hora aconteceu a 

apresentação do livro sobre património cultural do concelho de Palmela, houve essa 

coincidência. Não foi enviado nenhum Técnico da Autarquia à inauguração por respeito 

com o pré-aviso de greve da véspera que se prolongava até ao dia seguinte. Haverá, 

certamente, outras oportunidades de presenciar eventos do Rancho Folclórico do Bairro do 

Margaça e será com o maior gosto que vão estar presentes. 

 

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

 

VII – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 
 
SECÇÃO DE GESTÃO DE CONSUMOS: 
 
Pelo Sr. vereador José Charneira foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Consumo anormal de água: 
 
PROPOSTA N.º 1/DAI-SGC/24-2007: 
ASSUNTO: Tarifa de saneamento – liquidação: 
REQUERENTE: Jorge Alberto Pimenta C. Garcia: 
 

 «Através do ofício registado no passado dia 22 de Agosto último, o Sr. Jorge Alberto 

Pimenta Calado Garcia, com local de consumo sito na Rua Pedro Álvares Cabral Nº 7, 
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Urbn. Portais da Arrábida em Quinta do Anjo, solicitou a redução da tarifa de saneamento 

debitada nas facturas de água n.º 7001067259, referente a Maio/2007 e n.º 7001094882, 

referente a Agosto/2007, respectivamente com os valores de € 965,03 correspondente a 

296 m3 e € 662,78 correspondente a 221 m3. 

 Na reunião ordinária da Câmara Municipal de Palmela, realizada em 07/11/2007, foi 

deliberado proceder-se à redução da tarifa de saneamento debitada na factura de água n.º 

7001067259, referente a Maio/2007.  

 Por lapso dos serviços não constou na proposta então apresentada a redução da 

tarifa de saneamento relativa à factura n.º 7001094882, referente a Agosto/2007, com o 

valor de € 662,78, correspondente a 221 m3. 

 Nesse sentido e com base nos pressupostos então verificados, nomeadamente que 

tal acréscimo anormal de consumo foi devido à ocorrência de uma rotura que se verificou a 

cerca de 8 m do local do contador, na canalização predial, infiltrando-se a água no jardim.  

Considerando que, 

O consumo anormal de água naquele período foi proveniente de causas fortuitas e 

involuntárias; 

A tarifa de saneamento é apurada para efeitos de liquidação através do consumo 

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

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

águas residuais; 

De acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá incidir 

sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo do caudal na rede de 

drenagem de águas residuais. 

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

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

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

propõe-se que de igual modo se efectue a fixação do montante da tarifa de saneamento, 

relativa à factura n.º 7001094882, de acordo com a média de consumo de água apurada 

nos 12 meses anteriores à rotura a qual foi de 58 m3 mensais.» 

 

Sobre a proposta de Consumo anormal de água - tarifa de saneamento – 

liquidação, cujo requerente é Jorge Alberto Pimenta C. Garcia numerada 1/DAI-

SGC/24-2007 interveio: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que tem vindo em sucessivas reuniões de 

Câmara a emitir a sua opinião sobre as propostas de Consumo anormal de água - tarifa de 

saneamento – liquidação com especial incidência sobre o avultado volume de água que é 

desperdiçado.  
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Em relação a esta proposta em concreto, o Sr. vereador expressa como é 

importante evitar da parte dos serviços camarários a ocorrência deste tipo de lapsos, 

porque é sempre lamentável sujeitar propostas desta natureza a deliberação da Câmara. 

 

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. 

 

VIII – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

VIII.I. - DIVISÃO DE FINANÇAS E APROVISINAMENTO: 

 

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

 

Prestação de serviços na área de seguros – ano 2008: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAF-DFA/24-2007: 

 
«Em reunião de Câmara realizada em 05 de Julho de 2006, foi adjudicada, através 

de concurso público internacional, aberto por deliberação de Câmara de 21 de Dezembro 

de 2005, à empresa Império Bonança – Companhia de Seguros, SA, a prestação de 

serviços na área de seguros, englobando-se numa única carteira de seguros todos os 

riscos inerentes à actividade do Município. 

O contrato com aquela empresa foi celebrado em 07 de Novembro de 2006, pelo 

período de 12 meses, com início às 0 (zero) horas do dia 1 de Janeiro de 2007 e termo às 

24 (vinte e quatro) horas do dia 31 de Dezembro de 2007. 

Considerando que: 

1. O programa de concurso/caderno de encargos prevê a renovação do contrato, por 

períodos sucessivos de um ano, até ao limite máximo de três anos, tendo o custo 

estimado dos serviços sido considerado para efeitos do procedimento inicialmente 

adoptado; 

2. Os novos serviços estão de acordo com o projecto base; 

3. Não decorreram mais de três anos sobre a data da celebração do contrato inicial. 

Propõe-se, nos termos da alínea g) do n.º 1, do art.º 86.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, 

de 08 de Junho, a adjudicação à empresa Império Bonança – Companhia de Seguros, SA, 

da prestação de serviços na área de seguros para o ano 2008, anexando, para o efeito, 
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proposta apresentada por aquela empresa pelos montantes abaixo discriminados e que, 

no essencial, é idêntica à proposta inicial. 

 

Descrição Valor 

Ramo acidentes de trabalho   

Subscritores da CGA 109.926,60

Subscritores da Seg. Social 8.975,44

Sub-total 118.902,04

Ramo acidentes pessoais   

Bombeiros 12.432,16

Utentes das instalações desportivas 11.000,00

Programa "+60" 1.664,83

Ocupantes de viaturas 3.358,32

Sub-total 28.455,31

Ramo seguro automóvel 68.029,38

Ramo multi-riscos   

Máquinas 921,89

Edifícios administrativos e outros 27.055,71

Habitação 1.179,04

Sub-total 29.156,64

Ramo responsabilidade civil  24.600,89

TOTAL 269.144,26

 

Sobre a proposta de Prestação de serviços na área de seguros – ano 2008 

numerada 1/DAF-DFA/24-2007 intervieram: 
Da análise que fez à proposta e aos seus anexos (proposta da Companhia Seguros 

Império Bonança), o Sr. vereador José Braz Pinto efectua as seguintes observações: 

1. O ponto 1 da proposta menciona que “O programa de concurso/caderno de 

encargos prevê a renovação do contrato, por períodos sucessivos de um ano, até ao 

limite máximo de três anos, tendo o custo estimado dos serviços sido considerado 

para efeitos do procedimento inicialmente adoptado”. Podia entender-se, assim, que 

não havia necessidade de submeter nova proposta a aprovação, porque o contrato 

de prestação de serviços na área de seguros renovar-se-ia por períodos sucessivos 

de um ano, até ao limite máximo de três anos. Julga que a proposta pressupõe 

valores e, nesta medida, gostaria que lhe fosse dada a devida explicação. 

2. Conforme proposta apresentada pela Companhia de Seguros Império Bonança 

identifica alguns dos campos em que se verificam aumentos e relativamente aos 

quais gostava de ser esclarecido sobre a razão dos agravamentos: 
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- Nos Acidentes de trabalho – Subscritores da Caixa Geral de Aposentações tem 

uma nota de rodapé com o seguinte: “Vossa estimativa de Massa Salarial (14 

salários) para 2008”. Gostaria de ser esclarecido sobre o que significa esta anotação. 

Será que o número de acidentes de trabalho verificados ao longo do ano de 2007 foi 

tão significativo assim, que a Seguradora pretende reforçar a cobrança neste sector; 

- Nos Acidentes de Trabalho - Subscritores da Segurança Social a nota de rodapé é 

“Actualização da estimativa de 2007 com 2% de aumento”; 

- Nos Acidentes Pessoais – Ocupantes de Viaturas; 

- No Multi-Riscos Máquinas. Será que foram adquiridas mais máquinas ou 

registaram-se muitos acidentes com máquinas. 

O Sr. vereador Adílo Costa refere que podendo, eventualmente, não responder a 

todas as questões apresentadas pelo Sr. vereador José Braz Pinto, o director do 

Departamento de Administração e Finanças poderá completar o que se ofereça como 

necessário à melhor compreensão desta prestação de serviços.  

O Sr. vereador Adilo Costa efectua a sua intervenção nos seguintes termos: 

- No ramo Acidentes de trabalho, resulta que a massa salarial para 2008 é diferente 

da massa salarial do ano em curso. Acresce uma situação nova, que é o facto de o fundo 

de acidentes de trabalho representar, de acordo com a lei em vigor, 0,15% sobre a massa 

salarial e este valor tem de ser suportado pela Autarquia; 

- No ramo Multi-Risco – Edifícios administrativos e outros, verifica-se uma maior 

cobertura dos edifícios a segurar na competente medida pelo aumento dos imóveis; 

- No ramo Automóvel -, considerando a Seguradora Império Bonança a ausência 

relativa de sinistralidade da frota municipal da C.M.P., esta entidade não aumentará o 

prémio decorrente da actualização de capitais.   

Em seguida, o Sr. vereador Adilo Costa dá a palavra ao director do Departamento 

de Administração e Finanças para que preste os esclarecimentos julgados necessários ao 

melhor entendimento da proposta, o que foi feito. 

 

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

minuta. 

 

VIII.II. – DIVISÃO JURÍDICA: 

 

Pelo Sr. vereador Adílo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 
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Julgado de Paz de Palmela: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAF-DJ/24-2007: 

ASSUNTO: Agrupamento de Concelhos de Palmela e Setúbal – Protocolo: 

 
 «Considerando que: 

1. A Câmara Municipal de Palmela, no conhecimento do “Plano de Desenvolvimento 

da Rede de Julgados de Paz” apresentado pelo Ministério da Justiça, deliberou em 

12/09/2007 apresentar uma candidatura à criação de um Julgado de Paz no Concelho de 

Palmela, em articulação com o município de Setúbal.  

2. A candidatura à criação de um Julgado de Paz no Concelho de Palmela foi 

formalizada a Sua Excelência o Ministro da Justiça, em 24/09/2007. 

3. A criação do Julgado de Paz no Concelho de Palmela veio a ser viabilizada 

através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 172/2007, que deliberou criar quatro 

novos julgados de paz em 2007 e quatro julgados de paz em 2008, e divulgada 

publicamente pelo Ministério da Justiça em 04/12/2007.  

4. Por essa razão, torna-se necessário regular a instalação, organização e 

funcionamento do Julgado de Paz de Palmela, inserido no Agrupamento de Concelhos de 

Palmela e Setúbal, através do qual se possibilitará proporcionar à comunidade local uma 

maior celeridade na resolução de conflitos, e dessa forma aproximar a justiça da 

população. 

5. Para o efeito, foi proposta pelo Ministério da Justiça, em 04/12/2007, minuta de 

protocolo a celebrar entre o Município de Palmela e o Ministério da Justiça. 

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 64.º, n.º 4, alínea e) da Lei 169/1999, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se: 

- A aprovação pela Câmara Municipal de Palmela da referida minuta de protocolo, que 

se anexa.» 

 

Sobre a proposta de Julgado de Paz de Palmela - Agrupamento de Concelhos 

de Palmela e Setúbal – Protocolo numerada 1/DAF-DJ/24-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto congratula-se pelo facto de esta estrutura vir para 

Palmela. A sua intervenção relativamente à proposta em apreço é feita do seguinte modo: 

- Pretende saber se a notícia adiantada na comunicação social de que, até ao fim do 

ano em curso, entrava em funcionamento o Julgado de Paz de Palmela, pode ser 

efectivamente confirmada. Atendendo a que já corre o mês de Dezembro oferece-se-lhe a 

dúvida se tal será efectivamente possível. 

- Onde vai localizar-se o Julgado de Paz. 
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- Como resultado da leitura do protocolo, conclui que o Julgado cifrar-se-á como uma 

estrutura benéfica para o concelho, mas vai acarretar gastos avultados para a Autarquia. 

Os encargos são para: os consumíveis necessários ao funcionamento da secretaria, 

pessoal no serviço de atendimento e apoio administrativo, os custos com transportes 

públicos ou facultar transporte para os funcionários efectuarem as deslocações no âmbito 

do desempenho das suas funções, entre outros. Na cláusula terceira do protocolo 

enunciam-se as competências que cabem ao município de Palmela e nesta cláusula são 

tidos todos os encargos a que a Autarquia vai ter de corresponder.  

O Sr. vereador José Braz Pinto opina que a entrada em funcionamento do Julgado 

de Paz de Palmela redunda num benefício para a população em geral. Sem dúvida que a 

criação desta estrutura vai retirar muito do trabalho existente nos Tribunais e, 

simultaneamente, facilitar a resolução dos problemas. E como é do conhecimento geral, a 

justiça em Portugal é muito lenta e morosa. 

Para além do que antes referiu, o Julgado de Paz é um equipamento que vai 

engrandecer o concelho de Palmela e, neste sentido, merece da parte dos vereadores 

Socialistas a sua manifestação de congratulação. Tem a perfeita noção, assim como o seu 

Colega, Sr. vereador José Carlos de Sousa, que as verbas envolvidas para a entrada em 

funcionamento desta estrutura, assim como para a manutenção do seu exercício envolvem 

encargos volumosos para o Município de Palmela. 

O Sr. vereador Octávio Machado manifesta a sua satisfação pela celebridade com 

que este processo foi conduzido. 

Ressalta o quão importante vai ser o Julgado de Paz de Palmela para as 

populações. Sendo certo que também nutre uma certa apreensão pelos encargos a que a 

Autarquia vai ficar obrigada, contrapõe os benefícios que advirão para as populações / 

utentes, de um equipamento que é essencial do ponto de vista de servir os cidadãos. 

Como resposta às questões suscitadas pelo Sr. vereador José Braz Pinto, o Sr. 

vereador Adilo Costa refere que é evidente que não vai ser possível ter o Julgado de Paz 

a funcionar até final deste ano. 

Acrescenta que, desde uma reunião efectuada em 12 de Setembro último, que o 

Município de Palmela e o Ministério da Justiça têm contribuído para a melhor celeridade 

deste processo - criação e funcionamento do Julgado de Paz de Palmela -. As reuniões e 

os contactos têm sido sucessivos para que o processo se tornasse em realidade. 

Na próxima terça-feira (11.Dez.) a Sr.ª presidente do Município de Palmela vai 

assinar com o Sr. Ministro da Justiça o protocolo que agora se submete à aprovação da 

Câmara. Foi pedida a admissão deste ponto na Ordem do Dia da presente reunião 

exactamente pela urgência de que se reveste o cumprimento do prazo que se pretende 

para entrada em funcionamento do Julgado de Paz de Palmela. O timing definido deverá 

ser até final de Junho de 2008. 
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Sobre a localização deste equipamento, adianta que, a própria minuta de protocolo 

indica, sem fazer referência ao local concreto, que a mesma será na Vila de Palmela, 

freguesia de Palmela. 

Quanto aos encargos que o Município terá de fazer face, resulta que, a maior 

expressão desses custos será no primeiro ano (a previsão ascende a 120.000 euros), 

atenta a instalação do equipamento. Nos anos seguintes os encargos reduzir-se-ão. As 

despesas no âmbito do Julgado de Paz serão praticamente todas classificadas na rubrica 

de Despesas correntes e, depois os Srs. vereadores da Oposição virão certamente fazer o 

reparo face ao total que essa rubrica soma, mas na prática são despesas que servem o 

interesse da população. 

O Sr. vereador Octávio Machado sublinha uma questão que tem vindo a ser 

sublinhada em anteriores reuniões, é que a criação do Julgado de Paz não substitui o 

Tribunal de Palmela e, efectivamente, a Comarca de Palmela está criada, falta a 

implementação desta estrutura.  

Os serviços prestados no âmbito do Julgado de Paz não vão colidir com os do 

Tribunal que se pretende para Palmela. Um exemplo é o do Município do Seixal que possui 

um Tribunal e um Julgado de Paz. 

O Sr. vereador Adilo Costa menciona que 40% dos processos do Tribunal de 

Setúbal representam processos oriundos das populações do Município de Palmela. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa questiona sobre se a cláusula primeira da 

minuta do protocolo, com referência a que a localização do Julgado de Paz seja na sede 

do concelho, é uma imposição do Ministério da Justiça, ao que o Sr. vereador Adilo 

Costa responde que não é uma imposição do Ministério, mas é uma decisão do Município. 

O Sr. vereador Adilo Costa acrescenta que era intenção da Câmara Municipal 

sugerir algumas propostas de alteração ao protocolo, nomeadamente quanto à cláusula 

sexta, que define o prazo em que vigora o referido protocolo (um ano a contar da data da 

sua assinatura, susceptível de renovação automática por iguais períodos de tempo). A 

sugestão era a de que a renovação do protocolo seria feita por períodos de três anos. 

Como não se quis inviabilizar o modelo-tipo do Ministério, acabou por não ser feita 

nenhuma alusão nesse sentido. Contudo, e em caso de necessidade, a cláusula sétima do 

protocolo prevê que o mesmo possa ser objecto de revisão. 

Quanto à localização do Julgado de Paz na sede do concelho o Sr. vereador José 

Carlos de Sousa entende que a Vila de Palmela é mais deficientemente servida em 

termos de transportes do que, por exemplo, o Pinhal Novo. A tomada de decisão quanto à 

localização deste equipamento devia ser feita nos termos em enquadramento deste 

assunto. A instalação do Julgado de Paz na freguesia de Pinhal Novo revertia no mais fácil 

acesso dos cidadãos ao equipamento, mesmo para os que viriam das freguesias de 
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Poceirão, Marateca ou de Quinta do Anjo. A opção de Palmela trará custos para as 

populações, a manter-se a rede de transportes públicas que existe actualmente. 

Gostaria de saber se as instalações para funcionamento do Julgado de Paz vão ser 

alugadas ou compradas. 

A Sr.ª presidente começa por responder à questão colocada pelo Sr. vereador José 

Carlos de Sousa sobre a localização do equipamento. Assim: 

1. Parece razoável que um investimento deste tipo aconteça na sede do concelho, 

atendendo a que não existe mais nenhum equipamento desta natureza. Questão diferente 

seria, se existisse em funcionamento o Tribunal de Palmela localizado na sede do 

concelho e se se equacionasse de outra forma a localização deste Julgado de Paz, e por 

maioria de razão, relativamente a todas as freguesias, a opção da Autarquia de Palmela 

seria a freguesia do Pinhal Novo. Mas no contexto em que a questão se coloca é que se 

trata do primeiro equipamento neste domínio. 

2. Ainda sobre a decisão de localizar o equipamento, e sendo verdade que a 

freguesia de Palmela é mais deficientemente servida em termos de transportes públicos do 

que o Pinhal Novo, deve-se ponderar o assunto noutros termos: em que medida a 

instalação do Julgado de Paz  em Pinhal Novo poderia facilitar a vida às pessoas quando 

todos os outros serviços centrais estão a funcionar em Palmela (um exemplo: Repartição 

de Finanças). 

Conclui que a questão da localização é discutível. De todo o modo, é sempre 

possível reequacionar o assunto. 

A Sr.ª presidente refere que tem a acrescentar um outro argumento. Tem estado a 

ouvir atentamente os Srs. vereadores, e há uma questão muito pertinente que foi a 

chamada de atenção do Sr. vereador José Braz Pinto indiscutível, sem dúvida, 

relativamente ao encargo que vai acarretar para a Câmara Municipal a instalação e 

funcionamento deste equipamento. Crê que todos os Srs. vereadores devem estar cientes 

desta situação.   

O facto de a Câmara Municipal de Palmela ter aderido tão prontamente a este 

projecto, prende-se com o que os Srs. vereadores também já disseram, e que é a certeza 

de se estar a criar um nova comodidade à população. O Sr. vereador Adilo já adiantou a 

informação de que 40% dos processos do Tribunal de Setúbal dizem respeito ao concelho 

de Palmela, sendo que uma grande percentagem desses processos pode ser tratada no 

Julgado de Paz.  

A Sr.ª presidente sublinha ainda o seguinte: este não é um projecto que o Ministério 

da Justiça trate com muita celeridade e generosidade. Este é um projecto que as Câmaras 

Municipais aceitam com o alerta devido de que, mais uma vez, estão a fazer algo que não 

é da sua responsabilidade. E a Câmara Municipal de Palmela só aceita esta situação, na 

medida em que é inevitável que o equipamento vai facilitar a vida das populações. Mas a 
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situação é perversa, porque indirectamente a Autarquia está a assumir responsabilidades 

que não são suas. As Câmaras Municipais não têm responsabilidade de fazer o que quer 

que seja em matéria de justiça. Como tal, custear instalações, funcionários, transportes, 

entre uma série de incumbências tem, somente, o pressuposto último de servir melhor os 

cidadãos. O Julgado de Paz de Palmela é um presente para a população do concelho, 

mas é uma atitude perversa na relação entre o Estado Central e a Administração Local. 

Não pode expressar-se de outra forma que não esta. E, aquando da assinatura do 

protocolo é sua intenção dizer que é inevitável aceitar este desafio, porque contribui para 

resolver o problema da população do Município de Palmela, mas deve haver uma atitude 

mais consciente relativamente às politicas centrais e, neste caso, às opções do próprio 

Governo e da Administração Central para que cada um assuma as suas 

responsabilidades. Esta é uma das situações que a Câmara Municipal de Palmela aceita, 

mas não deixa de reclamar.  

Ainda sobre a localização do equipamento, o Sr. vereador Octávio Machado refere 

que não deixa de ser de todos conhecido que o Pinhal Novo tem mais e melhores 

acessibilidades do que Palmela mas, provavelmente, a instalação do Julgado de Paz na 

sede do concelho pode ser usada para que se possa confrontar os responsáveis pela 

necessidade de reequacionar a rede de transportes públicos existentes. É uma questão 

que poderá ser apresentada à Administração que gere os transportes públicos rodoviários 

no concelho. 

Em sua opinião, e como resultado da instalação do Julgado de Paz, vai beneficiar-se 

o concelho no seu todo.  

 

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

minuta. 

 

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 
 

1. Sr. José Cardoso – Presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de 

Águas de Moura: 
Refere que ouviu atentamente a reunião de Câmara e pôde testemunhar as 

dificuldades que o Município atravessa. Nestes termos, considera que vir a esta reunião 

para falar no investimento da Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura 

não vai mencionar que seja constrangedor mas, em certa medida, causa-lhe algum 

incómodo. Continua a sua intervenção nos seguintes moldes: 

A Sr.ª presidente da Câmara Municipal de Palmela tem sido testemunha, ao longo 

dos anos, do trabalho que a Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura 
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tem levado à prática para que a obra do novo quartel seja uma realidade e se inicie. 

Finalmente, num grupo constituído por 40 Corporações de Bombeiros, a Associação dos 

Bombeiros Voluntários de Águas de Moura foi uma das quatro Corporações seleccionadas 

para execução da obra do novo quartel para esta Corporação.  

No passado dia 31 de Outubro, a Associação a que preside recebeu o Contrato-

Programa proposto pelo Governo. Em conversações encetadas com a Sr.ª presidente da 

Câmara conseguiram marcar a assinatura do referido Contrato-Programa para o próximo 

dia 09, que entretanto veio a ser desmarcada, porque os serviços camarários entenderam 

por bem a efectivação de algumas alterações. 

Tem vindo a ser questionado sobre o desenvolvimento deste processo. Como a sua 

capacidade de resposta é relativamente pequena e como, certamente, a Sr.ª presidente da 

Câmara Municipal vai honrá-los com a sua presença no próximo dia 08 (sábado) e se, 

nessa ocasião, lhes pudesse adiantar a data de assinatura do Contrato-Programa, esta 

notícia seria recebida pelos Bombeiros como uma prenda de Natal. Embora perceba 

perfeitamente que o aval para construção do novo quartel dos Bombeiros Voluntários de 

Águas de Moura tenha chegado na pior altura (período em que a Câmara Municipal estava 

envolvida com a elaboração do orçamento municipal e teve a seu cargo a tomada de 

decisões complicadas), refere que aguarda ansiosamente por uma resposta. A Associação 

de Bombeiros a que preside tem feito tudo o que está ao seu alcance para colaborar com a 

Câmara Municipal de Palmela. 

Ressalta que a Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura tem 

conseguido, ao longo do tempo, economizar algum dinheiro para puder agora 

comparticipar em mais de 40% no custo desta obra, sendo evidente que estão a contar 

com um edifício que vai ser pertença desta Associação de Bombeiros. Como há cerca de 

dois anos, a Associação dos Bombeiros de Águas de Moura foi sensibilizada pela Câmara 

Municipal para as restrições orçamentais que a Autarquia teria de fazer face, esta 

Corporação tem feito um esforço muito grande por forma a conseguir captar outras fontes 

de receita. Como todos devem compreender os Bombeiros não têm uma actividade 

rentável, tudo o que conseguem é à custa de muito sacrifício e dedicação dos Bombeiros e 

da sua Direcção. Aproxima-se o final do ano e o que os Bombeiros Voluntários de Águas 

de Moura desejam veementemente que a Sr.ª presidente do Município lhes pudesse 

adiantar a data da assinatura do Contrato-Programa para execução do novo quartel para 

os Bombeiros, sendo que o que os Bombeiros mais gostam de receber é o reconhecimento 

pelo trabalho que fazem. 

Adianta que, num acordo efectuado entre a Associação dos Bombeiros Voluntários 

de Águas de Moura e o anterior presidente do Município de Palmela, Sr. Carlos de Sousa, 

e que sempre foi assumido pelo executivo camarário em exercício, esta Associação 
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colocou à disposição da Câmara Municipal as instalações que vão desocupar quando o 

novo quartel estiver construído.  

 

2. Sr. José Romão: 
Na pessoa da Sr.ª presidente cumprimenta todos os presentes.  

Vai intervir na qualidade de presidente do Clube Desportivo e Recreativo do Padre 

Nabeto e como representante da Associação de Moradores e Amigos do Bairro do Padre 

Nabeto. 

• Como presidente do Clube Desportivo efectua a sua intervenção. Assim: 

É morador no Bairro do Padre Nabeto há já 27 anos e tem sido tomado como 

inoportuno nas reuniões em que participa, embora a sua intenção seja sempre a de 

colaborar. Enumera as seguintes questões: 

- Bica para beber água – No Verão passado deixou de funcionar a bica para beber 

água. Pede para ser feito o arranjo da mesma. 

- Lixo – Urge que a recolha do lixo seja feita com maior regularidade. 

- Campo de futebol - Apresenta buracos no piso e existem ferros ferrugentos que 

devem ser removidos para evitar acidentes. 

- Luz - A instalação eléctrica tem mais de 20 anos e a iluminação é insuficiente no 

Clube Desportivo. Pede para ser feita a sua substituição.. 

- Telhado por cima do palco – As telhas estão soltas. Solicita intervenção para que 

não haja nenhum percalço com uma telha a cair em cima de alguém. 

• A pedido do presidente da Comissão de Moradores e Amigos do Bairro do Padre 

Nabeto efectua a seguinte intervenção, sendo que o presidente desta Comissão de 

Moradores já entregou uma exposição na Câmara Municipal sobre os assuntos que vai 

mencionar: 

- A paragem do autocarro não está em condições de as pessoas se resguardarem da 

chuva, porque não possui protecções laterais, existe unicamente um telhado. Solicita a 

colocação de protecções laterais. 

- Onde se localizava a sede do Clube está um autêntico “mamarracho”, as aves de 

rapina caem ali, e já  apareceu uma pessoa a dizer que o edifício era de um seu familiar. 

- Receitas que revertem para a Câmara: 

Existe um andar que todos dizem pertencer à Câmara, mas ao certo ninguém sabe 

confirmar este dado. Ao que parece existe um pretendente ao imóvel: o herdeiro do 

urbanizador advoga que o andar é seu e, em determinada hora da noite, foi interpolar a 

pessoa que está a habitar o imóvel para sair, porque ele iria precisar do andar. Pretende 

saber se esta situação está legalizada?  

Estão 6 lotes de terreno hipotecados aos herdeiros do urbanizador a favor da 

Câmara Municipal de Palmela. Agora veio um senhor de Vila Nova de Ourém apresentar 
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documentos comprovativos da compra dos terrenos e está a proceder à venda dos lotes 

pelo valor total de 300.000 euros. A Autarquia está com um problema por resolver, na 

medida em que as infra-estruturas que cabem executar apresentam-se com uma verba 

superior à do valor dos lotes. 

Finaliza que veio a esta reunião de Câmara apresentar uma série de questões e 

tenciona apresentar-se na próxima reunião para acolher as correspondentes respostas por 

parte do Executivo.   

 

 Relativamente à intervenção do Sr. José Cardoso, presidente da Associação 

dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura, a Sr.ª presidente responde do 

seguinte modo: 

 Está ciente da preocupação que apresenta e que é também a da Câmara Municipal 

de Palmela. 

Adianta que a Autarquia está a fazer tudo o que é possível para resolução do 

assunto. Há questões formais relacionadas com o contrato-programa que têm de ser 

acauteladas, nomeadamente que se descrevem como sendo de natureza administrativa e 

técnica, mas que não se podem ultrapassar. 

Decorreram muitos anos até efectiva tomada de decisão sobre a construção do novo 

quartel dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura e não se pode agora, 

precipitadamente, e sem acautelar todas as situações, subscrever o contrato-programa. 

Contudo, espera poder vir muito brevemente a adiantar uma data para que a assinatura do 

documento seja uma realidade. A Câmara Municipal está muito empenhada na resolução 

desta situação. 

  

Relativamente à intervenção do Sr. José Romão, a Sr.ª presidente responde do 

seguinte modo: 

Provavelmente que algumas das situações apresentadas na exposição que 

entregaram na Câmara Municipal não têm uma resolução simples.  

Sem prejuízo da intervenção que foi efectuada pelo Sr. José Romão, que aproveita 

para sublinhar como interessante e valorizando a sua presença e participação na reunião, 

considera que os assuntos apresentados por este munícipe podem ser tratados com mais 

rigor numa reunião entre os interessados e os serviços camarários. Esta reunião será 

devidamente agendada. 
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3. Sr.ª Maria Guerreiro: 

Viveu fora do país. É enfermeira e exerceu a sua profissão (em cirurgia), durante 35 

anos, na Alemanha. Sempre que veio a Portugal assistiu a cenas muito tristes e 

lamentáveis. E passa a descrever: 

- Em Abril.2003,, um seu vizinho com 27 anos de idade, morreu devido a um enfarte. 

Na sua maneira de ver, a pessoa em causa não foi devidamente assistida pelos 

Bombeiros. Dirige-se ao Sr. vereador Octávio Machado enquanto pessoa responsável 

pelos Bombeiros de Palmela. Está disposta a avançar com a exposição deste caso, porque 

não está bem que se mande chamar uma ambulância do INEM (Instituto Nacional de 

Emergência Médica) e que apareça uma ambulância com dois Bombeiros. Preza muito os 

Bombeiros, mas como não têm condições também não podem fazer milagres. 

- Em 2005, quando tornou a Portugal sucedeu uma situação idêntica: um senhor 

morreu no Bairro do Padre Nabeto, por falta de materiais dos Bombeiros, que aparecem 

sem método. 

- Este ano voltou a Portugal. Há cerca de dois meses é chamada por uma senhora 

para prestar assistência a uma pessoa (e viu que já não se podia fazer nada). De todo o 

modo, a filha da pessoa em causa pediu ao INEM para mandar uma ambulância com 

médico e enfermeiro, devidamente apetrechada com um desfibrilador, porque a sua mãe 

estava a ter um enfarte. Sucede que apareceu uma ambulância com Bombeiros mas sem 

médico nem material para prestar socorro. 

Considera lamentáveis as situações que descreveu e está disposta a apresentar e 

denunciar estes casos ao Ministério da Saúde. 

 

Relativamente à intervenção da Sr.ª Maria Guerreiro, a Sr.ª presidente responde 

do seguinte modo: 
Considera que as preocupações apresentadas têm toda a razão de ser, mas não 

estão relacionadas com as responsabilidades que cabem à Câmara Municipal. 

Esclarece que o Sr. vereador Octávio Machado assume nesta Autarquia os pelouros 

de Saúde (que não tem intervenção nas situações que descreveu), Iluminação Pública e 

Cemitérios e não exerce funções na Câmara Municipal de Palmela, enquanto presidente 

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela.  

O problema relacionado com as três situações que a Sr.ª Maria Guerreiro apresenta 

tem a ver, essencialmente, com as respostas que devem ser dadas pelo INEM e pelo 

Ministério da Saúde, até porque os Bombeiros do concelho de Palmela fazem o que 

podem e até o que não podem. Os Bombeiros não têm obrigação de acudir nas situações 

referidas, nomeadamente quando é feita a identificação e a triagem pelo INEM. 
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Aconselha a Sr.ª Maria Guerreiro a elaborar uma exposição detalhada dos casos 

concretos que aqui expôs e a remetê-la ao INEM (Instituto Nacional de Emergência 

Médica). 

 

IX – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 
 Cerca das vinte horas e quinze minutos, a Sr.ª presidente declarou encerrada a 

reunião, da qual se lavrou a presente acta, que eu, José Manuel Monteiro, director do 

Departamento de Administração e Finanças, redigi e também assino. 

 

A presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

O director do Departamento 

 

José Manuel Monteiro 
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