
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 21/2007: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO 

DE 2007: 

  No dia dezassete de Outubro 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 na sala. 

 Informações: 

 A. 2.º Encontro Nacional sobre “Orçamentos Participativos”: 

A Sr.ª presidente refere que teve lugar ontem em Palmela uma reunião de trabalho 

dinamizada pela Câmara, que envolveu diversos municípios do País e teve como objectivo 

iniciar a preparação do 2.º Encontro Nacional sobre Orçamentos Participativos e 

experiências de participação dos cidadãos na vida local. Estiveram presentes os 

municípios de Batalha, Beja, Castelo de Vide, Faro, Santiago do Cacém, Serpa, Sesimbra, 

São Brás de Alportel, Vila Real de Santo António e a Junta de Freguesia de Carnide 

(Lisboa) tem também tem um projecto de “Orçamento Participativo”.  

Foram debatidos os objectivos do Encontro e o modelo, e a data foi fixada para o 1.º 

trimestre de 2008, provavelmente durante o mês de Março, a ter lugar em Palmela. Foi 

constituída uma Comissão Organizadora do Encontro para desenvolver os trabalhos 

preparatórios do encontro. 
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Recorda que esta reunião vem na sequência do 1.º Encontro Nacional sobre 

“Orçamentos Participativos”que teve lugar em São Brás de Alportel. No 2º encontro 

organizado por Palmela irá ser lançado um desafio a toda a população para participar 

nele.  

 

B. Preparação das Grandes Opções do Plano para 2008-2011 – Projecto do 

“Orçamento Participativo”: 

A Sr.ª Presidente refere que falando de participação queria dizer que estando a iniciar-se 

o período de preparação das grandes opções do plano e do orçamento para o ano de 

2008, para além de todas as outras reuniões que naturalmente deverão ser feitas entre o 

executivo e os serviços municipais, entre o executivo e as juntas de freguesia, para além 

de todas essas reuniões vão ainda ser realizadas as habituais reuniões com a população 

e, portanto, fica desde já feito o convite para a primeira reunião que deverá acontecer já 

no dia 29 de Outubro. Esta primeira reunião será também um colóquio sobre os desafios à 

participação de todos para o desenvolvimento do concelho, onde s e irá falar do projecto 

orçamento participativo da sua metodologia, dos seus calendários, mas também sobre 

outros projectos relacionados com a participação relacionados com o desenvolvimento do 

concelho em relação se apela à participação de todos os cidadãos. O calendário é longo, 

vai ser distribuído com detalhe, mas pode já informar que os debates públicos sobre o 

orçamento e as grandes opções do plano vão acontecer no dia 5, 8, 9,12,13,15, 16, 19, 

20, 23, 26 de Novembro. 

 

C. Conferência Europeia sobre Indústria Automóvel: 

A Sr.ª presidente refere que vai ter lugar, também, em Palmela já no próximo dia 29 

de Outubro, na biblioteca a “Conferência Europeia - Indústria Automóvel -, Competitividade 

e Futuro”. Esta conferência corresponde ao culminar de um projecto desenvolvido em 

parceria com outras regiões da Europa, nomeadamente com a região de Navarra em 

Espanha, e Basílica em Itália, e que diz respeito ao projecto ICARO, um projecto europeu 

que tem como objectivo experimentar, discutir, difundir estratégias regionais para lidar com 

este novo contexto de grande competição em relação ao sector automóvel. Este projecto 

tem vindo a ser liderado pelo FIAPAL, Fórum da Indústria Automóvel de Palmela, e a 

conferência vai ter como destinatários as empresas, os trabalhadores, as empresas do 

sector automóvel, e todas as entidades públicas e associações empresariais, sindicais e 

outras instituições interessadas no tema do desenvolvimento da indústria automóvel. 

 

D. Feira de Gastronomia de Santarém – Dia de Palmela: 

A Sr.ª presidente refere que está a decorrer a feira de gastronomia de Santarém 

onde vai ter lugar o dia de Palmela, no dia 26 de Outubro. Estará presente nesse evento, 
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para além da câmara municipal a CVR Comissão Vitivinícola Regional e as confrarias para 

a promoção dos produtos locais a começar pelo vinho, mas não descurando também 

alguns produtos gastronómicos que já vão fazendo a diferença e a marca Palmela. 

Portanto fica o convite a todos para partilharem na feira de Santarém, esse dia, mais 

dedicado a Palmela e à região. 

 

E. Redução do I.M.I. (Imposto Municipal sobre Imóveis) no Centro Histórico da 

Vila de Palmela: 

A Sr.ª presidente refere que termina no dia 30 de Outubro o prazo para os 

proprietários apresentarem candidaturas à redução do IMI no centro histórico de Palmela. 

Até ao momento já deram entrada 145 candidaturas que é significativo, sendo que destas 

145 candidaturas, 14 são novas, em relação às candidaturas que foram efectuadas o ano 

passado. O projecto tem sido amplamente divulgado, e as candidaturas podem ser 

entregues no Gabinete de Centro Histórico na Rua Heliodoro Salgado e esta medida pode 

permitir uma redução até 30% para os prédios localizados no Centro Histórico e pode ser 

ainda acrescida de mais 20%, ou seja no conjunto pode ir até 50% da taxa para o caso 

dos prédios que estão arrendados e ocupados. 

 

F. Decisões do Governo relativamente às transferências do Orçamento de 

Estado para 2008: 

A Sr.ª Presidente refere que a propósito de um tema que tem de merecer algumas 

considerações de carácter mais político, queria passar a uma informação completamente 

diferente: 

É já conhecido de todos as decisões do Governo relativamente às transferências do 

Orçamento de Estado para os municípios. Sobre essa matéria refere um pequeno 

episódio: 6ª feira recebeu um telefonema de uma jornalista de um órgão de comunicação 

nacional que pedia um comentário sobre o aumento das transferências de verbas para os 

municípios. Respondeu com ar muito infeliz, que não podia comentar o aumento das 

transferências para os municípios, pois por aquilo que tinha acabado de saber no caso do 

concelho de Palmela, as verbas tinham sido reduzidas.  

Mais uma vez o município de Palmela está confrontado com uma situação que 

considera politicamente muito grave. A nível nacional dos 308 municípios, 294 municípios 

aumentaram as verbas em 5%, 4 municípios mantêm as verbas que receberam em 2007 e 

10 municípios têm um valor inferior àquele que receberam em 2007, e desses 10 

municípios infelizmente Palmela é um deles. Palmela é o único concelho da região, do 

distrito de Setúbal e da Área Metropolitana de Lisboa, que perde dinheiro relativamente ao 

ano anterior e, portanto, isto deve merecer da nossa parte enorme manifestação de 

indignação. A lei das finanças locais não é respeitada com esta transferência de verbas do 
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orçamento de estado para os municípios e o presidente da Associação Nacional de 

Municípios já disse isso mesmo, logo à saída da reunião que teve com o Governo sobre 

esta matéria. Se a Lei das Finanças Locais tivesse sido cumprida o valor global a transferir 

para os municípios seria muito maior. Depois quando se verifica que os 10 municípios que 

recebem valores inferior são: Castro Marim, Vila Real de Santo António, Albufeira, Lagos, 

Portimão, Lagoa, Benavente, Óbidos, Porto Santo e Palmela, verificamos que são 

municípios que apresentam um ratio impostos municipais /habitantes grande ou baixas 

densidades populacionais, como é o caso de Palmela. No caso de Palmela todos sabem 

que o valor da Derrama recebido é significativo, pelo facto de estar sedeada no concelho 

uma empresa que contribui muito para o desenvolvimento da economia, como é a Auto 

Europa. Mais uma vez os municípios que têm procurado alguma sustentabilidade e 

diversidade, são penalizados. Esta lei favorece, e já tinha sido dito, os municípios com 

forte crescimento urbanístico e altas densidades populacionais. Este critério é penalizador. 

É evidente que vamos manifestar-nos contra isto, vamos reagir, vamos deixar o convite à 

população para que se manifeste, porque de facto é inaceitável que depois de tantos anos 

com um PIDDAC tão miserável, a Lei das Finanças Locais, ainda por cima não cumprida, 

possa voltar a penalizar o município.  

Palmela vai receber cerca de menos 300 mil euros e apresenta uma quebra de 

menos 3,3% relativamente às transferências do ano anterior. 

Relativamente ao PIDDAC o concelho de Palmela, tem inscrito 915.000 €, que 

somado às transferências do Orçamento de Estado, é demonstrativo do investimento da 

Administração Central e do Governo no concelho. No ano passado o PIDDAC tinha uma 

verba, de 1.700.000 €, dos quais 200.000 € diziam respeito ao pavilhão da Escola 

Secundária de Palmela, que como se sabe não foi feito. O resto foi para a construção da 

Escola 2/3 de Poceirão / Marateca. Este ano dos 915.000 €, 110.000 € são para pagar 

restos da Escola 2 + 3 de Poceirão / Marateca, 4.700 € para conservação e remodelação 

do parque escolar, 300.000 € para o quartel da G.N.R., e 499.000 €, para a reabilitação do 

Instituto de Malariologia em Águas de Moura. 

Relativamente às obras previsto em PIDDAC espera-se que se concretize a 

construção do quartel da GNR, pois o município está a encontrar uma solução para, mais 

uma vez, ceder terrenos á Administração Central, para a sua construção. 

Com valores inferiores a Palmela, há Alcácer do Sal com 4.500 €, deve ser para o 

giz das escolas, Alcochete com 155.000 € e o Montijo com 550.000 €. Portanto é este o 

quadro de investimento geral no Município de Palmela, e trazer estes temas à reunião é 

uma posição de grande preocupação que quer deixar e também para começar a preparar 

o que vai ser explicado aos munícipes. Será com grandes dificuldades que se manterá o 

nível de investimento que foi realizado nos últimos anos neste concelho.  
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O Sr. vereador José Braz Pinto cumprimenta a Sr.ª presidente, vereadores, 

munícipes, técnicos da Câmara e membros da comunicação social. 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que em relação a este ponto apresentado 

pela Sra. Presidente, neste momento os vereadores do PS não vão alongar-se, 

manifestando desde já uma preocupação por causa das dificuldades que de facto a 

câmara atravessa. Manifestam alguma satisfação por ficar aqui demonstrado que na 

atribuição de verbas no PIDDAC, não há critérios político-partidários. Pensa que haverá 

outros critérios que poderão a vir a ser debatidos e estudados no futuro. Para já ficam só 

por estas considerações. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

A. Processo da Ria Ibérica: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que gostaria de colocar uma questão, ao Sr. 

vereador José Charneira, pois na reunião anterior por não estar, não a tinha colocado. A 

questão está relacionada com a Ria Ibéria, que tinha sido por ele por engano referenciada 

por Ria Latina. 

Estudou profundamente o processo. As preocupações que tinha não passaram e 

antes pelo contrário encontrou justificação para elas. Estão expressas no processo desde 

o princípio ao fim, a preocupação com a drenagem daquela construção ou daquele 

empreendimento e repara que é um processo extremamente confuso. Primeiro há 

informações técnicas claras que apontam para uma bacia de retenção. Essas informações 

continuam durante algum tempo e depois abandona-se a bacia de retenção para ficar 

pelos poços absorventes. Depois há afirmações da empresa que bem lidas à letra levam 

quase à responsabilização da Câmara por aquilo que lá está a ser construído. Porque 

frequentemente se ouvem expressões como esta: “impermeabilização decorrente das 

obras autorizadas pela Câmara”, parece que não é pretensão da empresa, a 

impermeabilização dá-se só porque a Câmara autorizou as obras. Isto parece estar a 

responsabilizar a Câmara e as autorizações dadas por qualquer coisa que possa ali haver. 

Depois há informações que falam do benefício que vai dar para a empresa uma futura 

rotunda, que não está construída e que por sinal até fica nos terrenos que eram de um 

proprietário que é o mesmo da Ria Ibérica, e julga que será também participante na 

própria empresa. A rotunda não existe e fica-lhe uma outra preocupação adicional: é o 

aumento de tráfego pesado e de algum tráfego pesado especializado, tal como são os 

grandes traillers que levam aqueles 10 ou 15 automóveis lá em cima e que certamente se 

vão cruzar naquela estrada já tão mal equipada em relação ao tapete existente de 

Poceirão, Palmela. A estrada não permite que se cruzem 2 pesados aumentando o perigo 

e criar complicações às acessibilidades ao Poceirão.  
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Continuam todas as informações a dizer que tudo está dependente de um 

licenciamento específico da CCDR-LVT. É evidente que a CCDR-LVT, como nos vem 

habituando, deve estar extremamente atrasada na informação que devia dar. Contudo, um 

dia a obra está pronta sem o licenciamento da CCDR-LVT, principalmente no que diz 

respeito ao desembaraçamento das águas pluviais e à ligação à linha de água existente.  

Depois há uma outra situação que lhe mete um bocado de confusão. Durante toda a 

informação técnica, fala-se muito da capacidade do terreno que é impermeável por si, que 

é poroso por baixo. Sobre isto fala a empresa e falam os técnicos, não há nenhum estudo 

geológico do terreno. Depois vão ser feitos para aí 20 e tal poços absorventes, que numa 

última informação técnica era referido deverem ser precedidos numa câmara de catação, 

facto que é contestado pela empresa. Mas, essa câmara de catação e mais os poços a, 

com 3 metros de profundidade e 2 metros de diâmetro, a serem bem feitos, deveriam dar 

origem a uma movimentação de terras brutalmente visível. Sem querer fazer processos de 

intenção, refere o Sr. vereador ter passado várias vezes no local e não ter dado conta de 

qualquer movimentação de terras.  

Como já foi aqui sobejamente dito esta empresa promete uma série de postos de 

trabalho que se deseja que seja verdade, mas tem muitas dúvidas. É evidente que o 

Poceirão necessita de actividades que o dinamizem, mas chama a atenção para a 

necessidade de uma forte fiscalização, e solicita ao executivo que seja muito incisivo na 

fiscalização da recepção daquele empreendimento para assegurar que no futuro não 

venha a ter problemas de drenagem que, como disse, mesmo depois de ler o projecto e 

de o estudar, não ficou tranquilo. Tem algumas dúvidas, não percebendo porque é que se 

abandonou a bacia de retenção, e deseja que, de facto, tudo aquilo que foi programado tal 

como a via de viragem à esquerda que lá foi feita, seja suficiente para não provocar 

engarrafamentos e problemas nas acessibilidades do Poceirão que já são muito boas, mas 

que ficarão provavelmente muito piores.   

 

B. Voto de felicitação às Senhoras centenárias do concelho de Palmela: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que gostaria de trazer a seguinte nota, que 

leu na comunicação social: Palmela, terra com centro histórico, parece que também tem 

pessoas históricas. Há bem pouco tempo, ainda neste mandato, fizeram-se uma série de 

saudações a uma série de munícipes, especialmente mulheres, pois parecem que as 

mulheres levam à palma os homens e vivem muito mais que os homens. No jornal 1ª 

página diz que a senhora Firmina Augusta comemora 100 anos. É mais uma centenária 

deste concelho que se deve saudar. Tem conhecimento que no COI, em Pinhal Novo, 

estão duas irmãs com as bonitas idades de 104 e 102 anos. Parece que a de 104 anos 

ainda se recorda muito bem dos seus amores de juventude, o que significa que continua 

com uma grande juventude aos 104 anos. Não sabe se não haverá mais centenários e 
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centenárias por este concelho todo, pelo que endossa os seus parabéns e a satisfação por 

terem vivido tantos anos. Oxalá os tenham vivido bem, e que não tenham vivido com 

angústias que, se calhar, neste momento, muita população de Portugal sente.  Faz votos 

para que ele próprio chegue aos 100 anos. 

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

Câmara Municipal, órgãos da comunicação social e munícipes. 

O Sr. vereador Octávio Machado refere associar-se também à longevidade das 

centenárias de Palmela, que possam aparecer mais e que possam aparecer alguns 

homens. Parece que os homens ficam aquém das mulheres. 

A Sr.ª presidente refere que também teve oportunidade de saudar esta senhora, e 

acho que são exemplos e histórias de vida que merecem ser referidas.  

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

A. Rua 5 de Outubro: 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que foram criadas expectativas em relação 

ao lançamento do concurso para as obras da Rua 5 de Outubro que estava previsto para o 

1.º trimestre de 2007. Pergunta se já se procedeu ao lançamento do concurso de 

requalificação da Rua 5 de Outubro. 

 

B. Enriquecimento curricular: 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que outra questão, que todos de uma 

maneira geral defenderam na campanha eleitoral, foi a necessidade de aproveitar o 

dinamismo e a grandeza do movimento associativo deste concelho no enriquecimento 

curricular, assumindo todos que isso traria vantagens para a escola, para os alunos e para 

as associações. Este princípio foi seguido o ano passado com êxito assinalável. Basta 

falar com os pais, com os alunos para certificar isso. Foi com alguma surpresa que no 

aniversário da Sociedade Filarmónica Humanitária, se verificou que o concelho executivo 

do Agrupamento de Escolas de Palmela cortou com esta prática fazendo esta vertente, 

através de outros organismos privados. Pensa que inclusivamente toda a legislação 

aponta para que esta ligação tenha como objectivo principal, se existirem, o movimento 

associativo, que é o caso em concreto deste concelho.  

Naturalmente que ficou preocupado. Falou com alguns pais que manifestaram 

preocupações de diversa ordem, desde logo, com esta quebra que era algo muito benéfico 

e, ainda por cima, com a obrigação de que os alunos só pedirão enriquecimento curricular 

se frequentarem as 3 opções que são, salvo erro, inglês, ginástica e música. Tem 

confrontado alguns pais e todos eles lhe falam no reduzido número de crianças que, neste 

momento, têm acesso ou que se inscreveram para ter acesso a este enriquecimento 
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curricular. Não deixa de trazer aqui esta preocupação que é uma preocupação e não ainda 

uma indignação, porque espera alguns esclarecimentos mas naturalmente que reprova, 

esta opção, porque era um caminho que normalmente todos, mas todos, durante a 

campanha eleitoral o indicavam.   

 

C. PIDDAC – Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da 

Administração Central: 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que se associa às preocupações 

evidenciadas no início da reunião em relação ao corte de verbas no PIDDAC. Associa-se a 

estas preocupações quer como munícipe, quer como autarca.  

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

Legislação sobre Ocupação das Vias Públicas: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa cumprimenta o Sr. vereadores, munícipes, 

técnicos, jornalistas e publico em geral.  

Refere que tentou verificar na legislação existente algumas respostas para a 

sucessiva ocupação, dos espaços que deveriam ser ocupados pelos peões, 

nomeadamente dos passeios, pela sua utilização por estaleiros aquando de obras. Esta 

situação acontece no Pinhal Novo, nas Cabanas, no Poceirão. Frequentemente e 

sucessivamente são ocupados os passeios tendo os peões que se deslocar na estrada.  

Na legislação que teve ocasião de ler parece-lhe que a Câmara Municipal recebe 

uma verba pela ocupação do espaço público por parte do promotor. A pergunta que faz é 

quem tem que encontrar alternativas para o peão, se a câmara que recebe o dinheiro ou p 

promotor que o pagou. A legislação aponta para a construção de um canal que fosse 

tapado, para circulação dos peões. Contudo nada disso é visível no concelho. Não se 

pode andar eternamente a falar de cidades com mobilidade e tudo mais e depois obrigar-

se um peão a passar numa estrada, com todos os perigos que isso acarreta 

principalmente se for um idoso se for uma cadeira de rodas, se for uma criança 

transportada num carrinho de bebé.  

 

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

intervieram: 

O Sr. vereador Adilo Costa saúda a Sr.ª presidente, vereadores e todos os 

presentes na sala. 

• Relativamente à intervenção do Sr. vereador Octávio Machado – Rua 5 de Outubro 

– O Sr. vereador Adilo Costa refere que é do conhecimento do Sr. Vereador e pensa que 

do conhecimento geral, que as obras da Rua 5 de Outubro, em Quinta do Anjo previa 

inicialmente uma intervenção nos sistemas de drenagem de água residuais e pluviais e 
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consequente pavimentação. Posteriormente o projecto foi reformulado, porque se 

entendeu aproveitar e fazer também a rede de abastecimento de água. Face a isso, foi 

adjudicado um novo projecto já com esta componente que está na fase final. Pensa que 

muito brevemente, naturalmente já no próximo mês de Novembro será trazido a reunião 

de Câmara o lançamento do concurso para que a obra se inicie entre Março e Abril, se as 

condições climatéricas o permitirem.    

 

O Sr. vereador José Charneira cumprimenta a Sr.ª presidente, vereadores e 

público em geral. 

• Relativamente à intervenção do Sr. vereador José Braz Pinto – Processo da Ria 

Ibérica  - O Sr. vereador José Charneira refere começa por questionar o  Sr. vereador 

José Braz Pinto, sobre se já tinha entrado dentro da  dentro da Ria Ibérica. A esta 

pergunta respondeu o Sr. Vereador José Braz Pinto negativamente. Adianta que poderia 

ter visitado a obra pedindo ao encarregado para o fazer, como ele próprio se a desejar 

visitar. Gostaria de começar por dizer que os senhores vereadores do PS tinham um 

problema complicado, porque este Governo, depois de ter prometido 150 mil postos de 

trabalho, não só não os criou como fez aumentar o desemprego aos níveis a que estão 

actualmente. Por este facto tem sido difícil aceitar que a CMP, com as limitações que tem, 

e sem as obrigações que tem, consiga proporcionar condições para que na aldeia do 

Poceirão apareçam 80 postos de trabalho.   

A obra está licenciada e respeita ao PDM. Relativamente à questão da resolução do 

problema das águas pluviais, refere já ter dito ao Sr. Vereador, da última vez que foi 

interpolado, que tinha sido apresentado um projecto inicial com os poços de infiltração. 

Contudo, essa solução quando começaram a obra e fizeram escavações, verificaram que 

havia uma camada de argila impermeável e que não seria a melhor solução. O promotor, 

juntamente com a CCDR trabalhou numa solução alternativa que foi fazer uma bacia de 

retenção que já está feita, daí a pergunta se já tinha entrado na obra. A bacia de retenção 

está feita e vai descarregar numa linha de água que existe a Norte. Esta solução está 

consertada com a CCDR, e esperasse que brevemente, o licenciamento da descarga na 

linha de água seja feito. O Sr. vereador não encontra os poços de infiltração, porque eles 

não existem, a solução foi substituída por uma outra solução que tem a ver com a 

drenagem. Existem sim, poços de decantação por causa de resolver o problema das 

escorrências, na zona que é mesmo impermeabilizada.  

Por último uma pequena nota em relação à fiscalização. O Sr. vereador pôs em 

ênfase que o município tinha obrigação de fiscalizar e verificar o empreendimento. O 

vereador Charneira adianta que isso não é verdade. Não é verdade porque a última 

legislação que foi elogiada pelo Sr. vereador José Carlos, o D.L. 555/99 e o D.L.177/01, 

publicados no tempo do Eng.º Guterres, desresponsabiliza as câmaras desta fiscalização, 
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dizendo que é suficiente que os técnicos responsáveis pela obra façam um termo de 

responsabilidade, a dizer que está executado de acordo com o projecto aprovado e 

licenciado e observa as boas normas de construção. A câmara tem que aceitar essa 

declaração. Independentemente disso os fiscais da câmara passam pelas obras e 

verificam a conformidade da obra com o projecto aprovado. Relativamente a soluções 

técnicas existem algumas dificuldades, muito embora se dialogue com os promotores. 

Contudo, se houver desacordo com as soluções apresentadas, a câmara nada pode fazer.   

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que ele, com a legitimidade que pensa ter, 

trouxe questões técnicas para a discussão. O Sr. vereador Charneira levou a análise do 

problema para uma discussão politica.   

A Sr.ª presidente refere que o papel dos Eleitos, é discutir os problemas 

politicamente e por conseguinte as discussões técnicas devem ser limitadas neste fórum.     

 O Sr. vereador José Braz Pinto refere que o Sr. vereador José Charneira trouxe 

para a discussão questões de politica nacional, que também podem ser discutidas. 

Contudo, não pode por, nas suas palavras intenções que são completamente contrárias às 

suas. Sempre afirmou e continuará a afirmar, que entende que o desenvolvimento do 

Poceirão passa efectivamente pela fixação de algumas indústrias naquela área. Não é 

pelo facto de ter aparecido uma empresa que, pela forma como o Sr. Vereador José 

Charneira fala, parece que foi a Câmara Municipal que conseguiu lá localizar a empresa, 

que dirá o contrário. A empresa localizou-se lá, porque o promotor que era dono do 

terreno entendeu que ali podia rentabilizar o seu terreno, por isso está muito feliz que 

apareçam empresas. Contudo, tem algumas preocupações que são técnicas, mas 

também são políticas. As questões ambientais como são as questões de drenagem são 

questões de natureza politica. Acrescenta que pelas explicações dadas pelo Sr. Vereador 

José Charneira, conclui que o processo que lhe foi fornecido não estava completo, porque 

não encontrou nele a opção final da bacia de retenção e ele estudou o processo todo. 

Também não viu lá a declaração de responsabilidade, que espera que apareça no final da 

obra 

Acha que é da sua responsabilidade política a defesa do ambiente e ter 

preocupações sobre o que está a acontecer. Quando falarem sobre a escola, abordará 

igualmente os problemas do ambiente, porque o problema das águas nas escolas é 

precisamente igual a este da Ria Ibérica.  

 

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

sobre Ocupação das Vias Públicas – O Sr. vereador José Charneira refere que os 

promotores de obras, enquanto agentes de ocupação do espaço público pagam as 

respectivas taxas de ocupação desse espaço, nos termos da legislação. Ficando vedado o 
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espaço a outros agentes, os promotores ficam responsabilizados pelo encontrar de 

soluções alternativas que permitam a boa mobilidade dos peões.   

 

• Relativamente à intervenção do Sr. Vereador Octávio Machado – Enriquecimento 

curricular – A Sr.ª presidente refere que o Sr. Octávio Machado levantou uma questão 

que lhe parece importante, não só como mãe mas também enquanto presidente da 

câmara. Em algumas reuniões que foram realizadas com as associações de pais referente 

a esta questão a nota que tem é que, a obrigatoriedade pelo pacote de três actividades foi 

uma orientação da DREL, e que as escolas tiveram poucas opções relativamente a este 

assunto. Não sendo uma responsabilidade municipal ficou somente o registo do incómodo 

e da estranheza dessa opção.  

 

Admissão do Ponto 9-A na Ordem do Dia: 

A Sr.ª Presidente propôs a admissão do Ponto 9-A na Ordem do Dia – Empreitada 

de “Execução do reforço do sistema de abastecimento de água a Palmela – 2.ª fase – 2.ª 

parte – 1.º adicional – proposta complementar à aprovação de erros e omissões: 

Foi aprovado, por unanimidade, a admissão do Ponto 9-A na Ordem do Dia. 

 

Admissão do Ponto 15-A na Ordem do Dia: 

A Sr.ª Presidente propôs a admissão do Ponto 15-A na Ordem do Dia – Contrato-

programa de desenvolvimento desportivo entre a Câmara Municipal de Palmela e o Clube 

Desportivo Pinhalnovense: 

Foi aprovado, por unanimidade, a admissão do Ponto 15-A na Ordem do Dia. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração Urbanística: 

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

membros, elaborada pelos serviços respectivos e que fica anexa a esta acta como 

documento n.º 1, dos processos despachados pelo Sr. Vereador José Charneira, no 

período de 28.09.2007 e 15.10.2007. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

os dias 03.10.2007 e 16.10.2007, foram autorizados pagamentos, no valor de € 
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931.240,55 (novecentos e trinta e um mil, duzentos e quarenta euros e cinquenta e cinco 

cêntimos). 

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

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

 A Sr.ª Presidente informou que o balancete, nesta data, apresenta um saldo de € 

5.927.318,53 (cinco milhões, novecentos e vinte e sete mil, trezentos e dezoito euros e 

cinquenta e três cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 4.930.762,49 (quatro milhões, novecentos e trinta mil, 

setecentos e sessenta e dois mil e quarenta e nove cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 996.556,04 (novecentos e noventa e seis mil, 

quinhentos e cinquenta e seis euros e quatro cêntimos). 

    

ORDEM DO DIA 

 

      I – GABINETE DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO 

 

 Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 Programa RECRIA: 

 

 PROPOSTA N.º 1/GRCH/21-2007: 

 ASSUNTO: Comparticipação para a realização de obras de 

conservação/recuperação no âmbito do Programa RECRIA (Proc.º CH-16/04): 

 REQUERENTE: José Carlos Correia Nunes da Silva: 

 

 «O problema da conservação e reabilitação do tecido edificado dos centros 

históricos é uma questão complexa que, em larga medida, escapa ao âmbito de 

intervenção dos municípios. 

 Fundamentalmente, diz respeito a um parque edificado de domínio privado, recaindo 

na responsabilidade directa dos particulares as acções de conservação e reabilitação dos 

edifícios. 

 Independentemente duma politica que assente no exercício de competências da 

Câmara Municipal, nomeadamente através da acção coerciva, não se deverão descurar as 

iniciativas e medidas dirigidas aos particulares, no sentido de os apoiar e incentivar, 
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promovendo melhores condições de enquadramento para assumirem as suas 

responsabilidades próprias. 

 É sobre este preceito que se considera também essencial actuar noutros níveis, 

designadamente através de mecanismos financeiros. Na sequência do referido, entre 

outros, é de mencionar o Programa RECRIA, que visa apoiar a execução das obras 

enunciadas no artigo 1074.º do Código Civil, que permite a recuperação de fogos e 

imóveis em estado de degradação, mediante a concessão de incentivos pelo Estado e 

municípios. Ora, atendendo ao facto do Centro Histórico da Vila de Palmela se inserir 

numa área com profundas necessidades de reabilitação do património edificado, a 

concessão deste tipo de incentivos poderá certamente contribuir para a dinamizar e 

incentivar a reabilitação/recuperação do edificado. 

 Assim, propõe-se: 

� Nos termos do n.º 1 do artigo 5º, do Decreto-Lei n.º 329-C/2000, de 22 de 

Dezembro, aprovar a comparticipação a fundo perdido, de 40% do valor global de 

incentivos a conceder aos proprietários do edifício, sito no Largo Marquês de 

Pombal, n.º 32 e 33 e Rua Joaquim Brandão, n.º 17, 19 e 21, em Palmela. 

� Tendo por base o orçamento apresentado pelos proprietários para a realização de 

obras no edifício supracitado, aprovar a comparticipação no valor de 33.188,08 € 

(trinta e três mil, cento e oitenta e oito euros e oito cêntimos), correspondente a 

40% dos incentivos globais.  

� A decisão de concretização da comparticipação e correcção dos montantes de 

comparticipação, cabe ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), 

antigo Instituto Nacional de Habitação, a qual, tal como disposto no n.º 1 do artigo 

10º, do Decreto-Lei n.º 329-C/2000, de 22 de Dezembro, é comunicada aos 

requerentes e à Câmara Municipal. 

� A ser concretizada a comparticipação de incentivos aos proprietários do edifício sito 

no Largo Marquês de Pombal, n.º 32 e 33 e Rua Joaquim Brandão n.º 17, 19 e 21, 

em Palmela, para a realização das obras de conservação/recuperação, a 

importância a conceder pelo Município deverá ser cabimentada na respectiva 

acção.» 

 

Sobre a proposta de Comparticipação para a realização de obras de 

conservação/recuperação no âmbito do Programa RECRIA, relativa ao Processo 

CH/16/04, em que é requerente José Carlos Correia Nunes da Silva, numerada 

1/GRCH/21-2007 intervieram: 

 O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que em primeiro lugar deseja 

congratular-se com a solução encontrada para a recuperação de 2 edifícios.  



Acta n.º 21/2007 

Reunião de 17 de Outubro de 2007 

 14 

Adianta seguidamente que da leitura da proposta é completamente imperceptível o 

que é que se propõe. Da leitura da informação técnica que está adjacente à proposta e de 

onde é retirada em parte a proposta já se consegue perceber algumas coisas, 

conjuntamente com a legislação que diz que as comparticipações são 40% da autarquia e 

60% do estado. A questão que levanta tem a ver com o facto de se dizer que: “para dar 

andamento à tramitação do processo, caso assim seja decidido superiormente, tendo 

presente o parecer emitido pela Divisão Jurídica no qual se pode ler: a declaração 

subscrita pela Sra. Presidente vem corporizar, ou seja, à posteriori a deliberação do órgão 

do executivo”. Não sabe se este à posteriori está bem ou se é a priori, ou seja, a sua 

dúvida é se a Sra. Presidente já validou em 30-07 esta candidatura e hoje a câmara está 

ratificá-la, ou se a leitura a fazer do paragrafo que leu será outra. Tendo o projecto sido já 

entregue há uma validação da comparticipação de 40 % pela Sra. Presidente. Como é o 

órgão executivo que delibera, há qualquer questão que lhe escapa. 

Pergunta também, porque tem duvidas, se sendo o orçamento apresentado de 94 

mil euros, a câmara comparticipa com 40 % e os outros 60% são comparticipação do 

antigo Instituto de Habitação, agora denominado Instituto de Habitação e Reabilitação 

Urbana.  

Termina reiterando que esta é uma forma de conseguir reabilitar alguma coisa o 

Centro Histórico. 

A Sr.ª presidente refere que gostaria de analisar esta proposta por partes.  

Em primeiro lugar fica claro nos parágrafos iniciais da proposta, que a reabilitação do 

património dos particulares não é uma responsabilidade da câmara, mas sim dos 

proprietários. Aliás o RECRIA é destinado aos particulares, abrindo a possibilidade  de o 

estado e / ou os municípios participarem ou comparticiparem nessa responsabilidade dos 

particulares. Gostaria também de dizer que seria impossível, como facilmente é 

compreensível, o município comparticipar desta forma na recuperação de todos os prédios 

do Centro Histórico. Contudo, considera extremamente importante a Câmara dar o sinal e 

dar um sinal da sua disponibilidade e do seu esforço para intervir nessa recuperação. Este 

sinal não é feito de uma forma aleatória e a escolha de estes edifícios teve em 

consideração com critérios arquitectónicos e urbanísticos, procurando identificar os 

edifícios mais marcantes no Centro Histórico e que simultaneamente estivessem 

ocupados, juntando duas vertentes, a recuperação do património e tornar mais confortável 

a habitação das pessoas.   

Relativamente à questão levantada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa, 

acrescenta que teve que haver inicialmente uma vontade e despacho para avançar com as 

negociações com os proprietários e com a elaboração das candidaturas. Só depois deste 

passo foi possível elaborar proposta para que o executivo delibere a comparticipação 
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agora proposta. Esta é a metodologia utilizada nestas situações e não consegue perceber 

a razão da referência do Sr. Vereador à informação técnica com o seu despacho favorável. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que a sua dúvida está na página 3 é 

em que a Sra. Presidente despacha favoravelmente antes da deliberação do órgão 

executivo.  

A Sr.ª presidente refere não ver outra leitura no processo para além daquela que já 

referiu e dá a palavra ao Sr. Vereador enquanto responsável pelo pelouro. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que para além das questões já abordadas pela 

Sra. Presidente, existe um outro facto. Estas candidaturas são feitas de vontades. 

Vontades dos proprietários mas também vontade dos inquilinos, que após as obras irão 

ver as suas rendas aumentadas. Por esta razão o município tem que dinamizar o diálogo 

entre as partes e o procedimento só pode ser aquele que foi efectuado. A intervenção será 

efectuada num prédio bastante grande, com 5 inquilinos, perto do Marquês de Pombal, em 

que teve que haver, como é natural, para não serem criadas expectativas que depois não 

se pudessem concretizar, uma consulta, uma auscultação, a todos os interessados. A 

candidatura ou uma pré-candidatura, será feita ao INH. Não há outra forma de tratar este 

assunto. 

O Sr. vereador Octávio Machado refere congratular-se com esta decisão. O 

programa existe há 15 anos e gostaria de saber qual o impacto do programa nestes anos 

na zona histórica de Palmela. Como a proposta refere o primeiro passo é dos 

proprietários, com a natural comparticipação da autarquia e do poder central. Gostaria de 

saudar neste momento a abertura da autarquia para este programa, pois se ela tivesse 

existido anteriormente e se tivesse havido mais informação aos proprietários de edifícios 

na zona histórica, a recuperação de 5 fogos dividido por 15 anos davam 75 fogos 

recuperados na zona histórica. Pensa que haveria um centro histórico diferente 

Portanto saúda esta iniciativa, vota com imenso prazer, e espera que seja um 

pontapé de saída para uma estratégia que vise estimular os proprietários, muitos deles em 

situação também difícil para investirem naquilo que é a recuperação do património 

histórico e nos quais todos se devem envolver.  

A Sr.ª presidente refere que o RECRIA não foi sempre assim nos últimos 15 anos. 

O RECRIA tem tido várias modalidades. Aliás lembra-se que no início só mesmo os 

grandes centros históricos e os grandes municípios é que conseguiram alguns apoios do 

RECRIA.  

De qualquer maneira pensa que é de valorizar esta proposta e que gostaria que 

houvesse capacidade para ir suscitando e motivando outros investimentos desta natureza, 

numa parceria entre os particulares e a autarquia. 
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 Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

II – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAF/21-2007: 

ASSUNTO: 5.ª alteração ao Orçamento 2007 e Grandes Opções do Plano 2007-

2010: 

 

«A 5.ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano, tem como objectivo 

ajustar as dotações orçamentais à actividade a desenvolver no último trimestre do ano. 

As modificações introduzidas totalizam 1.670.326 € (um milhão, seiscentos e setenta 

mil trezentos e vinte e seis euros), que corresponde a 3,8% do Orçamento em vigor e são 

originadas, no essencial, pelos seguintes factos: 

− Acréscimo da dotação da rubrica de encargos de instalação (pagamento de 

electricidade) em edifícios municipais, furos de captação de água, estações de 

tratamento de água, e outras instalações. Este acréscimo de custos resulta do 

aumento de 6,1% da electricidade decretado para o ano de 2007, valor superior à 

taxa de actualização prevista no orçamento inicial. Contribui igualmente para este 

agravamento o aumento de furos de captação de água da responsabilidade do 

município que se registou em 2007. 

− Iluminação Pública: O aumento resulta da actualização do custo de energia 

eléctrica ter sido superior à taxa de inflação, índice base da actualização utilizado 

no orçamento inicial.  

− Reforço da verba para pagamento de comunicações, face à insuficiência de verba 

inscrita no orçamental inicial. 

− Encargos de cobrança de receita: Este acréscimo do valor da dotação resulta do 

facto de a cobrança do IMI e do IMT ser superior ao previsto no orçamento inicial. 

− Combustíveis: O aumento da dotação para aquisição de combustível está 

associado ao acréscimo de Km a efectuar com recurso à frota municipal em 

circuitos de transportes escolares no ano lectivo 2007/2008. 

− Reforço da rubrica para aquisição de terrenos destinados à implementação da 

rotunda de ligação da E.N. 252 à futura via alternativa à E.N. 379. 

− Reforço das verbas para fazer face a obras de remodelação e aquisição de 

equipamentos para instalações municipais. 
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A compensação dos aumentos propostos é feita, essencialmente através da 

libertação de verbas resultantes da reprogramação das seguintes obras: Reforço de 

abastecimento de água a Palmela – 2.ª fase, 2.ª parte, Infra-estruturas do Bairro da Quinta 

das Flores e Infra-estruturas da Rua 5 de Outubro - Quinta do  Anjo. 

Retira-se igualmente uma verba da rubrica destinada ao pagamento à Simarsul, pelo 

facto da dotação actual ser superior aos pagamentos a efectuar até final do ano. 

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

aprovação da 5.ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano.»    

 

Sobre a proposta de 5.ª alteração ao Orçamento 2007 e Grandes Opções do Plano 

2007-2010 numerada 1/DAF/21-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que serão muito breves nesta apreciação 

dado que consideram, como têm vindo a dizer, que esta alteração é mais do mesmo, 

continuando a haver redução nas despesas de capital e aumento das despesas correntes. 

Gostaria contudo de salientar algumas coisas:  

Em 1º lugar fala-se num aumento de encargo com iluminação pública. Já tiveram 

oportunidade de trazer a esta Câmara numa das reuniões anteriores as preocupações que 

têm com a forma às vezes discricionárias, como é aplicada a iluminação pública 

principalmente nas freguesias rurais. Portanto acha que uma medida de contenção, 

começa logo por aí - racionalizar a forma como está a ser implementada a iluminação 

pública, às vezes com algumas injustiças gritantes nalgumas freguesias.  

Depois não é referido uma coisa que os preocupa, que é o facto das horas 

extraordinárias terem sido reforçadas em cerca de 57 mil euros, pelas contas efectuadas 

por ele.  

Para terminar dizer que a Sra. Presidente, tem falado e falou hoje em questões 

relacionadas com o Orçamento Participativo que é uma acção emblemática deste 

executivo, que inclusivamente leva ao 2º encontro que foi anunciado no início da reunião. 

Gostaria de dizer que há obras, como é o caso da 5 de Outubro, que independentemente 

das alterações que são introduzidas anda a bailar há muito tempo nos Orçamentos 

Participativos. Há uma série de obras que sistematicamente vão andando, vão andando, e 

saltam, e saltam e nunca mais. Mesmo que agora se diga que é preciso tratar da rede de 

água, isso deveria ter sido pensado na programação da mesma. Tudo isto é sinal de 

deficiências de programação. Depois chama a atenção para que durante as 4 alterações 

que já foram introduzidas se reforçar, por exemplo na 1ª alteração, as infra-estruturas do 

Bairro da Quinta das Flores, depois noutra alteração faz-se também um reforço em 300 e 

tal mil euros, salvo erro, para as obras da Rua 5 de Outubro. Primeiro faz-se um reforço e 

agora vem-se fazer uma alteração e tira-se outra vez a verba para ir para outro lado, há 
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aqui um bailar de verbas que o leva a não perceber muito bem o critério das alterações, 

uma vez reforça-se depois a seguir retira-se. Não diz mais nada porque já se sabe qual é 

a sua opinião acerca deste assunto e, portanto, não vale apenas estar a gastar mais 

palavras com este assunto. 

A Sr.ª presidente refere que queria só dizer o seguinte: sobre a questão da 

iluminação pública e a preocupação nos desperdícios no campo, ainda hoje, numa reunião 

normal com o Sr. vereador Octávio Machado, que tem esta área, foi feita uma proposta, no 

sentido de serem tomarmos algumas decisões em zonas onde, sem qualquer intervenção 

e apoio da Câmara, foi feita a iluminação de forma indiscriminada e neste momento 

existem apenas árvores a serem iluminadas. Portanto vão ser tomadas as medidas 

necessárias e, pedir à EDP que desligue essas iluminações que estão claramente pelos 

campos dentro.  

Em relação a outras considerações que o Sr. vereador José Braz Pinto faz sobre 

esta alteração, refere o seguinte: de facto as horas extraordinárias foram crescendo, 

contrariamente ao que se pretendia, contudo é preciso ser dito que as alterações 

sucessivas nas competências das autarquias, são muito difíceis de gerir sem o recurso a 

horas extras. Há áreas em que claramente é preciso fazer reforço de pessoal e não está a 

ser feito, porque essa decisão fará aumentar outros, como é o caso da Educação, onde 

para o trabalho existente o número de funcionários é insuficiente. 

Relativamente à Rua 5 de Outubro não foi uma deficiente programação. Sempre foi 

dito que a obra da Rua 5 de Outubro, só podia acontecer quando evolui-se também a obra 

de ligação, da chamada Rua Norte / Sul, a rua paralela à Rua 5 de Outubro na sua ligação 

com a Estrada Nacional 379, dependente de uma rotunda. Só com esta obra executada é 

que se pode avançar para a execução da Rua 5 de Outubro, porque caso contrário está-se 

a impedir e a estrangular um eixo que neste momento é único e, portanto, era um desastre 

em relação à circulação na zona. 

Depois é verdade as alterações introduzidas na obra da Quinta das Flores, de facto 

correspondeu a medidas de gestão no momento. As alterações ao orçamento são um 

instrumento de gestão utilizado sempre que se considere necessário.  

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que se esqueceu de referir outra 

preocupação nesta alteração que tem a ver com aumento da captação de água e dos 

respectivos encargos de iluminação ou de força motriz e consumo eléctrico dos furos.  

Aproveita para agradecer as informações que lhes foram dadas acerca da captação 

e consumo de águas. Estão a estudá-las profundamente e aí nessa sede irão também 

analisar os custos e o deslizar dos mesmos. 

 Aproveitar ainda para agradecer o facto de terem respondido ao pedido de 

informação sobre a passagem superior da linha de caminho de ferro do Poceirão. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que o Sr. Vereador Braz Pinto deve entender o 

que vai dizer como uma brincadeira. Quando o Sr. Vereador estava a falar da Rua 5 de 

Outubro fez-lhe recordar a fábula da lebre e da tartaruga, em que de facto a lebre é o 
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Governo, que é quem tem mais força e mais poder, e que está a correr neste momento 

para a Secundária de Palmela, para fazer o polidesportivo. O município está a correr, para 

fazer a Rua 5 de Outubro. Aposta com o Sr. Vereador, que o município, sendo a tartaruga 

chegará em primeiro lugar. 

 

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

minuta, com o voto contra dos Srs. vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 

Sousa, e a abstenção do Sr. vereador Octávio Machado. O Sr. vereador Octávio 

Machado apresenta declaração de voto: 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO DO SR. VEREADOR DO P.S.D.: 

 

“A minha abstenção é muito clara, este é um instrumento de gestão, que pode e 

deve ser utilizado, portanto eu vou guardar o meu voto final, para quando fizer a 

comparação destas alterações orçamentais com aquilo que é o orçamento inicial.” 

 

III – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

III.I. - JUVENTUDE: 

 

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

 

PROPOSTA N.º 1/DEIS-J/21-2007: 

ASSUNTO: 12.ª Edição do Concurso de Música Moderna de Palmela – 

Aprovação de prémios: 

 

 «Irá realizar-se nos próximos dias 31 de Outubro, 02, 09 e 10 de Novembro, a 12.ª 

edição do Concurso de Música Moderna de Palmela. Este concurso tem por objectivo 

principal a divulgação e promoção de projectos individuais ou colectivos, de âmbito 

nacional, no domínio da música moderna, com particular destaque para os projectos do 

nosso concelho. É organizado pela Câmara Municipal de Palmela em parceria com a 

Associação Juvenil C.O.I. e a Associação Juvenil Rato – Associação para a Divulgação 

Cultural e Científica. 

 Considerando a necessidade de definir anualmente, os prémios a atribuir e, tendo 

estes sido consensualizados com as entidades parceiras, propõe-se que a Câmara 

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

18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/02, de 11 de Janeiro, aprove, como prémios 

para a 12.ª edição do Concurso de Música Moderna de Palmela, os seguintes: 
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 - 1º Lugar – € 1.500,00 (mil e quinhentos euros) 

 - Melhor Banda do Concelho – € 300,00 (trezentos euros) 

 - Prémio Especial Escolha do Público – € 200,00 (duzentos euros).» 

 

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

minuta. 

 

III.II. – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

 

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

 

SAÍDA DA REUNIÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

Nesta altura, ausentou-se da reunião o Sr. Vereador José Carlos de Sousa. 

 

Atribuição de apoio financeiro: 

 

PROPOSTA N.º 1/DEIS-DE/21-2007: 

ASSUNTO: Programa de Alimentação Escolar: 

REQUERENTE: Fundação COI: 

 

 «A Câmara Municipal, no âmbito da acção social escolar, desenvolve o Programa de 

Alimentação Escolar destinado às crianças da educação pré-escolar e alunos do 1º ciclo, 

da rede pública, na medida em que se pretende que todos os alunos beneficiem de uma 

refeição equilibrada contribuindo-se, desta forma, para uma melhor aprendizagem em 

contexto escolar. 

 Este Programa contempla o universo da população escolar, independentemente da 

sua condição sócio-económica e concretiza-se com a colaboração das Escolas/Jardins de 

Infância e Agrupamentos de Escolas. 

 Para os alunos cujas famílias apresentam uma situação economicamente 

desfavorecida, a refeição é gratuita e para os alunos não carenciados, a Câmara Municipal 

custeia o diferencial entre o valor de custo da refeição e o valor de venda da mesma.  

 No âmbito do financiamento do “Programa de Generalização do Fornecimento de 

Refeições Escolares aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico”, o Ministério da Educação 

comparticipa as refeições dos alunos não carenciados, através de transferência de verbas 

para o município. 

 Assim, e de acordo com a alínea d) do n.º 4, do art.º 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/02, de 11 de Janeiro, propõe-se a atribuição de apoio 
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financeiro à Fundação COI, no valor de € 15.264,23 (quinze mil, duzentos e sessenta e 

quatro euros e vinte e três cêntimos), o qual se destina a custear 8.569 refeições de 

alunos inseridos nos estabelecimentos de educação e ensino de: EB1 Arraiados, 

Carregueira, Lagoa da Palha, Palhota, Jardim-de-Infância do Terrim e de Vale da Vila, 

correspondente ao ano lectivo 2006/2007, meses de Abril a Julho, e referente a 40 alunos 

carenciados e 149 não carenciados.» 

 

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

minuta. 

 

ENTRADA NA REUNIÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

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

Sousa. 

 

III.III. – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

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

 

Atribuição de apoio financeiro: 

 

PROPOSTA N.º 1/DEIS-DIS/21-2007: 

ASSUNTO: Apoio à realização de actividades e projectos: 

REQUERENTE: APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 

Cidadão Deficiente Mental de Setúbal: 

 

«A APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 

Mental de Setúbal existe no concelho de Setúbal desde 1962. De acordo com os seus 

Estatutos, tem o seu âmbito de intervenção no distrito de Setúbal, acolhendo utentes dos 

concelhos limítrofes, incluindo o de Palmela.  

É uma das instituições de apoio à deficiência que maior número de munícipes com 

deficiência acolhe (40 utentes). A Instituição mantém a funcionar sete valências, 

desenvolvendo paralelamente diversos Projectos de educação e reabilitação, em parceria 

com outras entidades locais. 

O Clube Animação Jovem constitui a mais recente valência da Instituição, que tem 

apostado na animação sócio-recreativa dos utentes participantes e da própria Instituição. 

O Grupo de Teatro deste Clube “Alma Grande” organiza anualmente o Encontro de Teatro 

e Dança Especial. Desde 2004, este Encontro tem sido realizado nos municípios de 
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Palmela e Setúbal, com resultados bastante positivos, quer ao nível da participação dos 

grupos de teatro das instituições de apoio à deficiência, de vários pontos do país, quer no 

que respeita à adesão das Instituições / Escolas do concelho.  

 Reconhecendo a importância em prosseguir com o trabalho de parceria estabelecido 

com a APPACDM e do papel desempenhado por esta Instituição, na reabilitação, 

educação, inserção em meio socioprofissional e animação sociocultural, das crianças e 

jovens com deficiência que acolhe, propõe-se, de acordo com o disposto na alínea b) do 

n.º 4, do art. 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/02, de 11 

de Janeiro, atribuição à APPACDM de Setúbal, de apoio financeiro no valor total de 

4.000,00 € (quatro mil euros), destinado a apoiar a realização das seguintes actividades e 

projectos: 

- Clube de Animação Jovem – 500,00 € (quinhentos euros); 

- VIII Encontro de Teatro e Dança Especial – 3.500,00 € (três mil e quinhentos euros).» 

 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 

 

Pelo Sr. vereador José Charneira foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Loteamento: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAU-DL/21-2007: 

ASSUNTO: Recepção provisória das obras de urbanização (Proc.º L-42/82) – 

Requerimentos n.ºs 6921/06, de 04.07, 4582/07, de 26.05 e 8873/07, de 11.10.: 

REQUERENTE: Administração Conjunta da AUGI sito na Lagoa da Palha: 

 

«O alvará de loteamento n.º 263, emitido a favor de Administração Conjunta da 

AUGI sito na Lagoa da Palha, a 3 de Agosto de 2005, titula o licenciamento da operação 

de loteamento e respectivas obras de urbanização, que incide nos prédios sitos na Lagoa 

da Palha, freguesia de Pinhal Novo, registados na Conservatória do Registo Predial de 

Palmela sob o n.ºs 01773/151188, 01425/281189, 01918/131291 e 02133/29092 e 

inscritos na matriz cadastral rústica sob os artigos 74 e 152 da secção F e na matriz 

urbana sob o artigo 1572, da mesma freguesia. 
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Nos termos do alvará referido, a caução para garantia da boa e regular execução 

das obras de urbanização no valor de 253.595,45 € (duzentos e cinquenta e três mil, 

quinhentos e noventa e cinco euros e quarenta e cinco cêntimos), foi prestada por 

hipoteca legal sobre todos os lotes de acordo com o quadro de comparticipações anexo ao 

mesmo, conforme disposto do art.º 27.º, da Lei 91/95, de 2 de Setembro, alterada pela Lei 

64/2003, de 23 de Agosto. 

Por deliberação municipal de 18.07.2007, a caução mencionada foi reduzida em 

cerca de 25% do seu valor inicial, por distrate dos lotes 2, 3, 15, 21, 28, 29, 30 e 35, 

permanecendo caucionado o valor de 195.230,68 € (cento e noventa e cinco mil, duzentos 

e trinta euros e sessenta e oito cêntimos). 

Pelo requerimento 6921/06, a requerente solicitou a recepção provisória das obras 

de urbanização, fazendo entrega dos certificados de conformidade da EDP, PT e Setgás 

das respectivas infra-estruturas, que atestam o cumprimento dos projectos aprovados. 

A pretensão enquadra-se no âmbito art.º 87.º, do Decreto-Lei 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei 177/01, de 4 de Junho, tendo sido efectuada vistoria 

a 04.10.2006, nos termos no número 2 do artigo antes invocado. 

Da mesma resultou o auto de vistoria datado de 17 de Maio de 2007, onde se refere 

haver condições para a recepção provisória das obras de urbanização, nos termos dos 

pareceres produzidos pelas divisões operacionais (DAAR e DRV). 

Face ao exposto e considerando-se reunidas as condições necessárias, nos termos 

da informação da Divisão de Loteamentos de 11.10.2007, propõe-se a recepção 

provisória das obras de urbanização relativas ao alvará de loteamento n.º 263, em 

conformidade com o disposto no n.º 1, do art.º 87.º, do Decreto-Lei 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei 177/01, de 4 de Junho, homologando para o efeito o 

auto de vistoria de 17.05.2006. 

Mais se propõe que seja comunicado à titular do alvará o conteúdo da presente 

deliberação, contando-se a partir da data de recepção dessa comunicação, o prazo de 

garantia das obras de urbanização (1 ano), estabelecido no n.º 7, do art.º 27.º, da Lei 

91/95, de 2 de Setembro, alterada pela Lei 64/2003, de 23 de Agosto, findo o qual poderá 

a titular requerer a Recepção Definitiva das Obras de Urbanização (considerando-se 

rectificado o prazo de garantia das obras expresso do auto de vistoria agora em 

homologação. 

Ainda e nos termos do art.º 54.º do mesmo diploma legal, propõe-se a redução da 

caução prestada para a boa e regular execução das obras de urbanização para 10,81% do 

seu valor inicial, correspondente a 27.421,38 € (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um 

euros e trinta e oito cêntimos), superior ao montante mínimo de 10% previsto no número 5 
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do mesmo artigo e mediante o distrate dos lotes nºs: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 

20, 22, 25, 26, 27, 31, 33 e 34. 

Manter-se-á válida a hipoteca legal sobre os lotes 12, 13, 14 e 32, até à recepção 

definitiva das obras de urbanização, podendo a mesma ser substituída por outra forma de 

caução, nos termos do n.º 2, do art.º 54.º já invocado.» 

 

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

DIVISÃO JURÍDICA: 

 

Pelo Sr. vereador Adilo Costa foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

1 - Desafectação do domínio público e constituição de direito de superfície 

sobre uma parcela de terreno, com a área de 1.216 m2, sita na aldeia do Poceirão, 

freguesia do Poceirão, a favor do Centro Social de Palmela: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAF-DJ/21-2007: 

 

«A Câmara Municipal de Palmela deliberou em 18 de Abril de 1986 a cedência de 

uma parcela de terreno com a área de 1.216 m2 ao Centro Social de Palmela (CSP), sita 

no Poceirão, destinada a equipamento de creche, jardim de infância e terceira idade, 

terreno onde se encontram actualmente construídas instalações daquela entidade, que o 

CSP inscreveu entretanto, em 1990, no Serviço de Finanças. 

Em 28 de Agosto último, o CSP solicitou à Câmara Municipal a formalização do 

processo conducente à realização da escritura pública de cedência do direito de superfície, 

para efeitos de inclusão em processo de candidatura apresentada pela Instituição ao 

programa PARES.  

Contudo, verificou-se que a formalização e respectivo registo da cedência não havia 

sido feita, e que, por conseguinte, será necessário iniciar um processo de desafectação do 

domínio público que habilite o Município a formalizar a cedência já em tempos efectuada. 

Neste âmbito, a Câmara Municipal deliberou em 03/10/2007 a atribuição ao CSP de 

uma licença de utilização privativa do domínio público, que o ISS aceitou provisoriamente 

no âmbito da instrução do citado processo de candidatura ao PARES, tendo estabelecido 
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o prazo de 15 de Novembro de 2007 para apresentação de comprovativo da cedência do 

direito de superfície. 

Neste sentido, com vista à formalização da cedência do direito de superfície sobre uma 

parcela de terreno com a área de 1.216 m2 ao Centro Social de Palmela, objecto de 

anterior deliberação da Câmara Municipal de 18 de Abril de 1986, propõe-se: 

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

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

propor à Assembleia Municipal a desafectação do domínio público municipal da 

área com 1.216,00 m2, sita na Aldeia do Poceirão, freguesia do Poceirão, parcela 

avaliada em regime de propriedade plena em 111.541,00 euros (cento e onze mil, 

quinhentos e quarenta e um euros), que confronta a norte com Centro Social do 

Poceirão, a sul com Centro de Saúde, a nascente com Rua 1.º de Maio e a poente 

com Rua 1.º de Janeiro, identificada em planta anexa e que aqui se considera 

reproduzida;  

- Nos termos da alínea f) do n.º 1, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

e mediante a deliberação supra enunciada da Assembleia Municipal, deliberar 

ceder ao Centro Social de Palmela, a título gratuito e pelo período de 50 anos, o 

direito de superfície sobre a descrita parcela de 1.216,00 m2, direito esse avaliado 

em € 89.232,80, para efeitos de instalação de equipamento de creche, jardim de 

infância e terceira idade.» 

 

Sobre a proposta de Desafectação do domínio público e constituição de direito de 

superfície sobre uma parcela de terreno, com a área de 1.216 m2, sita na aldeia do 

Poceirão, freguesia do Poceirão, a favor do Centro Social de Palmela numerada 1/DAF-

DJ/21-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que a proposta apresentada não faz 

referência a um dado que consta no relatório de avaliação e que consiste no pagamento 

de uma renda anual a pagar pelo superficiário, durante 50 anos, no valor de 5.577,05 

euros. Fica na dúvida se haverá lugar a esse pagamento, uma vez que a proposta não o 

menciona. 

Acrescenta que a Câmara Municipal de Palmela deliberou a cedência desta parcela 

de terreno ao Centro Social de Palmela, em 18 de Abril de 1986. Passaram-se, desde 

aquela deliberação e a proposta agora feita, para resolução da situação e celebração da 

escritura pública, mais de 21 anos. É de opinião que o Município de Palmela devia assumir 

como prioridade a adopção dos procedimentos necessários à efectiva e cabal 

regularização deste caso, assim como de outros que se encontram em idêntica situação. 
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Recorda que há cerca de um ano também foram submetidos a deliberação da Câmara a 

regularização de situações que se prendiam com a cedência de terrenos para o Centro de 

Saúde e respectivas Extensões. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que a anterior decisão foi deliberado em 3 de 

Outubro de 2007, através de um outro instrumento, que é a licença de utilização do 

domínio público, ou seja uma figura utilizada para não privar o CSP de se poder candidatar 

ao Instituto de Segurança Social. Agora já se está num estado mais avançado que é a 

cedência do direito de superfície. 

Em relação ao relatório de avaliação é legítimo que o avaliador ponha todas as 

circunstâncias em que o terreno poderá ser apreciado, nomeadamente poderia haver uma 

renda anual, só que, como vem na parte final da proposta a cedência vai ser feita ao CSP, 

a título gratuito e pelo período de 50 anos, mas tecnicamente entendeu-se e bem, dar 

todos os elementos, para se poder apreciar, a renda anual também é um deles.  

Sobre a prioridade a dar à legalização de todos estes terrenos e edifícios houve um 

esforço muito grande, e continua a haver para legalizar escolas, polidesportivos e centros 

de saúde. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias refere que só pretende referir que houve um 

percurso histórico de 30 anos rico na cedência de terrenos e edifícios num território vasto 

e com utilizações muito diversificados. Lembra-se da quantidade de escolas que foram 

recebidas do Poder Central muitas delas localizadas em terrenos particulares aquém foi 

dada prioridade para a sua regularização. Gostaria publicamente valorizar o esforço feito 

pelos serviços municipais, muitas vezes utilizando a figura do uso capião. Nem sempre é 

fácil arrumar a casa. É um percurso histórico, e nem sempre foi fácil, num ano ou dois, 

mesmo em dez resolverem-se todas estas questões. 

 

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

minuta. 

 

2 – Aceitação de doação para execução de nó rodoviário – E.N. 252: 

 

PROPOSTA N.º 2/DAF-DJ/21-2007: 

 

«A Bertimóvel - Sociedade Imobiliária, S.A., apresentou, em 2006, pretensão 

urbanística com vista à edificação de empreendimento de comércio retalhista no Camarral, 

freguesia e concelho de Palmela. 

Incidindo tal projecto comercial na estreita dependência da rede viária existente, foi 

pela Câmara Municipal considerada indispensável a construção de nó rodoviário - já 

estudado no âmbito da ligação da E.N. 252 e a futura variante à E.N. 379 -, de modo a 
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precaver que as condições de circulação na zona não fossem agravadas com a instalação 

daquele empreendimento. 

Face à pretensão apresentada, e à sua evidente relevância para o Concelho, e 

considerada a circunstância de o nó rodoviário em causa se encontrar já projectado 

enquanto importante factor, quer da imediata melhoria viária sobre o entroncamento da 

praça das portagens da A2, quer da ligação à variante à E.N. 379, diligenciaram os 

serviços municipais no sentido de assegurar a titularidade da parcela, da propriedade de 

privados, na qual incide parte do projecto do referido nó. 

Nestes termos, admitiu-se a possibilidade de o Município despender € 26.306,18 

(vinte e seis mil, trezentos e seis euros e dezoito cêntimos), em resultado da multiplicação 

do valor apurado pelo avaliador por m2 (€ 14,78) pela área da parcela a adquirir (1.779,85 

m2). 

Tendo o proprietário da parcela apresentado uma proposta cujo valor (100.000 

euros) era substancialmente superior ao apurado em relatório de perito avaliador, e tendo 

manifestado completa indisponibilidade para a rever, assumiu a Câmara Municipal perante 

o proprietário do terreno e os representantes da Bertimóvel, a impossibilidade de garantir 

aquela aquisição por valores que ultrapassassem os parâmetros fixados no competente 

laudo de avaliação. 

 Atingido este estádio do processo, a opção da Câmara Municipal seria tão só a de 

iniciar um processo de expropriação por utilidade pública, no âmbito do qual a titularidade 

sobre a parcela viria a ser obtida, mas certamente em prazo nunca inferior a um ano. 

Em face do exposto, a Bertimóvel, considerando que o interesse em que a Câmara 

Municipal possa adquirir título sobre a parcela em prazo mais curto está essencialmente 

relacionado com o projecto titulado por si, veio manifestar a intenção de contribuir para a 

criação das condições para que a CMP adquira imediatamente título sobre a parcela, 

através da doação à Autarquia da diferença entre o valor determinado pela avaliação - € 

26.306,18 (vinte e seis mil, trezentos e seis euros e dezoito cêntimos) - e o montante 

requerido pelo proprietário - €100.000,00 (cem mil euros) – através de doação à Autarquia, 

naturalmente no pressuposto de vir a ser titular da licença de construção,  que 

consubstancia e legitima afinal o seu interesse no processo aquisitivo. 

Assim, propõe-se, nos termos da alínea h) do n.º 1, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, 

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

Janeiro, que a Câmara delibere aceitar a proposta da Bertimóvel de doação do montante 

de € 73.693,82 (setenta e três mil, seiscentos e noventa e três euros e oitenta e dois 

cêntimos) para os estritos efeitos de comparticipar a aquisição, a favor do Município, da 

parcela de terreno com 1.779,85 m2, a desanexar do prédio urbano inscrito na matriz com 

o artigo 5251 e descrito na Conservatória do Registo Predial sobre o n.º 02105/090988, da 
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freguesia de Palmela, confrontando a Norte com praça das portagens, a Sul com Lucrécia 

Antunes, a Nascente com o próprio a Poente com E.N. 252, parcela, esta, destinada à 

implementação do nó rodoviário acima referido, nos termos que constam da declaração de 

vontade apresentada pela Bertimóvel, em anexo, e que se considera aqui reproduzida.» 

 

Sobre a proposta de Aceitação de doação para execução de nó rodoviário – E.N. 

252 numerada 2/DAF-DJ/21-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere não se recorda bem o dia, mas já veio a 

uma sessão de Câmara a proposta da Bertimóvel, para um centro comercial, que 

englobava o Modelo e mais 2 ou 3 lojas, que não lhe ocorre agora o nome. Sobre esta 

proposta lamentam, embora compreendam, que haja um munícipe que venha exigir um 

preço por metro quadrado, de uma propriedade que é absolutamente estrambólico, 

astronómico, e lamentar que para isso se tivessem que mobilizar boas vontades para 

satisfazer, digamos a gula económica de um proprietário. Mas não há dúvida que 

consideram que é útil para o Município, que todo este processo se desenvolva porque traz 

benefícios futuros que são visíveis. 

Agora esperam que não haja no desenvolvimento da Bertimóvel nenhum obstáculo 

legal ou técnico intransponível para que o projecto se desenvolva. Apoiam esta proposta 

que vem simplificar a execução do nó rodoviário que é de utilidade, como já teve ocasião 

de dizer, gostando de saber para quando se prevê a sua execução. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que a proposta é só instrumenta. Era bom que 

as autarquias tivessem os mesmos mecanismos que tem a REFER, a Brisa, etc., para 

este tipo de obras. 

O Sr. vereador José Charneira refere que a doação é feita e isso está no ofício da 

Bertimovel e está referido também na proposta, no pressuposto da Bertimóvel vir a ser 

titular da licença de construção. Informa que, neste momento, o projecto está em 

condições de merecer a aprovação e emissão da licença de construção, que espera possa 

ocorrer durante a próxima semana. Também dizer que é compromisso da Bertimóvel, 

executar a rotunda, e portanto a rotunda vai começar a ser feita, praticamente ao mesmo 

tempo que o edifício. Prevê-se que entre Fevereiro de 2008 e Março de 2008 o mais 

tardar, a rotunda esteja em execução. 

O Sr. vereador Octávio Machado refere estar preocupado com as variantes à EN 

252 e à EN 379, que têm um impacto grande na vida das pessoas, das que atravessam e 

das que vivem neste concelho. Refere que quem passa todos os dias no nó da Volta da 

Pedra, vê as dificuldades, cada vez maiores, e os estrangulamentos daquela zona. Está 

preocupado e gostaria de saber para quando a construção das variantes, pois às suas 

preocupações sobre a rotunda já foram respondidas.  
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A Sr.ª presidente refere que as variantes não são obras que a Câmara possa fazer. 

As obras têm que vir em PIDDAC, e no de 2008 todos já sabem que não constam. Espera 

e fica a esperança que possa ser no de 2009. 

 

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

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGÍSTICA E CONSERVAÇÃO 

 

DIVISÃO DE PROJECTOS E OBRAS PÚBLICAS 

 

Pelo Sr. vereador Adilo Costa foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

Empreitadas: 

 

PROPOSTA N.º 1/DOLC-DPOP/21-2007: 

OBRA: “Construção dos acessos à Escola Básica EB 2, 3 de Poceirão”: 

ASSUNTO: Contrato adicional n.º 1: 

 

«Tendo sido adjudicada a empreitada de “Construção dos acessos à Escola Básica 

EB2,3 de Poceirão” à empresa Construções António Joaquim Maurício, Lda. pelo 

montante global de € 410.883,10 (quatrocentos e dez mil, oitocentos e oitenta e três euros 

e dez cêntimos), acrescido de IVA, verificou-se a necessidade de proceder à alteração de 

alguns trabalhos para concretização do projecto, de modo a garantir que a sua filosofia 

seja globalmente satisfeita, trabalhos esses traduzidos na informação n.º 2007/31691. 

Deste modo, solicitou-se proposta ao empreiteiro, a qual se traduz do seguinte 

modo:  

 

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

       VALOR 
 

% 

Trabalhos a menos com preços contratuais -41.000,97 € 9,98% 

Trabalhos a mais com preços contratuais 34.205,16 € 8,32% 

Trabalhos a mais com preços propostos 58.580,73 € 14,26% 

TOTAL 51.784,92 € 12,60% 

 

Assim, o custo adicional associado à execução destes trabalhos é de € 51.784,92 

(cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e quatro euros e noventa e dois cêntimos), 

correspondendo a 12,6% do montante global da adjudicação.  



Acta n.º 21/2007 

Reunião de 17 de Outubro de 2007 

 30 

Considerando que: 

 - os trabalhos a mais propostos se destinam à realização da mesma empreitada e 

verificando-se que estes trabalhos não podem ser técnica e economicamente separados 

do contrato sem inconveniente grave para o dono da obra e ainda considerando que são 

estritamente necessários ao acabamento dos trabalhos de acordo com o n.º 1 do art.º 

26.º, do Decreto-Lei 59/99, de 2 de Março; 

 - o valor acumulado resultante da diferença entre os trabalhos a mais e a menos  

não excede 15% do valor do contrato da empreitada; 

 Propõe-se: 

- A aprovação dos trabalhos a mais e a menos apresentados em anexo; 

- A aprovação dos preços apresentados pelo empreiteiro, relativamente às espécies 

de trabalhos não considerados no contrato inicial; 

- A aprovação da execução do contrato adicional à firma Construções António 

Joaquim Maurício, Lda., adjudicatária da empreitada pelo montante global de € 

51.784,92 (cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e quatro euros e noventa e 

dois cêntimos) que, acrescido de I.V.A à taxa legal em vigor, perfaz o valor de € 

54.374,17 (cinquenta e quatro mil, trezentos e setenta e quatro euros e dezassete 

cêntimos).» 

 

Sobre a proposta de Empreitada de “Construção dos acessos à Escola Básica EB 2, 

3 de Poceirão” - Contrato adicional n.º 1 numerada 1/DOLC-DPOP/21-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que esta proposta é consequência da má 

localização da escola, localizada em terreno cedido por um promotor de um futuro 

loteamento, lamentando igualmente que os promotores normalmente cedam ao município 

terrenos para implantação de equipamentos os piores terrenos e os menos adequados. 

Não sabe até que ponto será responsabilidade da Autarquia, porque não sabe se poderia 

conduzir melhor as negociações no sentido de que a localização da escola, não fosse ali, 

mas noutro local.  

Verificado o projecto tem a percepção de que o local onde está situada a escola é 

talvez uma das cotas mais baixas de todo o terreno, dai a acumulação de águas. O 

problema é o mesmo do referido antes da ordem do dia, porque o terreno é o mesmo e a 

linha de água é sensivelmente a mesma. Está-se novamente com um problema terrível, 

que é um problema de drenagem. Foi desde logo resolvido o problema, através de uma 

bacia de retenção, pondo de lado, imediatamente, também uma primeira proposta, que era 

de um poço absorvente. Verifica-se agora nesta alteração que vendo os números, a rede 

de drenagens pluvial, provoca um aumento de 51.725. O que se está a aprovar é 

exactamente um aumento de 51.784, podendo dizer-se, que de grosso modo, a alteração 
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que se propõe é só e quase exclusivamente consequência da drenagem. Essa 

consequência da drenagem, obrigou a fazer a bacia de retenção, obrigou a subir a cota de 

implantação da escola, obrigou a subir a cota de implantação da rotunda que lá foi feita, 

obrigou a subir uma série de coisas. 

Acrescenta que as condições adversas de drenagem já lá estavam e que, portanto, 

houve um mau estudo desde início, porque se deveriam ter tido em consideração os 

problemas de drenagem. Faz votos para que os problemas não fiquem só por aqui, e não 

se verifiquem mais necessidades de outras defesas. Espera que a bacia de retenção que 

foi construída, com a manilha daquela dimensão, num ano de chuvas muito grandes não 

vá ocasionar outros problemas. 

 O Sr. vereador Octávio Machado refere que é uma realidade que o problema já lá 

estava, mas que há outro factor que é determinante. O tempo de aceitação que havia para 

colmatar uma necessidade das populações, a escola. O proprietário do terreno apercebeu-

se disso também, sabia desse problema, se calhar as tecnologias e as técnicas de hoje 

têm soluções para tudo isto, sem deixar os pressupostos que o Vereador Braz Pinto pôs e 

que são todos reais. Todos sabiam, agora é preciso acreditar também, que efectivamente 

aquela necessidade premente que havia de fazer a escola em tempo recorde, termos em 

conta que havia outro interlocutor, que tinha conhecimento de toda esta necessidade, a 

pressão que havia sobre a Câmara, e a abertura do Poder Central para a execução 

daquela escola, tudo isto se calhar obrigou a acreditar que a tecnologia e as técnicas de 

hoje são capazes de solucionar os problemas. Naturalmente que todos devem estar 

preocupados com os pressupostos que aqui foram enunciados.  

 O Sr. vereador José Charneira refere que só gostaria de deixar somente duas 

notas. As preocupações manifestadas são preocupações que todos têm. Contudo, a 

escola está feita, a bacia de retenção precisamente para evitar os problemas de 

drenagem, está feita e não vamos pensar que qualquer dia teremos a escola toda 

inundada, porque isso não vai acontecer. A linha de água nada tem a haver com a linha de 

água da Ria Ibérica, que é outra linha de água. O problema do Poceirão, de há uns anos a 

esta parte, tem a ver com as obras que a REFER fez sem licenciar as obras na CCDR, e 

sem nada dizer a ninguém. Quando foi feito o terminal foi tapada uma linha de água que lá 

existia. Esta linha de água que sai da bacia de retenção, passa a Estrada Nacional, dá a 

volta por de trás dos eucaliptos e ia sair a um aqueduto que passava por baixo da linha do 

Alentejo, que ainda lá está. Do lado Sul foi completamente aterrado e destruído pela 

REFER, quando fez as obras. Portanto neste momento essa drenagem faz-se ao longo do 

caminho que dá acesso às oficinas da REFER, passa por debaixo da estradinha, vai à 

linha e depois passa junto à passagem de nível, uma passagem estreita para o lado de lá. 

Acrescenta que a REFER, a CCDR e o Domínio Hídrico foram alertados para esta 
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situação e espera-se que a CCDR consiga juntamente com a REFER resolver este 

problema. Aqueles terrenos começaram a alagar precisamente depois das obras da 

REFER. A solução definitiva só será feita quando se repuser a linha de água que foi 

interrompida pela REFER, e que a Câmara conjuntamente com o Domínio Hídrico está a 

fazer esforços para que se concretize. 

 A Sr.ª vereadora Adília Candeias refere que gostaria de dizer, que tem sido prática 

do município fazer a cedência de terrenos a instituições, prática esta reconhecida por 

todas as instituições. Reconhecimento pela cedência de bons e valiosos terrenos. 

Passando à frente das questões técnicas que os Srs. Vereadores já esclareceram, diz que 

o terreno da escola, é um terreno com visibilidade, com boa aproximação de uma Estrada 

Nacional tendo por isso todas as condições. É um bom terreno, valioso, vistoso, com todas 

as condições. Pretende realçar igualmente esta prática da Câmara de Palmela, de 

oferecer terrenos, terrenos bons e valiosos, e não terrenos sobrantes, como acontece por 

vezes em algumas zonas do país. 

 

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

minuta, com a abstenção dos Srs. vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 

Sousa, que apresentam declaração de voto. 

 

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

 

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

proposta demonstra o seguinte: 

- Má escolha do terreno (quota mais baixa do empreendimento); 

- Falta de planeamento técnico.” 

 

PROPOSTA N.º 2/DOLC-DPOP/21-2007: 

OBRA: “Execução do reforço do sistema de abastecimento de água a Palmela 

– 2.ª fase – 2.ª parte” – 1.º adicional: 

ASSUNTO: Proposta complementar à aprovação de erros e omissões: 

 

«Após a adjudicação da empreitada de “Execução do Reforço do Sistema de 

Abastecimento de Água a Palmela – 2.ª fase – 2.ª parte” à empresa Teodoro Gomes Alho 

& Filhos, Lda., pelo montante global de 621.000,00 €, acrescido de IVA, foram 

apresentados por este, erros e omissões relativos ao projecto dentro dos prazos 

estabelecidos no n.º 16 do caderno de encargos. 
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O valor dos erros e omissões apresentados, na altura, pelo empreiteiro foi de 

174.514,78 €, sendo que em reunião de câmara do dia 07.02.2007 foi aprovado o valor de 

13.481,62 €. 

O empreiteiro nunca apresentou a garantia bancária para a execução do respectivo 

contrato por não concordar com o valor aprovado. 

Entretanto, houve inúmeras reuniões entre empreiteiro, projectista e fiscalização 

para nova avaliação das medições e respectivos valores. 

Só em 30.08.2007 o empreiteiro apresentou, através do ofício ES-08-30, a 

concordância com a correcção das medições, sendo que por parte da fiscalização também 

houve a concordância com as rectificações constantes na informação n.º CIN 2007/33150. 

Assim, o valor complementar à aprovação dos erros e omissões é de 3.468,89 €. 

Atendendo a que, em reunião de câmara do dia 07.02.2007, foi aprovado o valor de 

13.481,62€, o valor final para os erros e omissões é, assim, de 16.950,51 €. 

Tendo em consideração que, em 06.06.2007, já houve aprovação de trabalhos a 

mais no valor de 4.956,67€ correspondente a 0,80% do valor da empreitada, o valor total 

dos trabalhos a mais, erros e omissões é de 21.907,18 €, o que corresponde a 3,53% do 

valor total da empreitada. 

Nesta conformidade, propõe-se: 

- Que seja aprovada a adenda aos erros e omissões no valor de 3.468,89 € (três mil, 

quatrocentos e sessenta e oito euros e oitenta e nove cêntimos), acrescido do IVA á taxa 

legal em vigor. 

- Que seja elaborado o contrato adicional à firma Teodoro Gomes Alho & Filhos, 

Lda., para o valor total de erros e omissões no montante de 16.950,51 € (dezasseis mil, 

novecentos e cinquenta euros e cinquenta e um cêntimos), acrescido do IVA á taxa legal 

em vigor.» 

 

Sobre a proposta de Empreitada de “Execução do reforço do sistema de 

abastecimento de água a Palmela – 2.ª fase – 2.ª parte” – 1.º adicional - Proposta 

complementar à aprovação de erros e omissões numerada 2/DOLC-DPOP/21-2007 

intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que em 07.02.2007, diziam ficar perplexo 

quando uma empresa exige 174.514 € e depois acaba por aceitar 13.481 €. Tinham razão. 

De facto eles não concordaram e a verdade é que esgrimiram. Por outro lado, dizer que 

em determinada altura tinham registado o voto de congratulação pelo trabalho realizado 

pelos projectistas que acabaram por poupar à Câmara a quantia de 160.000 €, que é 

muito dinheiro, sobretudo quando se anda a contar os tostões. Bem agora a fiscalização 

assume as alterações, concorda com ela e reconhece o erro na medição. Está aqui 
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escrito. Da outra vez louvou os técnicos porque conseguiram uma redução dos custos, 

agora tem que os criticar, porque efectivamente não fizeram bem as coisas. Agora aceitam 

estes erros de medição, fizeram erros de medição. 

Por outro lado em 07 de Fevereiro foi aprovada uma coisa e agora pede-se para se 

rectificar essa aprovação, pelo que todas as deliberações que aqui são tomadas, amanhã 

podem vir a ser rectificadas. Pode dizer-se ser uma contingência da vida, aprovar coisas 

que têm que se rectificadas mas, tem que obviar para que sejam mínimas. Acrescenta 

terem dito que será que a empresa projectista e a Câmara foram leoninos na negociação e 

acabaram por prejudicar o empreiteiro ou será que a câmara ao medir aquilo tudo, estava 

a prejudicar o empreiteiro, e o empreiteiro sentia-se prejudicado, ou será que o próprio 

empreiteiro tenta ele ser leonino e a prejudicar a Câmara. É claro que foram perguntas 

que ficam no ar, mas efectivamente nem o empreiteiro estava de acordo e pelos vistos 

parece que a Câmara tinha que lhe pagar um bocado mais porque foram mal feitas as 

coisas. Isto é uma coisa que de certa forma os leva a lamentar que aconteça.  

O Sr. vereador Adilo Costa refere que de facto ficou defraudado porque pensava 

que o Sr. vereador Braz Pinto ia dar um elogio à fiscalização. Afinal de contas não elogiou 

a fiscalização. Lamento sinceramente em seu nome pessoal, em nome da Câmara, em 

nome da fiscalização, porque tem que haver uma confluência de vontades entre as partes, 

nestas matérias. A empresa teve um prazo para apresentar o valor dos erros e omissões e 

a câmara teve um prazo legal para os aceitar, processualmente é assim. Daí terem sido 

aprovados em Fevereiro os erros e omissões, no valor de cerca de 13 mil euros. O 

empreiteiro não aceita o valor dos erros e contesta o valor. A fiscalização vem agora 

aceitar que para além do valor aprovado sejam aceites mais cerca de 3 mil euros, 

perfazendo um total de cerca de 16 mil euros. O trabalho da fiscalização contínua por isso 

a ter de ser louvado, porque o que agora se propõe aprovar são “tostões” 

comparativamente ao valor apresentado inicialmente, que foi de 174 mil euros, ficando no 

final em cerca de 16 mil euros. Fala-se de 3,53 % dum total de 700 mil ou seja nesta 

proposta de 3.478.89 €. 

A Sr.ª presidente diz pensar que o Sr. vereador Braz Pinto não teve em 

consideração os números, mas somente o princípio de se propor alguma correcção, 

porque os números são esmagadores, corroborando inteiramente as palavras do Sr. 

vereador Adilo Costa, no papel e na intervenção dos serviços que acha ter sido exemplar 

num processo de discussão com um empreiteiro.  

 

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

minuta. 
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VII – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

VII.I. – DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

Pelo Sr. vereador Adilo Costa foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

Atribuição de apoio financeiro: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DAC/21-2007: 

ASSUNTO: Apoio pontual: 

REQUERENTE: Rancho Folclórico da Herdade de Rio Frio: 

 

«O Rancho Folclórico da Herdade de Rio Frio desenvolve trabalho de grande 

importância na recolha e divulgação etnográfica da região, tendo em actividade cerca de 

100 elementos com especial atenção para os jovens e crianças da localidade, funcionando 

como pólo dinamizador da comunidade onde se localiza. 

Durante o ano de 2007, esta Associação tem desenvolvido a sua actividade regular, 

participando em diversos festivais de Folclore nacionais e regionais, realizando mais uma 

edição do seu festival de folclore Adulto e Infantil, bem como diversas outras actividades 

culturais a que se tinha proposto.  

Apresentou um maior número de deslocações e participações do Rancho do que as 

inicialmente previstas. Colaborou com diversas associações e instituições do concelho em 

actividades como as Festas Populares de Pinhal Novo, Feira de Maio, Comemorações do 

25 de Abril, entre outras. 

Considerando que, não foi possível analisar a devido tempo, a candidatura, por 

ausência de toda a documentação e que, o Rancho tem cumprido com o plano 

apresentado; 

Propõe-se, de acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo e 

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

Lei n.º 5–A/02, de 11 de Janeiro, atribuição de um apoio pontual no valor de € 1.750,00 

(mil setecentos e cinquenta euros) ao Rancho Folclórico da Herdade de Rio Frio.» 

 

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

minuta. 

PROPOSTA N.º 2/DCD-DAC/21-2007: 

ASSUNTO: Festas de Todos os Santos 2007: 

REQUERENTE: Associação das Festas de Quinta do Anjo: 
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«As Festas de Todos os Santos, em Quinta do Anjo, são o momento festivo por 

excelência desta localidade, sendo uma das manifestações de cariz religioso mais antigas 

do Concelho de Palmela, cujas origens remontarão a 1755, em acção de graças pela 

aldeia ter sido protegida dos efeitos do terramoto que neste ano se abateu sobre Lisboa. 

Aliando o cariz religioso, que está na origem da festividade, a um conjunto de 

manifestações profanas, tem a organização das Festas conseguido garantir a manutenção 

de processos mais ou menos ritualizados de comensalidade, fruição musical e reavivar de 

tradições que evocam o cariz rural de origem, numa apresentação que se pretende ver 

integrada na realidade urbana da sociedade local. 

Entendem-se assim, as diferentes manifestações que integram o programa de 

Festas: Mostra de Artesanato e Artes Decorativas, evocações religiosas, espectáculos 

musicais, cinema infantil, Passeio Todo-o-Terreno, Concentração Motard e Cavalhadas. 

Esta diversidade é ainda reforçada pela realização, este ano, da XXII Exposição Concurso 

Nacional de Ovinos da Raça Saloia, bem como a inclusão na programação de grande 

parte dos agentes associativos locais. 

Assim, propõe-se, de acordo com a alínea b) do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei 169/99, 

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

financeiro à Associação das Festas de Quinta do Anjo, no valor de € 11.100,00 (onze mil e 

cem euros), como comparticipação municipal à realização das Festas de Todos os Santos 

2007.» 

 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que a Câmara Municipal para além do apoio 

logístico vai também apresentar uma exposição alusiva às grutas de Quinta do Anjo. 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 3/DCD-DAC/21-2007: 

ASSUNTO: Apoio pontual: 

REQUERENTE: Rancho Folclórico da Casa do Povo de Pinhal Novo: 

 

«Realizou-se no passado mês de Julho, na Vila de Pinhal Novo, mais uma edição do 

Festival Internacional de Gigantes, projecto organizado em parceria por esta Autarquia 

com a Associação “Bardoada”, Acção Teatral Artimanha, Associação Juvenil COI e 

Projecto de Intervenção Artística. 
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Este Festival, para além dos parceiros de organização, contou também com a 

colaboração de diversas associações da Vila, quer na programação de actividades, quer 

no apoio a diversos espaços de suporte à organização. Um desses exemplos é a 

colaboração do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Pinhal Novo que apoiou esta 

iniciativa, com a organização do espaço de refeições para os grupos participantes. 

Assim, e uma vez apurados pela Associação os valores envolvidos nesta 

colaboração, propõe-se, de acordo com a alínea b) do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei. º 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/02, de 11 de Janeiro, a atribuição de apoio 

financeiro no valor de € 865,00 (oitocentos e sessenta e cinco euros) ao Rancho Folclórico 

da Casa do Povo de Pinhal Novo.» 

 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro ao Rancho Folclórico da Casa do 

Povo de Pinhal Novo numerada 3/DCD-DAC/21-2007 intervieram: 

O Sr. vereador Octávio Machado refere continuar a ser extraordinário que ainda 

haja pessoas que se dispõem a trabalhar para que tudo corra bem e criar condições para 

que os visitantes e participantes fiquem satisfeitos, sendo este um verdadeiro voluntariado. 

As pessoas sentem-se felizes por ver que as pessoas ficam felizes com aquilo que eles 

fazem. Este é um exemplo. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que os 865 € ao fim ao acabo não representam 

nada no esforço despendido. 

 

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

minuta. 

 

VII.II. – DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

1 – Denúncia de Protocolo de Cooperação: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DD/21-2007: 

ASSUNTO: Denúncia do Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de 

Palmela e o Clube de Ciclismo de Cabanas, no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento do Ciclismo: 

 

«A Câmara Municipal aprovou em 4 de Abril de 2001, um primeiro protocolo de 

cooperação com o Clube de Ciclismo de Cabanas no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento do Ciclismo no Concelho de Palmela, com o objectivo de proporcionar a 
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este Clube a possibilidade de desenvolver a prática do Ciclismo de Estrada de competição. 

Actualmente vigora o protocolo que foi actualizado em 27 de Julho de 2005. 

A actividade do Clube desenvolveu-se com maiores ou menores dificuldades e com 

alguns sucessos, podendo-se considerar que, em termos genéricos, os objectivos foram 

atingidos até ao final da época passada. 

Todavia, considerando que o Clube deixou de ter actividade desportiva regular em 

2007, devido à falta de apoios financeiros que lhe possibilitassem a constituição de uma 

equipa de competição, o principal objectivo deste protocolo deixou de se atingir.  

Em face desta situação, considerando verificar-se incumprimento do Protocolo por 

parte do Clube, designadamente no número dois do artigo terceiro, propõe-se a 

aprovação da denúncia do Protocolo de Cooperação celebrado entre a Câmara Municipal 

de Palmela e o Clube de Ciclismo de Cabanas, com efeito a partir de 1 de Julho de 2007.» 

 

Sobre a proposta de Denúncia do Protocolo de Cooperação entre a Câmara 

Municipal de Palmela e o Clube de Ciclismo de Cabanas, no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento do Ciclismo numerada 1/DCD-DD/21-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que ao analisarem a proposta lamentam 

profundamente que haja uma colectividade dedicada ao desporto, e a um desporto 

saudável, como é o ciclismo, tenha cessado as suas actividades. Depois, embora 

percebendo o alcance da proposta, leram o protocolo que diz que a denúncia tem que ser 

feita com 60 dias, o que está correcto. Está-se muito tempo antes de expirar o prazo. 

Certamente já foi renovado automaticamente, mas tem algumas dúvidas jurídicas da 

retroactividade da denúncia do contrato, que é denunciado hoje e fica com retro actividade 

a Junho. Percebe que isto é por causa dos financiamentos que certamente irão ser feitos 

em Junho. Simplesmente tem esta dúvida jurídica, lançando um apelo para que nos 

protocolos se ponha uma alínea qualquer a dizer que no incumprimento, pode cancelar o 

pagamento em determinada altura.  

Por outro lado pergunta se foi feito algum contacto com a Associação para tentar 

ultrapassar as suas dificuldades, porque na disposição final, no 7.º artigo, do protocolo se 

diz: “as dúvidas resultantes da execução do presente protocolo em eventuais 

modificações, serão decididas de comum acordo”. Pressupõe-se que tenha havido um 

esforço para ser encontrada uma alternativa. Esta denúncia do contrato, apesar de ser 

feita pela Câmara, porque juridicamente é assim que deve ser feito, que seja feita com 

acordo das duas entidades. 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que é de lamentar esta situação. O Clube 

de Ciclismo das Cabanas tem longo percurso e maturidade e o concelho de Palmela era 

fica mais pobre. Mas, as exigências da competição são cada vez maiores e os apoios cada 
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vez mais difíceis. Ainda esta semana, após uma prova de BTT, para o campeonato 

nacional que se deslocou a Palmela, e Palmela começa a ter tradição no BTT, por alguns 

dos seus clubes, nomeadamente o Clube de BTT da Volta da Pedra, quase se ameaçava 

que se os apoios faltassem o concelho de Palmela deixaria de ser um concelho onde não 

se realizariam competições deste género. Isto tem a ver também com a condição 

financeira daqueles que poderiam ser potenciais financiadores. Os gastos são cada vez 

maiores, a diversidade de provas pelo país inteiro e as deslocações obrigam a outro tipo 

de orçamentos e a outro tipo de apoios logístico. Fica triste por ver desaparecer aquele 

que foi uma referência do ciclismo no concelho de Palmela. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que o clube não acaba nem acaba a modalidade, 

suspende-se neste momento a competição. É claro que foi falado com o clube, mas As 

dificuldades que o Sr. vereador Octávio mencionou, o clube não as consegue ultrapassar. 

Relativamente à questão da retroactividade foi pedido parecer jurídico que diz ser possível. 

Faz votos para que este clube se organize, disponibilizando-se para apoiar o clube, 

através do regulamento de apoio ao ciclismo, no que for necessário. Espera que o clube 

tenha condições para que muito em breve possa trazer uma proposta para a celebração 

de um novo protocolo.   

 

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

minuta. 

 

2 – Atribuição de apoio financeiro: 

 

PROPOSTA N.º 2/DCD-DD/21-2007: 

ASSUNTO: No âmbito do Programa de Desenvolvimento da Ginástica: 

REQUERENTE: Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal: 

 

«Realizou-se nos dias 12 e 13 de Maio de 2007 no Pavilhão Desportivo Municipal de 

Pinhal Novo, o Campeonato Distrital de Infantis de Trampolins e Tumbling, evento 

desportivo integrado no Programa de Desenvolvimento da Ginástica e organizado em 

conjunto pela Câmara Municipal de Palmela e a Associação de Ginástica do Distrito de 

Setúbal. 

Para possibilitar a realização desta acção foi necessário transportar algum material 

de ginástica de algumas colectividades para o Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal 

Novo, serviço que foi realizado pela Câmara Municipal. Neste transporte foi danificada a 

lona de uma cama elástica pertencente à Câmara Municipal da Moita, que se encontra sob 

gestão da Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal. Neste sentido, considerando 
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que o equipamento ficou impossibilitado de ser utilizado e que foi considerado adequado 

substituir a referida lona por uma nova, não sendo necessário adquirir um novo 

equipamento cujo custo ascenderia a cerca de € 6.300,00 (seis mil e trezentos euros), a 

melhor solução será a de ressarcir a entidade gestora do equipamento do valor relativo à 

aquisição de uma nova lona. 

Deste modo, propõe-se, de acordo com a alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, a atribuição de € 944,00 (novecentos e quarenta e quatro euros) à 

Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal.» 

 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro à Associação de Ginástica do 

Distrito de Setúbal no âmbito do Programa de Desenvolvimento da Ginástica numerada 

2/DCD-DD/21-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que muito embora os 944 € seja 

pouco significativo, lhe parece que o pagamento não faz muito sentido, uma vez que a 

organização do evento era uma organização conjunta da Câmara de Palmela e da 

Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal. Pergunta se fosse a Câmara a ter sido 

lesada se a Associação do Distrito de Setúbal pagaria, dizendo que lhe parece pouco 

provável que isso acontecesse. 

Pergunta igualmente se houve incúria no transporte, pois para se romper um lona 

daquelas é preciso muito, pelo que deve ter havido incúria, acomodação, ou desleixo, ou 

possivelmente o carregar da lona conjuntamente com um plinto, ou uma barra olímpica, 

pelo que gostaria de saber se houve um responsável. Pensa que estando a falar-se de 

994 € poder-se-ia estar a falar do valor de uma cama que é de 6.300 €. Pensa que há que 

ter algum cuidado com estas coisas.  

Por outro lado, refere que o assunto da proposta não é a atribuição de um apoio 

financeiro à Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal, mas sim a indemnização por 

danos causados à Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal.  

O Sr. vereador Adilo Costa refere que queria esclarecer que não houve nenhum 

processo de inquérito, á equipa que procedeu ao transporte do material. Considerou-se 

não haver razões para proceder á abertura de inquérito. Estas situações acontecem numa 

organização com cerca de mil trabalhadores, que mesmo não havendo negligencia se 

vêem confrontados com situações destas, essencialmente os trabalhadores do sector de 

apoio logístico. O dever de indemnizar existe. Não vê problema em alterar o nome da 

proposta, se o Dr. Eduardo Pereira não vir igualmente inconvenientes.  
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O Dr. Eduardo Pereira refere não ver qualquer impedimento como também não vê 

que haja vantagem significativa. 

O Sr. vereador Adilo Costa propõe que irá conferir juridicamente e se não houver 

nada que crie aqui obstáculo altera-se para indemnização.  

 

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

minuta, com a abstenção dos Srs. vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 

Sousa, que apresentam declaração de voto. 

 

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

 

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se nesta proposta 

porque demonstra o seguinte: 

- Houve pouco cuidado, por parte dos trabalhadores e chefias, num transporte que 

se adivinhava delicado; 

- Não houve responsabilização o que leva a uma possível e perigosa rotina 

desresponsabilizadora.” 

 

3 – Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo: 

 

PROPOSTA N.º 3/DCD-DD/21-2007: 

A CELEBRAR COM: Palmelense Futebol Clube: 

 

«A Câmara Municipal de Palmela mantém, desde 2000, um modelo de 

relacionamento institucional com o Palmelense Futebol Clube, assente no estabelecimento 

de contratos-programa de desenvolvimento desportivo. 

No quadro da avaliação positiva feita por ambas as entidades em relação aos três 

anteriores contratos-programa, mantém-se a intenção de continuação desta parceria. 

O Palmelense Futebol Clube continua a realizar a sua intervenção desportiva 

predominantemente no futebol, com destaque para os escalões de formação e no 

cicloturismo. Actualmente possui em competição regular, nove equipas e 336 jogadores, 

distribuídos por onze escalões. Em termos de equipamentos, aponta para a realização de 

beneficiações nos dois campos de futebol e respectivas instalações de apoio, para fazer 

face ao aumento da procura de prática nas equipas dos escalões de formação. O Clube 

perspectiva ainda, se for possível, realizar obras de reabilitação do edifício da sua sede 

social, localizada no Centro Histórico de Palmela, tendo a Câmara Municipal de Palmela já 
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reconhecido o interesse na manutenção daquela utilização do imóvel, por se enquadrar na 

política municipal de revitalização da zona. 

A proposta de contrato-programa que se submete à decisão da Câmara Municipal de 

Palmela, estabelece as normas para os apoios a prestar nas épocas desportivas de 

2007/2008 e de 2008/2009, de acordo com a documentação apresentada pelo Clube, 

conforme o previsto na legislação aplicável. Esta proposta não inclui uma estimativa global 

de custos para o Programa de Desenvolvimento Desportivo devido ao facto de, no 

momento, não existirem estimativas orçamentais para os investimentos que se pretendem 

realizar nos equipamentos desportivos e sociais. 

Finalmente, importa referir que do montante global previsto para apoio financeiro nas 

duas épocas desportivas, já foram atribuídos 20.000,00 € (vinte mil euros), após 

deliberação na reunião da Câmara Municipal realizada do dia 22 de Agosto (como também 

se refere na cláusula segunda do contrato-programa). 

Neste sentido, com base na apreciação da documentação entregue, de acordo com 

os critérios gerais e específicos definidos nos artigos 7.º e 9.º do Regulamento Municipal 

de Apoio ao Associativismo e em conformidade com a alínea b) do n.º 4, do Artigo 64.º, da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, propõe-se a aprovação do Contrato – Programa de Desenvolvimento 

Desportivo a estabelecer entre a Câmara Municipal de Palmela e o Palmelense Futebol 

Clube.» 

 

PROPOSTA N.º 4/DCD-DD/21-2007: 

A CELEBRAR COM: Clube Desportivo Pinhalnovense: 

 

«A Câmara Municipal de Palmela mantém desde 2000, um modelo de 

relacionamento institucional com o Clube Desportivo Pinhalnovense, assente no 

estabelecimento de contratos-programa de desenvolvimento desportivo. 

No quadro da avaliação positiva feita por ambas as entidades em relação aos três 

anteriores contratos-programa, mantém-se a intenção de continuação desta parceria. 

O Clube Desportivo Pinhalnovense propõe continuar o desenvolvimento de 

actividades no âmbito do futebol, basquetebol, ginástica, ciclismo, damas e xadrez, 

propondo-se ainda organizar iniciativas abertas à comunidade. No caso do futebol, possui 

em competição regular seis equipas e cerca de 200 jogadores em representação de sete 

escalões. Apresenta também algumas propostas de beneficiação dos seus equipamentos 

desportivos, bem como a intenção de dar início à construção de um novo complexo 

desportivo. 
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A proposta de contrato-programa que se submete à decisão da Câmara Municipal de 

Palmela, estabelece as normas para os apoios a prestar nas épocas desportivas de 

2007/2008 e de 2008/2009, de acordo com a documentação apresentada pelo Clube, 

conforme o previsto na legislação aplicável. Esta proposta não inclui uma estimativa global 

de custos para o Programa de Desenvolvimento Desportivo devido ao facto de, no 

momento, não existirem estimativas orçamentais para os investimentos que se pretendem 

realizar nos equipamentos desportivos. 

Finalmente, importa referir que do montante global previsto para apoio financeiro nas 

duas épocas desportivas, 35.000 € (trinta e cinco mil euros) já foram atribuídos, após 

deliberação na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 22 de Agosto (como também 

se refere na cláusula segunda do contrato-programa). 

Neste sentido, com base na apreciação da documentação entregue, de acordo com 

os critérios gerais e específicos definidos nos artigos 7.º e 9.º do Regulamento Municipal 

de Apoio ao Associativismo e em conformidade com a alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, propõe-se a aprovação do Contrato – Programa de Desenvolvimento 

Desportivo a estabelecer entre a Câmara Municipal de Palmela e o Clube Desportivo 

Pinhalnovense.» 

 

As propostas relativas aos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo a 

celebrar com o Palmelense Futebol Clube e o Clube Desportivo Pinhalnovense, 

numeradas, respectivamente, com os n.ºs 3 e 4/DCD-DD/21-2007 foram colocadas a 

discussão simultaneamente: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que vai falar de ambas as propostas. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que o pedido solicitado à Sr.ª Presidente para 

admissão da proposta relativa ao Clube Desportivo Pinhalnovense, se deveu ao facto de 

só na passada segunda-feira se encontrar concluída e se considerou vantajoso a 

abordagem conjunta dos dois clubes.  

A Sr.ª presidente considera a discussão as duas propostas oportuna.  

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que não conseguiu ler o contrato-

programa com o Pinhalnovense porque foi entregue na segunda-feira, contudo leu o do 

Palmelense e há, pelo que já percebeu, algumas similitudes.  

A primeira proposta parte logo de um pressuposto que esta estimativa não inclui uma 

estimativa global de custo para o programa de desenvolvimento desportivo, diz logo “de 

facto no momento não existirem estimativas orçamentais para os investimentos que se 

pretende realizar nos equipamentos desportivos e sociais”. Quando a Câmara assume 

nomeadamente na sua cláusula 3ª, o nº 1 e o nº 2, quer com o Palmelense, quer com o 
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Pinhalnovense, contribuir para melhorar os equipamentos disponíveis para treinos e jogos, 

comparticipando financeiramente as obras do campo Cornélio Palma, no caso do 

Palmelense e no caso do Pinhalnovense as obras do edifício no campo Santos Jorge, a 

dificuldade é saber depois quanto custa e quanto é a comparticipação da Câmara. A 

Câmara diz para fazerem o projecto, arranjarem fontes de financiamento que o município 

comparticipa. Pergunta, porque não está escrito qual o valor da comparticipação. As obras 

do Cornélio Palma eventualmente serão onerosas, mas a sede social do Pinhalnovense 

que está contemplada também o será. Quando a câmara diz colaborar com o 

Pinhalnovense na recuperação da sua sede social, como diz colaborar com o Palmelense 

Futebol Clube na recuperação da sua sede social está-se a falar num patamar de 

referências já bastante alto, e a câmara pode dizer só ter 5 % para o valor global 

apresentado. Acha que há um vazio. A outra questão que gostaria de saber é quanto 

custam à câmara estes protocolos cujo pagamento é feito directamente à Palmela 

Desporto, pelas despesas contraídas com utilização dos equipamentos desportivos 

geridos pela Palmela Desporto. Eventualmente a discrepância que existe entre os 155.000 

€ e 80.000 € pode ter a ver com estes pagamentos que têm de ser feitos 

intermediariamente. Não conseguiu fazer essa leitura ao tostão, mas dá-lhe a ideia que 

deverá haver uma relação que se não for directamente proporcional, andará lá muito 

próximo. Pensa que fica a Câmara Municipal e o executivo comprometido com uma série 

de aspectos que não serão fáceis de esgrimir depois. Há um assumir de uma série de 

responsabilidades que face a tudo o que já foi dito hoje pelo Executivo vinculando as 

dificuldades que o poder central tem imposto à Câmara de Palmela, tem alguma 

dificuldade em ver a Câmara a solucionar tudo isto. Em relação à Palmela Desporto 

gostaria de ter números concretos. 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que o número de jovens participantes tanto 

no Palmelense como no Pinhalnovense e no Quintajense se estivesse também em análise, 

é de valorizar. Receia que o que aconteceu com o Clube de Ciclismo de Cabanas também 

num futuro próximo alguns clubes de futebol se possam ver confrontados com situações 

iguais, porque os dinheiros e os apoios escasseiam. Tem que valorizar a formação que é 

executada por estes clubes e também pelo Quintajense e todos os outros. As centenas de 

jovens que todos os dias praticam desporto é equivalente a centenas de jovens que não 

são conduzidos para outros caminhos muito mais prejudiciais e muito mais caros. Tendo 

em conta também que o patamar competitivo que o Pinhalnovense hoje tem a nível 

nacional é de valorizar o seu papel para o concelho e para o distrito. 

Deseja que esta época que parece que começou com aspirações volte ao bom 

caminho depois do desnorteio do início da temporada. Estes são os protocolos, as verbas, 

para os dois clubes são idênticas. Pensa que é altura de se fazer uma reflexão sobre o 
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que está em análise. Existe um clube em que a Autarquia fez investimentos no 

melhoramento das suas condições há uns anos a esta parte, há 8 anos. Fez no 

Quintajense e muito bem e hoje há um clube que está numa situação completamente 

diferente em que o subsídio atribuído ao Pinhalnovense é na prática para investimento na 

formação. No caso do Palmelense não é assim. A Autarquia paga uma parte significativa à 

Palmela Desporto, e penso que é tempo pois o Palmelense tem um património próprio, de 

se pensar criar uma solução, até porque, o campo de futebol de Palmela não vai ter mais 

condições para suportar a utilização das centenas de crianças. Esta é uma realidade e não 

se pode fugir a ela, dai optar-se pela beneficiação do Cornélio Palma. Era tempo de 

pensar numa forma global e arranjar uma solução. Pensa que a autarquia podia ou devia 

em conjunto com os responsáveis pelo Palmelense arranjar uma solução que iria conduzir 

a uma maior oferta para as crianças e com gastos a curto prazo, muito inferiores para a 

própria Autarquia. Pensa que é uma situação para reflectir, tudo tem o seu tempo, mas 

pensa que é bom pensar que chegou o tempo do Palmelense.  

O Sr. vereador Adilo Costa refere que não foi por acaso que quando os colegas 

falaram que as duas propostas podiam ser consideradas em conjunto, teve o cuidado de 

ler os parágrafos, quer de uma, quer de outra, porque resumem o grandioso esforço que 

qualquer destas colectividades e podia juntar outras, o Quintajense por exemplo, fazem na 

formação dos jovens. Quer uma, quer outra, é inegável que fazem um enorme esforço na 

formação.  

A Autarquia está igualmente atenta a questões relacionadas com instalações, como 

esteve no passado. Acrescenta que o Quintajense, neste momento com a fatalidade que 

lhes aconteceu tem a garantia da Autarquia, que será parceira também na recuperação do 

seu pavilhão. Os dirigentes destas associações desportivas, como as outras associações 

sabem que podem contar com a Autarquia, na medida das suas possibilidades. Também é 

uma realidade que gradualmente em relação a estes dois clubes, o apoio financeiro da 

Câmara tem vindo a diminuir, e é-se franco quando se discute com eles. Se o orçamento 

baixa, eles tem que procurar outros meios de financiamento, e dizem que o ideal seria 

nem dependerem destes apoios da Autarquia que seriam distribuídos para outras coisas 

que eles próprios também consideram bastantes importantes, como é evidente, também 

são munícipes do concelho de Palmela. Portanto a tendência de facto é para uma redução 

gradual. Agora o acompanhamento tem que ser dado e não se pode esconder que são 

dois clubes importantes do concelho. Aliás dois vereadores, o vereador José Carlos de 

Sousa e o vereador Octávio, já aqui o afirmaram. 

Relativamente à relação com a Palmela Desporto também se tem vindo a reduzir 

gradualmente os pagamentos à Palmela Desporto. Disse e bem, o vereador Octávio que o 

Palmelense está mais dependente do pagamento à Palmela Desporto do que o 
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Pinhalnovense. No ano de 2006/2007, o pagamento à Palmela Desporto pelo 

Pinhalnovense, foi de 2.580 € e baixou depois para 1.000 €, relativo ao campo de jogos de 

Palmela, portanto não é significativo. Depois há que juntar o pavilhão desportivo municipal 

do Pinhal Novo, em que de 8.000 se baixou para 7.000. São estas verbas em relação ao 

Pinhalnovense. Em relação ao Palmelense que não vai ao Pavilhão municipal do Pinhal 

Novo, baixou de 47.500 € em 2006, para 27.000 € em 2007. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias refere que em relação aos protocolos não tem 

muito a acrescentar ao que já foi dito a não ser realçar de facto a falta de equipamentos 

desportivos no concelho, que é uma realidade assumida em vários momentos da vida 

autárquica. Compreende a questão que o Sr. vereador Octávio tem vindo a colocar. Se por 

um lado está de acordo com a abordagem que faz acerca da necessidade que o 

Palmelense tem de ter um campo sintético, por outro se olhar depois para o concelho e 

tendo em conta que se procura ter no concelho diversidade para abranger as várias 

actividades desportivas, já tem algumas dúvidas. Tendo em conta os constrangimentos 

financeiros duvida que se deva apostar sempre só nos relvados, mas repete que é 

legítimo, muito importante e bom que o Palmelense tivesse um relvado sintético. Mas há 

neste momento um défice de pavilhões desportivos. Existem 2 relvados sintéticos e um 

relvado natural. Gostaria de dizer que há uns anos atrás, a Câmara decidiu e bem, apostar 

no primeiro equipamento relvado natural, existindo poucos na Península de Setúbal, para 

fazer face às necessidades que o Palmelense tinha, e não se pode andar a mudar de 

estratégia, só porque passaram alguns anos. Na altura, aquele campo custou mais de 

100.000 cts, se não está em erro, foi um campo muito caro, e acha que enquanto o 

relvado aguentar, não se deveriam canalizar os financiamentos da câmara para outro 

relvado. Existindo outros promotores e outras parcerias que permitam construir esse 

relvado, sem ser com custos acrescidos para as finanças públicas, acha que estava de 

acordo.  

Por outro lado acha que é imprescindível e urgente que se construa o pavilhão 

desportivo da Escola de Palmela e mais um pavilhão em Pinhal Novo Estes são os 

equipamentos deficitários. Acha que a haver um grande investimento, deveria ser 

canalizado para a construção de um pavilhão. Há muitas escolas que não têm educação 

física, por falta de um pavilhão. Acho que têm todos em conjunto que fazer um desafio ao 

Ministério da Educação para que em parceria com o município construa pelo menos um 

destes pavilhões. Se houvesse algum promotor grande não lhe parecia mal que se 

fizessem mais 2 ou 3. Cabanas e Lagameças também querem relvar os seus campos.  

O Sr. vereador Octávio Machado refere que a sua opção é essa, até porque o 

Palmelense tem património próprio, e é uma opção que viabilizaria o surgimento e se 

calhar a disponibilização de dinheiro para um pavilhão. É preciso que as pessoas se 



Acta n.º 21/2007 

Reunião de 17 de Outubro de 2007 

 47 

sentem à mesa, porque todos têm a noção, que o relvado natural do campo de Palmela, 

tem o seu prazo de duração a terminar. Havia hipótese de efectivamente arranjar uma 

solução. A autarquia fez e ainda bem que o fez uma opção no Pinhal Novo há muitos 

anos. Tudo bem, tem protocolos de utilização sem custos para a Autarquia, já lá fez o 

investimento. Pensa que é possível pensando e reflectindo, arranjar-se uma solução, que 

permita viabilizar tudo isto, e arranjar mais soluções de oferta e com a solução acrescida 

de um pavilhão integrado. O Palmelense tem património próprio, e a Autarquia tem ali um 

relvado que está no fim da sua duração e que não vai poder continuar por muitos mais 

anos. Depois há a pressão enorme das 367 crianças. Toda a gente quer jogar no relvado, 

e não pode. Como se sabe os sintéticos permitem uma utilização de 9 horas por dia e o 

relvado natural, nem uma hora permite. Pensa que com a optimização do património que o 

Palmelense tem seria possível arranjar uma solução integrada e ir ao encontro do grande 

sonho desta terra de ter um pavilhão, já que perdeu a recente oportunidade de ter um 

pavilhão, porque teve em PIDDAC dois anos seguidos 60.000 contos para arrancar com 

um pavilhão e não avançou. Pensa que é possível com boa vontade, com espírito de 

colaboração e privilegiando sempre aquele que é o interesse das populações e a prática 

desportiva encontrar uma solução. 

A Sr.ª presidente refere que entre outras opiniões, essa faz parte da discussão que 

estão a ter sobre as opções que têm que ser tomadas para o futuro.  

Sobre as propostas de contrato programa com os clubes refere ser evidente, o que o 

Sr. vereador José Carlos de Sousa referiu, sobre este compromisso da Câmara em 

comparticipar nos investimentos dos clubes. Não pode ser de outra maneira, pois não 

existem condições para assumir qualquer comparticipação de valores que se 

desconhecem. Não há projectos e no momento em que os houver torna-se necessário 

analisar igualmente as disponibilidades da autarquia. Assim, neste momento mais não há 

que legitimamente assumir a intenção junto dos clubes de comparticipar os seus 

investimentos. 

 

Submetida a votação a proposta de Contrato-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo a celebrar com o Palmelense Futebol Clube, foi a mesma aprovada, por 

unanimidade e em minuta. 

 

Submetida a votação a proposta de Contrato-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo a celebrar com o Clube Desportivo Pinhalnovense, foi a mesma 

aprovada, por unanimidade e em minuta. 
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VIII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das vinte horas e vinte 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 


