
 

 

 

 

Município de Palmela 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 22/2007: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO 

DE 2007: 

 No dia sete de Novembro de dois mil e sete, pelas dezassete horas e trinta 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: 

1. Assinatura de Protocolo: 

A Sr.ª presidente refere que no período que antecedeu o início desta reunião de 

Câmara, teve lugar a assinatura do Protocolo de Colaboração para a implementação do 

Programa para a Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil (PETI). 

 

2. Correcção nas datas do “Orçamento Participativo”: 

A Sr.ª presidente refere que por motivos imprevistos terá que ser feita uma 

correcção às datas previstas para realização do “Orçamento Participativo”. Assim: 

- A reunião que estava agendada para 20 de Novembro em Águas de Moura deverá 

acontecer em Palmela; 

- A reunião que estava agendada para 16 de Novembro em Palmela deverá 

acontecer em Águas de Moura. 
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INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

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

munícipes, técnicos da Autarquia e membros da comunicação social. 

1. Constatação de acções que foram empreendidas pela Câmara Municipal: 

O Sr. vereador José Braz Pinto constata com satisfação que, na sequência de 

várias intervenções feitas pelo seu colega, Sr. vereador José Carlos de Sousa, foram 

feitas intervenções no Castelo de Palmela e adoptaram-se algumas medidas. Nestes 

termos, é visível que o Castelo foi limpo, o Posto de Turismo está não só a funcionar, 

como também, abre ao Domingo. 

 

2. Estação ferroviária em Palmela: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que teve a possibilidade de se aperceber do 

seguinte: aquando da chegada de turistas estrangeiros à estação ferroviária de Palmela, 

estes ficam sem saber onde fica Palmela. É certo que existe no local uma placa com o 

horário das carreiras, mas até esta informação está num local de muito pouca visibilidade. 

É de opinião que a colocação de mapas (“mupi’s”) facultaria ao(s) turista(s) em geral uma 

informação mais detalhada da sua localização no momento e permitiria a visualização dos 

destinos que lhe(s) interessa-se alcançar. 

 

3. Aceiros: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que vem sendo hábito que, de cada vez que 

se constrói uma ilha no meio de algumas estradas ou se constrói um refúgio há sempre 

um ou outro aceiro que fica prejudicado. 

A via mais antiga do Poceirão foi asfaltada e arranjada com o contributo da 

população, após o 25 de Abril, e denomina-se Estrada da Mini-saia. Esta estrada tinha um 

acesso directo à Estrada Municipal Poceirão / Palmela, antes de se fazer a nova linha da 

Refer que fez uma passagem aérea e fez, igualmente, um desvio paralelo ao aterro para 

ligar à referida estrada. Desde logo, é preciso mencionar o pouco cuidado que houve, por 

parte do Executivo da altura que efectivamente permitiu que a CP fizesse o desvio, mas 

não asfaltou o troço. Esse desvio ficou em terra batida. Simplesmente com a ilha que só 

agora foi construída por causa do acesso à Ria Ibérica, essa ilha vem muito à frente, 

depois é seguida de uma triangulação em traços contínuos, o que faz com que uma 

pessoa que venha do Poceirão e queira virar para a Estrada da Mini-saia não tenha 

hipóteses nenhumas de o fazer. Urge resolver este problema. Nesta medida, solicita que 

este assunto seja estudado e que se encontre uma solução a contento das pessoas. 
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INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

O Sr. vereador Octávio Machado cumprimenta a Sr.ª presidente, vereadores, 

técnicos e comunicação social. 

1. Informações sobre a área da Saúde: 

O Sr. vereador Octávio Machado presta as seguintes informações no âmbito da 

Saúde: 

A previsão aponta para que, no primeiro trimestre do próximo ano, estejam em 

funcionamento as novas instalações do Centro de Saúde de Palmela – Extensão de Saúde 

de Quinta do Anjo -.  

Em face de uma grande dificuldade que este concelho vive (e não só o concelho de 

Palmela como o país) no que respeita ao elevado número de pessoas sem médico de 

família e, apesar dos esforços que têm sido feitos na contratação de médicos vai ser 

entregue a uma empresa externa (às segundas e sextas-feiras no Pinhal Novo) a 

efectivação de consultas numa tentativa de procurar responder aos Utentes na situação 

“sem médico de família”. A aplicação desta medida vai ser acompanhada com atenção 

para averiguar os benefícios que resultam da mesma. A seu tempo serão dadas 

informações em função dos dados obtidos pela aplicação desta decisão. 

 

2. Segurança: 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que a segurança é um tema de discussão 

a nível nacional. 

A este propósito, o Sr. vereador Octávio Machado refere o seguinte: 

Durante a campanha eleitoral foi visível o tratamento do assunto relacionado com a 

implementação do Comando Territorial Independente de Palmela.  

A Sr.ª presidente da Câmara Municipal deu, na última reunião de Câmara, uma boa 

notícia relativamente a um terreno que poderá ser disponibilizado para as forças de 

segurança do concelho de Palmela.  

Quem acompanha as reformas que estão a ser feitas aos diversos níveis neste país, 

e também ao nível da segurança, tem a consciência de que, neste momento, há uma 

reestruturação das forças de segurança ao nível do distrito. Está confiante que Palmela, 

pela sua localização estratégica, e até em termos de outros efectivos de segurança, como 

sejam os Bombeiros, reúna as condições necessárias para poder vir a ser beneficiada com 

a implementação de algo que seja estratégico para o distrito de Setúbal em termos de 

segurança. Tem a certeza que a Autarquia de Palmela está empenhada e mobilizada para 

fazer prevalecer as melhores condições para a Guarda Nacional Republicana (G.N.R.). 

Palmela não pode ser um concelho de oportunidades perdidas, assim aconteceu em 
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relação à Comarca, mas o certo é que o Município continua a querer um Tribunal para 

Palmela. 

Defende que o distrito de Setúbal tem de ter voz activa ao nível dos partidos políticos 

representados no Parlamento, no sentido de reivindicar o que seja melhor para a vivência 

da população. Lamenta profundamente que aqueles que podem influenciar as tomadas de 

grandes decisões estejam silenciados. É de opinião que acima do que são opções 

políticas e partidárias de cada um, todos os que detêm cargos políticos prometeram 

assumir a defesa dos interesses das populações que os elegeram. Esta é a sua 

interpretação. Quando se candidatou às eleições para as Autarquias Locais, 

nomeadamente à Câmara Municipal de Palmela assumiu que iria defender e lutar pelos 

interesses do concelho de Palmela e da sua população. Esta será sempre a sua conduta. 

Como exemplo, refere que a localização do novo aeroporto de Lisboa deverá ser escolhida 

com base na melhor solução em termos estratégicos nacionais e não uma escolha para 

servir outros interesses, sejam eles quais forem. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

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

comunicação social, munícipes e técnicos da Câmara Municipal. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que os assuntos que tem a apresentar 

no Período Antes da Ordem do Dia pretendem servir como ponte entre o que são alguns 

aspectos que têm vindo a ser abordados pelos Vereadores da Oposição e as ideias base 

que norteiam a maioria do Executivo Camarário. Nesta perspectiva apresenta os seguintes 

temas: Estrada que liga com as Marquesas (1.), Obra na Rua Hermenegildo Capelo, em 

Palmela (2.), Avaliação sobre o Mês do Idoso (3.) e Urbanização Vila Paraíso, em Pinhal 

Novo (4.): 

1. Estrada que liga com as Marquesas: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que a Estrada que liga a empresa 

Setcom às Marquesas se encontra num estado deplorável a todos os níveis. A referida 

estrada é muito estreita, não possui bermas e está cheia de gravilha, areia e pedra. Todas 

estas matérias são propícias a que os acidentes se dêem. Pôde constatar que no espaço 

de uma semana se despistaram duas viaturas e na manhã de hoje estava um carro 

encostado à berma, desconhecendo se este também sofreu algum despiste. Esta estrada 

é um foco de acidentes e incidentes. 

Sendo que, na reunião de Câmara 11 de Janeiro último, a Sr.ª presidente da Câmara 

assumiu que esta estrada funcionaria como alternativa ao empreendimento Palmela 

Village para as pessoas se deslocarem da Quinta do Anjo para as Marquesas e para a 
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Autoeuropa, é mais do que evidente que a Câmara Municipal devia ter maior cuidado com 

a sua manutenção. 

Ainda que não possua dados concretos sobre o número de acidentes que se 

verificam naquela estrada mas, pelo que lhe foi possível averiguar, num curto período de 

tempo, e nas más condições em que se encontra resultará num sistemático número de 

acidentes. 

 

2. Obra na Rua Hermenegildo Capelo, em Palmela: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que pôde constatar o quão difícil foi 

hoje a circulação do trânsito na vila de Palmela. E este facto deveu-se à deficiente 

sinalização de uma obra situada na Rua Hermenegildo Capelo. Junto à farmácia devia 

estar um sinal indicativo de execução de obra que facultasse aos condutores dos veículos, 

se assim quisessem, virar sem que continuassem a condução até ao local da execução da 

obra. 

 

3. Avaliação sobre o Mês do Idoso: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que quando for feita pelos serviços 

adstritos à Sr.ª vereadora Adília Candeias a avaliação sobre as acções desenvolvidas pelo 

Município no âmbito do Mês do Idoso, gostava de ter acesso a essa mesma avaliação. 

Neste mês dedicado ao Idoso, a Câmara Municipal de Palmela (C.M.P.) levou a 

efeito a realização de um lanche para os idosos (no Poceirão) e um chá dançante (no 

Pinhal Novo). Embora não tenha estado presente em nenhum destes eventos, teve 

conhecimento de algumas circunstâncias que aconteceram e que pouco abonarão a favor 

da Câmara Municipal. Como exemplo, refere que no chá dançante terá faltado comida e 

bebidas por parte da empresa fornecedora do serviço. É uma realidade que Autarquia tem 

de fazer uma gestão rigorosa dos recursos financeiros que dispõe, mas esta iniciativa 

assim como outras de natureza semelhante, merecem a maior dignidade, até pela 

preocupação que deve haver com esta faixa etária. Muitas são as ocasiões em que a Sr.ª 

presidente da Câmara alude à importância dos jovens e, em sua opinião, também a faixa 

etária correspondente às pessoas idosas deve merecer uma maior atenção. 

 

4. Urbanização Vila Paraíso, em Pinhal Novo: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que foi feita, e a seu ver bem, uma 

intervenção por parte da Câmara Municipal com a colocação de um sinal de beco sem 

saída e de baias num sítio que se podia classificar como perigoso. A uma distância de 50 

metros desta intervenção existe um desnível de cerca de 3 metros de altura à vala da 

Salgueirinha, sem nenhum muro nem protecção alguma, e que já está nesta situação há 
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mais de três anos. Segundo consta, a Câmara Municipal refere que não pode intervir nesta 

situação porque a obra não está entregue. Este assunto “tem sempre batido na carapaça 

da indiferença da Câmara Municipal”. É uma situação deveras preocupante, porque por ali 

brincam crianças. E, embora os munícipes paguem os impostos que lhes são devidos, a 

Câmara Municipal nem sempre intervém quando assim é devido. É efectivamente 

importante que o Município de Palmela defina prioridades ao nível das intervenções que 

tenham de ser feitas, no sentido de preservar um maior número de vidas. 

 

As questões apresentadas pelos Srs. vereadores no Período Antes da Ordem 

do Dia obtiveram as seguintes respostas: 

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

sobre o Mês do Idoso: 

 A Sr.ª vereadora Adília Candeias refere que o Sr. vereador José Carlos de Sousa 

mencionou dois eventos levados a efeito no âmbito das Comemorações do Mês do Idoso.  

Tem a esclarecer que se realizaram várias iniciativas, entre as quais destaca uma 

em que a Sr.ª presidente da Câmara participou, e na qual foi publicado o caderno “Roteiro 

de Viagens” e que foi, por sinal, muito bem sucedida. Em sua opinião, esta foi uma das 

iniciativas mais interessantes, porque não é isolada, tem vindo a crescer e termina com o 

lançamento de um livro. A aposta da Câmara Municipal é mesmo a de colocar em prática 

projectos que vão crescendo e terminam na valorização do papel dos idosos e das 

instituições do concelho. 

Tem a referir que ela própria esteve presente numa das actividades desenvolvidas, e 

pôde constatar como os idosos estavam felizes, porque estes puderam pôr em prática o 

fabrico de doçarias antigas. Provavelmente sucedeu que, foram feitas algumas críticas por 

alguns especialistas, porque poderia haver um raminho de hortelã colocado num doce 

onde, eventualmente, tal ingrediente não se justificava. Mas, tendo em devida conta tudo o 

que estava exposto, não é motivo para se dizer que algo não correu bem. Aliás a 

avaliação feita, foi positiva e as instituições envolvidas, mais uma vez, estiveram à altura 

do que foi proposto. Aproveita para enaltecer o papel muito interessante das técnicas da 

Câmara Municipal que inter agiram muito bem e com muita facilidade com as técnicas das 

Instituições.  

Relativamente à observação feita pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa de que 

algo correu mal no chá dançante, é um facto que a empresa não prestou um serviço em 

condições. A Câmara Municipal já reclamou do facto e irá ser analisado o que poderá ser 

feito em termos dos pagamentos a esta entidade. A Autarquia pede desculpa aos idosos 

pelo sucedido, mas era impossível prever que tal viesse a acontecer. Esteve presente no 

chá dançante e tem a dizer que foi uma das pessoas que saiu mais chateada daquela 
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acção. O chá dançante é uma iniciativa que se realiza, talvez, já há uns onze anos, e a 

acção deste ano foi a primeira vez que correu mal. A empresa que forneceu o serviço foi 

aquela que apresentou o preço mais baixo, mas não era suposto faltar os alimentos. 

Houve uma falha por parte da empresa e, no momento, não foi possível fazer o controle do 

que estava a acontecer. 

Acrescenta que terá o maior gosto em apresentar ao Executivo da Câmara um 

balanço exaustivo das acções realizadas no âmbito do Mês dedicado à Pessoa Idosa. De 

todas as iniciativas em que participou, o chá dançante foi a única acção que não correu 

bem. Contudo, existem sugestões para no futuro poderem ser acauteladas situações 

idênticas. 

Finaliza por dizer que considera interessante o reparo feito pelo Sr. vereador José 

Carlos de Sousa sobre o facto de esta iniciativa ter corrido mal, e lamenta que não se 

tivesse apercebido que muitas outras correram bem. 

A Sr.ª presidente refere-se ao Sr. vereador José Carlos de Sousa afirmando o 

seguinte:  

O Sr. vereador exerce, neste momento em concreto, o seu papel de vereador da 

oposição e, nesse contexto, considera muito bem que deva pedir à Câmara Municipal um 

balanço sobre as actividades desenvolvidas no âmbito do Mês do Idoso. Considera 

“mesquinho” que o Sr. vereador não conhecendo a iniciativa em questão, nem as demais 

iniciativas, o único comentário que tem a fazer, para além de pedir o balanço, é a 

manifestação de que o Município de Palmela deve dar mais atenção aos seus Idosos.  

A Sr.ª presidente continua nos seguintes termos:  

A Sr.ª vereadora Adília Candeias pautou a sua intervenção de uma forma séria e 

humilde pedindo desculpa aos Idosos por esta iniciativa ter corrido mal. E naturalmente 

que a sua intervenção só podia ser esta. O chá dançante é uma iniciativa que é valorizada 

pelos Idosos e quando os Idosos se encontram consigo dizem-lhe com a simplicidade que 

os caracteriza “Sr.ª presidente, não se esqueça do nosso cházinho, do nosso baile”. Mas, 

o Sr. vereador José Carlos de Sousa a propósito de um acontecimento que se percebe 

obviamente que foi um incidente, que nada teve a ver com política ou com uma estratégia 

do Município, nem com o relacionamento da Câmara com este sector da sociedade e da 

comunidade que são as pessoas Idosas, o Sr. vereador exerce o seu papel de oposição, 

mas no plano da intervenção humana usa termos para se referir a um acontecimento 

destes que só pode classificar como “mesquinho”. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que pediu um balanço sobre o Mês do 

Idoso e assumiu que tinha havido um erro com a realização do chá dançante, e 

naturalmente que um erro pode acontecer. Ainda recentemente esteve numa iniciativa 

para seiscentas pessoas organizada por uma Câmara Municipal próxima ao Município de 
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Palmela, em que as pessoas estiveram duas horas à espera do jantar ser servido. 

Efectivamente as acções podem correr mal. A questão que apresenta é somente a que a 

Sr.ª vereadora Adília Candeias expôs, e que é o facto de a Autarquia ter contratado uma 

empresa cujo preço para o serviço a prestar era o mais baixo. Quando se adjudica um 

serviço é preciso ponderar se o preço mais baixo resultará em termos da qualidade que se 

pretende. Talvez seja preferível pagar, por exemplo, mais cinco euros por utente e ter um 

serviço condigno, até para fazer jus ao que têm sido os onze anos da iniciativa chá 

dançante. É nesta base que a sua intervenção deve ser tida em consideração. Considera 

que o preço mais baixo apresentado pelas firmas concorrentes não é sinónimo de 

qualidade, e a Câmara Municipal deve pautar por fazer bem. Reconhece que a Câmara 

Municipal de Palmela tem uma forte componente de trabalho com os Idosos, por diferentes 

factores que a Autarquia politicamente define, mas ao nível da adjudicação da prestação 

do serviço para o chá dançante fê-lo pelo preço mais baixo apresentado.  

A Sr.ª presidente refere que o Sr. vereador José Carlos de Sousa não conhece as 

regras do serviço público, ou então, se conhece as regras fez uma intervenção como já 

mencionou “mesquinha”. Porque se está perante uma situação como sempre aconteceu e 

sempre correu bem com uma ponderação do factor preço. Esta foi uma situação anormal, 

uma situação acidental. Insiste que o Sr. vereador tem toda a legitimidade para perguntar 

à Câmara Municipal o que aconteceu, mas considera pouco sério e “mesquinho”, é este o 

termo mais rigoroso que se lhe oferece utilizar, a forma como o Sr. vereador abordou a 

questão. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que é o modo de achar da Sr.ª 

presidente. 

 

O Sr. vereador José Charneira começa por cumprimentar a Sr.ª presidente, 

vereadores e todos os presentes na sala. 

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

O Sr. vereador José Charneira refere que a Câmara Municipal está a procurar 

resolver a questão.  

 

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

- Estrada que liga com as Marquesas – O Sr. vereador José Charneira refere que a 

estrada foi feita nas circunstâncias conhecidas. Regista a chamada de atenção. A Câmara 

irá averiguar a situação relativa à manutenção da estrada e a carecer de intervenção essa 

será feita no âmbito das empreitadas de manutenção das estradas que a Autarquia 

executa.  
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Menciona que o problema da estrada em causa é o seu perfil e a forma como está 

executada, acrescentando que as pessoas que nela circulam também não usam a 

necessária precaução e daí resultam acidentes. 

 

- Urbanização Vila Paraíso, em Pinhal Novo – O Sr. vereador José Charneira refere 

que o Sr. vereador José Carlos de Sousa tem conhecimento das circunstâncias em que 

está o loteamento desta urbanização. A Câmara Municipal fez uma pequena intervenção 

que pareceu importante numa rua que não tem saída e termina num precipício, tendo-se 

colocado um sinal e baias de protecção. Não é uma situação exactamente igual à da vala, 

e no caso da vala admite que haja a possibilidade de alguém cair nela, mas é uma 

circunstância diferente desta. A empresa foi por diversas vezes notificada no sentido de 

resolver a situação em concreto. Adianta que é conhecida por todos a situação em que se 

encontra a empresa e a urbanização e a solução é também conhecida de todos. É preciso 

atender ao contexto das situações. Se o Sr. vereador José Carlos de Sousa estiver na 

disposição de tomar a iniciativa e solicitar à Câmara Municipal para declarar a caducidade 

do alvará de loteamento, a Câmara fá-lo-á. Contudo, esta não lhe parece ser a solução 

para o caso, até porque não é só a urbanização Vila Paraíso que está em questão. 

Parece-lhe que o uso do bom senso será o mais aconselhável. Como já estão pessoas a 

viver na urbanização, a Câmara Municipal providenciou a instalação dos contadores, faz a 

recolha do lixo, e garante o abastecimento de água e o tratamento dos resíduos 

domésticos. A intervenção feita pela Autarquia consistiu num caso pontual, e que resultava 

num perigo eminente para quem não conhecesse o local. Em relação ao estado concreto 

da urbanização, o Município está a tentar resolver as situações inerentes ao loteamento, 

com a devida cautela e ponderação que o caso requer. 

 

• Relativamente à intervenção do Sr. vereador Octávio Machado: 

- Segurança - A Sr.ª presidente refere que  a sua intervenção pretende elucidar 

sobre as acções que estão em desenvolvimento relacionadas com as eventuais novas 

instalações do Quartel da G.N.R. (Guarda Nacional Republicana) de Palmela. Nestes 

termos presta as seguintes informações: 

A Câmara Municipal de Palmela já formalizou ao Ministério da Administração Interna 

(M.A.I.) a disponibilidade para cedência de um terreno (que obviamente teve de ser 

negociado com particulares). O Município não possui terrenos com as dimensões 

necessários para o fim que se pretende e, como tal, foram encetadas medidas que 

possibilitem a aquisição de um terreno para um equipamento desta natureza. O terreno 

em causa situa-se junto à E.N. 379, numa localização considerada adequada pela G.N.R. 
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para a construção do seu novo Quartel. Está em condições de adiantar que o terreno 

proposto foi oficialmente aceite pelo M.A.I..  

O Município de Palmela continua a trabalhar com o Ministério da Administração 

Interna sobre este assunto. Esclarece que a Câmara Municipal procura ter uma postura de 

alguma serenidade e também de diálogo, em primeira instância, com as instituições 

envolvidas. Se, neste momento, assume publicamente estas informações, é porque de 

facto o assunto vai ganhando contornos que podem ser, efectivamente, assumidos. 

Aproveita para adiantar que, quando o Município é criticado porque em relação ao 

Governo ou à Administração Central assume a perspectiva de só dizer mal, de facto não é 

assim. A prova real de que a Câmara Municipal de Palmela (C.M.P.) nunca confundiu as 

situações é que, embora possa ter divergências ideológicas em relação ao Governo e 

muito concretamente em relação a algumas políticas concretas que o Governo prossegue, 

tais factos nunca levaram o Município a deixar de ter uma postura e uma perspectiva 

cooperante em matéria da concretização e da resolução de problemas básicos e 

fundamentais para as populações. No âmbito desta afirmação, a Sr.ª presidente firma o 

seguinte: 

Houve um órgão da comunicação social que a questionou sobre os terrenos que 

tinham sido cedidos pela C.M.P. à Administração Central para construção de 

equipamentos. Os serviços fizeram a pesquisa dos casos e resultou que, desde 1997 (em 

dez anos), a Câmara Municipal cedeu terrenos para: construção de equipamentos de 

Saúde, da Escola 2 + 3 de Poceirão / Marateca, do novo Quartel da G.N.R. de Pinhal Novo 

e agora do novo Quartel da G.N.R. de Palmela. Estes terrenos estão avaliados em 

aproximadamente 3.500.000,00 € (três milhões e quinhentos mil euros). Este dado é 

importante para se perceber que, se há lugar a discutir ou a adoptar políticas cooperantes 

em matéria de resolução dos problemas dos cidadãos, a cedência destes terrenos são a 

prova inequívoca da cooperação da Autarquia.  

Aproveita para sublinhar um assunto que apresentou na reunião realizada no 

Poceirão no âmbito do “Orçamento Participativo” e que é o facto de a Câmara Municipal 

ter assumido a execução das infra-estruturas de acesso à Escola 2 + 3 de Poceirão / 

Marateca que resultou num custo aproximado de 500.000,00 € (quinhentos mil euros), 

sendo que a construção da referida Escola coube ao Ministério da Educação a quem o 

Município reconhece a importância e o esforço feito para realizar aquela obra. Contudo, o 

valor despendido pelo Município para execução das infra-estruturas de acesso podiam, por 

exemplo, permitir a execução de duas ruas na freguesia do Poceirão. Existem várias 

reivindicações por parte da população do Poceirão no âmbito da intervenção na rede 

viária, pelo que a verba para a empreitada dos acessos à Escola seria muito bem 

canalizada para o exemplo que antes mencionou.  
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Se de facto é verdade que a C.M.P. apela à Administração Central a necessidade de 

instalação de equipamentos que sirvam as populações do concelho de Palmela, não é 

menos verdade que o Município se disponibiliza a participar na solução, comparticipando 

inclusivamente nos custos. Na prossecução dos assuntos que a C.M.P. se propõe 

apresentar às Instâncias competentes será lançado um desafio à Sr.ª Ministra da 

Educação relativamente à execução dos pavilhões desportivos que estão em falta no 

concelho de Palmela, numa reunião já solicitada e cuja marcação se aguarda. 

Voltando ao tema inicial – construção do novo Quartel da G.N.R. de Palmela -, a Sr.ª 

presidente refere que a Câmara Municipal de Palmela vai aguardar a resposta formal do 

Ministério da Administração Interna sobre os procedimentos a adoptar seguidamente. 

Evidentemente que a instalar-se o novo Quartel da G.N.R. de Palmela é necessário 

atender aos recursos necessários para o seu bom funcionamento. Este assunto é 

acompanhado com a maior atenção pelo Município na certeza de que este concelho, quer 

pela sua dimensão, quer pela sua localização estratégica, consegue colocar os seus 

recursos ao serviço da comunidade. 

Finaliza enaltecendo o trabalho dos técnicos do GEPI (Gabinete de Estudos 

Internacionais e Planeamento) e do Ministério da Administração Interna que têm 

desenvolvido de forma muito correcta a avaliação das condições para a construção deste 

equipamento. 

Acrescenta que a Câmara Municipal de Palmela tem correspondido a todas a 

solicitações necessárias à prossecução do projecto. 

 

INTERVENÇÃO DA SR.ª VEREADORA ADÍLIA CANDEIAS: 

Informações: 

1. Candidaturas ao Programa PARES - A Sr.ª vereadora Adília Candeias informa 

que foram aprovadas as candidaturas ao programa PARES, da Fundação COI, do Centro 

Social de Palmela e do “Rouxinol” – Associação de Solidariedade Social de Brejos do 

Assa. Foram três as candidaturas aprovadas na área da infância e que o município cedeu 

terrenos.  

 Refere que no âmbito do Conselho Local de Acção Social foram apresentados seis 

projectos ao programa PARES. Nesses seis projectos deu-se prioridade à pessoa idosa, 

tendo em conta a política que norteia a Câmara Municipal de Palmela. Neste âmbito de 

intervenção o Município de Palmela tinha pontuado o projecto Robert Kalley que não veio a 

ser aprovado. Lamenta este facto, porque a selecção do projecto seria uma forma de 

poder vir a qualificar os equipamentos para a área dos idosos e sobretudo criar melhores 

condições para os idosos que vivem naquela instituição. Apesar da boa vontade dos 
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técnicos e dirigentes que trabalham na instituição em causa é impossível fazer melhor com 

as instalações que possuem.  

 Esta notícia não é ainda oficial porque se aguarda a informação por escrito. A 

informação obtida foi adiantada por responsáveis da Segurança Social, através de 

contacto telefónico. 

 Finaliza que os projectos que foram sujeitos a candidaturas, contribuirão para um 

concelho sustentado e sustentável que se pretende no presente e no futuro. 

 

2. II Fórum da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis - A Sr.ª vereadora Adília 

Candeias presta a seguinte informação sobre a participação da Câmara Municipal de 

Palmela no II Fórum da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis que se transcreve: 

 

“A Câmara Municipal de Palmela esteve representada no II Fórum da Rede 

Portuguesa de Cidades Saudáveis, que decorreu em Viana do Castelo entre os dias 25 e 

27 de Outubro. 

A Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis é uma Associação de Municípios que 

assumem a promoção da saúde como uma prioridade da sua intervenção, e tem como 

objectivo apoiar a difusão, implementação e desenvolvimento do Projecto Cidades 

Saudáveis da Organização Mundial de Saúde, alicerçado no conceito de “Saúde para 

Todos no séc. XXI”. 

A participação do município de Palmela nesta organização, tem permitido 

implementar princípios e estratégias ligadas a este conceito – baseadas na parceria e na 

cooperação intersectorial com diversas instituições locais – contribuindo para a melhoria 

da qualidade de vida e saúde dos nossos munícipes. 

Quero aproveitar para referir que participei como Moderadora num dos painéis de 

debate deste Fórum, dedicado à temática “Culturalidade e Saúde”. 

Referir também a apresentação por parte de técnicos da Câmara Municipal de 

Palmela da comunicação “A Rua Acto de Cultura Inclusiva” inserida no Painel “Viver as 

Ruas – Saúde e Planeamento Urbano”. 

Nesta comunicação, foi dado relevo ao reconhecido trabalho desenvolvido pela 

autarquia na animação dos espaços públicos e no desenvolvimento cultural do concelho 

de Palmela, bem como às acções desenvolvidas na eliminação de barreiras 

arquitectónicas no espaço público, que estiveram na origem da distinção concedida este 

ano pela Associação Portuguesa de Planeadores do Território, à Câmara Municipal de 

Palmela, através da atribuição da “Bandeira Prateada da Mobilidade”. 
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Por último, salientava também a participação da Câmara Municipal de Palmela na 

exposição deste Fórum, que assinalou os 10 anos de existência da Rede de Cidades 

Saudáveis, apresentando projectos como o Programa Municipal de Actividade Física 

“+60”, o Projecto da Sinistralidade Rodoviária no Concelho de Palmela, o Saúde em 

Boletim – Boletim dedicado à temática da saúde, e o Projecto Fantasiarte – Projecto de 

Educação pelas Artes.” 

 

Notícia inserida no jornal Notícias de Pinhal Novo: 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias refere-se a um artigo inserido no jornal Notícias 

de Pinhal Novo, em que o Sr. vereador José Carlos de Sousa, em nome do Partido 

Socialista (P.S.), faz acusações à Câmara Municipal de Palmela relativamente ao 

incumprimento da lei em algumas matérias. 

Considera estas declarações proferidas pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa 

infelizes, injustas e totalmente desprovidas de ética e rigor. O Sr. José Carlos de Sousa é 

Coordenador Educativo, um dos responsáveis da Direcção Regional de Educação de 

Lisboa (D.R.E.L.) e é vereador da oposição na Câmara Municipal de Palmela (C.M.P.) e 

assume esta posição com muita força. Começa a compreender a postura do Sr. vereador 

de que quanto pior for o sector, mais hipótese o Sr. vereador tem de “brilhar” nas reuniões 

de Câmara ou de falar para os jornais do modo que lhe for mais conveniente.  

A Sr.ª vereadora Adília Candeias refere que o que do seu ponto de vista lhe parece 

mais grave e classifica como falta de ética é que o Sr. vereador detém um cargo de 

nomeação política na área da educação e tem responsabilidades educativas no concelho 

de Palmela, o que lhe permite e sempre permitiu que reunisse consigo e com a Sr.ª 

presidente da Câmara para conversarem sobre todos os assuntos, e partilharem 

inclusivamente informações entre si. Se, eventualmente, a Câmara Municipal não 

estivesse a cumprir a lei no respeito pelas atribuições e competências que lhe estão 

confiadas, o Sr. vereador teria todas as possibilidades de numa reunião consigo ou com a 

Sr.ª presidente do Município apresentar o assunto e certamente que iriam chegar a 

alguma conclusão. 

 Opina que o artigo publicado no jornal é pouco coerente, pois considera que o Sr. 

vereador enquanto vereador da oposição pode dizer muito sobre muitas matérias, mas é 

dever do Sr. vereador enquanto coordenador educativo e responsável no concelho de 

Palmela participar no Conselho Municipal de Educação e nesse fórum poder apresentar 

propostas construtivas que levem a que o concelho de Palmela responda cada vez mais e 

melhor a tudo o que se relacione com a área da educação.  

A Sr.ª vereadora Adília Candeias continua a sua intervenção nos seguintes termos: 



Acta n.º 22/2007 

Reunião de 07 de Novembro de 2007 

 14 

Acrescenta que como o artigo inserido no jornal é longo e dado que as declarações 

que nele constam são pouco rigorosas terá de usar do maior rigor nas respostas que vai 

dar.  

As declarações do Sr. vereador ao jornal referem que o compromisso assumido no 

protocolo estabelecido entre a C.M.P. e o Ministério da Educação, datado de 1998, não 

teria sido cumprido. Esclarece que o compromisso da Câmara Municipal foi sempre 

cumprido na componente lectiva. A componente lectiva é a que é considerada para a 

educadora e a auxiliar. Para além da componente lectiva existem as seguintes 

componentes: apoio à família, refeições e prolongamento dos horários.  

Relativamente às refeições, o Município de Palmela foi dos primeiros municípios do 

país a possibilitar refeições escolares, não só nos jardins-de-infância do concelho como 

nas escolas do 1.º ciclo e, quando foi publicado o programa da generalização das 

refeições assinado pela Sr.ª Ministra da Educação, a Câmara de Palmela foi dos primeiros 

municípios a aderir ao programa, até porque esta medida já estava a ser adoptada no 

concelho. 

É de opinião que o Sr. vereador José Carlos de Sousa é pouco rigoroso nas 

afirmações que prestou àquele órgão de comunicação social, até porque é do seu total 

conhecimento o grande investimento que a C.M.P. tem feito nos últimos anos na área da 

educação. Nestes moldes as declarações proferidas ao jornal não correspondem à 

realidade. 

Refere, ainda, que não existe nenhum despacho a obrigar as autarquias a 

desenvolverem actividades extra-curriculares. Considera que deve haver alguma 

confusão. O que há são protocolos, que as autarquias podem assinar ou não, para 

poderem desenvolver essas mesmas actividades. Sobre este assunto poderão os Eleitos 

desenvolver uma discussão política em reunião de Câmara, nomeadamente, sobre a razão 

pela qual a Câmara de Palmela não pratica o desenvolvimento das actividades extra-

curriculares. Já a questão de fazer declarações ao jornal de que a Autarquia não cumpre 

com esta questão não é verdadeira. As pessoas têm de ser correctas, justas e não podem 

ir para os jornais falar nos assuntos que pretendem sem serem rigorosas. 

Nas declarações que o Sr. vereador profere ao jornal também é mencionado que o 

Sr. vereador não aceita que a Câmara Municipal refira que os pais não estão interessados, 

porque os pais estão sempre interessados. Esta afirmação também lhe parece pouco 

rigorosa, na medida em que se os pais vão comparticipar financeiramente na componente 

de apoio à família, num valor que pode ir até aos 50,00 € (cinquenta euros). A Câmara 

Municipal tem obrigação de convidar os pais para lhes apresentar o projecto e puderem 

falar entre si. Para este projecto e qualquer outro projecto, só depois de estarem reunidas 
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todas as condições é que se poderá avançar com a implementação das decisões, como 

por exemplo, os prolongamentos de horários nos jardins-de-infância. 

Nas afirmações feitas ao jornal o Sr. vereador José Carlos de Sousa refere, também, 

que “se deveria criar uma rede pública de jardins-de-infância, que sirva verdadeiramente 

os pais e as crianças”. A este respeito o Sr. vereador deve saber, e se não sabe é de facto 

muito grave, que desde 1999 até à presente data, o Município de Palmela criou 21 salas 

de jardins-de-infância. Tem dúvidas que algum concelho possua um rácio tão elevado num 

tão curto espaço de tempo, como o concelho de Palmela. 

Refere que conhece várias autarquias e tem partilhado com muitos vereadores da 

área da educação e mesmo com responsáveis do Ministério da Educação muitas 

informações, e sabe como as situações são feitas, ou não são.  

Lembra que os protocolos para o alargamento e expansão dos jardins-de-infância da 

rede pública são complementares com a rede solidária e com a rede privada e, por isso, é 

que existem Instituições Particulares de Solidariedade Social (I.P.S.S.) que ao longo dos 

anos deram respostas extraordinárias. Julga que o Sr. vereador também tem 

conhecimento deste dado.  

A Sr.ª vereadora Adília Candeias continua a sua intervenção dizendo que o 

concelho de Palmela possui uma boa rede pública de jardins-de-infância. Seguidamente, 

fala sobre a rede de jardins-de-infância e as actividades de prolongamento de horários. No 

ano passado, sensivelmente por esta altura, e relativamente às actividades de 

prolongamento de horários nos jardins-de-infância, o Município desenvolvia a discussão 

com a comunidade do concelho, mais precisamente com as 20 salas de jardins-de-infância 

que existiam no concelho, sendo que actualmente já foi criada mais uma sala. Todas as 

salas de jardins-de-infância criadas obedecem ao estreito respeito pela legislação, sendo 

que o planeamento das actividades respeita aos Agrupamentos das Escolas. Da 

discussão efectuada concluiu-se que estavam cinco jardins-de-infância em condições de 

implementar o serviço. Como já antes referiu, o Município de Palmela tem 21 salas de 

jardins-de-infância, sendo que em Palmela não é a Câmara que assume as actividades 

extra-curriculares, mas é a Associação de Pais que dá resposta. A Câmara realizou 

discussões com a comunidade das Escolas de 1.º Ciclo de Quinta do Anjo, Pinhal Novo 1, 

Pinhal Novo 2, Vale da Vila, Cajados, Lagoa do Calvo e Asseiceira. Relativamente às 

Escolas de Lagoa do Calvo e Asseiceira não estão, neste momento, a funcionar, porque 

são aqueles jardins-de-infância que estão em condições especiais, em que a educadora 

foi colocada mais tarde e é à educadora que cabe aceitar as inscrições das crianças. Só 

depois de reunido o número de crianças inscritas é que se podem programar as 

actividades, contratar pessoal e colocar a funcionar os equipamentos. Está em 

desenvolvimento o processo para que possa entrar em funcionamento o jardim-de-infância 
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de Aires. A previsão é a de poder vir a ter dois grupos de crianças a funcionar em Aires. 

Do mesmo modo desenvolve-se o processo para os jardins-de-infância de Cabanas e de 

Terrim. No que respeita a esta matéria, os pais têm de desembolsar um valor que pode ir 

até aos 50,00 € (cinquenta euros), o que é difícil para alguns, atendendo à situação 

económica das famílias e do próprio país. Mas nem a Câmara Municipal, nem a vereadora 

detentora da área da educação são responsáveis pela política em termos sociais que o 

país vive no momento. 

Refere, ainda, a Sr.ª vereadora Adília Candeias que gostaria que o Sr. vereador 

José Carlos de Sousa viesse com a mesma firmeza e empenho, que usou para as 

declarações que proferiu ao jornal, falar das muitas lacunas que existem ainda no 

concelho de Palmela em matéria de educação, assim como em muitas outras matérias. 

Para referir algumas lacunas e que são motivo da preocupação do Município de Palmela 

recorda as seguintes: 

- Devido ao estado em que se encontram os pavilhões desportivos das Escolas 

Secundárias de Palmela e Pinhal Novo são mais de 2.500  os alunos que se vêem 

privados dum equipamento fundamental para o seu percurso educativo; 

- Os pais dos alunos que frequentam a Escola 2 + 3 de Poceirão / Marateca 

manifestaram a sua apreensão pelo facto de esta Escola, recentemente inaugurada, 

possuir somente três auxiliares de acção educativa e cinco tarefeiras. Como não 

conseguem ter uma pessoa a abrir o portão antes do horário escolar, quando os alunos 

chegam à paragem têm de permanecer na rua mesmo em dias de chuva. Há outros 

espaços que não estão ainda organizados nesta Escola, como sejam, o equipamento 

desportivo e o equipamento para o centro de recursos, o que faz com que, se os alunos 

não estiverem dentro das salas de aula têm de ficar na rua sem nenhumas condições para 

poderem trabalhar. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias finaliza que, caso ouvisse o Sr. vereador José 

Carlos de Sousa a fazer menção às situações que antes apresentou a titulo de exemplo, e 

das grandes preocupações que assistem ao concelho de Palmela em matéria de 

educação, dar-lhe-ia um abraço e os parabéns pela coragem em assumir as reais 

carências e dificuldades que o concelho vive. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa intervém para esclarecer que, se continua a 

falar em actividades extra-curriculares mas que estas não existem e, neste sentido, o 

jornal também se equivocou na notícia que deu, ou seja, ou há actividades de apoio à 

família no pré-escolar, ou há actividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo. 

A Sr.ª presidente intervém, denota a sua estranheza com a resposta dada pelo Sr. 

vereador José Carlos de Sousa, nomeadamente pelo facto de se desculpar com o 

equívoco do jornal, quando na verdade foi o Sr. vereador quem fez mal o trabalho de casa. 
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O Sr. vereador José Carlos de Sousa responde à Sr.ª presidente que não lhe fica 

bem a insinuação que fez a seu propósito, mais precisamente de que ele não fez bem o 

trabalho de casa. 

A Sr.ª presidente solicita que o Sr. vereador intervenha para prestar as explicações 

que considere necessárias à notícia que foi efectivamente divulgada pelo jornal. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que se na sua intervenção começou 

por tentar explicar a notícia que saiu equivocada no jornal e a Sr.ª presidente afirma, em 

seguida, que ele fez mal o trabalho de casa, pois a ele, efectivamente, não lhe cabe 

realizar trabalho de casa nenhum.  

O Sr. vereador José Carlos de Sousa continua a sua intervenção nos seguintes 

moldes: 

A questão que se põe é a de que ele próprio falou com a Sr.ª vereadora Adília 

Candeias, durante duas ou três vezes, sobre o assunto que se prende com o jardim-de-

infância de Aires. A Sr.ª vereadora Adília Candeias, no dia em que se realizou a sessão da 

Assembleia Municipal, foi ter consigo, porque ele tinha recebido, na sua condição de 

coordenador educativo (que nunca antes invocou em reunião de Câmara) uma série de 

reclamações de pais de alunos do estabelecimento de educação de Aires. Sempre tratou 

deste assunto com a Sr.ª vereadora por telefone, mas no dia em que se efectuou a sessão 

da Assembleia Municipal a Sr.ª vereadora falou consigo dizendo que tinha estado presente 

numa reunião e que as questões apresentadas estariam resolvidas. 

Numa outra ocasião, a Sr.ª vereadora Adília Candeias falou consigo pessoalmente a 

propósito de uma jornalista que lhe tinha ligado para ela comentar afirmações que ele teria 

feito ao jornal. Esclarece o seguinte: não deu nenhuma entrevista à jornalista, até porque 

se pauta por escrever os seus próprios artigos na comunicação social e estes artigos são 

devidamente assinados por si. Raramente dá entrevistas e, volta a afirmar que não deu 

nenhuma entrevista à referida jornalista. Simplesmente informou a jornalista do que era 

uma actividade de enriquecimento curricular, do que era uma actividade de apoio à família, 

e qual a legislação que rege tais matérias. Mas as informações que deu à jornalista nem 

sequer foram feitas enquanto vereador da Câmara Municipal, mas sim enquanto 

coordenador educativo, e foi nessa condição que a Sr.ª Jornalista lhe ligou. O que vem 

publicado na notícia é uma amálgama de conceitos que não são viáveis nem críveis e não 

reportam ao que ele disse à Sr.ª Jornalista. Contudo, pode confirmar que disse à Senhora 

em causa que não se pode invocar que os pais não estão interessados, porque há locais 

no concelho em que os pais estão efectivamente interessados em actividades e no 

concelho de Palmela não existem actividades na componente de apoio à família, e é 

unicamente desta componente que se trata. Sobre as demais componentes apenas pode 

mencionar que se faz o que se pode e a Câmara Municipal toma as decisões que tiver a 
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tomar. Voltando às actividades da componente de apoio à família que são aquelas que ao 

nível do pré-escolar fazem o acompanhamento das crianças das 15:30 horas até às 17:30 

horas disse à Sr.ª Jornalista que a Câmara Municipal de Palmela não tem esta 

componente a funcionar em todos os equipamentos do concelho, e este tema é 

claramente o cerne da questão. 

A Sr.ª presidente pede para o Sr. vereador lhe confirmar se as declarações que fez 

à Sr.ª Jornalista foram feitas enquanto coordenador educativo, ao que o Sr. vereador 

José Carlos de Sousa responde que foi nessa condição que o fez. 

Face à resposta dada pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa, a Sr.ª presidente 

refere que amanhã vai escrever à Sr.ª Ministra da Educação, pedindo-lhe que mande o Sr. 

Coordenador Educativo reunir com a Câmara Municipal de Palmela para que aponte à 

Câmara Municipal em que casos é que a Autarquia não tem cumprido com os requisitos, a 

legislação em vigor, os despachos e os protocolos estabelecidos por esta entidade. Assim 

a Sr.ª Ministra que o mande reunir consigo e este assunto vai ser devidamente tratado, 

mas não é do modo como o Sr. vereador está a abordar a questão, a esta forma classifica 

como uso de falta de ética e considera mesmo que o Sr. vereador não tem ética  

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que a Sr.ª presidente não deve 

expressar-se deste modo, até porque não lhe fica bem.  

A Sr.ª presidente refere que o Sr. vereador José Carlos de Sousa tem toda a 

legitimidade para falar enquanto vereador da oposição, mas não deve misturar a sua 

condição de Coordenador Educativo nas afirmações que profere. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que tem feito o esforço possível para 

não misturar as condições de vereador da oposição com a de coordenador da D.R.E.L., o 

que às vezes é difícil. 

Refere que numa anterior reunião de Câmara também a Sr.ª presidente aludiu à sua 

condição de coordenador educativo, e depois mencionou que o não devia ter feito. Há 

efectivamente alguma dificuldade em discernir os “papéis”, e ele próprio tenta não o fazer. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa continua a sua intervenção nos seguintes 

moldes: 

O que é facto é que a Câmara Municipal de Palmela ao nível das actividades de 

apoio à família não está em todos os jardins-de-infância a cumprir com o que vem na 

legislação n.º 273/99 e com o protocolado em 1998. Esta afirmação pode ser feita. Se o 

Município vier referir que não tem capacidade para obedecer com o que a lei estipula, 

efectivamente que, a questão pode ser discutida. Já o facto de a Autarquia referir que os 

pais não estão interessados é uma situação diferente. 

O que pretende deixar claro é que os esclarecimentos que deu ao órgão de 

comunicação social (e sublinha que não foi de uma entrevista que se tratou) foram no 
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sentido de explicar o que é uma actividade de enriquecimento curricular de 1.º ciclo, o que 

são as actividades de apoio à família ao nível do pré-escolar, e a conversa recaiu sobre 

estas explicações. Mostra-se surpreendido com o resultado da notícia e mostrou-a, 

inclusivamente, a uma pessoa que só conseguiu exprimir a quão baralhada estava a 

informação. 

Comparando o número de salas de jardins-de-infância do concelho de Palmela com 

os números de salas de jardins-de-infância nos concelhos limítrofes, constata-se que: o 

concelho de Palmela possui 21 salas nesta valência, sendo que o concelho de Setúbal 

possui só 9 salas, mas o concelho do Montijo tem genericamente o mesmo número de 

salas que tem Palmela e, embora possua menor número população da que existe neste 

Município, consegue dar sequência a todas as crianças até aos 3 anos de idade, o que em 

Palmela não se consegue fazer. Mas o problema de relevo na questão dos jardins-de-

infância é que a maioria dos pais das crianças que estão adstritas às 21 salas que o 

Município de Palmela possui nesta valência não têm possibilidade de deixar às crianças às 

09:00 horas para as irem buscar às 15:15 horas. O horário de funcionamento dos jardins-

de-infância não é compatível com o horário laboral dos pais. É verdade que existem neste 

concelho salas condignas para acolher e proporcionar boas condições às crianças, é 

verdade que a vertente da alimentação também é muito bem cuidada (e a Câmara 

Municipal de Palmela foi pioneira na tomada desta acção, sendo que a partir de 2005 o 

Ministério da Educação (M.E.) adoptou medidas relativamente à alimentação, mas a 

C.M.P. já vinha assumindo esta questão mesmo anteriormente à tomada do M.E.) e não 

são de modo nenhum estes assuntos que estão em causa. 

Acrescenta que há questões de outra natureza relativamente ao equipamento 

instalado em Aires que têm sido mais discutidas. Foram inclusivamente enviadas cartas 

pela Associação de Pais à Sr.ª Ministra da Educação, cartas essas que acabam por 

chegar ao seu conhecimento. E obviamente que estas questões têm de ser debatidas. 

Teve o cuidado e a preocupação de falar com a Sr.ª vereadora Adília Candeias sobre as 

matérias que são alvo da exposição da Associação de Pais, sendo que a Sr.ª vereadora 

não pôde atender a sua chamada porque estava a participar no Fórum da Rede 

Portuguesa de Cidades Saudáveis. Nesse mesmo dia, a Sr.ª presidente do Agrupamento 

de Escolas ligou para si dizendo-lhe que a Sr.ª vereadora Adília lhe tinha telefonado a 

dizer que as questões em análise estariam, aparentemente, resolvidas em relação ao 

estabelecimento de educação de Aires. No dia 02 de Novembro, recebeu uma chamada 

telefónica de um senhor membro da Associação de Pais, pessoa que assinou a petição 

entregue para que os prolongamentos de horários pudessem ser implementados no 

estabelecimento de ensino de Aires, a pedir o seu auxílio para intervir no domínio desta 

matéria, ao que lhe respondeu que não podia interceder, sendo que a decisão sobre esta 
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matéria cabe à Câmara Municipal. Atendendo a estes factos, não considera justo que a 

Sr.ª vereadora Adília Candeias afirme que “quanto pior for o sector, mais hipótese o Sr. 

vereador tem de “brilhar” nas reuniões de Câmara ou de falar para os jornais do modo que 

lhe for mais conveniente”. Não vem para as reuniões de Câmara com o objectivo de 

“brilhar”, para si não existe a prerrogativa de “brilho”. Adianta que as informações 

constantes na notícia inserida no jornal são, efectivamente, pouco rigorosas, e volta a 

afirmar que não deu nenhuma entrevista. O tema da educação foi um assunto sobre o 

qual nunca escreveu para nenhum órgão de comunicação social. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias insiste em referir que as declarações que o Sr. 

vereador José Carlos de Sousa proferiu para o jornal revelam alguma substância que, se 

não se puder classificar de má fé é, no mínimo, falta de rigor ou desconhecimento efectivo 

pelos protocolos. A C.M.P. sempre cumpriu com os protocolos assinados. Em tudo o que 

foi estabelecido no âmbito dos protocolos firmados pela Câmara Municipal de Palmela não 

resulta nenhum incumprimento e o mesmo se aplica ao cumprimento pela legislação em 

vigor. Caso a C.M.P. não tivesse a intenção de alargar as actividades de apoio à família a 

todos os jardins-de-infância iria solicitar um parecer jurídico à Associação Nacional de 

Municípios Portugueses (A.N.M.P.). É do seu conhecimento que a Associação de 

Municípios está a trabalhar no âmbito desta matéria. Voltando à forma como o Sr. 

vereador José Carlos de Sousa tratou este assunto, a Sr.ª vereadora Adília Candeias 

firma em dizer que considera pouco cordata a forma como o fez. Atendendo a que ela não 

pôde responder à sua chamada telefónica, o Sr. vereador entendeu por bem prestar 

declarações ao jornal. Este assunto é de tal modo complexo que ela própria acabando de 

sair de uma reunião propôs-se a estar presente, logo em seguida, numa reunião realizada 

em Aires (para a qual nem sequer foi convidada) em que esteve a falar com a Sr.ª 

Responsável pelo Conselho Executivo do Agrupamento. Foi à reunião de pais para 

explicar qual é o projecto da Câmara Municipal e para desfazer qualquer confusão que 

pudesse existir. Posteriormente, quando se realizou a reunião de Câmara, a seguir a estes 

acontecimentos, ela própria informou o Sr. vereador José Carlos de Sousa (porque 

imaginava que fosse um homem interessado e até mesmo como coordenador educativo 

pareceu-lhe que pudesse ficar satisfeito com a notícia) que esteve presente na reunião 

realizada com a Associação de Pais, comprometeu-se relativamente a determinadas 

matérias e o assunto tinha sido resolvido. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias continua a sua intervenção nos seguintes termos: 

Há ainda uma outra questão a que tem de fazer referência e que se prende com o 

facto de o Sr. vereador José Carlos de Sousa ter mencionado que “os pais estão todos 

interessados”. Permita-lhe que use a seguinte expressão, é que efectivamente “o Sr. 

vereador tem de descer à terra”. As situações não são assim. Por exemplo: num jardim-
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de-infância isolado se houver três pais interessados no prolongamento do horário e os 

demais pais não estiverem interessados, qual deverá ser a medida a adoptar pela 

Autarquia? Será que a Autarquia deve colocar um monitor para assegurar a duas ou a três 

crianças o prolongamento do horário? As situações não são tão fáceis assim. Acrescenta 

que as crianças do jardim-de-infância da Asseiceira vão juntar-se às crianças do Pinhal 

Novo, na medida em que se procurou interessar os pais, até porque é uma actividade que 

é paga por estes. Sempre que os pais procuram informações a respeito deste tema, a 

Autarquia procura esclarecê-los e existe documentação nas escolas para explicitar o mais 

possível a componente relativa ao prolongamento do horário. Na informação constante 

nas escolas refere-se qual é a responsabilidade da Câmara Municipal no domínio deste 

projecto, assim como se adianta a informação sobre o que cabe aos pais pagar. Esta 

informação existe também na escola e jardim-de-infância de Aires. 

Acrescenta que a comparação usada pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa 

relativamente aos jardins-de-infância de concelhos limítrofes com os jardins-de-infância 

existentes no Município de Palmela não podem servir como meio de comparação. E 

explica: os concelhos a que o Sr. vereador fez referência possuem vários jardins-de-

infância acoplados e conseguem formar um ou dois grupos com 75 crianças. Adianta, 

ainda, que como a actividade não é obrigatória os pais podem não pagar e podem ir 

buscar as crianças, mas nos jardins-de-infância com um número de crianças inferior (de 

20 ou 22 crianças, como é o caso de alguns jardins-de-infância mais isolados no concelho 

de Palmela), há pais que não estão interessados. Esta situação que deu como exemplo 

aconteceu no ano passado. Evidentemente que este ano podem existir outros pais que 

tenham as suas crianças nesses mesmos jardins-de-infância e a conversação com estes 

tem de ser assegurada. Trata-se de um trabalho de construção diária que não é fácil. Não 

se pode dizer que é a Câmara Municipal que não cumpre. 

A título de informação, acrescenta que, relativamente aos protocolos celebrados 

entre a C.M.P. e o M.E., o Município de Palmela foi obrigado a prestar contas criança a 

criança. O relatório foi feito no cumprimento do que é exigido e foi enviado ao Ministério 

competente. 

A Sr.ª presidente refere que pretende rematar este assunto usando uma expressão 

do Sr. vereador José Carlos de Sousa de que “não lhe fica bem” discutir, enquanto 

coordenador educativo, o papel da educação no concelho de Palmela e o papel da 

Câmara Municipal e, ainda por mais, fazê-lo expressando nos jornais, até porque o Sr. 

vereador tem um fórum preferencial para o fazer e tem responsabilidades em matéria de 

educação o que é, ainda, mais grave. Como tal firma em dizer que “não lhe fica bem” a 

adopção desta postura. Está certa que os cidadãos do concelho de Palmela terão 

oportunidade de formar a sua opinião sobre este assunto. 
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A Sr.ª presidente acrescenta que, posteriormente a esta reunião de Câmara, o Sr. 

vereador tomará certamente como medida um procedimento que ela não gosta, não acha 

bonito, e considera mesmo deselegante, mas que não tem o nível de gravidade das 

declarações que proferiu para o jornal, que é comentar a sua intervenção nesta reunião de 

Câmara no seu artigo de jornal. Contudo, essa medida será no uso da sua condição de 

cidadão e, como tal, o Senhor pode fazer o que quiser. Também a propósito duma tomada 

de atitude desta natureza os cidadãos farão a sua própria leitura. Pela sua parte não pode 

dizer mais do que “não é sério tratar o assunto da educação da maneira como o Sr. 

vereador o fez”. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que não é função do coordenador da 

equipa de apoio às escolas dar apoio aos municípios. Logo, o trabalho que é feito é 

desenvolvido com as escolas nomeadamente com os presidentes dos Conselhos 

Executivos. Estes, por sua vez, têm de informar as Autarquias e trabalhar com estas 

directamente.  

A Sr.ª vereadora Adília Candeias pergunta ao Sr. vereador José Carlos de Sousa o 

seguinte: entre o Ministério da Educação e a Câmara Municipal de Palmela quem é que 

manda nos Agrupamentos, ao que o Sr. vereador José Carlos de Sousa responde que é 

o Sr. Director Regional. 

A Sr.ª presidente pergunta que quando a Dr.ª Ana Serra (pede desculpa por estar a 

personalizar) diz num Conselho Municipal de Educação que o Senhor delegou nela a 

representação, o que é que isto significa. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que a representação é do Director 

Regional de Educação de Lisboa que pode delega em si em todos os outros concelhos, e 

delega em Palmela na Dr.ª Ana Serra (conforme alínea c) do ponto n.º 5). 

Face às explicações dadas pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa, a Sr.ª 

presidente refere que o interlocutor da Câmara Municipal de Palmela em matéria de 

educação é o Sr. Director Regional. Neste sentido, é à Sr.ª Ministra da Educação que a 

Câmara Municipal vai fazer o relatório, neste caso da intervenção do cidadão que por 

acaso é coordenador educativo, sobre as questões relacionadas com a política educativa 

no concelho de Palmela. É preciso deixar claro que a discussão feita nesta reunião de 

Câmara só tem lugar porque o Sr. José Carlos de Sousa é vereador desta Câmara e está 

sentado a esta mesa, porque se não a discussão seria efectuada noutros fóruns. É de 

facto importante precisar esta discussão, porque é exactamente por serem pessoas com 

responsabilidades que os assuntos têm de ser tratados, caso contrário, andariam todos a 

discutir nos jornais e noutros fóruns, até porque todos são cidadãos. Obviamente que faz 

esta observação com o devido respeito pelo trabalho dos Srs. Jornalistas, Contudo, o Sr. 

vereador José Carlos de Sousa tem responsabilidades em matéria de educação e está a 
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pôr em causa nas suas declarações, ou naquilo que é invocado como sendo as suas 

declarações (para ser mais rigorosa), o exercício, as responsabilidades e as competências 

da Câmara Municipal de Palmela. A Câmara Municipal tem de pedir responsabilidades por 

esta situação. O Sr. vereador José Carlos de Sousa acabou de esclarecer que não tem 

competência no âmbito desta matéria no concelho de Palmela. Assim sendo, a Câmara 

Municipal de Palmela vai solicitar a intervenção da Sr.ª Ministra da Educação para que 

diga qual é o papel que o Sr. José Carlos de Sousa tem neste concelho.  

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que não vai intervir sobre o tema desta 

discussão, mas pretende abordar o aspecto formal nos seguintes termos: 

O Executivo da Câmara Municipal de Palmela é composto por dois vereadores que 

detêm igualmente funções públicas, como exemplo, o Sr. Octávio Machado, que para além 

de vereador na Câmara é presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Palmela, e o Sr. José Carlos de Sousa, que para além de vereador na 

Câmara é Coordenador da Área Educativa. Cada um dos Eleitos na C.M.P. pode ser, 

eventualmente, presidente de um clube ou de uma associação desportiva. Em sua opinião, 

considera fundamental que nas reuniões de Câmara se devam discutir os problemas, as 

frases e as palavras das pessoas enquanto vereadores e no que se refira a outra condição 

a discussão deve ser feita noutros fóruns: ou no Ministério da Educação, ou na Associação 

de Bombeiros, ou em outro local, porque de facto as reuniões de Câmara não devem ser 

os locais para debater este tipo de situações. Porque a discutir-se uma questão desta 

natureza corre-se o risco de numas vezes estar-se a intervir como vereador e noutras 

ocasiões estar-se a intervir noutra condição que a pessoa exerça. 

Desde já, adianta que, se em algum momento a Sr.ª presidente da Câmara ou um 

Sr. vereador se lhe dirigir acerca das suas afirmações, numa outra situação que não seja a 

de vereador, pode ficar ciente que se vai negar determinantemente a pronunciar qualquer 

resposta que seja. 

A Sr.ª presidente refere que a intervenção do Sr. vereador José Braz Pinto seria um 

alerta importante se, porventura, não estivessem a falar duma matéria na qual os 

intervenientes não tivessem responsabilidades e na qual a Câmara Municipal também não 

tivesse responsabilidades. Cada um dos presentes que compõe o Executivo Municipal é 

pessoa, é cidadão, é político e é acima de tudo responsável pelas suas afirmações. Dando 

sequência ao exemplo dado pelo Sr. vereador José Braz Pinto, sucede que (e esta 

situação é só um exemplo) se o Sr. vereador Octávio Machado enquanto responsável pela 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela viesse questionar a 

Câmara Municipal de Palmela no sentido de que não cumpre com as responsabilidades 

que lhe estão cometidas pela lei em vigor, não iria, naturalmente, deixar de interpolar o Sr. 

vereador com assento na reunião de Câmara sobre as afirmações que ele tivesse feito. 
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Não pode deixar de o fazer. Já percebeu que a política se faz nos jornais. Agora no que 

respeita ao exercício das responsabilidades a situação é diferente. Cada um dos 

elementos que compõe o Executivo tem de ser chamado à atenção sobre o que faz ou diz. 

A Câmara Municipal é um órgão político e se o assunto que está em causa é sobre a 

política da Autarquia e, nomeadamente, se as pessoas intervêm sobre as políticas da 

Câmara, é claro que a discussão tem de ser feita numa reunião de Câmara. 

A Sr.ª presidente refere, ainda, o seguinte: poderia algum dos presentes considerar 

aceitável que qualquer Eleito da Câmara Municipal se sentasse a esta mesa da maneira 

como quisesse, com a postura que entendesse? Quando a reunião de Câmara termina e 

cada um sai do edifício, é evidente que cada Eleito é livre de ter a sua opinião sobre a 

actuação do Município, sobre as políticas que a Autarquia exerce, ou até, inclusivamente, 

sobre os discursos da presidente da Câmara ou o tom que utiliza nas suas intervenções. 

Mas é deselegante opinar sobre as áreas de responsabilidade da Câmara Municipal, 

confundindo os cidadãos, porque a Autarquia não cumpriu com o protocolo celebrado. E 

face a uma situação destas, deve a Câmara silenciar-se, ou deve ir formar respostas para 

os jornais, ou na mesma condição de cidadã ir responder ao Sr. vereador que fez 

determinadas declarações para um órgão de comunicação social? É aqui, neste lugar, na 

reunião de Câmara o local certo para, como presidente da Câmara Municipal de Palmela, 

responder ao Sr. vereador.  

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que a Sr.ª presidente da Câmara pode 

exercer o direito de resposta no jornal. 

 A Sr.ª presidente refere que o jornal deve ter da parte da Câmara uma resposta 

política à questão em causa, só que essa comunicação ao jornal deve ser muito mais 

abrangente do que a discussão que foi tida nesta reunião. É neste fórum, nas reuniões de 

Câmara, que os Eleitos decidem formalmente as políticas da Câmara Municipal e, assim 

sendo, não tem outro entendimento que não seja o de que não se devem deixar passar 

afirmações graves proferidas no domínio da política que a Câmara exerce e, ainda mais, 

quando essas afirmações foram feitas por uma pessoa com assento neste órgão. Ao 

jornal será dada uma resposta política da Câmara Municipal de Palmela. 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que, quando nas reuniões de Câmara são 

tomadas deliberações relativas a entidades em que um Eleito exerça igualmente funções 

na entidade visada na votação, mesmo sendo um assunto de interesse político, sucede 

que o Eleito não pode participar na votação da proposta em causa. Atendendo a este facto 

e ao entendimento que faz da situação, a sua opinião é a de que não deve participar na 

discussão, como sucedeu hoje. 
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A Sr.ª presidente refere que qualquer assunto que seja do interesse da Câmara 

Municipal merece a tomada de uma única postura: a sua discussão e a assumpção das 

responsabilidades que a cada um estão cometidas. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias refere que está em crer que aquando da criação 

dos Conselhos Municipais de Educação a legislação dizer que é o Director Regional ou 

quem o represente a fazer parte dele. Nos mesmos termos a Câmara Municipal não se 

pode fazer representar por um técnico, nem por um dirigente, ou é a presidente da 

Câmara ou o vereador responsável pela educação que tem competência para representar 

o Município. Refere que a Direcção Regional de Educação se tem feito representar por 

uma professora ou por outra pessoa. Em sua opinião, o concelho de Palmela tem sido 

altamente prejudicado relativamente a outros municípios, porque o Coordenador Educativo 

com responsabilidades neste concelho, vai a reuniões de Conselhos Locais em que pode 

tomar decisões relativamente a várias matérias, e no concelho de Palmela a participação 

está cometida a uma professora e mais três colegas pertencentes a Direcções de 

Agrupamento que não podem tomar decisões. Afirma que o Sr. Coordenador Educativo 

tem com a sua postura prejudicado grandemente a política educativa no concelho de 

Palmela. 

A Sr.ª presidente dá por encerrada a discussão sobre este assunto. 

 

ADMISSÃO DO PONTO 1-A NA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª presidente propôs a admissão do ponto 1-A na Ordem do Dia: 

- 6.ª Alteração ao Orçamento 2007 e Grandes Opções do Plano 2007-2010: 

Aprovada, por unanimidade, a admissão do ponto 1-A na Ordem do Dia. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito das Divisões de Loteamentos e Obras Particulares: 

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 16.10.2007 e 02.11.2007. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

os dias 17.10.2007 e 06.11.2007, foram autorizados pagamentos, no valor de € 

2.763.515,22 (dois milhões, setecentos e sessenta e três mil, quinhentos e quinze euros e 

vinte e dois cêntimos). 
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A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta acta como documento n.º 2. 

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

 A Sr.ª presidente informa que o balancete, nesta data, apresenta um saldo de € 

6.912.189,09 (seis milhões, novecentos e doze mil, cento e oitenta e nove euros e nove 

cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 5.678.873,88 (cinco milhões, seiscentos e setenta e 

oito mil, oitocentos e setenta e três euros e oitenta e oito cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.233.315,21 (um milhão, duzentos e trinta e três 

mil, trezentos e quinze euros e vinte e um cêntimos). 

    

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTA 

 

Ao abrigo do preceituado no n.º 2 e para os efeitos do n.º 4, do artigo 92.º, da Lei n.º 

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

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

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

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

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

executivo: 

A Sr.ª presidente refere que se trata de uma acta atrasada. 

Antes da votação da acta, o Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que mesmo 

que a sua intervenção possa ser denominada de “mesquinha”, até mesmo a Sr.ª 

presidente fez a observação que a acta colocada à aprovação nesta reunião está 

atrasada.  

Acrescenta que os vereadores da oposição baseiam muito as suas intervenções nos 

assuntos que são apresentados e discutidos nas reuniões de Câmara, assim como nas 

questões que são politicamente assumidas pelos Eleitos. Atendendo a este facto não 

podem estar a receber actas com cinco meses de atraso. 

Adianta que os elementos que trabalham na elaboração das actas das reuniões dos 

órgãos municipais têm sido de uma amabilidade extrema quando alguma informação lhes 
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é pedida a propósito das intervenções que foram efectuadas nas reuniões. Mas este tipo 

de acção tem de ser politicamente alterada. 

 O Sr. vereador Adilo Costa saúda os presentes na sala. 

A propósito da intervenção do Sr. vereador José Carlos de Sousa a respeito de as 

actas estarem atrasadas, o Sr. vereador Adilo Costa refere que compreende o sentido do 

que o Sr. vereador expressa. Contudo, justifica que, devido às mudanças realizadas no 

âmbito da implementação da reestruturação de serviços, aos serviços responsáveis por 

este trabalho incumbe agora uma série de tarefas que anteriormente não eram da sua 

responsabilidade. Afirma que se trata de uma situação temporária que se pensa poder vir 

a ultrapassar num curto espaço de tempo.  

• ACTA n.º 14/2007, reunião ordinária de 20.Junho.2007 – aprovada por 

unanimidade. 

 

II – DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO 

 

 DIVISÃO DE TURISMO E ECONOMIA LOCAL: 

 

 Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 Atribuição de apoio financeiro: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DCA-DTEL/22-2007: 

 ASSUNTO: XXII Exposição – Concurso Nacional de Ovinos de Raça Saloia: 

 REQUERENTE: Comissão Organizadora da Exposição – Concurso Nacional de 

Ovinos de Raça Saloia: 

 

 «A XXIIª Exposição-Concurso Nacional de Ovinos de Raça Saloia realizou-se nos 

dias 2, 3 e 4 de Novembro, na aldeia de Quinta do Anjo e teve como objectivo principal a 

defesa e melhoramento de uma raça autóctone de ovinos, que tem o seu habitat na 

Península de Setúbal e está indissoluvelmente ligada à freguesia, tanto na sua vertente 

económica como cultural. 

 Este certame, é reconhecido como o maior concurso nacional de uma só raça a nível 

nacional e contou este ano com cerca de 30 expositores dos Concelhos de Palmela, 

Setúbal e Sesimbra. 
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 A Comissão Organizadora identificou como objectivo prioritário o incremento e 

melhoria da criação da ovelha regional e fez uma estimativa orçamental no valor de 

7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros) para a realização do evento em questão. 

 Face ao exposto, e de forma a fazer face às despesas inerentes à organização da 

referida iniciativa, propomos, ao abrigo da 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/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição de apoio 

financeiro no valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) à Comissão Organizadora 

da Exposição - Concurso Nacional de Ovinos de Raça Saloia.» 

 

 Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro à Comissão Organizadora 

da Exposição – Concurso Nacional de Ovinos de Raça Saloia no âmbito da XXII 

Exposição – Concurso Nacional de Ovinos de Raça Saloia numerada 1/DCA-

DTEL/22-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que os vereadores do P.S. apoiam e 

saúdam a realização desta iniciativa. 

Refere que os ovinos de raça saloia assentam, essencialmente, numa raça leiteira 

que é responsável pelo queijo de Azeitão, sendo que a sua produção é feita em grande 

medida no concelho de Palmela. 

 Entende que a exploração de ovinos, mesmo para além da raça saloia, pode vir a 

ser uma actividade agro-pecuária com interesse para o concelho, dadas as crises que 

algumas explorações agrícolas vivem. O desenvolvimento da ovinicultura pode vir a ser 

uma actividade importantíssima para este concelho. Nesta medida, todas as exposições 

que forem realizadas no âmbito da defesa e melhoramento da raça saloia ou dos ovinos 

em si revestem-se de grande interesse. 

 Constata que, no âmbito da exposição da mesma natureza realizada em 2006, 

estiveram presentes 40 participantes e o apoio financeiro atribuído pela Câmara Municipal 

foi de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros). Este ano participam um total de 30 expositores 

(menos 10 do que no ano transacto) e, em compensação, o apoio financeiro que se 

propõe atribuir é de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros), mais 1.000,00 € do que no 

ano anterior. Evidentemente que este dado não é significativo, mas gostaria que lhe 

dessem uma razão pela qual, sendo o número de participantes menor a verba a ser 

atribuída seja superior, comparativamente com a que foi atribuída em 2006. 

 O Sr. vereador Octávio Machado refere que esteve presente numa reunião sobre 

as actividades agrícolas e agro-pecuárias que se praticam no concelho de Palmela. Ouviu 

atentamente tudo o que foi dito e reflectiu. São de facto muitas as dificuldades com que se 

debatem homens e mulheres que se dedicam a estes sectores de actividade. Nesta 

reunião falou-se da legislação que rege estas matérias, da exploração que cada um detém 
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e da adaptação às novas regras da Comunidade Europeia. Ficou com a sensação de que 

todas aquelas pessoas se não forem incentivadas e apoiadas, em vez de se verificar uma 

redução de 40 participantes na exposição de ovinos de raça de saloia em 2006 para 30 

participantes em 2007, o decréscimo poderá continuar a ser maior. Os ovinos de raça 

saloia devem merecer a devida protecção, porque do seu leite resulta o fabrico do queijo 

de Azeitão. Receia que o Parque Natural da Arrábida (P.N.A.) possa proibir as pastagens 

das ovelhas no espaço do Parque, porque ainda recentemente foi proibido um passeio de 

BTT que estava devidamente ordenado. 

Opina que o apoio da Câmara Municipal é fundamental e necessário a estes 

sectores de actividade que contribuem para a sustentabilidade de muitas famílias mas, 

também, para a própria região em si. 

 Refere que a freguesia de Quinta do Anjo é por excelência a produtora do queijo de 

Azeitão, considera esta freguesia como a “Rainha do queijo de Azeitão”.  

 Finaliza dizendo que nutre a maior admiração e respeito pelas pessoas que 

trabalham nos sectores de exploração agrícola e agro-pecuária. 

 A Sr.ª presidente começa por esclarecer que vinha sendo hábito que a Exposição – 

Concurso Nacional de Ovinos de Raça Saloia acontecesse em simultâneo com o Festival 

do Queijo, Pão e Vinho. O facto de este ano, esta iniciativa se realizar separadamente do 

do Festival acarreta custos logísticos diferentes do que sucedia anteriormente. 

 Em seguida, a Sr.ª presidente solicita a intervenção da Directora do Departamento 

de Comunicação e Atendimento para que preste as informações consideradas 

convenientes para melhor elucidação dos Srs. vereadores, o que foi feito. 

 

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

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

 Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 6.ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2007-2010: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DAF/22-2007: 

 

 «A 6.ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano, tem como objectivo: 

- Ajustar organicamente algumas rubricas do subsídio de natal, no valor global de € 

2.605,00, resultante de mobilidade de trabalhadores ou de insuficiência de verba; 
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- Reforçar a rubrica de “Abrigos de passageiros”, por contrapartida da rubrica de 

“Conservação permanente da rede viária”, no valor de 2.500,00 €; 

 - Efectuar o reforço de 5.000,00 € na rubrica de “outras despesas correntes – outras” 

por contrapartida da rubrica de “outras despesas correntes – impostos e taxas”, para 

permitir efectuar o pagamento de IVA. 

O valor desta alteração é de 10.105,00 € (dez mil, cento e cinco euros), 

representando 0,02% do Orçamento actual. 

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

aprovação da 6.ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano.» 

 

 Sobre a proposta de 6.ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 

2007-2010 numerada 1/DAF/22-2007 intervieram: 

 O Sr. vereador José Braz Pinto refere que da análise que fez ao quadro anexo à 

proposta – resumo do orçamento da despesa – resulta que os valores não são em nada 

alterados, há apenas uma movimentação de verbas de umas rubricas para outras, mas 

nem sequer há lugar a aumento de despesas correntes. Face a esta verificação efectua a 

seguinte afirmação em nome dos vereadores do P.S.: 

 Atendendo a que votaram contra o Orçamento em vigor, a lógica é a de manter o 

voto contra nas alterações e revisões orçamentais que sejam efectuadas ao documento 

inicialmente aprovado. Mas como a presente alteração não vai alterar nada o Orçamento 

aprovado vão assumir a posição de abstenção.  

 

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

minuta, com a abstenção dos Srs. vereadores José Braz Pinto, José Carlos de 

Sousa e Octávio Machado, que apresentam declaração de voto: 

 

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

 

 “Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se porque, sendo 

esta alteração suporte do orçamento contra o qual votaram e enfermando da mesma 

lógica, não consubstancia uma alteração significativa do orçamento e GOP’s 2007/2010, já 

que se trata unicamente de uma alteração de 0,02% do orçamento actual e que traduz 

uma transferência de verbas cabimentadas a cada rubrica, sem alteração das mesmas.” 

 

 DECLARAÇÃO DE VOTO DO SR. VEREADOR DO P.S.D.: 
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 “Vai aguardar pela apresentação da Prestação de Contas relativa ao ano de 2007. 

Nessa altura, reserva-se o direito de comparar o Orçamento inicial aprovado com o que foi 

efectivamente concretizado.  

 Opina que as alterações são instrumentos de trabalho, devidamente previstos na lei, 

e podem ser usados.” 

 

IV – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

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/22-2007: 

ASSUNTO: Comparticipação em despesas com actividades e instalações: 

REQUERENTES: Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho 

– Idosos: 

 

«Actualmente as IPSS são o garante de um progressivo e sustentado processo de 

desenvolvimento local, revelando ter uma missão preponderante para proporcionar uma 

velhice digna e bem sucedida, constituindo-se como meio de combate à solidão, 

proporcionando segurança, condições básicas e de bem-estar, já que, com o processo de 

envelhecimento se vão acentuando algumas perdas físicas, psicológicas ou sociais. 

O exemplo disso é o trabalho realizado nos Centros de Dia e de Convívio, que são 

cada vez mais, espaços em que se pode usufruir de um conjunto de serviços adequados à 

satisfação das necessidades básicas dos idosos e capazes de contribuir para a sua 

manutenção no meio sócio-familiar, possibilitando ao mesmo tempo a dinamização de 

actividades com vista a quebrar o isolamento e estimular a auto-estima das pessoas 

idosas. 

Neste sentido, propõe-se, de acordo com o disposto na alínea b) n.º 4, do art.º 64.º, 

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

atribuição de um apoio financeiro no valor global de 12.200,00 € (doze mil e duzentos 

euros) para comparticipação nas despesas com Actividades, e Instalações, às Instituições 

Particulares de Solidariedade Social do concelho, conforme quadro que se segue: 

Instituições Necessidade Subsídio 
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Associação de Reformados 

Pensionistas e Idosos de Pinhal Novo 

Mobiliário para o Centro de Dia 

(cadeiras). 

 

4.000,00 € 

Centro Social Paroquial de Pinhal 

Novo 

Rampas de acesso para a carrinha e 

cintos de segurança para as cadeiras 

de rodas. 

 

2.500,00 € 

Associação de Convívio para Idosos 

de Cabanas 

Apoio em cerca de 50% com o valor 

da renda das instalações. 

 

5.700,00 €.» 

 

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 

 

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

 

1 – Toponímia: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAU-DL/22-2007: 

ASSUNTO: Atribuição de topónimos na freguesia de Quinta do Anjo (Top-

557/2007, Top-558/2007). – Requerimentos 3148/07 e 3149/07: 

 

 «De acordo com o disposto no Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela 

e conforme aprovado em reunião da Comissão de Toponímia de 10.10.07, propõe-se 

para a Freguesia de Quinta do Anjo, conforme planta de localização e biografias em anexo 

e nos termos da alínea v) do n.º 1, do artigo 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, os seguintes topónimos: 

 - Estrada de Vale de Alhos 

 - Travessa João dos Santos Pinto.» 

 

PROPOSTA N.º 2/DAU-DL/22-2007: 

ASSUNTO: Atribuição de topónimos na freguesia de Pinhal Novo (Top-

1027/2007, Top-1041/2007, Top 1039/2007, Top 353/2007). – Requerimentos 5155/07, 

5202/07 e 5200/07: 
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 «De acordo com o disposto no Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela 

e conforme aprovado em reunião da Comissão de Toponímia de 10.10.07, propõe-se 

para a Freguesia de Pinhal Novo, conforme planta de localização e biografias em anexo e 

nos termos da alínea v) do nº1, do artigo 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei nº 5-A/02, de 11 de Janeiro, os seguintes topónimos:  

 - Rua da Ribeira de Malpique 

 - Rua da Fraternidade 

 - Rua da Uva Moscatel.» 

 

PROPOSTA N.º 3/DAU-DL/22-2007: 

ASSUNTO: Atribuição de topónimos na freguesia de Poceirão (Top-1594/2007, 

Top-1037/2007). – Requerimentos 8304/07 e 5198/07: 

 

 «De acordo com o disposto no Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela 

e conforme aprovado em reunião da Comissão de Toponímia de 10.10.07, propõe-se 

para a Freguesia de Poceirão, conforme planta de localização e biografias em anexo e nos 

termos da alínea v) do n.º 1, do artigo 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, os seguintes topónimos: 

 - Rua Povo Unido 

 - Rua Beatriz Tiago de Almeida.» 

 

PROPOSTA N.º 4/DAU-DL/22-2007: 

ASSUNTO: Atribuição de topónimos na freguesia de Palmela (Top-1596/2007, 

Top-1595/2007). – Requerimentos 8306/07 e 8305/07: 

 

 «De acordo com o disposto no Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela 

e conforme aprovado em reunião da Comissão de Toponímia de 10.10.07, propõe-se 

para a Freguesia de Palmela, conforme planta de localização e biografias em anexo e nos 

termos da alínea v) do n.º 1, do artigo 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, os seguintes topónimos: 

 - Rua José Luís da Silva Camolas 

- Rua das Quintas.» 
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As propostas de Atribuição de topónimos numeradas 1/DAU-DL/22-2007, 

2/DAU-DL/22-2007, 3/DAU-DL/22-2007 e 4/DAU-DL/22-2007 foram colocadas a 

discussão simultaneamente. Sobre as propostas interveio: 

 O Sr. vereador José Braz Pinto constata que no texto da primeira proposta 

menciona-se que a biografia está em anexo, mas este documento não vem junto. Também 

a segunda proposta menciona que as biografias estão em anexo, mas deve ser um erro, 

porque as Ruas da Ribeira de Malpique, da Fraternidade e da Uva Moscatel não devem ter 

biografia nenhuma. A terceira proposta incorre no mesmo erro. A quarta proposta como 

respeita à atribuição do topónimo Rua José Luís da Silva Camolas está correcta a menção 

de que se anexa a biografia. É de facto necessário que os serviços responsáveis pela 

redacção das propostas cuidem com rigor dos dados que nelas são produzidos. 

 

 Submetida a votação a proposta de Atribuição de topónimos na freguesia de 

Quinta do Anjo numerada 1/DAU-DL/22-2007, foi a mesma aprovada, por 

unanimidade e em minuta. 

 

Submetida a votação a proposta de Atribuição de topónimos na freguesia de 

Pinhal Novo numerada 2/DAU-DL/22-2007, foi a mesma aprovada, por unanimidade e 

em minuta. 

 

Submetida a votação a proposta de Atribuição de topónimos na freguesia de 

Poceirão numerada 3/DAU-DL/22-2007, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

Submetida a votação a proposta de Atribuição de topónimos na freguesia de 

Palmela numerada 4/DAU-DL/22-2007, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

2 – Loteamento: 

 

PROPOSTA N.º 5/DAU-DL/22-2007: 

ASSUNTO: Alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 241 (Proc.º 

L-4/99). – Requerimentos 3829/02 (13.Jun.), 4287/02 (20.Set.), 7723/04 (17.Ago.), 

8279/05 (30.Jun.), 5741/06 (05.Jun.), 14387/05 (20.Dez.) e 6494/06 (17.Jul.): 
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REQUERENTE: “Fundo Aberto de Investimento Imobiliário – AF Portfolio 

Imobiliário”, gerido e representado por Millennium BCP – Gestão de Fundos de 

Investimento, S.A.: 

 

«Pretende a requerente, na qualidade de titular do alvará de loteamento número 241 

emitido a 4 de Junho de 2001, e de proprietária da totalidade dos lotes que constituem a 

operação de loteamento, a alteração à referida licença. 

As modificações pretendidas, decorrem do interesse expresso da requerente e 

resultam de acertos introduzidos no âmbito da execução das obras de urbanização da 

operação de loteamento, com impacto quer no espaço público, quer nos lotes 2, 6 a 9, 13 

e 14, descritos na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob os n.ºs 

09670/20011112, 09674/20011112 a 09677/20011112, 09681/20011112 e 

09682/20011112, respectivamente, bem como da necessidade de actualizar e concertar 

os projectos de infraestruturas antes licenciados. 

As alterações propostas incidem assim nos seguintes aspectos: 

- Redução da área dos lotes n.ºs 2, 6 a 9, 13 e 14, com consequente diminuição da 

área total de lotes prevista na urbanização, para 7.250,71 m²; 

- Actualização dos índices de ocupação previstos, em resultado da alteração da área 

dos lotes, e correcção dos índices de utilização; 

- Rectificação (acertos) na delimitação dos restantes lotes, em conformidade com o 

levantamento topográfico efectuado após a execução das obras de urbanização; 

- Redelimitação dos polígonos de implantação das construções previstas nos lotes; 

- Actualização da planta síntese quanto à constituição de serventia de passagem 

entre os lotes contíguos (2 e 3, 4 a 7, 9 a 12 e 13 a 15), conforme já registada na 

Conservatória do Registo Predial; 

- Actualização da planta síntese quanto à constituição de um troço de arruamento 

entre os lotes 8 e 9, de acordo com o projecto de arruamentos antes licenciado; 

- Previsão de um novo arruamento de acesso condicionado, a nascente do lote 15, 

para garantia da acessibilidade a uma das propriedades confinantes a norte com a 

urbanização; 

- Rectificação do traçado do arruamento de acesso à urbanização, em conformidade 

com os limites das propriedades vizinhas, a nascente; 

- Consequente aumento da área de cedência para domínio público destinada a “faixa 

de rodagem passeios e parqueamento”, para 7.202,79 m²; 

- Redução do número de lugares de parqueamento automóvel (Lpa’s), previsto no 

espaço público, para 115, e consequente diminuição do n.º total de Lpa’s, para 205; 
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- Redelimitação de algumas das zonas destinadas a espaços verdes e de utilização 

colectiva, com consequente aumento da área total antes cedida para domínio público, para 

4.671,50 m²; 

- Introdução de alterações de pormenor nos projectos de espaços exteriores e de 

arruamentos, designadamente quanto aos pavimentos, plantações e áreas reservadas a 

parqueamento; 

- Actualização da matriz urbana de base, utilizada nos projectos de obras de 

urbanização, nomeadamente no que se refere à delimitação entre o domínio privado e 

público. 

A apreciação da pretensão enquadra-se no âmbito do procedimento previsto nos 

art.s 27.º e 83.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, republicado pelo Decreto-

Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, não carecendo de discussão pública nos termos do n.º 2 do 

referido art.º 27.º. 

No plano urbanístico, as alterações descritas mantêm inalterável o modelo urbano 

antes licenciado, cumprindo as disposições do regulamento do Plano Director Municipal 

(na versão em vigor à data do pedido de licenciamento da operação de loteamento), 

nomeadamente do seu art.º 12.º, e demais legislação aplicável. As mesmas não têm ainda 

qualquer impacto no que se refere às exigências de estacionamento e cedências para 

Espaços Verdes de Utilização Colectiva e Equipamento, previstas no art.º 32.º daquele 

regulamento e Portaria 1182/92, de 22 de Dez.. 

Relativamente às obras de urbanização, foram apresentadas as telas finais dos 

diferentes projectos de infraestruturas, as quais mereceram parecer favorável do Gabinete 

de Planeamento, Controle e Qualidade de Infraestruturas (GPCQI), carecendo no entanto 

as seguintes peças desenhadas do projecto de arranjo de espaços exteriores, de 

complemento e/ou de rectificações para que se conformem com a planta síntese agora em 

aprovação: 

- Plano geral de intervenção, com indicação da legenda; 

- Plano de modelação, com representação da altimetria final; 

- Plano de rega; 

- Plano de pavimentos e mobiliário urbano. 

Do mesmo parecer, resulta ainda a necessidade de execução de algumas obras na 

urbanização, para que a mesma se conforme com as telas finais apresentadas, bem como 

para limpeza de passeios, manutenção dos espaços verdes e reposição e rectificação de 

sinalização. 

A realização da vistoria para efeitos de recepção provisória das obras de 

urbanização, ficará assim condicionada à conclusão destas obras e à apresentação dos 

elementos antes descritos. 
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No respeitante às infra-estruturas telefónicas e de abastecimento de gás, a PT emitiu 

o respectivo certificado de conformidade da obra, com o projecto aprovado, e a Setgás 

remeteu aos serviços municipais a tela final da respectiva rede.  

Face ao exposto, nos termos das informações da Divisão de Loteamento (DL) de 

08.10.2007 e 30.10.2007 e ao abrigo do art.º 23.º do diploma legal já invocado, propõe-se 

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

apresentada com o requerimento n.º 6494/06, de 17.07.2007, e nas telas finais dos 

projectos de infraestruturas apresentadas com o mesmo requerimento e com os n.ºs 

14387/05 e 5741/06. 

Mais se propõe que se comunique à requerente o teor da presente deliberação, 

bem como que deverá apresentar oportunamente, dez cópias em papel opaco e uma em 

material reprodutível da Planta Síntese agora aprovada, por forma a ser lavrada a 

alteração à licença de loteamento. 

Deverá ainda ser realizada a taxa correspondente à emissão da referida alteração, 

nos termos previstos no Regulamento da Urbanização e Edificação do Município de 

Palmela e no valor de 181,30 € (cento e oitenta e um euros e trinta cêntimos). 

Propõe-se ainda que sejam concedidos 180 dias, a contar da data de emissão da 

alteração à licença, para a execução dos trabalhos correctivos descritos no parecer do 

GPCQI e na informação da DL de 30.10.2007, findo o qual deverá o titular requerer a 

vistoria para efeitos de recepção provisória das Obras de Urbanização.» 

 

Sobre a proposta de Alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 

241, referente ao processo L-4/99 numerada 5/DAU-DL/22-2007 interveio: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que o processo correspondente a esta 

proposta é constituído por sete dossiês. Fez uma análise cuidada ao processo e foi com o 

seu colega, Sr. vereador José Carlos de Sousa, ver a situação ao terreno. Retira como 

conclusão que o processo em causa é extremamente estranho, cheio de complicações, e 

fica com a sensação que depois da emissão do alvará de loteamento não se fez nada do 

que era necessário. E a prova desta verificação está plasmada em algumas informações 

técnicas, e cita: “(…) a obra foi executada sem prévio licenciamento da DRAOT-LVT 

(Direcção Regional da Administração do Território de Lisboa e Vale do Tejo) (…). As obras 

não foram executadas, de acordo com o projecto aprovado (…)”. E ainda: “(…) não estão 

de acordo com os projectos de infra-estrutura também aprovados (…)”. Nos documentos 

constantes no processo consta ainda uma informação manuscrita que refere que os 

sistemas: viário, abastecimento de água e águas pluviais encontra-se a 100%. Como 

esteve no local, pode afirmar que, em termos de sinalética até se pode atribuir uma 

classificação de 300%, uma vez que, até foram colocados sinais de trânsito 
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(estacionamento obrigatório, aproximação de faixa para peões, etc.) numa rua que não 

tem continuidade e onde estes sinais podiam ser perfeitamente dispensáveis. 

Chama ainda a atenção para o seguinte: existem explorações pecuárias (que não 

lhe parece que estejam legalizadas) a uma distância muito próxima deste loteamento, o 

que provoca mau cheiro e mau ambiente. A respeito das explorações pecuárias seria de 

bom tom que os serviços camarários pudessem interferir para aferir o que na realidade se 

passa. 

Finaliza dizendo que, dada a falta de clareza que se verifica no processo relativo a 

esta proposta, os vereadores Socialistas se vão pautar pela abstenção. 

 

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 por 

entenderem tratar-se de um parecer onde a clareza e transparência sempre estiveram 

ausentes. 

Face à benevolência da Câmara Municipal de Palmela, é hoje, após sucessivas 

informações técnicas sem que nunca tenha existido interrupção das obras, pedido uma 

alteração de alvará. Este contudo, parece unicamente vir suportar as obras já realizadas e 

constatadas no local.” 

 

VI – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

SECÇÃO DE GESTÃO DE CONSUMOS: 

 

Pelo Sr. vereador José Charneira foram apresentadas as seguintes propostas 

 

Consumo anormal de água: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAI-SGC/22-2007: 

ASSUNTO: Tarifa de saneamento – liquidação: 

REQUERENTE: José Manuel Augusto Rego: 
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 «Através do ofício registado no passado dia 31 de Agosto último, o Sr. José Manuel 

Augusto Rego, com local de consumo sito na Rua de Cabo Verde, Lt. 181-U, em Padre 

Nabeto, solicitou a redução da tarifa de saneamento debitada nas facturas de água nºs 

7001078917 e 7001101393, relativas aos meses de Julho e Setembro/2007. O valor de € 

525,76 e € 437,10, correspondente a 187 m3 e 165 m3, respectivamente, foi devido à 

ocorrência de uma rotura na canalização interior. 

 Considerando que, 

O consumo anormal de água naquele período foi proveniente de causas fortuitas e 

involuntárias; 

 A tarifa de saneamento é apurada para efeitos de liquidação através do consumo de 

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

tratamento de resíduos sólidos e outra para a recepção e tratamento de águas residuais; 

 De acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá incidir 

sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo do caudal na rede de 

drenagem de águas residuais. 

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

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

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

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

consumo de água apurada nos 12 meses posteriores à rotura, a qual foi de 24 m3 

mensais.» 

 

PROPOSTA N.º 2/DAI-SGC/22-2007: 

ASSUNTO: Tarifa de saneamento – liquidação: 

REQUERENTE: Jorge Alberto Pimenta C. Garcia: 

 

 «Através do ofício registado no passado dia 22 de Agosto último, o Sr. Jorge Alberto 

Pimenta Calado Garcia, com local de consumo sito na Rua Pedro Álvares Cabral Nº 7, 

Urbanização Portais da Arrábida em Quinta do Anjo, solicitou a redução da tarifa de 

saneamento debitada na factura de água n.º 7001067259, relativa ao mês de Maio/2007. 

O valor de € 965,03, correspondente a 296 m3 foi devido à ocorrência de uma rotura que 

ocorreu a cerca de 8 m do local do contador, na canalização predial, infiltrando-se a água 

no jardim.  

 Considerando que, 

 O consumo anormal de água naquele período foi proveniente de causas fortuitas e 

involuntárias; 
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 A tarifa de saneamento é apurada para efeitos de liquidação através do consumo de 

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

tratamento de resíduos sólidos e outra para a recepção e tratamento de águas residuais; 

 De acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá incidir 

sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo do caudal na rede de 

drenagem de águas residuais. 

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

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

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

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

consumo de água apurada nos 12 meses posteriores à rotura a qual foi de 58 m3 

mensais.» 

 

As propostas de Consumo anormal de água - tarifa de saneamento – liquidação 

numeradas 1/DAI-SGC/22-2007 e 2/DAI-SGC/22-2007 foram colocadas a discussão 

simultaneamente. Sobre estas propostas intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que os requerentes de ambas as propostas 

solicitam que lhes seja autorizado o pagamento em prestações. Ao requerente José 

Manuel Augusto Rego foi concedida autorização para o pagamento fraccionado, enquanto 

que ao requerente Jorge Alberto Pimenta C. Garcia esse pedido não foi deferido. Gostaria 

de saber qual foi o critério que esteve na base da tomada desta decisão. 

Acrescenta que na informação técnica referente ao requerente José Manuel Augusto 

Rego menciona-se que “(…) constatou-se que a rotura ocorreu a cerca de 300 metros do 

local do contador, num terreno baldio (…)”. A este respeito pergunta se a água fornecida é 

para consumo doméstico ou para rega. 

Refere que o Executivo Municipal conhece a posição dos vereadores Socialistas 

relativamente a este tipo de assunto. De qualquer modo, e como lhe foram facultados os 

dados que pediu (agradece este facto ao Sr. vereador José Charneira) vai complementar a 

sua intervenção acerca da captação e facturação do consumo de água. Da análise que fez 

aos dados que lhe foram facultados, resulta o seguinte: 

- Em 2005 captaram-se 5.462.000 m3 de água e facturaram-se 3.499.000 m3, 

significa que há cerca de 2.000.000 m3 de consumo que se perdeu. 

- Em 2006 captaram-se 6.075.000 m3 de água e facturaram-se 3.411.595 m3, sendo 

que se desconhece o destino que foi dado a 2.600.000 m3 de água. 

- Precisa que lhe seja facultada a informação relativa a outra variável (o que não 

sabe se será possível), designadamente, qual é o custo médio por uma hora de 

bombagem. Este dado é fundamental para poder calcular o desperdício que resulta em 
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dinheiro relativamente aos 2.600.000 m3 de água que não foram facturados em 2006 e 

cujo destino se desconhece. Contudo, pôde aferir que, em 2005, para bombear 5.462.000 

m3 de água despenderam-se 70.000 horas de bombagem e, em 2006, para bombear 

6.075.000 m3 de água gastaram-se 72.200 horas de bombagem. 

- Certamente que o Sr. vereador José Charneira irá explicar que o consumo de água 

que não foi facturado se deve ao facto de as canalizações terem muitos anos e se terem 

registado roturas na rede e, também, que o terreno na vila de Palmela é cheio de 

cavernidades interiores o que leva algum tempo até se constatar a ocorrência de roturas. 

Uma vez que existem processos de monitorização de redes é necessário empregar um 

esforço na sua implementação.  

- Constata-se um enorme desperdício de água, quando a poupança da água se 

traduz num modo de defender o ambiente. 

O Sr. vereador José Charneira pergunta ao Sr. vereador José Braz Pinto se ele é a 

favor ou contra a privatização da água, ao que o Sr. vereador José Braz Pinto responde 

gostar de saber a que propósito o Sr. vereador coloca essa questão. 

O Sr. vereador José Braz Pinto acrescenta que não vai responder à questão 

colocada, até porque se trata de emitir uma opinião política sobre o tema, sendo que, 

neste momento, esse não é o assunto que está em causa. A seu tempo poderão discutir 

esta questão. 

O Sr. vereador José Charneira refere que muito recentemente deu uma entrevista 

à comunicação social em que assumiu que o Município de Palmela regista percas de água 

em cerca de 30%. Esta percentagem está dentro da média nacional. 

Explica que os cálculos efectuados pelo Sr. vereador José Braz Pinto não podem ser 

feitos da forma como foram, porque os consumos de água dos edifícios da Câmara 

Municipal, dos jardins municipais, dos sistemas de lavagens, das Associações de 

Bombeiros do concelho e da G.N.R. (Guarda Nacional Republicana) não são facturados. 

Assim, o volume de água de 2.600.000 m3 que em 2006 que não foi facturado não pode 

ser considerado na sua totalidade como percas. Teve conhecimento de uma Câmara 

Municipal do norte do país que informava que a sua perca de água resultava somente em 

5% ou 6%. Este valor é impossível. Os melhores sistemas para contagem da água são os 

sistemas ingleses e mesmo esses registam percas na ordem dos 15%, o que já pode ser 

considerado um resultado excelente. Inferior a esta percentagem é impossível. Passa a 

dar um exemplo muito concreto: na semana em curso telefonaram-lhe para o informar de 

que em Pinhal Novo, na Rua 25 de Abril estavam bocas de rega abertas com a água a sair 

a rodos. Verificou-se uma rotura. Para proceder à reparação houve necessidade de vazar 

a água que estava nas condutas. A água vazada resultou em desperdício. Esta ocorrência 

assim como outras de natureza semelhante fazem aumentar o valor da água não 
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facturada e por si assumidas. Assumiu, igualmente, que estão a ser tomadas medidas 

para que os desperdícios de água possam ser reduzidos. Todos os dados que puderam 

ser entregues ao Sr. vereador José Braz Pinto são já resultado de um trabalho importante 

que pretende ir ao pormenor no que se refere à captação e ao fornecimento de água. 

Em relação às propostas em discussão, o Sr. vereador José Charneira refere o 

seguinte: 

Quando lhe foi dada a conhecer o processo relativo ao requerente José Manuel 

Augusto Rego em cuja informação técnica se menciona que “constatou-se que a rotura 

ocorreu a cerca de 300 metros do local do contador, num terreno baldio” foi ao local ver a 

situação. Verificou que a moradia se situa em Aires (mais precisamente no meio de uma 

propriedade) e dista cerca de 400 metros da rede de abastecimento de água sendo, que o 

contador está instalado no muro de um vizinho (com a devida autorização deste) 

localizado no Padre Nabeto para que a pessoa pudesse ser fornecida com água da rede 

pública. O ramal segue um percurso de 300 metros para poder abastecer a moradia da 

pessoa em causa. Embora não estivesse na Câmara Municipal de Palmela quando esta 

solução foi assumida está em condições de adiantar que concorda em absoluto com a 

medida adoptada. Só eram possíveis duas situações: ou negar o abastecimento de água à 

pessoa ou autorizar a ligação à rede de abastecimento de água mesmo a uma distância 

de 300 metros, correndo os riscos de se poder vir a registar uma rotura, o que de facto 

veio a acontecer. Se tivesse de ser ele a decidir assumiria a mesma decisão de ligar a 

moradia do requerente à rede de abastecimento de água. Opina que esta foi a decisão 

correcta. 

Relativamente ao reparo do Sr. vereador José Braz Pinto de que ao requerente José 

Manuel Augusto Rego foi concedida autorização para o pagamento fraccionado, enquanto 

que ao requerente Jorge Alberto Pimenta C. Garcia esse pedido não foi deferido, o Sr. 

vereador José Charneira explicita que o pagamento em prestações é uma prorrogativa 

da Câmara Municipal em autorizar ou não tal pedido. É discricionária a forma de permitir 

ou não permitir o pagamento faseado das contas. Quando lhe são apresentados 

processos desta natureza, tende a analisar pontualmente caso a caso, atendendo às 

circunstâncias em que as situações ocorrem, à conjuntura social do requerente e/ou 

munícipe e à sua disponibilidade financeira. Quanto à decisão que lhe coube tomar no 

âmbito das propostas em apreciação pode adiantar o seguinte: 

Quanto à decisão tomada por si relativa à autorização de fraccionar o pagamento da 

despesa, o Sr. vereador José Charneira explicita ao requerente José Manuel Augusto 

Rego foi dada autorização para o pagamento fraccionado – pagamento dividido por seis 

meses -, atendendo a que regista um consumo médio mensal de 24 m3 de água, enquanto 

que o requerente Jorge Alberto Pimenta C. Garcia não viu o seu pedido deferido – 
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pagamento dividido por doze meses -, na medida em que já é uma pessoa que consome 

razoavelmente (uma média de 58 m3) e vem requerer um fraccionamento tão prolongado 

no tempo. Era de facto exagerado um pagamento em prestações por doze meses para um 

munícipe que já efectua um consumo de água considerável. A autorização para o 

pagamento em prestações é um critério discricionário da Câmara Municipal, mas é 

assumido com responsabilidade para com as pessoas. 

O Sr. vereador José Braz Pinto agradece as explicações dadas pelo Sr. vereador 

José Charneira.  

Refere-se às opções tomadas pela Câmara Municipal como uma descriminação 

positiva, sendo que as opções assumidas estão devidamente justificadas.  

Quanto à rotura ocorrida a cerca de 300 metros do local do contador num terreno 

baldio, o Sr. vereador José Braz Pinto gostaria de ser esclarecido se o terreno em causa 

é agricultado ou não, porque se for agricultado as charruas rebentam com as 

canalizações. 

O Sr. vereador José Charneira explica que se trata efectivamente de um terreno 

baldio. Adianta que já foram dadas instruções aos serviços da Câmara Municipal para que 

seja mudada a forma de abastecimento, na medida em que actualmente já estão criadas 

condições para o fazer, dada a urbanização que foi construída perto daquele local. 

Em relação aos dados que lhe foram facultados por indicação do Sr. vereador José 

Charneira, o Sr. vereador José Braz Pinto refere que nesses dados consta uma rubrica 

para as entidades isentas do pagamento do consumo de água, como sejam, as 

Associações de Bombeiros que o Sr. vereador referiu. Atendendo a que existe uma rubrica 

específica para as instituições isentas desse pagamento, considera que o mapa fornecido 

não está bem elaborado.  

Gostaria de ser esclarecido a que se refere a rubrica de “consumos próprios” 

mencionada no mapa que lhe foi facultado. 

Sendo que o Sr. vereador José Charneira assumiu que o Município de Palmela 

regista percas de água em cerca de 30%, o Sr. vereador José Braz Pinto afirma que nos 

2.600.000 m3 de água que não foi facturada em 2006 estão incluídos cerca de meio milhão 

ou mais de metros cúbicos de água que se referem ao consumo efectivo que a Câmara 

Municipal faz. É de facto um valor exagerado. Não está interessado em continuar esta 

discussão, mas gostava de poder adiantar que, embora os serviços tenham fornecido os 

dados bastante pormenorizadamente seria, de facto, desejável que a informação pudesse 

ir mais longe no sentido da sua mais fiel monitorização. É preciso encontrar urgentemente 

uma forma que leve à poupança da água.  

 O Sr. vereador Octávio Machado adianta a seguinte informação adicional: o furo de 

água localizado na zona das Marquesas é utilizado para abastecer as viaturas de 
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Bombeiros no combate a incêndios e é utilizado por viaturas de todo o distrito, sendo que 

essa água não é contabilizada para facturação. Ainda, este ano, abasteceram-se dezoito 

viaturas de todo o distrito. Informa, igualmente, que o concelho de Palmela é, a nível 

nacional, dos que regista maior número de incêndios e ignições. 

 Em relação aos “consumos próprios”, o Sr. vereador José Charneira explica que, 

nem todas as instalações da Câmara Municipal possuem contador de água, como por 

exemplo, o edifício dos paços do concelho. O mesmo sucede com a água que é fornecida 

para rega dos jardins municipais. Assim, nestes locais não é possível aferir o consumo. Os 

valores constantes nos “consumos próprios” referem-se à água fornecida às restantes 

instalações da Autarquia onde existem contadores para fazer essa contabilização. 

 Acrescenta que as Associações de Bombeiros Voluntários do Concelho não 

possuem contadores de água para contabilizar a água consumida nos balneários, nas 

cozinhas ou nas bocas de rega onde as suas viaturas são abastecidas.  

 A título de informação, o Sr. vereador José Charneira refere que a Câmara 

Municipal providenciou a colocação de marcos de incêndio na Serra da Arrábida no âmbito 

do plano de protecção da floresta (Vale dos Barris / Serra da Arrábida). Evidentemente 

que, quando ocorrem incêndios todos os que necessitam se vão abastecer de água a 

esses pontos. Esses marcos de incêndio foram colocados precisamente para evitar as 

demoras que resultariam se os auto-tanques tivessem de se ir abastecer de água a 

Palmela ou a Setúbal. A água fornecida por estes marcos também não é contabilizada. 

 Tem sempre o cuidado de explicar às pessoas que se encontram na situação dos 

requerentes a que respeitam as propostas em discussão que estão a pagar a água, mas 

também uma parcela respeitante ao saneamento, só não pagam o excesso em relação ao 

consumo normal.  

 Finaliza que quando se cria o mito da falta de água (porque no fundo é de um mito 

que se anda a criar e que tem obviamente subjacente uma intenção política) é necessário 

atender que, no que respeita à água para consumo humano, 80% destina-se à agricultura, 

12% destina-se à indústria e somente 8% é para consumo doméstico. Quando o Sr. 

vereador José Braz Pinto alude ao volume de água que é desperdiçado, esse desperdício 

está englobado nos 8% respeitantes ao consumo doméstico.  

 

Submetida a votação a proposta de Consumo anormal de água - Tarifa de 

saneamento – liquidação -, numerada 1/DAI-SGC/22-2007, cujo requerente é José 

Manuel Augusto Rego, foi a mesma aprovada, por maioria e em minuta, com o voto 

contra dos Srs. vereadores José Braz Pinto e José Carlos de Sousa. 
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Submetida a votação a proposta de Consumo anormal de água - Tarifa de 

saneamento – liquidação -, numerada 2/DAI-SGC/22-2007, cujo requerente é Jorge 

Alberto Pimenta C. Garcia, foi a mesma aprovada, por maioria e em minuta, com o 

voto contra dos Srs. vereadores José Braz Pinto e José Carlos de Sousa. 

 

VII – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

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

 

1 - Imposto Municipal sobre Imóveis – Taxa a aplicar em 2008: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAF/22-2007: 

 

«O Imposto Municipal Sobre Imóveis, é um imposto que incide sobre o valor 

patrimonial tributário dos prédios rústicos e urbanos, constituindo receita dos municípios a 

totalidade do imposto dos prédios urbanos e 50% da receita proveniente do IMI rural onde 

os bens se localizam. 

O valor patrimonial é apurado pela Direcção Geral dos Impostos nos termos do 

Decreto-Lei  n.º 287/2003, de 12 de Novembro. 

De acordo com o artigo 112.º do CIMI, compete aos municípios, mediante 

deliberação da Assembleia Municipal, fixar as taxas a aplicar para efeitos de tributação dos 

prédios urbanos que variam entre: 

- Prédios urbanos: 0,4% a 0,8% 

- Prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI: 0,2% a 0,5%. 

De acordo com os elementos fornecidos pela Direcção Geral de Impostos, os valores 

liquidados, desde o ano 2002 até ao presente, relativos ao concelho de Palmela, são os 

seguintes: 

 

2002 

(CA) 

 

2003 

(IMI) 
Variação 2004 Variação 2005 Variação 2006 Variação 

LIQUIDAÇÂO  

7,392  

 

milhões de 

euros 

7,181 

 

milhões de 

euros 

-2,85% 

6,775  

 

milhões de 

euros 

- 5,7 % 

 

7,298  

 

milhões 

de euros 

7,7 % 

 

7,415 

 

milhões 

de euros 

1,6 % 
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Como se pode verificar o valor da liquidação do IMI, no ano 2006 apresenta um 

aumento de 1,6%, valor inferior ao índice de inflação que se situou, no mesmo período, em 

3,1%. 

No ano 2008 o município terá uma diminuição das receitas provenientes da Derrama 

sobre o IRC e do financiamento municipal pela participação nos recursos públicos 

(transferências do Orçamento de Estado ao abrigo da Lei das Finanças Locais), pelo que 

qualquer diminuição de outra receita acarretará maiores dificuldades à concretização das 

actividades e investimentos actualmente planeados. 

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

Setembro, alterada pela Lei 5- A/02, de 11 de Janeiro, e nos termos do n.º 1, do art.º 112, 

do D.L. 287/2003, de 12 de Novembro, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

submeter à Assembleia Municipal a aprovação das seguintes taxas do Imposto Municipal 

sobre Imóveis para o ano 2007, com cobrança no ano 2008: 

- Prédios urbanos: 0,8% 

- Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0,5%.» 

 

Sobre a proposta de Imposto Municipal sobre Imóveis – Taxa a aplicar em 2008 

numerada 1/DAF/22-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa ressalta que da leitura feita à acta do ano 

passado, relativa à aprovação do I.M.I., poucas são as alterações no que respeita aos 

critérios que norteiam a Câmara Municipal. Tem, contudo, a apresentar as seguintes 

considerações: 

Há uma maior seriedade na apresentação da proposta este ano pela razão de que, 

no ano anterior colocou-se no quadro a variação de 2005 relativa a 2003, quando 

efectivamente não se podia comparar a anterior C.A. (Contribuição Autárquica) com o 

I.M.I.. Este ano, optou-se por fazer a variação efectiva entre cada um dos anos que estão 

consagrados. Nota-se um crescimento deste imposto desde 2004, sendo que, em 2006 

cresceu cerca de 1,6%, ainda que esse valor seja inferior ao da inflação (como a proposta 

menciona).  

Consultando o site das Finanças pode-se constatar um crescendo no número de 

habitações que vão estar sujeitas ao I.M.I. no próximo ano. Nesta medida, haverá um 

aumento na arrecadação desta receita a favor do Município. 

Verifica que os argumentos utilizados pela C.M.P. são os mesmos que vinha 

mantendo, como exemplo, a dificuldade em reduzir a taxa, porque não possui uma 

estrutura que lhe possibilite suportar a diminuição de receitas.  

No ano passado, aquando da discussão da proposta relativa ao I.M.I. teve ocasião 

de focar a necessidade de se optimizar a cobrança. Atendendo a que não possui nenhuma 
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informação que respeite a que a cobrança deste imposto tenha sido optimizada ou não, e 

deixando em aberto a possibilidade de esta cobrança ter sido efectivamente optimizada, é 

da opinião que, a aplicação da taxa máxima lesa os munícipes do concelho.  

Recorda que aquando da discussão em 2006 da proposta de I.M.I. – Taxa a aplicar 

em 2007 -, foi pelos vereadores do P.S. sugerido que, caso a Câmara Municipal 

concordasse em baixar a taxa de 0,8% para 0,75% reverteria para o Município uma 

redução na arrecadação desta receita no montante de € 425.000,00 (quatrocentos e vinte 

e cinco mil euros).  

Finaliza dizendo que os vereadores do P.S. na Câmara Municipal de Palmela vão 

alterar a sua posição de voto relativamente à que assumiram em 2006 sobre esta matéria, 

na medida em que vão reservar a sua apreciação para a Prestação de Contas de 2007, 

altura em que poderão aferir se a optimização da cobrança foi efectuada ou não. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que é necessário realizar uma análise séria em 

termos da liquidação deste imposto. Adianta que, a estão apurados cerca de 3,8 milhões 

de euros de imposto liquidado e não cobrado. Recentemente o Sr. Director Geral de 

Finanças do Distrito de Setúbal falou na necessidade que existe de recuperar os impostos 

atrasados. 

Quanto à intervenção do Sr. vereador José Carlos de Sousa, o Sr. vereador Adilo 

Costa refere que respeita as declarações políticas que proferiu. 

 

Submetida a votação a proposta de Imposto Municipal sobre Imóveis – Taxa a 

aplicar em 2008, foi a mesma aprovada, por maioria e em minuta, com a abstenção 

dos Srs. vereadores José Braz Pinto, José Carlos de Sousa e Octávio Machado. 

Os Srs. vereadores José Braz Pinto e José Carlos de Sousa apresentam 

declaração de voto. 

 

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

 

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

entenderem que as famílias do Concelho são fortemente lesadas. Os argumentos são os 

mesmos para que o pagamento seja feito pela taxa máxima do IMI. 

As famílias já estão sobrecarregadas com o aumento da taxa de juro e estamos a 

acrescentar a tudo isto com o IMI máximo que vise unicamente manter a estrutura cada 

vez mais desequilibrada à realidade e necessidade do Concelho de Palmela.” 

 

2 – Derrama – Taxa a aplicar em 2008: 
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PROPOSTA N.º 2/DAF/22-2007: 

 

 «De acordo com o artigo 14.º, da Lei das Finanças Locais (Lei 2/2007, de 15 de 

Janeiro) os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite de 

1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das 

pessoas colectivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área 

geográfica por sujeitos passivos que exerçam, a titulo principal, uma actividade comercial, 

industrial ou agrícola.  

 A receita da derrama, no município de Palmela, tem apresentado um valor 

significativo e assumido um papel importante na concretização das actividades municipais, 

sendo uma das principais fontes de financiamento autárquico. O valor recebido nos últimos 

anos tem representado cerca de 13% do total das receitas anuais. 

Unidade: milhões de euros 

 2003 2004 2005 2006 

Valor Cobrado de Derrama 5,2 5,9 5,5 5,1 

Total de Receitas 41,4 47,2 42,0 39,7 

Peso da Derrama nas Receitas 

Totais 

 

12,7% 

 

12,5% 

 

13,1% 

 

12,8% 

  

 As alterações introduzidas ao cálculo e apuramento da derrama, tem como 

consequência uma quebra no valor desta receita, que de acordo com os dados 

disponibilizados pela Direcção Geral das Contribuições e Impostos, se situa nos 36%, se 

se mantiverem os mesmos resultados económicos das empresas.  

 A diminuição desta receita conjuntamente com a quebra do financiamento municipal 

pela participação nos recursos públicos, complicará a situação financeira do município, e 

introduzirá dificuldades acrescidas na concretização dos investimentos planeados no início 

deste mandato, inviabilizando qualquer possibilidade de diminuição de taxas de outros 

impostos municipais. 

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

Setembro, alterada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, e nos termos do art.º 14, da Lei 

2/2007, de 15 de Janeiro, propõe-se que a Câmara Municipal delibere submeter à 

Assembleia Municipal, o lançamento de uma Derrama de 1,5% sobre o lucro tributável, a 

ser cobrada durante o ano de 2008, a que venham a estar sujeitas as pessoas colectivas 

com rendimentos gerados na área do nosso município.» 

 

Sobre a proposta de Derrama – Taxa a aplicar em 2008 numerada 2/DAF/22-

2007 intervieram: 
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O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que respeitando a linha de raciocínio 

que esteve na base da proposta anterior (I.M.I.) e relembrando a intervenção efectuada 

pelos vereadores do P.S. no ano passado sobre a proposta da Derrama – Taxa a aplicar 

em 2007 não há muito a acrescentar. Contudo, adianta os seguintes comentários: 

Começa por afirmar que a legislação que rege a matéria em apreço foi alterada. A 

proposta menciona que “(…) A diminuição desta receita conjuntamente com a quebra do 

financiamento municipal pela participação nos recursos públicos, complicará a situação 

financeira do município, e introduzirá dificuldades acrescidas na concretização dos 

investimentos planeados no início deste mandato, inviabilizando qualquer possibilidade de 

diminuição de taxas de outros impostos municipais (…)”. O que é facto é que a Câmara 

Municipal de Palmela delibera pela aplicação da taxa máxima aos impostos, com excepção 

do I.M.I. no Centro Histórico. Está em crer que a Câmara Municipal não vai deixar de 

inviabilizar a redução de outros impostos. 

A actual legislação permite à Câmara Municipal, de acordo com o ponto 4, do art.º 

14.º, da Lei 2/2007, que possa “(…) lançar uma taxa reduzida de derrama para os seus 

passivos com um volume de negócios no ano anterior que não que não ultrapasse os € 

150.000,00 (cento e cinquenta euros) (…)”. Nestes termos, a Câmara Municipal pode 

decidir e submeter, igualmente, a deliberação da Assembleia Municipal a aplicação desta 

medida e assim fazer uma discriminação positiva. Palmela é um concelho onde se fala 

muito do vinho, da vinha, do turismo, do queijo, do Castelo, do Centro Histórico, mas não 

se faz nenhuma diferenciação às pequenas empresas e são elas que, de facto, podem 

facturar este valor que a lei prevê. As pequenas empresas podiam ser efectivamente alvo 

de discriminação positiva por parte da Autarquia, na correspondente medida de lhes poder 

ser aplicada o lançamento de uma Derrama inferior a 1,5% sobre o seu lucro tributável. Na 

reunião de Câmara de hoje, aquando da discussão sobre a autorização para o 

fraccionamento do pagamento relativo às propostas de Consumo anormal de água – Tarifa 

de saneamento – também foram assumidas pela Autarquia a aplicação de medidas 

diferenciadas (a um requerente foi deferido o pedido e a outro esse pedido não foi 

autorizado), mas no que respeita à aplicação da Derrama a Autarquia assume a aplicação 

da mesma percentagem (1,5%) sobre o lucro tributável para todas as pessoas colectivas 

que apresentem rendimentos gerados no município de Palmela, sem fazer diferenciação 

alguma, por exemplo, para com um pequeno empresário ou um pequeno agricultor. No 

entendimento dos vereadores do P.S., e atendendo a que este concelho possui um 

volume considerável de pequenas indústrias que em muitos casos, devido às dificuldades 

inerentes a que estão sujeitas, acabam por fechar, o Município podia pautar-se por ter 

alguma atenção para com as pequenas empresas e dar um sinal da sua disponibilidade. 
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O Sr. vereador Octávio Machado refere que a sua intervenção vai na continuidade 

do raciocínio expresso pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa. 

Menciona que a exemplo da deliberação tomada pela a Câmara Municipal 

relativamente à aplicação de uma redução na taxa do I.M.I. no Centro Histórico de 

Palmela, o Município podia assumir um sinal para com as pequenas empresas sediadas 

no concelho. Seria uma expressão da sua atenção para com estas entidades, que em 

tanto contribuem com o seu trabalho para o equilíbrio social e económico deste concelho. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa intervém novamente para mencionar que, de 

facto, o orçamento da Câmara Municipal tem vindo a diminuir significativamente de 2003 

até à presente data, mas o peso da Derrama de 2006 em termos percentuais, é 

percentualmente superior ao de 2003 e 2004. A Derrama tem-se mantido dentro do que 

tem sido a sua quota-parte de receita para o Município. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere ter percebido o sentido das intervenções 

efectuadas pelos Srs. vereadores José Carlos de Sousa e Octávio Machado. Verifica-se, 

contudo, um dado que não foi contestado por nenhum dos Srs. vereadores, que, de 

acordo com o novo cálculo há uma quebra de 36% nas receitas da Derrama, o que 

significa que, a maioria que compõe o Executivo Municipal na C.M.P., aquando da 

aprovação da nova Lei das Finanças Locais, não estava a fazer demagogia quando dizia 

que:  

1.º - Haveria um decréscimo das transferências da Administração Central, para a 

Autarquia de Palmela; 

2.º - A alteração do cálculo da Derrama (que anteriormente era calculada em 10% do 

valor da colecta e que, actualmente, passa a 1,5 % do lucro tributável) provocaria uma 

diminuição desta receita. Neste momento e de acordo com os dados fornecidos pelas 

Finanças, confirma-se essa quebra em cerca de 1,8 milhões de euros em 2008.  

O Sr. vereador Adilo Costa finaliza dizendo que a Câmara Municipal de Palmela vai 

prestar atenção às pequenas empresas e vai monitorizar (no sentido de acompanhar e 

avaliar) a prestação dos pequenos empresários que registem um volume de negócios 

inferior a € 150.000,00. Esta avaliação terá de se feita com ponderação e tendo por base o 

comportamento dos números. É preciso atender que o Município de Palmela vai arrecadar 

previsivelmente uma receita inferior em 1,8 milhões de euros com a aplicação da taxa da 

Derrama em 2008.   

A Sr.ª presidente subscreve as palavras do Sr. vereador Adilo Costa.   

 

Submetida a votação a proposta de Derrama – Taxa a aplicar em 2008, foi a 

mesma aprovada, por maioria e em minuta, com o voto contra dos Srs. vereadores 

José Braz Pinto, José Carlos de Sousa e Octávio Machado. 
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DIVISÃO JURÍDICA: 

 

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

 

Processo Disciplinar n.º 02/2007 – Carlos Manuel Pereira: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAF-DJ/22-2007: 

 

«1. Por meu despacho de 11 de Abril de 2007 foi mandado instaurar processo 

disciplinar contra o funcionário Carlos Manuel Pereira, com a categoria de Fiel de 

Armazém, a desempenhar funções no Armazém da Divisão de Finanças e 

Aprovisionamento desta Câmara Municipal, tendo sido nomeada como instrutora do 

processo a Dra. Dora Oliveira. 

2. Tendo por base o relatório final com proposta de decisão elaborado pela 

instrutora, que na presente proposta se dá por integralmente reproduzido, conclui-se que a 

conduta do arguido configura a prática de três infracções disciplinares: violação dos 

deveres de zelo, assiduidade e pontualidade, nos termos do disposto nas alíneas b), g) e 

h) do n.º 4, n.ºs 6, 11 e 12, todos do art.º 3.º, do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro 

(Estatuto Disciplinar). 

3. A conduta do arguido integra acumulação de infracções, mas a sancionar com 

pena única de acordo com o estatuído no n.º 1, do art.º 14.º do mesmo Estatuto.  

4. Às infracções verificadas, corresponde, em abstracto, a sanção disciplinar de 

demissão, por força do disposto na alínea f) do n.º 1 do art.º 11.º, articulada com as 

disposições conjuntas do n.º 1 e al. h) do n.º 2, do art.º 26.º, do Estatuto Disciplinar. 

5. Face à factualidade apurada e prova testemunhal produzida não está inviabilizada 

a manutenção da relação funcional. 

6. Ponderou-se a favor do arguido a ausência de antecedentes disciplinares e a 

existência de circunstâncias gerais atenuantes, que permitem reduzir a moldura 

sancionatória aplicável, ao abrigo do disposto no art.º 30.º do Estatuto Disciplinar e, nesta 

conformidade, a aplicação de uma pena disciplinar de escalão inferior.   

7. Assim, considerando as conclusões do mesmo processo, propõe-se: 

Aplicar ao arguido Carlos Manuel Pereira, ao abrigo das disposições conjuntas da 

alínea c) do n.º 1, do art.º 11.º, n.º 3 e alínea a) do n.º 4 do art.º 12.º, n.º 1 do art.º 24.º e 

art.º 30, do já referido Estatuto Disciplinar a PENA DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO, 

GRADUADA EM 60 (SESSENTA) DIAS DE SUSPENSÃO EFECTIVA.» 
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Sobre a proposta do Processo Disciplinar n.º 02/2007, numerada 1/DAF-DJ/22-

2007 interveio: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que não ir efectuar grandes comentários à 

proposta em apreço, pois as questões relacionadas com processos disciplinares, para 

além de assumirem sempre um cariz complicado, têm implícito um certo segredo (que não 

é de justiça), mas é um segredo que se impõe, de carácter interno. 

A sua intervenção tem essencialmente e genericamente em consideração a 

avaliação que tem efectuado aos processos disciplinares que têm vindo a ser sujeitos a 

deliberação da Câmara no mandato autárquico em curso. Vai intervir emitindo a opinião 

dos vereadores Socialistas. Assim: 

- No decurso deste mandato foram submetidos à Câmara Municipal seis processos 

desta natureza.  

- Considera que o número deste tipo de processos não é muito elevado, e afirma 

que as infracções se apresentam, também, em reduzido número. Faz votos para que 

todas as infracções sejam detectadas, de modo a que não haja infractores a passar 

impunes.  

- Considera que o critério que está na base das penas aplicadas é muito pouco claro. 

Não vai fazer um historial sobre os processos disciplinares que têm vindo a ser 

apresentados. Contudo, oferece-se-lhe reparar que os ilícitos praticados e que estiveram 

na base da instauração de metade dos processos que foram sujeitos à Câmara Municipal 

se referem à assiduidade. Está em crer que a Autarquia está atenta a este facto. De todo 

o modo, há que criar mecanismos (que podem ser mecanismos punitivos) que levem cada 

vez mais ao cumprimento da assiduidade e da produtividade. Esta é uma questão 

fundamental no presente. 

É o que se lhe oferece dizer. 

 

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

minuta, através de escrutínio secreto. 

 

VIII – DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGÍSTICA E CONSERVAÇÃO 

 

DIVISÃO DE PROJECTOS E OBRAS PÚBLICAS 

 

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

 

Empreitadas: 
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PROPOSTA N.º 1/DOLC-DPOP/22-2007: 

OBRA: “Construção do Mercado Municipal de Pinhal Novo – Complexo de 

Serviços”: 

ASSUNTO: Adjudicação da empreitada: 

 

 «Em reunião de câmara realizada em 06.06.2007, foram aprovados o projecto de 

execução e a abertura do concurso público para a realização da empreitada de 

“Construção do Mercado Municipal de Pinhal Novo – Complexo de Serviços”. 

O futuro edifício do Mercado do Pinhal Novo integra um conjunto de valências 

associadas num único edifício, designadamente o Mercado de Produtos Frescos, a 

Estação dos Correios e áreas de serviços com o objectivo estratégico de incrementar a 

atractividade sobre as actividades económicas, a modernização da oferta de bens e 

serviços e a preservação da vertente social local, numa lógica de sustentabilidade.  

As áreas destinadas à ocupação das diversas valências desenvolvem-se em dois 

pisos, através de um conjunto de volumes agregados a um espaço central de distribuição, 

a partir da qual se acede às várias áreas, estando garantido acessos independentes e a 

indispensável acessibilidade a cidadãos com mobilidade condicionada. 

A partir do piso térreo desenvolve-se a área do Mercado, com 1.040 m2, que será 

constituída por 16 pontos de venda destinados à comercialização de diversos tipos de 

produtos frescos, peixaria, frutas e legumes, padaria, talho, florista, peixe congelado e 

cafetaria, a futura Estação dos Correios, com 182 m2, coexistindo com 480 m2 de áreas de 

serviços distribuídas em dois pisos. 

 Concluída a análise das propostas admitidas a concurso, pela comissão nomeada 

para o efeito e no respeito pela alínea b) do n.º 1, do art.º 18.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, 

de 8 de Junho que, por força do disposto na alínea b) do n.º 1, do art.º 40.º do mesmo 

diploma, se aplica à contratação de empreitadas, torna-se necessário que a Câmara 

Municipal delibere sobre a adjudicação da referida empreitada. 

 Assim, tendo em consideração o relatório final de análise de propostas, documento 

que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido, 

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

de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal 

delibere: 

Adjudicar a empreitada de “Construção do Mercado Municipal de Pinhal Novo – 

Complexo de Serviços” ao consórcio Cobeng – Construtora, Lda. e Arlindo Correia & 

Filhos, S A., pelo valor da sua proposta de 1.978.872,08 € (um milhão, novecentos e 

setenta e oito mil, oitocentos e setenta e dois euros e oito cêntimos) que, acrescido do 
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valor de 98.943,60 € (noventa e oito mil, novecentos e quarenta e três euros e sessenta 

cêntimos), correspondente à taxa de IVA em vigor, perfaz a totalidade de 2.077.815,68 € 

(dois milhões, setenta e sete mil, oitocentos e quinze euros e sessenta e oito cêntimos) e 

pelo prazo de execução de 295 dias.» 

 

Sobre a proposta de empreitada de “Construção do Mercado Municipal de 

Pinhal Novo – Complexo de Serviços” - Adjudicação da empreitada numerada 

1/DOLC-DPOP/22-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que vai intervir em representação dos 

vereadores do P.S.. Nestes termos: 

Congratula-se com a tomada de decisão relativa à adjudicação da empreitada de 

construção do Mercado Municipal de Pinhal Novo. 

Depois de em 2001 os vendedores e utilizadores do Mercado terem deixado de ter 

acesso ao mesmo, vem esta proposta prever um prazo de execução para a obra de 

aproximadamente dez meses, o que significa que passado este tempo poder-se-á ter o 

Mercado Municipal de Pinhal Novo a funcionar. 

Já teve oportunidade de numa anterior reunião de Câmara, aquando da discussão 

da proposta relativa à mesma empreitada, tecer o reparo quanto a ter-se mudado de Eco 

Mercado de Pinhal Novo para Mercado Municipal de Pinhal Novo. O processo do concurso 

para execução da empreitada é constituído por 36 volumes. Da consulta que fez aos 

mesmos, existem determinados aspectos que considera fundamentais abordar, 

designadamente:  

 - Em Fevereiro.2007 estimou-se que a empreitada para execução deste Mercado 

poderia custar cerca de 1,5 milhões de euros. Passados seis meses esse valor subiu para 

2,5 milhões de euros. 

- O valor base do concurso foi de € 1.840.000,00 (um milhão oitocentos e quarenta 

mil euros).  

- Das nove empresas que concorreram nenhuma delas atingiu o patamar de 2,5 

milhões de euros.  

- Viu criteriosamente a acta referente à análise das propostas e os factores de 

ponderação e, de facto, há situações que lhe causam alguma espécie, nomeadamente, 

como é que as empresas concorrentes descuidam uma série de dados que são 

importantes. E especifica: a Comissão de Análise das Propostas profere uma série de 

reparos relativamente ao consórcio (a quem é proposta a adjudicação desta obra), porque 

este não faz referência ao equipamento de controlo e ensaios. É evidente que o controlo e 

ensaios têm de existir e deveria constar no caderno de encargos. Por aquilo que é 

apresentado o consórcio vencedor do concurso específica com detalhe outros aspectos 



Acta n.º 22/2007 

Reunião de 07 de Novembro de 2007 

 55 

que são igualmente importantes e que não são tidos nas propostas das outras empresas. 

Os critérios de avaliação estão perfeitamente definidos e, neste ponto, nada tem a 

observar. 

- A questão que lhe merece um comentário de maior realce é a de saber como é que 

em seis meses se passa de uma estimativa de custo da obra de 1,5 milhões de euros para 

2,5 milhões de euros. A adjudicação é feita pelo valor de € 2.077.815,68 com IVA incluído. 

Tudo indica que a base da estimativa do custo para esta empreitada assumiu uma inflação 

do valor do mercado que as empresas concorrentes acabam por não assumir e, como 

resultado, as propostas apresentadas ficam aquém do valor orçamentado. 

- Comparando a proposta aprovada pela Câmara Municipal em 06 de Junho último 

com a actual, verifica-se que: na anterior proposta a área do Mercado era de 906 m2 

quando a actual específica 1.040 m2.À Estação dos Correios estava destinada a área de 

173 m2 e agora menciona-se 182 m2. Estes dados não são coincidentes e não percebe a 

que se deve este facto. Gostava que lhe fosse dada uma explicação sobre este 

desfasamento nas áreas.  

O Sr. vereador Octávio Machado saúda a realização desta obra. Basta olhar para o 

edifício existente no local onde o novo Mercado Municipal de Pinhal Novo – Complexo de 

Serviços vai ser construído para perceber o quão prioritário é a efectivação desta obra.  

Embora seja premente a construção do Mercado Municipal de Pinhal Novo, o seu 

pensamento transporta-o para uma situação análoga que foi o que aconteceu ao Mercado 

Municipal de Palmela. Atendendo ao número de anos decorridos para a sua efectiva 

concretização, as pessoas perderam o hábito de o frequentar para além de existirem 

outros factores de concorrência. O Homem é um animal de hábitos e foi-se perdendo o 

hábito de fazer as compras naquele espaço. Deseja que a proposta apresentada pela 

Junta de Freguesia possa propiciar a transformação daquele local, permitindo o acesso de 

um maior número de pessoas à futura, assim espera, Junta de Freguesia de Palmela. 

Para o Mercado Municipal de Pinhal Novo foi logo ponderada a instalação de vários 

equipamentos, o que vai obrigar as pessoas a frequentar o referido espaço e a criar o 

hábito de fazerem compras no comércio tradicional. A abertura das grandes superfícies 

comerciais resultou numa menor procura dos mercados. O conjunto de valências previstas 

para o Mercado Municipal de Pinhal Novo são uma excelente ideia e são uma mais-valia 

para as pessoas que nele se vão estabelecer abrindo-lhes a possibilidade de refazerem a 

sua vida e a sua sustentabilidade. 

O Sr. vereador Adilo Costa julga poder afirmar que o Executivo Municipal faz eco 

do seu contentamento pela concretização desta empreitada. É também motivo de 

contentamento a implementação das diferentes valências previstas para o Mercado 

Municipal de Pinhal Novo. 
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Relativamente à questão suscitada pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa das 

diferenças nas áreas, o Sr. vereador Adilo Costa irá averiguar junto dos serviços 

camarários a razão (ainda que pequena) desta desconformidade. Adianta que a 

informação pormenorizada deste detalhe será facultada ao Sr. vereador. 

Quanto aos valores estimados para a obra inicialmente de 1,5 milhões de euros e 

depois de 2,5 milhões de euros, sendo que a adjudicação foi de 1.978.872,08 euros, 

acrescido de IVA, o Sr. vereador Adilo Costa tem a explicitar o seguinte: quando é 

lançado o projecto estima-se um determinado valor. À medida que se vai discutindo com o 

projectista e com base nas ideias que se pretendem realizar o valor calculado vai sendo 

diferente do que se tinha sido inicialmente previsto. Evidentemente há que acautelar a 

importância desta obra para o Pinhal Novo e para o concelho de Palmela, mas é 

igualmente necessário atender às possibilidades financeiras do Município. O investimento 

que uma determinada obra acarreta não pode provocar um desequilíbrio para o conjunto 

das intervenções que cabe à Câmara Municipal realizar na área de jurisdição do seu 

território. Sendo que o valor da adjudicação é, ainda assim, superior em 7,5% à base de 

lançamento do concurso, não se distancia das propostas apresentadas pela generalidade 

das empresas (salvo uma ou outra excepção, como exemplo, de 2.250.000,00 € e de 

2.277.000,00 €), que se considera obedecerem ao valor dos preços de mercado que são 

praticados. 

Refere que na análise das propostas não prevaleceu o critério do mais baixo preço. 

Na valorização das propostas os critérios considerados foram: valia técnica (45%), preço 

global da proposta (40%) e prazo de execução (15%).  

Acrescenta, ainda, que a empresa adjudicatária foi classificada com 4% no que se 

refere aos bens materiais, quando o limite é de 5% para esta ponderação, e a empresa 

que fica mais próxima atinge somente 2%. 

O Sr. vereador Adilo Costa finaliza dizendo que acredita piamente na forma 

criteriosa como os técnicos atenderam a este procedimento – avaliação das propostas -. O 

ponto 2 do relatório final menciona “(…)verificou-se que não houve por parte dos 

concorrentes qualquer observação relativamente à classificação atribuída às suas 

propostas (…)”, ou seja, as próprias empresas concorrentes não se manifestaram quanto 

à classificação atribuída em termos da análise das propostas apresentadas a concurso. 

O Sr. vereador José Charneira refere que como pinhalnovense que é, se 

congratula pela efectivação desta obra. Acrescenta que está a terminar a empreitada de 

requalificação do sector nascente da Praça da Independência, em Pinhal Novo, prevê-se 

que no próximo ano, sensivelmente por esta altura, estejam concluídas as obras no núcleo 

central desta localidade. Estas intervenções serão um grande motivo de orgulho para 

todos os pinhalnovenses. 
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O Sr. vereador Octávio Machado refere que não são só os pinhalnovenses que 

ficam satisfeitos com a concretização das obras em Pinhal Novo, até porque se aguarda 

com expectativa a realização, ainda no presente mandato, de outras obras consideradas 

necessárias em outras zonas do concelho.  

Termina dizendo que a congratulação pela execução de obras no concelho é geral e 

extensível a todos, quer sejam pinhalnovenses quer não. 

A Sr.ª presidente refere que está em crer que o Sr. vereador Octávio Machado 

aquando da execução da empreitada de requalificação do Largo de S. João, em Palmela, 

também irá, enquanto palmelão, congratular-se pela efectivação desta obra. Naturalmente 

que, nessa ocasião, esta expressão irá merecer o agrado e a satisfação do Executivo da 

Câmara Municipal. 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 2/DOLC-DPOP/22-2007: 

OBRA: “Execução do sistema de abastecimento de água aos núcleos rurais – 

Aldeia Nova da Aroeira”: 

ASSUNTO: Contrato adicional n.º 1: 

 

«Tendo sido adjudicada a empreitada de “Execução do Sistema de Abastecimento 

de Água aos Núcleos Rurais – Aldeia Nova da Aroeira” à firma Britobras - Fornecimento e 

Obras Públicas, Lda., pelo montante global de 290.902,34 € (duzentos e noventa mil, 

novecentos e dois euros e trinta e quatro cêntimos), 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 2007/23335. 

Assim, o custo adicional associado à execução destes trabalhos é de 18.259,96 € 

(dezoito mil, duzentos e cinquenta e nove euros e noventa e seis cêntimos), 

correspondendo a 6,59% do montante global da adjudicação.  

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 dos trabalhos a mais não excede 15% do valor do contrato da empreitada; 
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 Propõe-se: 

- 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 Britobras - Fornecimento e 

Obras Públicas, Lda., adjudicatária da empreitada pelo montante global de 

18.259,96 € (dezoito mil, duzentos e cinquenta e nove euros e noventa e seis 

cêntimos) que acrescido de I.V.A à taxa legal em vigor perfaz o valor de 19.172,96 

€ (dezanove mil, cento e setenta e dois euros e noventa e seis cêntimos).» 

 

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

minuta. 

 

IX – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

IX.I. – DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

SAÍDA DA REUNIÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

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

 

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

 

Atribuição de apoio financeiro 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DAC/22-2007: 

ASSUNTO: Comemorações do 70.º aniversário da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Palmela: 

REQUERENTE: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Palmela: 

 

«A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela, integrou no 

programa de comemorações do seu 70º aniversário, um conjunto de iniciativas, culturais, 

desportivas e recreativas que segundo os organizadores “ pretendem dar mais impacto a 

esta data e chamar à atenção dos sócios para a sua Associação”. 

De entre as diversas iniciativas salientamos o Passeio de BTT por terras do concelho 

bem como a realização do espectáculo musical com a participação da Orquestra Ligeira 

de Cabanas. 
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Assim, tendo sido apresentada uma candidatura de apoio à realização de projectos e 

acções pontuais na qual foi solicitada a comparticipação financeira do município para esta 

iniciativa, e considerando-se a importância comunitária deste evento, 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 uma comparticipação financeira, num 

valor total de € 400,00 (quatrocentos euros), como forma de comparticipação municipal 

para a realização das iniciativas integradas nestas comemorações.» 

 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Palmela no âmbito das Comemorações do 70.º 

aniversário desta Associação, numerada 1/DCD-DAC/22-2007, a Sr.ª presidente 

refere que a passagem destes setenta anos de existência merecem ser assinaláveis, mas 

esta mesma manifestação de regozijo vai ser transmitida formalmente na data de 

comemoração da efeméride.  

 

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

minuta. 

 

ENTRADA NA REUNIÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

Nesta altura, a reunião voltou a ser participada pelo Sr. vereador Octávio Machado. 

 

IX.II. – DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

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

 

Atribuição de apoio financeiro: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DD/22-2007: 

ASSUNTO: No âmbito do Programa de Desenvolvimento do Atletismo no 

Concelho de Palmela: 

REQUERENTES: Associação Académica Pinhalnovense e Quintajense Futebol 

Clube: 

 

«No âmbito do Programa de Desenvolvimento do Atletismo, compete à Câmara 

Municipal de Palmela comparticipar o pagamento de diversas despesas relacionadas com 

as actividades desenvolvidas pela Associação Académica Pinhalnovense e pelo 
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Quintajense Futebol Clube, com quem a autarquia possui protocolos de cooperação, 

nomeadamente as relativas ao enquadramento técnico. 

Para a época desportiva de 2007/2008, os dois clubes apresentaram os respectivos 

planos de actividade, perspectivando-se o aumento do número de praticantes e a 

continuação da participação em provas de âmbito distrital e nacional, na linha do que 

sucedeu na anterior época desportiva. Ambos os clubes pretendem continuar a dar 

primazia aos escalões etários que envolvem crianças e jovens. 

O quadro actual de praticantes da modalidade nos dois clubes é o seguinte: 

Época 2006/2007 

Benj. Inf. Ini. Juv. Jun. Sen Total Clube 

M F M F M F M F M F M F M F 

Total 

Atletas 

Federados 1 1 3 3 2 5 5 2 1 0 0 1 12 12 Associação  

Académica 

Pinhalnovense 
Praticante

s 

6 6 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 11 6 

 

41 

Federados 0 2 5 1 3 1 5 2 1 1 1 0 15 7 Quintajense  

Futebol 

Clube 
Praticantes 18 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 24 

 

64 

TOTAL 25 33 10 4 8 6 10 4 2 1 1 1 56 49 105 

 

Neste sentido, propõe-se, de acordo com os critérios gerais e específicos definidos 

no Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, e em conformidade com a alínea 

b) do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição das seguintes 

comparticipações financeiras, que totalizam o montante de € 15.750,00 (quinze mil, 

setecentos e cinquenta euros) a dividir em duas tranches iguais, a primeira a atribuir em 

Novembro de 2007 e a segunda em Fevereiro de 2008: 

• Associação Académica Pinhalnovense  € 3.150,00  

• Quintajense Futebol Clube    € 4.725,00.»  

 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro à Associação Académica 

Pinhalnovense e Quintajense Futebol Clube no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento do Atletismo no Concelho de Palmela numerada 1/DCD-DD/22-

2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que numa reunião de Câmara recente 

foi submetida a deliberação uma proposta, também ela, no âmbito do atletismo. Como não 

conseguiu perceber o critério estabelecido para a atribuição do apoio financeiro, o Sr. 

vereador Adilo Costa teve o cuidado de lhe remeter o respectivo esclarecimento.  
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Sobre a proposta agora apresentada, ao Sr. vereador José Carlos de Sousa 

levantam-se-lhe as seguintes reservas: propõe-se um apoio financeiro de 15.750,00 euros 

que a dividir por 150 atletas dá um custo aproximado de 150,00 euros / atleta. Contudo, 

fazendo-se a conta ao rácio do número de atletas por cada uma das associações 

contempladas neste apoio financeiro, verifica que o valor obtido não corresponde a este 

ratio. Assim, deve haver outro factor de ponderação que leva a que um clube receba uma 

verba superior a um outro. Gostaria de saber quais esses critérios, que leva por exemplo a 

que sejam propostos 3.150,00 euros à Associação Académica Pinhalnovense e de 

4.725,00 euros ao Quintajense Futebol Clube. 

O Sr. vereador Adilo Costa dá palavra ao Chefe da Divisão de Desporto para que 

preste os esclarecimentos necessários à elucidação da proposta e, também, à questão 

concreta apresentada pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa, o que foi feito 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 2/DCD-DD/22-2007: 

ASSUNTO: Festival de Danças de Salão: 

REQUERENTE: Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz: 

 

«O Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz vai realizar no próximo dia 17 de 

Novembro, na sua sede social, um Festival de Danças de Salão. Trata-se de um evento 

desportivo que reunirá cinco Escolas de Dança e em que se prevê a participação de 120 

dançarinos, vindos de Setúbal, Pontes, Lisboa e Beja. 

Para além dos custos associados à organização deste Festival, o Clube pretende no 

fim da actividade oferecer um lanche a todos os participantes, bem como uma lembrança 

a cada Escola. O mérito e impacto local e concelhio desta iniciativa, o facto de se tratar de 

uma modalidade que a Câmara Municipal há muitos anos apoia e de reunir um relevante 

número de visitantes o que se traduz também numa manifestação desportiva promotora do 

nosso concelho, justifica a concessão de uma comparticipação financeira. 

Neste contexto, considerando as disponibilidades orçamentais e de acordo com os 

critérios gerais e específicos definidos nos artigos 12.º, 13.º e 16.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 atribuição de 250 € (duzentos e cinquenta 

euros) ao Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz.» 
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Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro ao Grupo Desportivo 

Estrelas de Algeruz no âmbito do Festival de Danças de Salão numerada 2/DCD-

DD/22-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto congratula-se pelo facto de o Grupo Desportivo 

Estrelas de Algeruz desenvolver a actividade das danças de salão. Considera as danças 

de salão como uma actividade de relevo, sendo que a mesma produz impacto até nas 

camadas mais jovens, nomeadamente nas crianças.  

Acrescenta que o texto da proposta realça “(…) o mérito e impacto local e concelhio 

desta iniciativa, o facto de se tratar de uma modalidade que a Câmara Municipal há muitos 

anos apoia e de reunir um relevante número de visitantes o que se traduz também numa 

manifestação desportiva promotora do nosso concelho, justifica a concessão de uma 

comparticipação financeira (…)”, para além de que o Clube em causa pretende no fim da 

actividade oferecer um lanche a todos os participantes, bem como uma lembrança a cada 

escola. Face ao apoio financeiro proposto atribuir pela Autarquia (250,00 euros) a 

comparticipação é cerca de 2,00 euros por dançarino, o que classifica como um apoio 

financeiro muito diminuto e exíguo para a acção que o Grupo Desportivo Estrelas de 

Algeruz se propõe levar a efeito. 

O Sr. vereador Adilo Costa esclarece que os dois primeiros parágrafos da proposta 

visam enaltecer o Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz, designadamente, a sua 

actividade. A Câmara Municipal tem obrigação, em sua opinião, de no texto das propostas 

realçar as colectividades do movimento associativo do concelho, ainda para mais quando 

poderão estar munícipes presentes nas reuniões, não é demais este destaque.  

O baixo valor resulta de a Autarquia não contar com o pedido de apoio para esta 

acção em concreto e, ainda, ao facto de se aproximar o fim do ano e as verbas disponíveis 

serem já diminutas. Contudo, considera importante a demonstração da participação da 

Câmara Municipal no Festival de Danças de Salão e o apoio à iniciativa, mesmo com um 

valor diminuto e simbólico. 

 

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

minuta. 
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IX – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das vinte horas e quarenta 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 


