
 

 
 

 

      Município de Palmela 
  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 17/2007: 
 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 

2007: 
 No dia vinte e dois de Agosto de dois mil e sete, pelas dezassete horas e quinze 

minutos, no edifício dos Paços do Concelho e respectiva Sala das Sessões, reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal, sob a Presidência de Ana Teresa Vicente Custódio de 

Sá, Presidente, encontrando-se presentes os Vereadores Adília Maria Prates Candeias, 

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

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

  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª PRESIDENTE: 

 A Sr.ª Presidente saúda os presentes. 

 Informações prestadas pela Sr.ª Presidente: 
Iniciando os trabalhos, a Sra. Presidente informa que se trata da primeira e única 

reunião do mês de Agosto tendo em consideração o período de férias. 

Aproveita para cumprimentar aqueles que já regressaram de férias e também para 

desejar àqueles que ainda não foram de férias, boas férias e que estão em melhor 

situação do que os que já terminaram. 

Informa que a reunião é bastante longa uma vez que da ordem de trabalhos constam 

vinte e cinco propostas, propondo que a discussão seja célere para permitir o normal 

período de intervenção do publico que acontece no fim da discussão das propostas. 

 

a) Incêndios – a Sra. Presidente refere que este Verão, apesar de algum menor 

conforto provocado pelo tempo instável, tem sido relativamente calmo em relação a um 

tema preocupante que é o tema dos incêndios e da defesa da floresta. Embora no país o 

número de incêndios apresente com algum significado, a nível do concelho é de assinalar 

não se terem registado perdas significativas nem ardido áreas importantes como já 
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aconteceu noutros anos. Esse é um ponto que provoca tranquilidade neste período de 

Verão. 

b) Festa das Vindimas -  a Sra. Presidente diz que gostaria de fazer um apelo, à 

participação de todos nas festas das vindimas,  provavelmente um dos momentos mais 

importantes da vida local em termos de animação.  

Esta reunião realiza-se numa altura em que está para breve o início da festa das 

vindimas que, todos os anos, no final de Agosto e início de Setembro, marca presença no 

concelho.  

Assim, na próxima quarta-feira, dia 29, vai ter lugar a eleição da rainha da Festa das 

Vindimas que, antecede a abertura da festa no dia seguinte, quinta-feira, dia 30 de Agosto. 

A abertura oficial terá lugar pelas vinte horas junto aos paços do concelho. Até terça-feira, 

dia 04, irão acontecer muitos momentos importantes destacando-se, no domingo a pisa da 

uva e bênção do mosto e o cortejo alegórico, que será repetido na terça-feira á noite. A 

tudo isto somam-se os vários espectáculos, as exposições, e os debates que vão 

acontecer também em torno do tema da vinha e do vinho. 

Vai ser um programa recheado de animação e de interesse em torno deste tema que 

é simultaneamente um motivo de festa entre nós mas, ao mesmo tempo, uma actividade 

económica muito importante para um concelho como Palmela. 

Deste modo fica o convite e o desafio, a todos, para mais uma vez partilharem com 

todos a festa das vindimas que se inicia na próxima quarta-feira á noite. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

O Sr. vereador José Braz Pinto apresenta cumprimentos a todos os presentes. 

a) Festa das Vindimas -  o Sr. vereador José Braz Pinto pegando na ultimas 

palavras da Sra. Presidente, saúda esta edição da festa das vindimas por ter, pelo menos, 

dois momentos pelos quais se bateu. 

São eles o curso de introdução ao vinho, que se vai realizar na quarta-feira, e depois 

um colóquio sobre viticultura promovido pela AVIP. São dois momentos muito importantes 

e, tal como lançaram um apelo aos promotores da festa para a ligarem mais ao vinho e á 

problemática do vinho, também hoje aproveitam para lançar um apelo para que as pessoas 

se entusiasmem e participem nestas duas actividades. Apesar de considerar que têm 

ainda pouca projecção entende que deveria igualmente haver algo mais como por exemplo 

uma exposição e uma prova e concurso de vinhos.  

Lembra que na altura em que os vereadores do PS apresentaram uma proposta a 

Sra. Presidente da Câmara solicitou que a retirassem porque haveria a possibilidade de ter 

uma conversa com a comissão da Festa das Vindimas. Infelizmente foi impossível ter essa 

conversa, não sabendo bem porquê, contudo esperam que estas primeiras acções tenham 

mais desenvolvimentos nas próximas edições da Festa das Vindimas.  
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b) Projecto turístico - o Sr. vereador José Braz Pinto diz que na reunião de 16 de 

Maio, realizada em Pinhal Novo, apresentou um problema que dizia respeito a um pedido 

de viabilidade sobre um projecto turístico que estava entregue na Câmara em nome de 

Sabóia Lda. e chamou a atenção para o facto do pedido ter entrado em Dezembro de 

2006, ou seja já tinham passado cinco meses. Agora aproveita para dizer que já lá vão 

nove meses, que não tem nenhuma indicação acerca do destino deste projecto, que talvez 

seja de interesse para o concelho, e sabe que os requerentes também não receberam 

nenhuma indicação.  

c) Colocação de contentores e vidrões – o Sr. vereador José Braz Pinto refere 

um outro problema que se prende com alguns atrasos que são inexplicáveis. 

Tem conhecimento, e tem em seu poder uma fotocópia que pode entregar, que no 

dia 24 de Junho de 2005 foi enviado á Câmara um abaixo-assinado que dizia respeito á 

falta de colocação de contentores de lixo e de vidrões na rua da Mini Saia, em Agualva de 

Cima, próximo do viaduto e também em outros dois pontos estratégicos que seriam no 

viaduto na rua Abel Ferreira, junto ao café Azenha.  

A Câmara foi lesta a responder a este abaixo-assinado com um ofício, assinado pelo 

Dr. Paulo Pacheco, que dizia: “…encarrega-me a Sra. Presidente de acusar a recepção e o 

assunto foi encaminhado para o pelouro do Ambiente e Infra-estruturas para analise dos 

serviços e logo que possível informaremos sobre o resultado desta diligência…”.  

Esta carta foi enviada em 24 de Junho de 2005, e até á data não houve qualquer 

resposta. Portanto desde 2005 até 2007, passaram dois anos e não houve resposta o que 

é algo insólito.  

d) Iluminação pública – o Sr. vereador José Braz Pinto refere que há outro 

problema que também considera algo insólito em algumas freguesias do concelho, 

nomeadamente a do Poceirão que é aquela que conhece melhor. Existe alguma 

arbitrariedade na colocação das luminárias na rede pública. 

 Deste assunto já tive a ocasião de falar até com o Vereador Octávio Machado, que é 

quem detém o pelouro, porque verifica que há ruas em que, por interesse dos requerentes, 

as luminárias em vez de estarem viradas para as ruas estão viradas para dentro dos 

quintais. Por outro lado há ruas em que as luminárias não só são postas nas estradas 

públicas como também são postas nos caminhos particulares e é evidente que quem paga 

isto tudo é a Câmara.  

Tem conhecimento que não será propriamente uma deliberação da Câmara, julga 

que é mais um entendimento informal entre os técnicos, ou os operários, da EDP e a Junta 

de Freguesia, ou seus representantes. O que lhe parece é que esta situação é má em 

relação á gestão dos recursos da própria Câmara e é má em relação á equidade que deve 

haver entre todos os munícipes.  
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No último caso que teve conhecimento, estão a ser colocadas luminárias na rua João 

Loureiro. Por sinal essas luminárias param exactamente no sitio onde, em sua opinião e 

pode estar errado, seriam mais necessárias que é no cruzamento da rua João Loureiro 

com a rua Francisco Romão e com a rua da Mini Saia e por sua vez o outro caminho que 

segue para passar por baixo da CP para Agualva de Cima. É evidente que aí faltam 

luminárias porque se trata dum local em que o cruzamento se faz sobre uma curva 

completamente fechada quase a 360º., com algum trânsito uma vez que faz a ligação 

rápida entre o Poceirão e a Agualva.  

Segundo informações que teve através do Vereador Octávio, parece que nem sequer 

se conhece muito bem que haja ordem para colocar luminárias nesta rua João Loureiro 

portanto, há qualquer coisa que está errada e acha que é preciso corrigir.  

É claro que não quer acreditar que esta não colocação das luminárias, porque nas 

aldeias tudo se sabe, em sitio que entende serem bastante necessárias se prenda com 

alguns maus entendimentos e más relações pessoais que existem entre os proprietários ali 

residentes e alguns membros da Junta, nomeadamente o Presidente.  

e) Acessos à EB 2/3 do Poceirão – o Sr. vereador José Braz Pinto diz estar 

preocupado com o andamento desta obra porque se a memória não o atraiçoa os 

trabalhos foram lançados ou adjudicados, por volta de 12 de Julho, e tinham 45 dias para 

serem concluídos.  

Está-se a 20 dias de abrirem aulas e o que acontece é que passando no local, ontem 

ou anteontem, verificou que nem a camada de brita que irá levar o tapete está pronta e que 

na pavimentação dos passeios nem uma pedra foi colocada. Porque entende que a obra 

está extraordinariamente atrasada teme que se passem estes 20 e tal dias, que medeiam 

até á abertura das aulas, e a mesma não esteja pronta.  

Para além desta questão há outra que ainda é mais preocupante, que é a questão do 

saneamento. Esta obra também faz parte do mesmo projecto e uma vez que os acessos 

estão atrasados o saneamento também deverá estar. Abrir uma escola sem sanitários é 

completamente impossível e isso preocupa-o.  

Uma vez que a escola antiga, que funcionava em contentores, já foi desmantelada e 

não existe alternativa, a nova escola tem que abrir em tempo útil e com todas as estruturas 

a funcionar. Termina dizendo que é uma questão que muito o preocupa e que deve 

preocupar toda a Vereação.       

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

O Sr. vereador Octávio Machado apresenta cumprimentos a todos os presentes. 

a) Incêndios – O Sr. vereador Octávio Machado aproveitando o assunto que a Sra. 

Presidente muito bem introduziu, diz que vivemos uma época de grandes dificuldades em 
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termos de incêndios florestais e que todos têm a sensação que a sério só devem ter 

começado agora.  

Refere que o concelho de Palmela é responsável por 17% das ignições no distrito de 

Setúbal, correspondendo estes 17% a 7% da área ardida no total do distrito. São números 

que a todos devem preocupar, uma vez que o número de ignições é demasiado elevado. 

Seria bom que todos, principalmente nesta fase, tivessem cuidado com as práticas, acções 

ou atitudes, que podem conduzir á criação de ignições que por sua vez possam alastrar e 

dar origem a incêndios.  

Ontem foi um dia traumatizante, principalmente para os concelhos de Palmela e 

Setúbal, com muito trabalho pelo que seria bom que todos, em conjunto com a 

comunicação social, fossem capazes de continuar esta acção de promoção da prevenção. 

 b) Iluminação pública – o Sr. vereador Octávio Machado diz que o Sr. Vereador 

Braz Pinto tem toda a razão uma vez que estão a ser detectados casos estranhos, que já 

estão a ser analisados, que a Câmara desconhece completamente pelo que vai com muita 

urgência pedir uma reunião á EDP no sentido de perceber o que é que está a acontecer.  

As situações que chegaram ao seu conhecimento têm sido executadas à revelia da 

autarquia. Situação idêntica tem vindo a acontecer com a iluminação de clandestinos, pelo 

que irão ser tomadas as medidas necessárias para por cobro a toda esta situação até 

porque a luz é um bem público que não pode ser desbaratado. Irão ser naturalmente 

desenvolvidas todas as acções necessárias para que estas situações tenham fim e que 

não voltem a acontecer.  

É esta a sua posição e pensa ser esta igualmente a posição do executivo e da Sra. 

Presidente porque o território do concelho tem uma imensidão enorme, há situações que 

nos podem escapar mas não se pode estar coniventes com situações desta natureza que 

põem em causa a equidade entre munícipes. 

c) Grupo de Teatro O Bando – o Sr. vereador Octávio Machado mostra o seu 

desagrado acerca da posição que o Sr. João Brites tomou sobre as intervenções que 

foram feitas na última reunião de Câmara sobre o Bando. Não o surpreende que o Sr. João 

Brites tenha tido esta intervenção porque já no ano anterior, em face da posição da 

Autarquia em relação ao subsidio, tomou uma posição extremamente desagradável que 

levou a Sra. Vereadora Adília Candeias a fazer um esclarecimento publico da posição da 

Autarquia.  

Não estranha esta posição, porque ao ler a entrevista percebe-se que motivações os 

trazem cá. Eles não falam do Ministério da Cultura que não cumpre o protocolo. Eles não 

fazem um esforço na procura de patrocinadores, falam só no patrocínio da Autarquia. 

Sabemos que a Autarquia, e muito bem, em anterior fase entendeu que efectivamente não 

podia ser assim. 
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É lamentável que venha dizer-se que o Bando está a ser motivo de, ou a servir de, 

arremesso politico ou partidário. Todos sabem que essa não é, e nunca foi, a sua posição 

e nunca pôs em causa a qualidade nem as pessoas. Apenas achou, em termos 

comparativos com aquilo que se passa no movimento associativo e pela posição que eles 

tomaram no ano anterior, que devia merecer a sua critica. 

 Em relação ao termo que utilizou quando disse que o trabalho deles era muito caro, 

tendo a Sra. Presidente e bem, no seu critério, dito que a cultura não tinha preço, vem 

agora o Sr. Brites dizer que tem preço que é o preço deles, e que não se voltou a fazer o 

encontro de bandas do concelho por ser um evento demasiado caro. O Sr. João Brites 

também acha que a cultura tem um preço, mas dizer que não voltou a reunir as quatro 

filarmónicas do concelho, que nunca antes se tinham reunido para tocar a mesma música, 

por ser um evento demasiado dispendioso, é de mais. Não percebe o dispêndio que pode 

existir em juntar quatro bandas do concelho.  

Não aceita, e não quer perceber, que um grupo profissional que se venha instalar no 

concelho de Palmela, que tem o apoio por parte da Autarquia, venha para aqui fazer 

politica ou meter-se na política, pensa que é lamentável.                 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa apresenta cumprimentos a todos os 

presentes. 

a) Grupo de Teatro O Bando – o Sr. vereador José Carlos de Sousa diz que não 

era sua intenção falar desta entrevista mas, como já vem sendo hábito, uma parte das 

suas férias foram passadas em Tavira. Tavira está a organizar, neste momento, um festival 

de artes de rua em que o Bando participou, no dia 4 de Julho. 

Na apresentação do Bando tem única e exclusivamente um cartaz que diz: “…O 

Bando, Fiar, Arestas, O espectáculo junta o cante alentejano e a poesia de Lorca, 

testemunho e homenagem á cultura do sul de Portugal e Espanha…” de Palmela zero. 

 Vendo isto, teve ocasião e a curiosidade de perceber o que é que se tinha passado. 

Relendo o protocolo que, na entrevista é referido como estando a ser reformulado, na sua 

clausula terceira diz que: “…tem o Bando que incluir referencia a Palmela e á Câmara 

Municipal, em todos os materiais …”, verifica-se que há aqui algumas coisas que não 

jogam. Se não jogam então terão mesmo que ser alteradas para que estas coisas não se 

passem. Só espera que não haja nenhum incumprimento porque é mais fácil legislar, como 

costuma dizer, aquilo que é plausível e exequível do que estarem-se a fazer grandes flores 

e depois não se conseguirem cumprir em parte nenhuma. 

Ficou satisfeito, também, por o programa de Tavira, que se desenvolvia de 4 a 22 de 

Julho, ter um figurino muito diferente dos festivais que se fazem em Palmela. Alguns  dos 
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grupos que por lá passaram, passaram também aqui no Fiar pelo que já existe como que 

um intercambio destes grupos no sentido de proporcionarem este tipo de espectáculos. 

b) Limpeza de bermas – o Sr. vereador José Carlos de Sousa aproveita para 

saudar a limpeza das bermas de muitas das estradas do concelho, nomeadamente 

algumas a que tinha aludido aqui nas últimas sessões. Gostaria, no entanto, de referir que 

a estrada para Rio Frio não teve qualquer tipo de intervenção continuando com mesmo 

mato e as mesmas canas, que dificultam a visibilidade, quer na zona da ponte quer na 

entrada de Rio Frio. Pensa ter havido um lapso de programação, por não se ter chegado 

ao local, porque Rio Frio ainda é no concelho.       

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR ADILO COSTA: 

O Sr. vereador Adilo Costa apresenta cumprimentos a todos os presentes. 

a) Acessos à EB 2/3 do Poceirão – o Sr. vereador Adilo Costa diz que tem 

acompanhado de perto os trabalhos e que existe efectivamente um pequeno atraso. No 

entanto, prevê-se que os trabalhos terminem antes ou ao mesmo tempo que a obra da 

escola. A indicação que foi dada ao empreiteiro é que a obra teria que estar pronta na 

primeira semana de Setembro sendo o limite máximo a segunda semana de Setembro. 
Em relação aos passeios dizer que não está colocada nem sequer uma pedra não 

será bem assim. Contudo, não irá aprofundar este assunto porque poderá até nem ser 

oportuno. Ainda há pouco pensava como é difícil, e isto sem ser apresentado como 

desculpa, articular com alguns serviços como por exemplo a EDP, as Estradas de 

Portugal, e outros serviços que aqui ou ali vão interferindo em obras que o município tem 

que realizar. Neste momento, finalmente, a EDP indicou um fiscal para a parte da 

electricidade para serem resolvidos os problemas da electricidade. Há valas que só se 

podem fazer depois da instalação da parte eléctrica. Pensa que se o Sr. Vereador Braz 

Pinto for lá ainda esta semana, ou no princípio da próxima semana, já vai ver o acesso 

pavimentado até à rotunda.  

Tudo o que diga respeito ás águas residuais pluviais, ás águas residuais domésticas 

e electricidade está sob controlo. Faz fé de que a inauguração da escola será feita com os 

acessos já todos prontos. 

b) Informações várias – o Sr. vereador Adilo Costa aproveita para dar 

conhecimento do ponto de situação de algumas obras que em sua opinião são 

importantes.  

• Conclusão do arranjo paisagístico do Largo Marquês Pombal por altura do 

FIAR; 

•  Abertura de propostas, em 30 de Julho, para a ampliação e remodelação da 

escola EB1 JI de Cajados. Neste momento estão a ser apreciadas e espera-

se que a obra possa começar em Novembro próximo. 
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•  Abertura de propostas para a obra do complexo de serviços e mercado 

municipal de Pinhal Novo. Houve nove propostas, sendo que a apreciação irá 

ser concluída em Setembro.  

• Abertura de propostas para as obras da EB1 Pinhal Novo 2, na rua Salgueiro 

Maia. Houve doze propostas que é um número recorde de candidatos. A 

análise será feita até meados de Setembro para depois se poder iniciar o 

projecto 

 

Complementarmente há uma informação que gostaria de dar á Autarquia que é 

bastante importante. Descobriu-se que haveria um problema na Adega de Algeruz a nível 

do telhado, nomeadamente em duas asnas de apoio, pelo que foi necessário por razões 

de segurança encerrar o museu do vinho e da vinha.  

De imediato foi pedido um estudo técnico que indica obras em duas fases. Numa 

primeira fase aquilo que há a fazer de imediatamente é a reparação dessas duas asnas e 

depois uma outra fase, que terá que ser analisada em sede do executivo, de analise ao 

estado geral da cobertura e a apreciação do custo dessa obra com o próprio protocolo que 

existe com o proprietário da adega. Ter-se-ás que analisar se deve reapreciar ou não 

protocolo e renegociar esse protocolo. São procedimentos que paralelamente vão estar em 

curso, um relacionado com questões de segurança e outro com uma intervenção mais 

profunda que a adega e o museu merecem. 

 Informa que ficou surpreendido quando na primeira reunião, em que participou, 

no âmbito da instalação da Associação Nacional de Municípios com Vinho a primeira 

referência que os técnicos que lá estavam fizeram foi ao nosso museu. Consideram o 

nosso museu, aquela adega dos anos trinta, uma adega impar. Nunca se tinha apercebido 

da importância, em termos de referência nacional, que essa adega representava. Como é 

evidente esta situação irá fazer reflectir para o tipo de intervenções que terá que ser 

efectuada na adega num futuro muito próximo. Neste momento são questões de 

segurança que estão em causa e que pensa estarem todos de  acordo.           

          

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração Urbanística: 
A Câmara tomou conhecimento, através de uma relação distribuída a todos os 

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

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

período de 16.07.2007 a 14.08.2007. 

 

CONTABILIDADE: 
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 Pagamentos autorizados: 

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

os dias 18.07.2007 e 21.08.2007, foram autorizados pagamentos, no valor de € 

3.474.034,69 (três milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, trinta e quatro euros e 

sessenta e nove cêntimos). 

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

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

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

6.199.083,00 (seis milhões, cento e noventa e nove mil e oitenta e três euros), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 5.185.877,54 (cinco milhões, cento e oitenta e cinco 

mil, oitocentos e setenta e sete euros e cinquenta e quatro cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.013.205,46 (um milhão, treze mil, duzentos e 

cinco euros e quarenta e seis 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: 

• ACTA n.º 12/2007, reunião ordinária de 16.Maio.2007 – aprovada por 

unanimidade. 

 

      II – GABINETE DE PARTICIPAÇÃO E ACÇÃO LOCAL 
 

 Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 Protocolo de Colaboração: 
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 PROPOSTA N.º 1/GPAL/17-2007: 
 CELEBRADO COM: Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal: 
 ASSUNTO: Atribuição de apoio financeiro: 
 

«A Câmara Municipal de Palmela celebrou, em 1999, um Protocolo de Colaboração 

com a Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal. 

Este Protocolo insere-se no âmbito dos apoios que esta Câmara Municipal tem vindo 

a dar a um conjunto diversificado de entidades que, através de diferentes projectos apoia a 

modernização e requalificação da actividade agrícola. 

Este Protocolo com a Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal prevê a 

atribuição de um subsídio anual, dependendo da avaliação do relatório de actividades 

apresentado semestralmente. 

Este ano, a Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal informou-nos da 

apresentação de 12 cursos de formação profissional, a que se candidatou: 

5 Cursos “Boas Práticas Agrícolas e Ambientais” 

1 Curso “Produção Integrada da Vinha” 

2 Cursos “Produção Integrada do Milho, Arroz e Cereais de Outono/Inverno” 

1 Curso “Agricultura Biológica” 

1 Curso “Modo de Produção Biológica de Hortícolas” 

1 Curso “Modo de Produção Biológica da Vinha” 

1 Curso “Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho Agrícola” 

Destes já realizou 4, sendo que os restantes decorrerão até final do ano. 

Enquanto ponto receptor de candidaturas do Inga, e ponte de informação e 

atendimento às ajudas ao rendimento, às medidas agro-ambientais e aos sistemas de 

identificação e registo de ovinos, caprinos e suínos, e sistema nacional de identificação e 

registo de bovinos, a Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal contabilizou cerca 

de 1000 atendimentos no primeiro semestre deste ano. 

Para além destas actividades, realizou reuniões com agricultores sobre ajudas às 

candidaturas, participação em reuniões, colóquios e seminários e fez a contabilidade a 30 

agricultores. 

Face ao exposto, concluímos que o relatório de actividades apresentado referente ao 

primeiro semestre de 2007, contribuiu para o apoio à valorização dos agricultores e 

consequentemente da actividade agrícola do concelho. 

Assim, ao abrigo da alínea b) do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02 de 11 de Janeiro, e de acordo com a cláusula n.º 4 

da acta do Protocolo de Colaboração, propõe-se a atribuição de um subsidio no valor de 

5.000 € (cinco mil euros), desdobrados em duas partes de 2.500 € (dois mil e quinhentos 
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euros), sendo que a primeira deverá ser disponibilizada de imediato e a segunda no mês 

de Dezembro do corrente ano, ficando esta última pendente até à apresentação e análise 

do relatório de execução das actividades apresentadas.» 

 

 Na discussão desta proposta interveio: 

 O Sr. vereador José Braz Pinto em relação a esta proposta refere que há algo de 

estranho. 

 Em primeiro lugar gostaria que em questões como estas pudesse vir apenso á 

proposta uma cópia do relatório semestral, para se poder analisar concretamente qual o 

conteúdo desses relatórios. 

 Por outro lado estranha que havendo 12 cursos para fazer, em nove meses se 

fizessem quatro, e agora nos três meses que faltam para o fim do ano se vão fazer oito. 

Isto significa uma média de mais de dois por mês, que sinceramente acha que é muito 

difícil que assim se faça. 

 Julga já aqui ter dito mais do que uma vez que esta associação que se intitula de 

Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal não tem efectivamente uma 

representatividade da área a que se arroga, uma vez que é uma representatividade 

bastante maior que a sua representação, pelo que a sua designação não é muito coerente.  

 Por outro lado gostaria de recordar que noutros pontos do concelho, e até na própria 

freguesia, existem outras entidades que também trabalham embora noutros segmentos, 

não no segmento técnico mas no segmento económico, e que proporcionam à agricultura 

preços de produtos componentes para a mesma que são competitivos e que permitem ter 

custos menos onerosos.  

 Por estes factos não concordam com esta proposta pelo que se irão abster. 

 
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. 
 Os Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de Sousa apresentam a 
seguinte declaração de voto: 
 
 DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S.: 
 “Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se por entenderem 

que não estão suficientemente documentadas as actividades da Associação beneficiária e 

que a referida Associação não é suficientemente representativa do sector que diz 

representar.” 
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III – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 
 
 Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 
 Celebração de Protocolo para a constituição do Gabinete Técnico Florestal 
Intermunicipal da Arrábida: 
 
 PROPOSTA N.º 1/SMPC/17-2007: 
 ASSUNTO: Ratificação: 
 
 «Por deliberação de 02/12/2004 a Câmara Municipal de Palmela aprovou a 

celebração do Acordo de Colaboração com a Agência para a Prevenção do Fogos 

Florestais (APIF), para a constituição do Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal da 

Arrábida, deliberação de que se junta cópia em anexo, passando a fazer parte integrante 

da presente proposta. 

Em data posterior à referida deliberação, os municípios do distrito de Setúbal 

constataram que a APIF pretendia atribuir a mesma verba mensal para o funcionamento 

dos GTF intermunicipais que era concedida aos GTF de âmbito municipal. Tal proposta foi 

rejeitada pelos municípios envolvidos neste processo (Palmela, Setúbal e Sesimbra), bem 

como, por todos os restantes municípios do Distrito de Setúbal, por considerarem que era 

impossível garantir o suporte técnico a diversas Comissões Municipais de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (CMDFCI) e intervir eficazmente em territórios com áreas tão 

extensas, com os mesmos recursos humanos e financeiros disponibilizados para um GTF 

de âmbito municipal. 

Após uma longa negociação, em diversos momentos mediada pelo Governo Civil do 

Distrito de Setúbal, foi ultrapassada esta questão e, embora discordando dos valores 

propostos pela APIF (inferior ao que seria razoável e necessário no entendimento da 

maioria das autarquias do distrito) os municípios aceitaram, em Setembro de 2005, 

celebrar uma nova versão do Acordo de Colaboração para a constituição do GTF da 

Arrábida, ficando a aguardar o agendamento do acto público de assinatura, o qual foi por 

diversas vezes adiado. 

Em 29/07/2007 a Direcção Geral de Recursos Florestais (entidade que herdou as 

competências da APIF, extinta em Março de 2006), remeteu aos municípios de Palmela, 

Setúbal e Sesimbra, uma nova versão do Acordo de Colaboração para a constituição do 

Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal da Arrábida, devidamente subscrita pelo seu 

representante. 

Tendo em consideração que os termos desta última versão do Acordo se aproxima 

das posições defendidas pelos municípios do distrito, nomeadamente no que concerne ao 
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montante da verba a transferir para o funcionamento do GTF, e a urgência em dar 

seguimento a este processo, os três municípios decidiram, através dos respectivos 

presidentes, subscrever de imediato e com efeitos a partir de 29/07/2007, o Acordo de 

Colaboração agora proposto pela DGRF. 

Em face do exposto, e tendo em consideração que não foi possível reunir em tempo 

útil a Câmara Municipal, propõe-se, nos termos do n.º 3, do art.º 68.º, da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a ratificação do acto praticado 

pela Sr.ª Presidente da Câmara, consubstanciado na assinatura do Acordo de 

Colaboração para a constituição do Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal da Arrábida, 

documento que se anexa, passando a fazer parte integrante da presente proposta.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que estes assuntos relacionados com a 

floresta e com a protecção do ambiente são sempre de saudar, pelo que a sua posição 

não poderia ser outra que não fosse a de estar completamente de acordo com esta 

ratificação e logicamente com a assinatura deste protocolo. 

No entanto para perceber melhor gostariam de algumas especificações  

A primeira pergunta é se o GTF, que engloba três concelhos, é sedeado em 

Palmela? Se é sedeado em Palmela onde? 

Segunda pergunta, o subsidio 4.800€ por mês é para todo o GTF e portanto para as 

três Câmaras ou é para cada uma das Câmaras? Se é para cada uma das Câmaras então 

talvez o técnico, ou técnicos, a contratar não vão Câmara a Câmara mas ficam todos no 

mesmo gabinete. Nos perfis que aqui se apresentam, só se define o perfil de um técnico, 

pelo que pergunta se é um técnico por Câmara ou se é um só técnico. Não tem outro tipo 

de pessoal é só um técnico? Se é só um técnico como é que um técnico consegue 

desenvolver todas as acções que estão previstas no anexo 2 e 3? Obviamente que o 

anexo 2 e 3, para dar seguimento a isto, não pode ser só um técnico tem que ser com 

certeza uma equipe. Essa equipe é contratada, sai da Câmara, como é? 

Termina dizendo que gostariam de perceber como é que vai ser o futuro 

funcionamento deste GTF.  

 

Sobre as perguntas efectuadas pelo Sr. Vereador José Braz Pinto, a Sra. 

Presidente refere o seguinte: 
Em primeiro lugar diz que de facto a verba referida é a verba destinada ao 

funcionamento do gabinete do seu todo, não sendo por o município. Aliás esse foi um dos 

temas de discórdia inicial porque a verba era bastante inferior. Na proposta inicial por cada 

município receberia 3.000€. Discutiram-se estes valores e neste momento há um ligeiro 

aumento. A verba destina-se a pagar dois técnicos 
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De qualquer maneira é a Câmara de Palmela que vai garantir as instalações, por 

acordo que foi feito entre as três Câmaras. O gabinete terá de facto a sua sede aqui, pelo 

que neste momento se está a discutir internamente o assunto e como é evidente já existem 

algumas propostas entre as várias instalações. Palmela vai suportar as instalações e o 

apoio administrativo.  

Esta foi uma das razões pelas quais a Câmara de Palmela e as restantes Câmaras 

discutiram a constituição deste gabinete. Aliás Palmela foi das primeiras Câmaras a reagir 

no sentido positivo isto é, apercebendo e defendendo que tinha todo o interesse a 

constituição dum gabinete intermunicipal que reunisse aqui as Câmaras que tinham um 

património, território, afim que é o caso da Arrábida achou-se muito bem avançar. 

Mais tarde percebeu-se, desculpem a expressão, que foi feito um mau negocio 

porque os municípios do norte de facto têm melhores condições para um âmbito territorial 

muito mais pequeno. De qualquer modo Palmela tem vindo a fazer todo o esforço possível 

e vai continuar a fazer mas existem algumas reservas.  

Depois o outro aspecto, já interpelados neste sentido, é saber sobre o porquê da não 

constituição deste gabinete. A razão deve-se ao facto da direcção geral de recursos 

florestais ter há longos meses o protocolo na sua mão e não responder e não por falta de 

diligência das Câmaras. Em boa verdade desde 2005, de acordo com a legislação que 

surgiu nessa altura, que estaríamos em condições de constituir este gabinete até nestes 

termos com a nossa disponibilidade quer para as instalações, quer para o próprio apoio 

administrativo. Portanto houve de facto aqui um processo que não foi célere mas não por 

culpa das Autarquias.  

Esta experiência vai ser iniciada e ver-se-á como resulta porque não há duvidas que 

o objectivo tem mérito. Irá verificar-se se os meios correspondem às necessidades reais. 

 

Na sequencia dos esclarecimentos, proferidos pela Sra. Presidente: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que fica surpreendido por, mais uma vez, 

Palmela arcar com a carga toda. Palmela vai disponibilizar o gabinete, vai disponibilizar o 

carro, vai disponibilizar o apoio administrativo. Pergunta o que é que disponibiliza Setúbal, 

e Sesimbra. Conclui dizendo que se seja sempre magnânimo assim o dinheiro chegue. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que esteve presente numa reunião da comissão 

parlamentar que avalia a politica nacional de defesa da floresta e incêndios, na companhia 

do Sr. vereador Octávio Machado, este na qualidade de presidente da Associação dos 

Bombeiros Voluntários de Palmela. Informa que na comissão foi também levantada a 

questão que o Sr. Vereador Braz Pinto colocou de só agora o processo estar em 

desenvolvimento. Foi referido na reunião que a troca de correspondência demonstra o 

porquê deste atraso. Igualmente foi referido que na comissão municipal, onde um técnico 

da direcção geral dos recursos florestais tem assento, este assunto era reiteradamente 
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discutido. No final da reunião foi assumido e foi reconhecido publicamente pelos Srs. 

Parlamentares, nomeadamente pela Sra. Deputada Marisa Costa, que a Câmara tinha 

razão relativamente a este assunto, ou seja, o município estava em condições desde final 

de 2005 para começar a dar desenvolver este processo. 

O Sr. vereador Octávio Machado quer saudar a criação deste gabinete. Apesar de 

ter sido uma discussão que se arrastou no tempo, mas com todo o sentido e toda a justiça, 

porque no fundo havia como que uma desigualdade entre todo o apoio que era dado aos 

municípios a norte do Tejo, para a criação deste gabinete, e aquilo que era o 

financiamento proposto para os municípios do Sul, o gabinete está criado em Palmela. 

Palmela tem hoje o reconhecimento, pelo Estado, de tudo o que tem feito no que diz 

respeito à preservação de pessoas e bens no caso da floresta. O Sr. vereador Adilo ouvi 

as palavras elogiosas do Sr. Secretário de Estado quando aqui esteve. Palmela foi também 

o centro da reunião da Comissão especializada da Assembleia da Republica para perceber 

a dinâmica do distrito de Setúbal, porque sendo o distrito de Setúbal o distrito com maior 

numero de ignições, foi aquele com menor área ardida no país. Pensa que isto é exemplo 

e deve-se naturalmente também ao trabalho da maior parte das Autarquias desta área, 

onde a Câmara de Palmela ter feito a diferença desde sempre. É com alguma satisfação 

pessoal que diz que todas as decisões a nível de coordenação do distrito saem de 

Palmela, inclusivamente as colunas de reforço a qualquer incidência, do distrito ou do país, 

estão sedeadas neste momento nos Bombeiros Voluntários de Palmela. Este facto é uma 

resposta ao prestígio e a tudo o que tem sido feito, e vê com uma dupla satisfação a 

instalação deste gabinete no concelho de Palmela.                        
 

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

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

 

 Orçamento 2007 e Grandes Opções do Plano 2007-2010: 
 
 PROPOSTA N.º 1/DAF/17-2007: 
 ASSUNTO: 4.ª Alteração: 
 
 «A 4ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano económico de 

2007 tem essencialmente a finalidade de reforçar as dotações orçamentais, face à 

insuficiência das dotações actuais das seguintes acções: 
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- Publicidade obrigatória de concursos de pessoal; 

- Apólice de seguros do ramo seguro automóvel; 

- Transportes escolares; 

- Programa de alimentação escolar; 

- Pagamento de revisão de preços da EB1 Pinhal Novo 2; 

- Divulgação e animação turística; 

- Pagamento de suprimentos à ADREPAL. 

O reforço destas dotações orçamentais foi compensado com a diminuição da 

dotação da acção “Reforço de Abastecimento de Água a Pinhal Novo” cuja dotação actual 

é superior ao necessário a comprometer no ano económico de 2007. 

As alterações no Orçamento resultam no essencial das modificações introduzidas 

nas GOP.  

As modificações introduzidas totalizam 292.763 euros (duzentos e noventa e dois 

mil, setecentos e sessenta e três euros), que corresponde a 0,7% do Orçamento em vigor. 

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

aprovação da 4ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano.» 

 

 Na discussão desta proposta intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que esta é a quarta alteração ao 

orçamento, e que sendo as alterações instrumentos de trabalho, sobre isso não se vão 

pronunciar. É por uma questão politica que têm de se pronunciar, mas não politica em 

ternos partidários. 

Esta alteração é uma alteração pouco significativa mas que vem reforçar de alguma 

forma aquilo que têm vindo a dizer ou seja, reforçam-se as despesas correntes em 

detrimento do investimento no reforço do abastecimento de água a Pinhal Novo. Esta 

alteração encaixa-se exactamente em toda esta filosofia que têm vindo a defender que não 

devem as revisões e as alterações a alterar o conteúdo do orçamento. 

Quando se diz na proposta que o reforço de abastecimento de água a Pinhal Novo a 

dotação actual é superior ao necessário, a comprometer no ano económico de 2007, isso 

acontece não porque a obra fique mais barata mas porque a obra está com certeza 

atrasada e portanto será prolongada para 2008. Aquilo que estamos a comprometer aqui 

terá que ser comprometido depois em 2008. 

Não percebe porque é que acontece um reforço em relação às apólices do ramo 

seguro automóvel já que houve um concurso, que o Sr. Vereador Adilo à data geriu e muito 

bem, que colocou todas as apólices numa mesma empresa e que estariam as coisas todas 

equacionadas.  

 Por outro lado esperava que numa destas modificações e alterações fosse 

introduzida a verba definitiva para a ampliação da beneficiação da EB1 JI de Cajados. O 
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Sr. vereador Adilo Costa referenciava, e bem, no inicio desta reunião, a abertura do 

concurso para o mercado municipal do Pinhal Novo e EB1 JI2 de Pinhal Novo. Em relação 

a Cajados aquilo que há em orçamento e aquilo que há nas grandes opções do plano, já 

depois de uma segunda alteração ao orçamento que foi feita, nada refere em relação à 

EB1 JI de Cajados. Portanto aquilo que está é a dotação que não está definida, se não 

está definida está à espera que acha cabimentação orçamental para a poder colocar. O 

que está definido neste momento são 23 000€ (vinte e três mil euros), pelo que esperava 

que nesta alteração ao orçamento pudesse também já ser incluída esta obra, que pensa 

haver toda a intenção de avançar ainda durante o ano de 2007. 

A Sra. Presidente refere que sobre a questão dos seguros do ramo automóvel a 

única alteração relativa ao pacote de seguros que o Sr. vereador Adilo Costa tinha trazido, 

foi a introdução na carteira de seguros, de seis viaturas que estavam em regime de 

aluguer de longa duração, cujo contrasto terminou passando a propriedade a ser 

municipal.  

Relativamente à obra da EB1/JI de Cajados refere que já existe projecto e que se 

prevê que a obra se inicie ainda neste ano civil. Refere igualmente que a dotação desta 

obra está actualmente toda definida e que o foi efectuado numa alteração. Provavelmente 

o Sr. vereador terá somente uma cópia do orçamento inicial. 

A Sra. vereadora Adília Candeias refere que esta questão já foi levantada há 

poucos dias pelo agrupamento de escolas e que a não ser esclarecida pode levar a más 

interpretações. De facto, nada está previsto qualquer alteração ás datas de início da obra. 

Continua a prever-se que a obra se inicie ainda este ano civil. Está tudo preparado no 

sentido de haver uma estrutura que vá acolher a população escolar e manter em 

funcionamento a escola enquanto as obras decorrerem. Não havendo nenhuma alteração 

do ponto de vista das instalações não haverá nenhuma informação até que haja uma data 

concreta para inicio da obra.  

Tudo indica que o funcionamento da escola não vai ser perturbado e que a obra vai 

avançar durante este ano civil. 

A Sra. Presidente acrescenta que em relação ao comentário do Sr. vereador José 

Carlos de Sousa, sobre do facto de ser feito um reforço das despesas correntes, quer 

chamar a atenção que as despesas correntes que são reforçadas são essencialmente os 

transportes escolares e as refeições escolares, num valor de cerca de 200 mil euros do 

total de 290 mil euros que a alteração apresenta.  

Estes são encargo que, muito embora classificados em despesas correntes, são 

despesas de investimento nas crianças. A política educativa e o apoio à educação são das 

políticas mais importantes assumidas hoje pelas Autarquias e incontornável nos 

orçamentos municipais. Os transportes escolares e as refeições têm um peso cada vez 

maior no orçamento municipal, não sendo possível neste momento afirmar que as verbas 
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previstas sejam suficientes até final do ano. Vão ser aprovados novos circuitos e não se 

sabe ainda o número de crianças a transportar. Nesta matéria não há opções a fazer, são 

despesas completamente incontornáveis e que fazem partes das competências 

municipais.  

 

 Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria e em 
minuta, com o voto contra dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 
Sousa. 
 

V – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 
 
 V.I. – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 
 
 Pela Sr.ª Vereadora Adília Candeias foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

 Atribuição de apoio financeiro: 
 
 PROPOSTA N.º 1/DEIS-DE/17-2007: 
 ASSUNTO: Acção Social Escolar / Auxílios Económicos Directos – ano lectivo 
2007/2008: 
 REQUERENTES: Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela, Agrupamento 
de Escolas de Marateca e Poceirão, e Agrupamento de Escola José Maria dos 
Santos: 
 «A autarquia no âmbito da acção social escolar assegura, a todos os alunos do 1º 

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

material escolar, designado por Auxílios Económicos Directos.  

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

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

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

insucesso e absentismo escolar. 

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

mesmos atribuídos aos estabelecimentos de educação e ensino onde os alunos se 

encontram matriculados.  

 Os requerimentos de auxílios económicos são analisados pela autarquia, usando 

como suporte o quadro normativo que regula a aplicação das medidas de acção social 

escolar. 

 Face ao exposto, e em conformidade com a alínea d) do nº 4, do artigo 64.º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/02, de 11 de Janeiro, propõe-se: 
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 1. A atribuição de apoio no valor de € 35,00 (trinta e cinco euros) a cada aluno 

considerado carenciado. 

 2. A atribuição dos apoios no valor global de € 18.550,00 (dezoito mil quinhentos e 

cinquenta euros), correspondente a 530 alunos e referente a uma primeira fase de 

atribuição deste apoio (previsão de nº de alunos carenciados, abrangidos por Auxílios 

Económicos Directos), o qual se destina aos Agrupamentos abaixo indicados: 

2.1. Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela - € 5.250,00 (cinco mil duzentos e 

cinquenta euros), correspondendo a 150 alunos de escolas que integram este 

agrupamento. 

2.2. Agrupamento de Escolas de Marateca e Poceirão - € 4.550,00 (quatro mil 

quinhentos e cinquenta euros), correspondendo a 130 alunos de escolas que integram 

este agrupamento. 

2.3. Agrupamento de Escola José Maria dos Santos - € 8.750,00 (oito mil setecentos 

e cinquenta euros), correspondendo a 250 alunos de escolas que integram este 

agrupamento.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa constata que de acordo com a proposta o 

número de alunos carenciados tem crescido, pois mesmo sendo uma previsão o núumero 

apresentado é de 530 alunos, superior aquele que foi apresentado mo ano lectivo 

2006/2007. 

No seguimento da questão colocada pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa, a 

Sra. vereadora Adilia Candeias, responde que efectivamente nunca tinha assinado tantos 

ofícios. Neste momento já assinou cerca de 200 ofícios. No entanto existem encarregados 

de educação que consideram ser carenciados, muito embora não apresentem toda a 

documentação para se poder avaliar a situação. De acordo com informações dos serviços 

pode vir a aumentar significativamente, o número de agregados carenciados. Este ano 

notou-se um aumento significativo de pessoas a pedir os apoios e auxílios económicos, e 

até mesmo transportes.  

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que o valor que agora é proposto é de 

35 €, pelo terceiro ano consecutivo. Pergunta quando é que se prevê, atendendo àquilo 

que a Sra. Presidente acabou de dizer que é o investimento nas crianças, que estes 35€ 

possam ser acrescidos, pois um aumento de 2% em cada ano já dava 6% de aumento, 

que significaria pelo menos mais um euro. 

A Sra. Vereadora Adília Candeias diz que, no conselho municipal de educação, se 

analisou se este valor chega ou não para comprar os livros e os materiais que são 

necessários, sem ter que se comprar material da marca. Foi considerado suficiente tendo 
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em consideração que a Câmara, de uma forma geral, fornece os outros materiais para 

todas as escolas funcionarem em condições.  

Relativamente à informação que foi veiculada há pouco tempo, nalguns órgãos de 

comunicação social, que em algumas escolas do país foi pedida uma verba na matrícula 

dos meninos, em Palmela nunca isso não se verifica. Hoje em dia com os agrupamentos é 

mais fácil trabalhar, no sentido de verificar o que é que é necessário e a informação que 

chega é que a verba é suficiente. 

O Sr. vereador Octávio Machado diz que este número de 530 crianças carenciadas 

é um número preocupante e é o espelho de que socialmente temos um concelho com 

alguns problemas, e cada vez maiores, já que o número está a aumentar. Esta situação 

deve alertar a todos para que um dia destes haja medidas a tomar no sentido de inverter 

esta situação. Pensa que é uma realidade com que todos se debatem, acrescentando que, 

pessoalmente, não tinha a noção do numero de crianças carenciadas e as dificuldades que 

as famílias hoje apresentam. Quando os índices de mortalidade baixam e estes sobem, 

naturalmente são dados que têm que ser invertidos com a maior urgência. Tudo isto tem a 

ver com outros factores como o desemprego, que trás naturalmente carências, e é uma 

questão que a todos deve preocupar. Todos devem trabalhar para inverter esta situação, e 

não pode ser somente um trabalho de alguns.     

         

 Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 
minuta. 
 
 PROPOSTA N.º 2/DEIS-DE/17-2007: 
 ASSUNTO: Programa de Alimentação Escolar – ano lectivo 2006/2007 – 3.º 
período escolar: 
 REQUERENTES: Instituições Particulares de Solidariedade Social: 
 
 «A Câmara Municipal, no âmbito da acção social escolar, desenvolve o Programa de 

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

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

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

contexto escolar. 

 Este Programa contempla o universo da população escolar, independentemente da 

sua condição socioeconómica e concretiza-se com a colaboração das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social do concelho. 

 Para os alunos cujas famílias apresentam uma situação economicamente 

desfavorecida, a refeição é gratuita e para os alunos não carenciados a Câmara Municipal 
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assume o diferencial entre o valor de custo da refeição e o valor de venda das mesmas 

(€1,38). 

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

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

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

para o município. 

 Assim e, de acordo com a alínea l) 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, propõe-se a atribuição de apoio 

financeiro no valor global de € 39.982,06 (trinta e nove mil novecentos e oitenta e dois 

euros e seis cêntimos), o qual se destina às Instituições abaixo indicadas correspondendo 

a um total de 17.651 refeições dos alunos que frequentam os estabelecimentos de 

educação e ensino em referência: 

 1) Centro Social de Palmela “ A Árvore “ e “ A Cegonha “ - € 14.554,86 (catorze mil 

quinhentos e cinquenta e quatro euros e oitenta e seis cêntimos), correspondente a 5.997 

refeições (61 alunos carenciados e 104 não carenciados) nas EB1 de Batudes, Palmela 2, 

Aldeia Nova da Aroeira. Forninho, EB1/JI de Lagoa do Calvo e Poceirão 1; 

 2) Centro Social de Quinta do Anjo - € 2.945,52  (dois mil novecentos e quarenta e 

cinco euros e cinquenta e dois cêntimos) correspondente a 1.602 refeições (6 alunos 

carenciados e 55 não carenciados) na EB1/JI de Cabanas; 

 3) Casa do Povo de Palmela/Centro Social de Lagameças - € 10.016,52 (dez mil e 

dezasseis euros e cinquenta e dois cêntimos) correspondente a 3.780 refeições (51 alunos 

carenciados e 55 não carenciados) na EB1/JI de Cajados EB1 de Lagameças; 

 4) União Social Sol Crescente de Marateca “ Os Cenourinhas “ - € 8.174,91 (oito mil 

cento e setenta e quatro euros e noventa e um cêntimos) correspondente a 3.771 refeições 

(36 alunos carenciados e 49 não carenciados) nas EB1 de Águas de Moura 1 e 2, Fonte 

Barreira e Jardim de Infância de Asseiceira; 

 5) Associação de Solidariedade Social de Brejos do Assa “ O Rouxinol “ - € 4.290,25 

(quatro mil duzentos e noventa euros e vinte e cinco cêntimos) correspondente a 2.501 

refeições (14 alunos carenciados e 41 não carenciados) nas EB1 de Brejos do Assa 1 e 

2.» 

 

 Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 
minuta. 
 
 
 PROPOSTA N.º 3/DEIS-DE/17-2007: 
 ASSUNTO: Programa de Alimentação Escolar – ano lectivo 2007/2008 – 1.º 
período lectivo: 
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 REQUERENTES: Escola EB1/JI Pinhal Novo 1, Escola EB1/JI Pinhal Novo 2 e 
Escola EB1 Pinhal Novo 1: 
 
 «A Câmara Municipal de Palmela no exercício das suas a atribuições e 

competências garante, aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico e crianças da educação 

pré-escolar, da rede pública, o acesso a refeições através da concretização do Programa 

de Alimentação Escolar, que compreende a vertente de confecção local nos 

estabelecimentos dotados com refeitório escolar ou transportada, com confecção externa. 

 Considerando que a garantia de fornecimento de refeições escolares se perfila como 

um factor que influencia positivamente as condições de aprendizagem de crianças e 

jovens, o referido programa pretende desenvolver uma estratégia que passe pela criação 

de meios, que potenciem a promoção do sucesso escolar e minimizem factores que 

originam desigualdades, nas condições de aprendizagem dos alunos de diferentes meios 

sociais. 

 No âmbito da organização e funcionamento dos seus serviços, designadamente no 

que respeita à acção social escolar – alimentação, e como previsto pelo Despacho 22 

251/2005, de 25 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Despacho 12.037/2007, 

de 18 de Junho, a Câmara Municipal estabeleceu protocolos de colaboração com os 

agrupamentos de escolas do concelho, definindo competências de parceria na 

concretização do Programa de Alimentação Escolar, visando assegurar uma alimentação 

equilibrada e adequada às necessidades da população escolar. 

 Neste sentido e de acordo com o artigo 4.º, do Protocolo de Colaboração, celebrado 

com o Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, é da responsabilidade da Câmara 

Municipal comparticipar financeiramente aquele Programa, através de transferência de 

verbas, assegurando-se assim o bom funcionamento do mesmo. A natureza do apoio 

previsto no artigo 7.º, do referido Protocolo consiste numa comparticipação financeira 

relativa às refeições diárias de crianças/alunos beneficiários de apoio alimentar e que 

frequentam a EB1/JI Pinhal Novo 1, EB1/JI Pinhal Novo 2 e  EB1 Pinhal Novo 1. 

 Face ao exposto, e de acordo com a alínea d) do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei n.º 

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

atribuição de apoio financeiro, no valor global de € 8.131,20 (oito mil cento e trinta e um 

euros e vinte cêntimos), que se destina a custear as refeições das crianças/alunos 

beneficiários de apoio alimentar, que frequentam os estabelecimentos de educação e 

ensino abaixo indicados e refere-se a 66 dias lectivos (1.º período escolar). 

1) EB1/JI Pinhal Novo 1 – € 1.386,00 (mil trezentos e oitenta e seis euros), 

correspondente a 990 refeições; 

2) EB1/JI Pinhal Novo 2 - € 5.359, 20 (cinco mil trezentos e cinquenta e nove euros e 

vinte cêntimos), correspondente a 3.828 refeições; 
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3) EB1 Pinhal Novo 1 - € 1.386,00 (mil trezentos e oitenta e seis euros), 

correspondente a 990 refeições.» 

 

 Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 
minuta. 
 
 2 – Protocolo de Colaboração: 
 
 PROPOSTA N.º 4/DEIS-DE/17-2007: 
 A CELEBRAR COM: Associação de Pais e Encarregados de Educação da 
EB1/JI Pinhal Novo 2 e Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos: 
 ASSUNTO: Actividades de Animação e Apoio à Família, no âmbito da Educação 
Pré-Escolar: 
 
 «A educação pré-escolar constitui a primeira etapa do processo de educação ao 

longo da vida, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo 

em vista a sua integração em sociedade e preparando-a para uma escolaridade bem 

sucedida. 

A educação pré-escolar, da rede pública, integra a componente educativa, que é 

gratuita e da responsabilidade do Ministério da Educação, e a componente de apoio à 

família a qual compreende os serviços de alimentação e as actividades de animação sócio-

educativa. O Decreto-Lei 147/97, de 11 de Junho, determinou que a componente não 

educativa fosse comparticipada pelas famílias, de acordo com as respectivas condições 

sócio-económicas, assegurando a necessária solidariedade entre os agregados familiares 

economicamente mais desfavorecidos e aqueles que dispõem de maiores recursos, tendo 

por base o custo da prestação do serviço, cumprindo-se, assim, o princípio de garantir o 

direito e a igualdade de oportunidades no acesso à educação pré-escolar. 

O Acordo de Cooperação, tripartido, firmado entre a Câmara Municipal de Palmela, a 

Direcção Regional de Educação de Lisboa e o Centro Regional de Segurança Social de 

Lisboa e Vale do Tejo, estabelece as condições relativas à participação do Município no 

Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, de acordo com os 

princípios consagrados na legislação anteriormente referida, e no Protocolo de 

Cooperação celebrado, entre os Ministérios da Educação e do Trabalho e da Solidariedade 

e a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. 

Neste contexto, o Município de Palmela promove e desenvolve a componente não 

educativa da educação pré-escolar, nomeadamente, as actividades de animação e apoio à 

família nos jardins-de-infância, da rede pública, organizando ofertas diversificadas em 

função das necessidades das famílias e garantindo que esses tempos sejam 
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pedagogicamente ricos e complementares das aprendizagens associadas à aquisição das 

competências básicas. 

Neste sentido, e considerando o trabalho e o papel meritório que desempenha a 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI Pinhal Novo 2, ao nível da 

organização e realização de actividades extra-curriculares, o Município de Palmela 

pretende reforçar a estratégia de parceria, com o movimento social dos pais e 

encarregados de educação e Agrupamento de Escola, através da formalização de um 

Protocolo. 

O Protocolo a celebrar entre as partes estabelece as condições relativas à 

participação da Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI Pinhal Novo 2 

e do Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, no âmbito do desenvolvimento das 

actividades de animação e apoio à família, da educação pré-escolar, de acordo com os 

princípios consagrados na Lei nº 5/97, de 10 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 

de Junho, bem como o estabelecido no Despacho n.º 12.591/2006, de 16 Junho, e 

Despacho conjunto n.º 300/97, de 9 de Setembro, e no Acordo de Cooperação. 

Pelo exposto, e ao abrigo do disposto na alínea b do n.º 4, do artigo 64.º e do artigo 

67.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, bem como o disposto na alínea d) do n.º 1, do artigo 13.º e alíneas e) e f), 

n.º 3, do artigo 19.º, da Lei 159/99, de 14 de Setembro, propõe-se a aprovação das 

minutas de Protocolo, em anexo, que fazem parte integrante desta proposta.» 

 

Na discussão desta proposta interveio: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa que refere dois pontos prévios: 

1. O primeiro tem a ver com o facto de concordarem genericamente com este tipo de 

protocolo que agora é aqui apresentado para ser elaborado. Por outro lado referenciar a 

satisfação de ao nível do pré-escolar se conseguirem entendimentos, quando ao nível do 

1.º ciclo esses entendimentos, nomeadamente nas actividades de enriquecimento 

curricular, não são conseguidos com a Câmara Municipal de Palmela. Há aqui uma 

diferenciação que é feita por parte do executivo em relação a estas acções. 

2. Gostava de referenciar que ao nível do protocolo que esta mesma associação de 

pais, tendo em conta as questões per-cápita que têm que ser tidas em conta e tudo mais, o 

vai fazer a este nível claramente para o pré-escolar mas que não o está a fazer para as 

actividades de enriquecimento curricular, que não são actividades curriculares, são um 

ATL que é desenvolvido na escola, nas instalações da escola e que têm um valor fixo. Isso 

implica que os alunos que têm rendimentos que não permitem pagar a mensalidade que lá 

é praticada, não o podem frequentar. Por outro lado a questão do nível sócio económico 

das famílias, que aqui está salvaguardado, está muito bem salvaguardado. Pensa que tem 

que se avançar também para que o ATL tenha uma questão muito parecida com esta. 
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Faz um reparo em relação ao que é dito na alínea f) do art.º 4º. do protocolo quando 

diz: “… que sempre que possível a escolha destes trabalhadores deve ser partilhada com 

a coordenação pedagógica do estabelecimento…”. Refere que não existe uma 

coordenação pedagógica do estabelecimento, existe uma coordenadora da unidade 

escolar e existe um conselho executivo que é gestor de tudo isto, pelo que pensa ter que 

haver claramente articulação neste papel.  

Quando depois no artº. 5º. se diz: “… assegurar a supervisão pedagógica 

acompanhamento da execução das actividades de animação e apoio à família garantindo a 

articulação com a componente educativa do jardim de infância …”, isto só se consegue 

fazer se houver realmente ligação entre aquilo que é feito até às 15:30h e aquilo que é 

feito depois das 15:30h, pelo que pensa termos claramente que julgar. 

Na proposta, em sua opinião, falta uma alusão ao despacho 16795, de 03 de Agosto 

de 2005, que foi aquele que de alguma forma veio, no seu ponto 5, contemplar a 

obrigatoriedade dos estabelecimentos estarem abertos pelo menos 8h ou seja, pelo menos 

até às 17:30h. 

Como nota final informa que saiu hoje o despacho 18812 que diz que o Ministério da 

Educação vai comparticipar este ano com 320€ por sala, quando o número de alunos por 

sala for superior a 20 no pré-escolar. 

 

Em resposta às declarações do Sr. vereador José Carlos de Sousa a Sra. 

vereadora Adília Candeias agradece a informação relativa ao despacho saído hoje uma 

vez que já há muito que as Câmaras vinham a reivindicar o facto de o valor por sala que 

está protocolado ser muito inferior ao custo real. 

Quanto à questão desta diferença que há ainda entre aquilo que é praticado nestes 

prolongamentos de horários, no 1.º ciclo e no pré-escolar tem a ver com a diferenciação 

que também foi feita desde muito cedo pelos vários ministérios, neste caso concreto entre 

o Ministério da Educação e o Ministério da Solidariedade, porque também eles diferenciam 

a educação pré-escolar da educação do 1.º ciclo. Desde 1997, está protocolado ou há pelo 

menos protocolos de desenvolvimento do pré-escolar, se fixa esta obrigatoriedade com a 

comparticipação do ministério e a comparticipação dos municípios, existindo de acordo 

com a legislação 6 escalões. Em relação ao 1.º ciclo e de acordo com o despacho que o 

Sr. vereador acaba de referir, que o nosso documento não faz referencia, diz que é gratuito 

até às 17:30h. Assim sendo os alunos do 1.º ciclo, quando têm actividades extra 

curriculares, não pagam. Quem paga são os alunos do pré-escolar de acordo com os seus 

rendimentos tal como está protocolado com o ministério. 

A Câmara Municipal tem vindo a dizer isto desde o início. Tem vindo a dizer que há 

uma falta de articulação e não há uma ligação, que é difícil dentro da mesma escola o 

cruzamento destas competências. A diferenciação existe quando por vezes acontece um 
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pai ter um menino no pré-escolar e outro no 1.º ciclo e um tem direito a actividades quase 

gratuitamente, ou gratuitas, e o outro não tem direito porque a escola estará em duplo ou 

decide fazer actividades extra curriculares. 

Relativamente à falta de acordo ficou claro o ano passado, por esta altura, para o 

executivo e para a comunidade educativa que a Câmara Municipal não aderia ou seja, não 

iria promover as actividades extra curriculares do 1.º ciclo. O que iria fazer era dar 

cumprimento ao protocolo estabelecido na vertente de apoio à família na área do pré-

escolar e portanto é isso que se está a fazer, foi isso que se iniciou o ano passado já em 

alguns jardins-de-infância. Quanto ao 1.º ciclo não houve ainda condições e será uma das 

áreas que provavelmente para o próximo ano lectivo fará parte do fundo municipal. 

Quando fizer parte estar-se-á em condições de assumir as responsabilidades e a trabalhar 

nessas áreas.   

Até à data todas as escolas, que tinham condições para ter prolongamento de 

horário, foram referenciadas pelos agrupamentos de escolas no sentido de promoverem 

algumas dessas actividades. De facto pode-se dizer que em muitas escolas há 

prolongamentos de horários no 1.º que ciclo gratuitamente, e dá como exemplo o 

agrupamento de Marateca/ Poceirão em que a oferta está a ser feita em muitas das 

escolas. O agrupamento de Palmela tem algumas actividades que não são até às 17:30h, 

mas que são complementares, e que são um bocadinho extra curricular, que fazem parte 

ou se integram dentro do despacho da Sra. Ministra da Educação. 

Com isto quer dizer que não há nenhuma penalização pelo facto da Câmara 

Municipal não promover. O que há é uma vontade da Câmara Municipal promover 

iniciativas de qualidade. Iniciou-se com o pré-escolar, com uma experiência já adquirida no 

terreno e para o ano está-se em condições de assegurar melhor na área do 1.º ciclo. 

Admite que é uma área difícil porque há Câmaras que asseguraram e outras não e que 

algumas estão com outras dificuldades. A Câmara de Palmela deu passos seguros para 

bem da comunidade educativa, com menos sobressaltos, pelo que há condições para o 

ano se poder avançar com essas actividades e com melhor organização.                  

           

 Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 
minuta. 
 
 V.II. – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL: 
 
 Pela Sr.ª vereadora Adília Candeias foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

 1 – Atribuição de apoio financeiro: 
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 PROPOSTA N.º 1/DEIS-DIS/17-2007: 
 ASSUNTO: Comparticipação nas despesas de funcionamento: 
 REQUERENTE: Cáritas Diocesana de Setúbal – Centro Comunitário S. Pedro da 
Marateca: 
 
 «As Instituições Particulares de Solidariedade Social enquanto estruturas cívicas de 

participação dos cidadãos na vida pública, têm constituído importantes pólos de 

desenvolvimento humano e social no concelho de Palmela, contribuindo objectivamente 

para promover a inserção social e a qualidade de vida dos indivíduos e das famílias. 

São também as IPSS o garante de um progressivo e sustentado processo de 

desenvolvimento local, promovendo junto das populações mais vulneráveis acções de 

apoio sócio-económico, contribuindo para a melhoria das suas condições de vida. Tem 

sido este o trabalho desenvolvido pelo Centro Comunitário S. Pedro da Marateca, valência 

da Cáritas Diocesana de Setúbal, nas Freguesias de Marateca e Poceirão, cujas acções 

têm permitido a criação e o reforço de condições favoráveis ao desenvolvimento social e 

pedagógico e consequentemente à reinserção social das famílias através da prestação de 

apoio a crianças e jovens das localidades de Cajados e Lagameças. 

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 subsídio, à Caritas Diocesana de Setúbal, no valor de 2.400,00 € (dois mil 

e quatrocentos euros), para comparticipação nas despesas de funcionamento da referida 

valência.» 

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

minuta. 
 
 PROPOSTA N.º 2/DEIS-DE/17-2007: 
 ASSUNTO: Colónias de Férias de Verão: 
 REQUERENTE: CERCIMB – Cooperativa para Educação e Reabilitação de 
Crianças Inadaptadas da Moita e Barreiro, C.R.L.: 
 
 «A CERCIMB, consiste numa sociedade cooperativa anónima de responsabilidade 

limitada que tem por objecto social “... a educação, reabilitação e adaptação da criança 

deficiente à sociedade”. Possui dois Centros Educativos, estando integrados nesta 

instituição um total de 12 utentes do concelho de Palmela. 

Para os diversos projectos de educação e reabilitação que desenvolve, solicita 

anualmente o apoio de várias entidades para a realização de Colónias de Férias de Verão, 

iniciativa que mais recursos económicos consomem a esta instituição. 
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No contexto sócio-económico das crianças e jovens utentes, as Colónias de Férias 

representam uma experiência significativa para a sua aprendizagem e integração social. 

Face à conjuntura sócio-económica que afecta grande parte das famílias destes utentes, 

provenientes de meios socialmente desfavorecidos, a instituição tem vindo a desenvolver 

um esforço significativo para continuar a realizar estas actividades e assim não penalizar 

as famílias dos 27 participantes, entre os quais 6 utentes são munícipes do concelho de 

Palmela. 

Ao reconhecer a importância destas acções para a promoção dos níveis de 

autonomia e responsabilização das crianças e jovens, e por proporcionar igualmente um 

apoio às respectivas famílias, 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 subsídio, à CERCIMB, no valor de € 500,00 (quinhentos 

euros), destinados a apoiar a concretização desta actividade.» 

 

Na discussão desta proposta interveio: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que é evidente que tudo quanto se prende 

com o apoio a crianças, e nomeadamente a crianças com deficiências, deve merecer o 

maior carinho, mas gostaria de obter algumas explicações. 

Pelo que apreende estão nesta CERCIMB 12 crianças do concelho de Palmela e 

dessas 12 só 6 vão participar na colónia de férias. Tendo em consideração essa 

participação a Câmara está a contribuir com 500,00 (quinhentos euros). Dividindo este 

valor pelo número de crianças dá por cada criança 80,00€. Deste modo gostaria de saber, 

qual é o volume desta colónia de ferias, quantos dias lá estão estas crianças e qual é o 

conteúdo desta colónia de ferias. Pretende ainda saber o porquê de só 6 das 12 crianças 

do concelho de Palmela participarem. Pergunta se as outras 6 estão completamente 

incapacitadas economicamente, se é porque não mostraram vontade, se é porque têm 

apoios de outro nível se calhar melhores. Não sabe se têm capacidade de o informar da 

razão de 6 serem excluídos e nomeadamente o que é que constitui o beneficio dado a 

esses 6.  

A Sra. vereadora Adília Candeias diz não saber pormenores concretos em relação 

a esta questão. No entanto, sabe que dos 12 utentes do concelho de Palmela nesta 

instituição há pessoas, jovens e crianças, que são de tal forma dependentes ou têm outro 

tipo de problemas que não lhes permitem participar nesta colónia de férias. Deste modo 

ser-lhes-á proporcionado dentro da instituição outro tipo de entretenimento. 

Em relação aos conteúdos, pensa que são os conteúdos possíveis para jovens 

portadores de deficiência e que podem ser integrados numa colónia de férias. Dado o 

conhecimento, e relacionamento, que a Câmara Municipal tem da instituição pensa serem 

da melhor qualidade. 
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 Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 
minuta. 
 
 2 – Protocolo de Colaboração: 
 
 PROPOSTA N.º 3/DEIS-DIS/17-2007: 

ASSUNTO: Para a implementação do Programa para a Prevenção e Eliminação 
da Exploração do Trabalho Infantil (PETI): 

 
«As autarquias locais são cada vez mais o garante da implementação de políticas 

integradas de inclusão social junto das populações mais fragilizadas, não só pela sua 

proximidade territorial, como também pela capacidade de efectivar um verdadeiro trabalho 

em rede. 

A intervenção municipal na diminuição de situações geradoras de comportamentos 

de risco requer a implementação e a gestão de várias respostas que concorram para o 

mesmo fim, tornando-se essencial efectivar políticas integradas de infância e juventude 

que se traduzem na promoção e protecção dos seus direitos. 

Pelo exposto e considerando o trabalho que se pretende consolidar na área de 

prevenção dos comportamentos de risco e a importância do estabelecimento de parcerias, 

propõe-se, de acordo com o disposto na alínea c) do n.º 4, do art.º 64.º e do art.º 67.º, da 

Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção da Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a 

celebração do Protocolo de Colaboração, para a implementação do Programa para a 

Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil (PETI) no Concelho de 

Palmela, conforme proposta em anexo que faz parte integrante da presente proposta. 

Ainda sobre a presente proposta a Sra. Vereadora Adília Candeias informa que, no 

fundo, o objectivo desta parceria visa uma actuação multidisciplinar junto das crianças e 

jovens em perigo, particularmente os socialmente mais carenciados, através da 

implementação de várias medidas. Identificação das crianças e jovens, construindo 

soluções educativas, formativas, culturais e de lazer ajustáveis a cada caso e em concreto 

contribuindo para a auto regulação dos respectivos comportamentos, a criação de 

experiencias positivas quer no âmbito familiar escolar quer ainda no âmbito da sociedade 

em geral, susceptíveis de potenciar aqui a respectiva integração social. 

É o ajustamento e o melhoramento do conjunto de iniciativas e intervenções dos 

recursos já existentes pertencentes a ambos os contraentes ou seja tudo aquilo que já 

existe no terreno no caso da Câmara de Palmela e destas Instituições no sentido de 

potencializarmos os recursos.  

 29



Acta n.º 17/2007 
Reunião de 22 de Agosto de 2007 

Uma criança, ou um jovem, que pensa que tem maus resultados, deixa de vir á 

escola e começa a trabalhar. Em casa a família é sempre penalizada, apesar da família 

poder ter uma cota parte de culpa, a questão principal que se coloca é saber o que é que 

está por detrás daquela família que a leva a não mobilizar os filhos para escola ou a retirar 

os filhos da escola.  

 É este enquadramento que se pretende fazer com este programa, que se sabe é de 

vários Ministérios, no qual a Câmara de Palmela se propõe integrar para que possa fazer 

um trabalho de verdadeira prevenção e eliminação da exploração do trabalho infantil. 

 

Na discussão desta proposta interveio: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa para em primeiro lugar saudar a Escola 

Secundaria de Palmela que é a aglutinadora do projecto. 

Este projecto foi desenvolvido no concelho de Setúbal durante seis a sete anos, com 

sucesso, é agora trazido para Palmela. 

Pela leitura que é feita da proposta quem não está ao corrente desta problemática, 

tem algumas dificuldades em perceber algumas coisas nomeadamente aquilo que vem 

referenciado no protocolo. 

Embora se fale do (PETI) que é este programa Prevenção e Diminuição da 

Exploração do Trabalho Infantil, e foi isto que esteve subjacente em 1996 á criação deste 

programa, que é um programa muito caro com 2 professores por sala para uma turma de 

10 a 15 alunos, há orientadores, há psicólogos, os miúdos não entram na sala, e não 

entram na escola, quando não são acompanhados.  

De início este programa começou exactamente por retirar miúdos do trabalho infantil 

para colocá-los na escola. Neste momento tem outro tipo de abrangência. Em Setúbal há 

dois miúdos das Lagameças que foram efectivamente retirados do trabalho rural para a 

escola. Estas turmas que virão para a Secundária de Palmela, ao contrario do que o 

protocolo faz entender, não são única exclusivamente alunos do concelho de Palmela 

portanto estarão aqui alunos de outros concelhos cujos transportes e tudo o resto serão as 

Câmaras Municipais respectivas que os suportarão. 

Aquilo que vamos ter efectivamente em Palmela é um projecto PIEF - Programa 

Integrado de Educação e Formação e que está integrado dentro deste PETI,  ou seja o 

PETI é um programa generalista.   

Há falta de uma explicação concreta a nível da proposta porque quando o vereador 

Braz Pinto leu a proposta não entendeu claramente por estar fora do contexto e das 

coisas. 

 O projecto vai-se desenrolar na Secundária de Palmela que teve a destreza mental 

de perceber que este é um bom projecto e que este não é claramente um projecto que 

identifique a escola com o que quer que seja. São alunos idênticos a todos os outros com 
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dificuldades ao nível das aprendizagens e muitas vezes com dificuldades essenciais ao 

nível daquilo que é a família dizer-lhes por que é importante a escola e esse é, 

essencialmente, o papel que cabe aos monitores e psicólogos que terão integrados no 

projecto. 

Em relação às questões colocadas pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa a Sra. 

Vereadora Adília refere que o que se pretende, se calhar não está claro para quem não 

conhece tão bem o processo e também isso é natural, é a celebração deste protocolo para 

poder implementar o programa (PETI) no concelho de Palmela. 

Até agora não existia no concelho de Palmela e havia alguns alunos que estavam em 

Setúbal. Com a implementação do programa e o acompanhamento técnico será possível 

estar mais em cima deste assunto.  Está de acordo com o Sr. vereador quando diz 

que não se vai criar porque de facto este programa existe no país mas em Palmela não 

havia este enquadramento.  

A partir de agora a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens já pode avaliar as 

denúncias ou dar conhecimento que tiver das situações e fazê-las chegar á Câmara 

Municipal. Em conjunto os técnicos, e toda a organização do território na área educativa e 

juventude, podem encaminhar estes jovens para a escola, neste caso Palmela. Está de 

acordo que a escola de Palmela tem feito um trabalho extraordinário e acha que nesta 

área têm tido um trabalho meritório que é importante realçar.  

Em relação à proposta pode-se avaliar se é importante referenciar aqui a turma de 

5.º e 6.º ano, mas pensa que não há dúvida que o trabalho infantil se começa a 

desenvolver nestas idades  

 

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

 

VI – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
 
VI.I. – GABINETE DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE GÉNESE ILEGAL: 
 
Pelo Sr. Vereador José Charneira foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAU-GRAGI/17-2007: 
ASSUNTO: Redelimitação da AUGI do Bairro 8 de Março (Proc.º L-20/03): 
REQUERENTE: Administração Conjunta da AUGI do Bairro 8 de Março: 
 
«1. Através do presente requerimento vem a Administração Conjunta da AUGI do 

Bairro 8 de Março solicitar a redelimitação da AUGI. 
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   2. De acordo com o disposto no art. 35º da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, na actual 

redacção dada pela Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, verifica-se que: 

1. Qualquer interessado a que se refere o art.º 9.º pode requerer à câmara municipal a 

declaração de AUGI ou a sua redelimitação, devendo para o efeito, apresentar a sua 

proposta  e respectiva justificação. 

2. A câmara municipal aprecia o pedido no prazo de 90 dias, findo o qual se considera o 

mesmo deferido nos termos requeridos. 

3. Nos casos de pedido de redelimitação, a câmara municipal delibera, no prazo previsto 

no número anterior, após audição da comissão de administração, quando esta esteja 

constituída. 

3. Conforme exposto na Memória Descritiva inicialmente apresentada juntamente ao 

pedido de redelimitação, a justificação da pretensão apresenta os seguintes fundamentos:  

• Tendo em vista o ajustamento do polígono da AUGI existente e os espaços objecto 

da intervenção urbanística em curso. 

• O Bairro 8 de Março foi objecto de um parcelamento ilegal, mediante o sistema 

vulgarmente conhecidos dos “avos indivisos”, antes da entrada em vigor do D.L. 400/84, de 

31 de Dezembro. 

• Em 30 de Outubro de 2002 foi delimitada por certidão da Câmara Municipal de 

Palmela, a área urbana de génese ilegal, correspondendo a três prédios com as 

descrições n.º 00033/131284, 01255/140591 e 00023/0584. 

• Tanto como é do conhecimento da requerente, a área acima identificada está 

classificada em PDM como área a reconverter e a recuperar urbanisticamente. 

• Este pedido de redelimitação foi aprovado submeter à aprovação da Câmara 

Municipal de Palmela, em Assembleia de Comproprietários no dia 27 de Janeiro de 2007. 

  4. De referir ainda que existe a necessidade da requerente proceder a um acerto de 

áreas dos prédios que constituem a AUGI junto da Conservatória do Registo Predial, visto 

as mesmas não apresentarem coincidência entre o registo cadastral constante nas 

respectivas Certidões de Teor e os levantamentos topográficos efectuados. Desse facto, e 

por solicitação dos nossos serviços, apresentou a requerente uma Declaração (através do 

requerimento n.º 5916/07, de 28.06.2007), bem como as Certidões de Teor actualizadas, 

declarando estar a tratar deste assunto junto daquela entidade. 

Não obstante, consideramos que este assunto não interfere, neste momento, com a 

viabilidade da pretensão apresentada (pedido de redelimitação da AUGI), mas antes terá 

interesse aquando da análise de uma proposta de loteamento de reconversão que venha a 

ser apresentada à Câmara Municipal. 

  Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere favoravelmente 

quanto ao pedido de redelimitação da AUGI, pelos motivos e fundamentos apresentados 
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pela requerente, de acordo com o disposto no art.º 35.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de 

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

 

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

 
 
 
VI.II. – DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO: 

 

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

 

PROPOSTA N.º 1/DAU-DPU/17-2007: 
ASSUNTO: Pedido de informação prévia de construção de um empreendimento 

turístico (Proc.º T-1/05): 
REQUERENTE: AgroTurística Pegos Claros, S.A.: 
 

«Através do requerimento n.º 6786/06, de 29.06.2006, veio a AgroTurística Pegos 

Claros, S.A. veio apresentar pedido de Informação Prévia de um Conjunto Turístico na 

Herdade de Pegos Claros em Santo Isidro de Pegões, Freguesia da Marateca. 

1. – Análise da Pretensão: 

De acordo com o PDM a pretensão encontra-se inserida em solos classificados como 

Espaços Agro-Florestais Cat. II, Espaço Agrícola - Categoria I (RAN) e Espaços Naturais. 

(REN). A pretensão respeita de forma global, o zonamento do Plano e  respectivos índices 

de ocupação.  

No entanto, o uso em causa pressuporia, de acordo com o Regulamento do PDM,  a 

declaração do executivo municipal de interesse económico e social, o que não recebe 

actualmente enquadramento pelo facto de a pretensão não se inserir em Unidade 

Territorial de Vocação Turística, bem como por as áreas destinadas a este tipo de uso 

(Espaços de Ocupação Turística) não se encontrarem ainda preenchidas.  

Acresce a este facto que a CMP atravessa uma fase de revisão do PDM, o que  

constitui um momento de ponderação e reflexão sobre a forma de programar o 

desenvolvimento do território relativamente, entre outros, ao uso turístico, assente em 

dinâmicas socioeconómicas com sustentabilidade, não comprometendo o território de 

forma avulsa. 

Assim sendo, propõe-se a emissão de parecer desfavorável ao pedido de 

Informação Prévia de um Conjunto Turístico, bem como, ao pedido de reconhecimento de 
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Interesse Económico e Social, susceptível de reapreciação num contexto mais abrangente 

e em sede de revisão ao PDM. 

2.- No âmbito da resposta ao pedido de informação prévia, deverão ainda ser 

comunicados ao requerente os contributos das várias entidades consultadas bem como a 

ponderação operacional interna que o projecto mereceu: 

I. Infra-estruturas de saneamento básico: 

Águas de Abastecimento e Residuais: Não existindo infra-estruturas camarárias de 

abastecimento de água, drenagem de águas residuais domésticas, nem de drenagem 

pluviais, será o promotor responsável pela construção das mesmas. Estes sistemas 

deverão ser licenciados pela CCDR-LVT. Em fase futura de licenciamento, deverão ser 

devidamente explicadas e contabilizadas as necessidades de água para a rega dos 

espaços verdes, e respectiva origem da mesma; 

A área de intervenção é atravessada por várias linhas de água cadastradas, pelo que 

deverá ser pedido licenciamento das operações propostas à CCDR-LVT. 

II. Ambiente: 

  O levantamento topográfico não identifica as espécies arbóreas existentes, sendo 

algumas delas são espécies protegidas pelo D.L. 169/2001 de 25 de Maio, posteriormente 

alterado pelo D.L. 155/2004. A proposta deverá identificar de forma clara, a existência de 

espécies protegidas, e clarificar sobre a sua permanência ou não; A proposta carece de 

correcções e clarificações nos aspectos mencionados no parecer do Gabinete do 

Ambiente em anexo. 

 III. Acessibilidades: 

 O acesso rodoviário merece parecer globalmente desfavorável por questões de 

configuração e localização conforme parecer anexo 

 A planta da estrutura viária não permite perceber o traçado proposto para a 

ciclovia, não sendo perceptível também, a rede de percursos pedonais propostos, este 

assunto assume particular importância em termos das acessibilidades, alertando-se mais 

uma vez para a necessidade de se cumprir o D.L.123/97 de 22 de Maio, com a nova 

redacção dada pelo D.L.163/2006, de 8 de Agosto; 

IV. Entidades Consultadas: 

Foram consultadas, ao abrigo do art.º 15.º, do Dec. Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pelo Dec. Lei n.º 177/01 de 4 de Junho, as 

seguintes entidades, cujos pareceres se anexam:  

- EDP – Distribuição Energia S.A. 

- Setgás – Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, S.A.  

- DGRF – Direcção Geral dos Recursos Florestais 

- DGT – Direcção Geral de Turismo 
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- CCDR-LVT  - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e 

Vale do Tejo   

- EP - Estradas de Portugal 

Assim, nos termos do art.º 8.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 167/97, de 4 de 

Julho, conjugado com o art.º 64.º, n.º 7, alínea d), da Lei 169/99, de 11 de Setembro, 

alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se o parecer desfavorável à 

pretensão.» 

 

Na discussão da proposta interveio: 

O Sr. vereador José Braz Pinto solicita um pequeno esclarecimento porque não 

percebeu bem quando leu a proposta embora agora depois de ter ouvido o Sr. Vereador 

verificar que está previsto que se pode retomar a proposta quando as situações estiverem 

alteradas. Pergunta se é isso, ou seja neste momento vai-se emitir parecer desfavorável 

que poderá ser alterado quando as situações estiverem alteradas 

A segunda pergunta que faz é se toda esta argumentação que leva ao parecer 

desfavorável também se alicerça nas medidas cautelares que foram aprovadas, há uns 

tempos aqui nesta Câmara, no sentido de não avançar com projectos turísticos excepto 

aqueles que já estavam em andamento.  

O Sr. vereador José Charneira em resposta ao Sr. vereador José Braz Pinto diz 

que a situação se vai processar da maneira como o Sr. vereador referiu. 

    

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

 
VI.III. – DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 
 
Pelo Sr. vereador José Charneira foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAU-DL/17-2007: 
ASSUNTO: Pedido de alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 

84 (Proc.º L-14/82): 
REQUERENTE: Anthony George Porrit: 
 
«Através do requerimento n.º 4977/06, de 2006.05.12, subscrito pelo proprietário do 

lote n.º 1, e ao abrigo do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 177/01 de 4 de Junho, é solicitada alteração à licença de loteamento 

titulada pelo alvará n.º 84, registado na Câmara Municipal no livro n.º 2, fl. 19, em 29 de 

Maio de 1985, e emitido a favor de Carlos Jorge do Vale Costa. 
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A alteração cujo licenciamento se requer, incide unicamente sobre o lote antes 

indicado, descrito na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 1177/231086 – 

freguesia de Palmela, e decorre do interesse expresso pelo requerente em proceder às 

seguintes modificações: 

- Acréscimo de 92,3 m2 de área bruta de construção; e 

- Ampliação do polígono base determinado para as construções. 

Do ponto de vista urbanístico, a presente alteração cumpre as disposições 

regulamentares do Plano Director Municipal (PDM), designadamente o estipulado nos seus 

art.os 12.º (indicadores de ocupação) e 32.º (lugares de estacionamento), não resultando 

da mesma qualquer modificação nas obras de urbanização. 

No que respeita às áreas de cedência obrigatórias, por aplicação dos parâmetros 

publicados no anexo III do PDM (dimensionamento de espaços verdes e equipamentos de 

utilização colectiva), e uma vez que a tipologia da construção prevista – moradia unifamiliar 

– se mantém, não haverá igualmente qualquer alteração. 

Conforme estipulado no n.º 2, do art.º 27.º, e no n.º 3, do art.º 22.º, ambos do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, republicado, a pretensão foi sujeita a um 

período de discussão pública divulgado em Diário da República, 2.ª série – n.º 86 – 4 de 

Maio de 2007, Aviso n.º 1/DGU/DL/2007, que não registou qualquer objecção à presente 

proposta de alteração. 

Perante o exposto, propõe-se, ao abrigo do art.º 23.º, do Decreto-Lei antes 

invocado, a aprovação da alteração à licença de loteamento consubstanciada na planta 

síntese apresentada com o requerimento n.º 12.428/06, de 2006.12.14, da qual deverão 

ser oportunamente apresentadas dez cópias em opaco e uma em material reprodutível, 

com vista a ser lavrada a respectiva alteração ao alvará.  

Para efeito da referida alteração, deverão igualmente ser apresentados os seguintes 

elementos: 

 - Cópia do projecto em formato digital – ficheiros com extensão DWG ou DXF – 

de acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 4.º do Regulamento da Urbanização e 

Edificação do Município de Palmela (RUEMP); 

 - Ficha dos elementos estatísticos devidamente preenchida com os dados 

referentes à operação urbanística a realizar, nos termos da alínea a) do n.º 2, do art.º 8.º, 

da Portaria n.º 1110/2001, de 19 de Setembro. 

Encontrando-se em tramitação mais três pedidos de alteração a este alvará de 

loteamento, referentes ao lote 2, lotes 5, 11 e 12, e lote 8, propõe-se que o requerente 

seja informado de que, caso as mesmas mereçam aprovação e conclusão antes da 

emissão da presente alteração ao alvará, será necessário proceder à substituição da 

planta síntese que agora se sujeita a deliberação, por forma a incluir tais alterações. 
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Para efeitos de emissão da alteração ao alvará, deverá ser realizada a taxa 

municipal de urbanização correspondente ao valor de 2.910,47 € (dois mil novecentos e 

dez euros e quarenta e sete cêntimos) e que resulta do acréscimo de área bruta de 

construção proposto (92,3 m2). 

Acresce ainda, a taxa devida pela emissão da referida alteração estabelecida no art.º 

16.º, do Quadro I do RUEMP e que corresponde a 55,80 € (cinquenta e cinco euros e 

oitenta cêntimos).» 

 

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

 
PROPOSTA N.º 2/DAU-DL/17-2007: 
ASSUNTO: Pedido de alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 

105 (Proc.º L-23/85): 
REQUERENTE: José Luís Rodelo Parreira: 
 
«Através dos requerimentos n.º 7968/06, de 01.08.2006, e n.º 10767/06, de 

24.10.2006, subscritos pelo proprietário do lote n.º 7 e ao abrigo do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, é solicitada a 

alteração à licença de loteamento, titulada pelo alvará n.º 105, registado na Câmara 

Municipal de Palmela no livro n.º 2, em 16 de Abril de 1987, e emitido a favor de Luísa 

Freire Cabral Macieira Coelho. 

O lote antes referido, com a área de 595,00 m2, destinado a habitação unifamiliar 

com 2 (dois) pisos e anexo com 1 (um) piso destinado a arrumos, com a área total de 

construção de 208,25m2, encontra-se registado a favor do requerente e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 00724/230487. 

A alteração decorre do interesse expresso pelo requerente em delimitar o polígono 

de implantação do anexo (18,25 m2) previsto no alvará, especificando o seu uso - 

garagem,  bem como em prever a construção de um telheiro (78,65 m2). 

No plano urbanístico, a pretensão cumpre as disposições regulamentares do Plano 

Director Municipal (PDM), nomeadamente o art.º 11.º do seu Regulamento, e demais 

legislação aplicável, não tendo 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 do Regulamento do PDM e Portaria 1136/2001 de 25/09. 

Conforme estipulado no n.º 2 do art.º 27.º e no n.º 3 do art.º 22.º, do D.L. 555/99, de 

16/12, republicado pelo D.L.177/01, de 04/06, a pretensão foi sujeita a um período de 

discussão pública, que não registou qualquer objecção à presente proposta de alteração 

(Aviso n.º 8127/2007). 
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Perante o exposto, propõe-se, ao abrigo do art.º 23.º, do Decreto-Lei antes 

invocado, a aprovação da alteração à licença de loteamento consubstanciada na planta 

síntese apresentada com o requerimento n.º10767/06 de 24.10.2006, da qual deverão ser 

oportunamente apresentadas dez cópias em opaco e uma em material reprodutível, com 

vista a ser lavrado o respectivo aditamento ao alvará.  

Dado que a pretensão em análise não implica o aumento da área bruta de 

construção prevista na urbanização, não haverá lugar ao pagamento das taxas previstas 

no art.º 31º do Regulamento da Urbanização e Edificação do Município de Palmela 

(RUEMP). Não obstante deverá ser acautelado o pagamento da taxa devida pela emissão 

do aditamento ao alvará - art.º 16.º, quadro I, do já citado regulamento - e que corresponde 

a 55,80 € (cinquenta e cinco euros e oitenta cêntimos).» 

 

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

 
PROPOSTA N.º 3/DAU-DL/17-2007: 
ASSUNTO: Pedido de alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 

242 (Proc.º L-12/90): 
REQUERENTE: Maria Fernanda Barrocas dos Santos Alves: 
 
«Através dos requerimentos n.º 12167/06, de 07.12.2006, e n.º 2712/07, de 

19.03.2007, subscritos pelo proprietário do lote n.º 3, e ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, é 

solicitada a alteração à licença de loteamento, titulada pelo alvará n.º 242, registado na 

Câmara Municipal de Palmela no livro n.º 4, em 10 de Maio de 2002, e emitido a favor de 

Joaquim Isabel João e outros. 

O lote antes referido, com a área de 1.000,00 m2, destinado a habitação unifamiliar 

com 2 (dois) pisos e anexo com 1 (um) piso, para a estacionamento ou arrumos, com a 

área total de construção de 300,00 m2, encontra-se registado a favor do requerente e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 05151/20050307. 

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

requerente em modificar a configuração do polígono de implantação da moradia prevista 

no lote ampliando o mesmo para 250,00 m2, reduzir o n.º de pisos da mesma construção 

de 2 (dois) para 1 (um) afectando toda a área coberta prevista no lote ao nível do piso 

térreo, bem como em delimitar o polígono de implantação do anexo existente e cuja área já 

estava prevista no alvará. 

No plano urbanístico, a pretensão cumpre as disposições regulamentares do Plano 

Director Municipal (PDM), nomeadamente o art.º 11.º do seu Regulamento, e demais 
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legislação aplicável, não tendo 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 do Regulamento do PDM e Portaria 1136/2001 de 25/09. 

Conforme estipulado no n.º 2 do art.º 27.º e no n.º 3 do art.º 22.º, do D.L. 555/99, de 

16/12, republicado pelo D.L. 177/01, de 04/06, a pretensão foi sujeita a um período de 

discussão pública, que não registou qualquer objecção à presente proposta de alteração. 

Perante o exposto, propõe-se, ao abrigo do art.º 23.º, do Decreto-Lei antes 

invocado, a aprovação da alteração à licença de loteamento consubstanciada na planta 

síntese apresentada com o requerimento n.º 2712/07 de 19.03.2007, da qual deverão ser 

oportunamente apresentadas dez cópias em opaco e uma em material reprodutível, com 

vista a ser lavrado o respectivo aditamento ao alvará.  

Dado que a pretensão em análise não implica o aumento da área bruta de 

construção prevista na urbanização, não haverá lugar ao pagamento das taxas previstas 

no art.º 31.º do Regulamento da Urbanização e Edificação do Município de Palmela 

(RUEMP). Não obstante deverá ser acautelado o pagamento da taxa devida pela emissão 

do aditamento ao alvará - art.º 16.º, quadro I, do já citado regulamento - e que corresponde 

a 55,80 € (cinquenta e cinco euros e oitenta cêntimos).» 

 

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

 
PROPOSTA N.º 4/DAU-DL/17-2007: 
ASSUNTO: Revisão da TMU determinada na proposta aprovada em reunião de 

Câmara de 04.07.2007 (Proc.º L-38/92): 
REQUERENTE: Luso M – Turismo, S.A. e José Henrique Batista Correia: 
 
«Por deliberação de 4.Jul.2007, foi aprovado o pedido de licenciamento de alteração 

ao alvará de loteamento n.º 197, no que se refere às prescrições relativas aos lotes 2 e 26 

da urbanização. 

A alteração pretendida para o lote 2 implica o aumento de 1500m2 de área bruta de 

construção nos edifícios a implantar no lote, destinados a apartamentos turísticos, 

enquanto a modificação relativa ao lote 26 consiste no aumento de 60m2 de área de 

construção, destinada a uma cave para estacionamento. 

Sobre os acréscimos de área bruta de construção cumpre aplicar a Taxa Municipal 

de Urbanização (TMU) nos termos do artigo 31º do Regulamento de Urbanização e 

Edificação do Município de Palmela, tendo a referida deliberação de 4.Jul.2007, sido 

aprovada determinando um valor total de 51.560,70 € (51.440,70 € devida pela alteração 

do lote 2 + 120,00 € correspondente à alteração do lote 26). 
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Em data posterior à da deliberação constatou-se que o coeficiente K1, relativo ao uso 

a que se destinam as construções, aplicado para efeito de cálculo da referida taxa, foi o 

correspondente a serviços (0,035) e não a turismo (0,03), daí resultando acréscimo no 

valor final de TMU de 6.920,10€. 

Face ao exposto, propõe-se a revisão do cálculo da TMU determinada na 

deliberação de 4.Jul.2007, para o valor a seguir indicado: 

Lote 2 

TMU (€) = (0,03 x 1500) x 1 x 1 x 1,5 x 615,12 + 2,00 x 1500 = 44.520,60 € 

Lote 26 

TMU (€) = 2,00 x 60 = 120,00 €, num total de 44.640,60 € (quarenta e quatro mil 

seiscentos e quarenta euros e sessenta cêntimos). 

Haverá ainda a realizar o valor correspondente à conversão em numerário da 

compensação pelas áreas de cedência para espaços verdes e de utilização colectiva e 

para equipamentos de utilização colectiva, de acordo com o aprovado na deliberação de 

4.Jul.2007, no valor de 44.353,05 € (quarenta e quatro mil trezentos e cinquenta e três 

euros e cinco cêntimos) decorrente do aumento de área solicitado para o lote 2. 

Acresce também a taxa pela emissão da alteração ao alvará, estabelecida no artigo 

16.º, quadro I, do Regulamento de Urbanização e Edificação do Município de Palmela, 

correspondente ao valor de 97,80 € (noventa e sete euros e oitenta cêntimos). 

Para efeitos de emissão da alteração ao alvará, deverão os requerentes apresentar 

oportunamente treze cópias em opaco e uma em material reprodutível, da planta síntese 

interposta com o requerimento n.º 327, de 11.Jan.2007.» 

 

Na discussão da proposta interveio: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa diz que há cerca de um mês, ou mês e meio, 

falou-se aqui nesta proposta e, inclusivamente, só por indicação da Sra. Eng., é que 

ficaram a perceber que os tais sobreiros que tanto se falava na proposta inicial afinal já 

tinham sido derrubados dentro daquele ano que estava previsto, e nos termos que tinha 

sido definido e autorizado pela Direcção Geral dos Recursos Florestais.  

Surpreendentemente agora, e erros toda a gente pode ter, um mês depois vem esta 

alteração porque houve efectivamente um lapso. Este lapso, não pode ser atribuído, 

obviamente, única e exclusivamente ao técnico que colocou e que fez todo o processo até 

porque é o mesmo técnico que depois refaz o processo. Em sua opinião tem que haver 

uma equipa que tenha como função analisar todas estas questões que venham aqui ser 

tratadas, até porque o Sr. Vereador, quando trás as propostas, tem que ter a ideia clara de 

que elas estão correctas para que quando votadas favoravelmente não incorramos em 

erro. Neste caso concreto há cerca de 7,000,00€ (Sete mil euros) em taxas que foram 

cobradas em excesso.  
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Pensa que tem que haver mais cuidado com as questões que são aqui trazidas 

porque a analise dos processos é feita, como já aqui muitas vezes referiu, com base em 

dois ou três dossiers quando na maior parte das vezes existem muitos mais. Pessoalmente 

é-lhes difícil, ou completamente impossível, perceber o que é que não está em 

conformidade e aparentemente neste processo havia coisas que não estavam em 

conformidade e que foram aqui trazidas com despacho desfavorável. Isso desgosta-os 

claramente. 

 

O Sr. Vereador José Charneira esclarece que, normalmente, é mais de uma pessoa 

a analisar os processos, aliás basta ver quantas propostas destas é que são rectificadas 

posteriormente.  

Esta é uma situação, fora do vulgar porque se esta a falar de um Empreendimento 

Turístico com determinadas características e de facto quem fez a proposta cometeu um 

lapso, que se pede para ser corrigido. Só a morte é que não tem solução, e como são 

calculadas taxas todos os dias em milhares de processos de vez em quando aparece um 

lapso.               

 

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

 
PROPOSTA N.º 5/DAU-DL/17-2007: 
ASSUNTO: Recepção provisória das obras de urbanização e redução da 

caução para boa e regular execução das infra-estruturas (Proc.º L-70/74): 
REQUERENTE: Cipriano e Pereira, Ld.ª: 
 
«O alvará de loteamento n.º 44 emitido a favor de Cipriano e Pereira, Lda., a 17 de 

Julho de 1979, titula o licenciamento de uma operação de loteamento e respectivas obras 

de urbanização, incidente no prédio misto sito no Vale de Mulates – Aires, freguesia de 

Palmela, registado na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 1039, a 

folhas 156 do livro B-4, inscrito na matriz rústica sob o artigo 310 e na matriz urbana sob o 

artigo 1180. 

De acordo com a deliberação municipal de 9 de Maio de 1986, a caução para 

garantia da boa e regular execução das obras de urbanização foi substituída pela hipoteca 

dos lotes 37, 185,186,187,188 e 189 no valor total, à data, de 7.056.000$00 (sete milhões 

e cinquenta e seis mil escudos) equivalente a 35.195,18 € (trinta e cinco mil, cento e 

noventa e cinco euros e dezoito cêntimos). 

A 17 de Janeiro de 2007 e em resposta ao requerimento n.º 4449/06, foi efectuada 

vistoria para efeitos de recepção provisória das infra-estruturas, cujo auto (em anexo) 
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declara a conclusão das obras, remetendo apenas para a necessidade de execução de 

alguns trabalhos correctivos, no valor de 47.671,00 € (quarenta e sete mil, seiscentos e 

setenta e um euros) conforme orçamento apresentado pelo requerimento n.º 544/07, de 17 

de Janeiro de 2007. 

Pelo requerimento n.º 7325/06 foram entregues os certificados de conformidade da 

EDP (11-07-2006) e da PT (28-06-2006) relativos respectivamente às infra-estruturas 

eléctricas e telefónicas. 

Assim, e nos termos do art.º 87.º, do D.L. 555/99, de 16 de Dezembro alterado pelo 

D.L. 177/01, de 4 de Junho (Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE), 

propõe-se a recepção provisória das obras de urbanização, cuja eficácia, condicionada à 

execução dos trabalhos descritos no auto de vistoria de 17 de Janeiro de 2007, ficará 

dependente da conclusão dos mesmos, bem como da respectiva verificação por parte dos 

serviços municipais competentes para o efeito.  

Ainda e em cumprimento do art.º 54.º, do diploma legal já invocado, propõe-se a 

redução da caução para garantia da boa e regular execução das obras de urbanização, 

nos termos da informação da Divisão de Loteamentos (em anexo), mantendo-se 

hipotecado o lote para construção urbana n.º 185 no valor de 47.500,00 € (quarenta e sete 

mil e quinhentos euros) acrescido de depósito da importância de 171,00 € na tesouraria 

desta Câmara Municipal (conforme escritura pública lavrada a 20 de Julho de 2007). 

Nos termos da mesma informação, propõe-se também que a caução agora 

apresentada permaneça em vigor até à recepção definitiva das obras de urbanização, 

podendo ser substituída por outra forma de caução, prevista no n.º 2 do art. 54º do RJUE, 

de valor igual ao agora em aprovação ou de valor que comprovadamente satisfaça o 

residual de 10% a remanescer entre a recepção provisória e definitiva, nos termos do 

disposto no n.º 5 do mesmo artigo. 

Propõe ainda que, os lotes nºs 37, 186,187,188 e 189 sejam libertados do ónus de 

caução imputado pela deliberação municipal de 9 de Maio de 1986, antes mencionada.» 

 

Na discussão da proposta interveio: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que esta proposta lhe deixa muitas dúvidas e 

desde logo pelo seguinte: 

No dia 9 de Maio de 1996, para garantir a caução dum valor de 35,195,00€ (trinta e 

cinco mil e cento e noventa e cinco euros), foram hipotecados nada mais, nada menos, do 

que seis lotes. Vinte anos depois para garantir uma quantia de 47,671,00€ (quarenta e 

sete mil e seiscentos e setenta e um euros) é hipotecado unicamente um lote. Isto significa 

que em vinte anos houve uma super inflação no preço dos lotes, mas essa super inflação 

vai a seis vezes mais. É claro que está a dizer isto de uma forma muito empírica, porque 

não sabe qual é a área de cada lote, não sabe qual o valor de cada lote, referenciado à 
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situação, porque isso traduz valorizações diferentes. Simplesmente causa um bocado de 

confusão como é que, neste período, se dá neste cálculo uma inflação para o sêxtuplo.   

Por outro lado foram ver o que é que eram as tais necessidades de alguns trabalhos 

correctivos. Ao verem esses trabalhos correctivos depararam com uma situação que é, 

nem mais nem menos, a rede de abastecimento de águas que está ainda incompleta 

faltando nada mais, nada menos que 15 válvulas distribuídas por uma serie de nós. Toda 

esta situação leva-os a crer que a rede de águas está incompleta, e se está incompleta 

não foi testada. Mais uma vez existe uma obra que vai ser recepcionada provisoriamente 

com uma rede de águas, não testada e ai fica-lhes a dúvida. Face a isto e a estas 

situações não admira que hajam rupturas entre os contadores e as redes, que provocam 

os tais desperdícios de água que neste momento já vão em 10.000m3. 

Em relação às questões colocadas pelo Sr. vereador José Braz Pinto o Sr. 

vereador Charneira diz que, efectivamente, se está a falar de um loteamento 

antiquíssimo, basta ver que o processo é o L70/74, e num processo em que as infra-

estruturas estão executadas há uma série de anos. Agora quando o promotor do 

loteamento decidiu vender os lotes é que deu pela hipoteca dos mesmos, e lembrou-se 

que tinha que resolver esta questão da recepção formal das infra-estruturas. Este é um 

local onde a Câmara já tem feito muitas intervenções na via pública, como pinturas de 

passadeiras. Tem feito estas intervenções porque aquelas infra-estruturas, não 

formalmente mas na prática, já estavam na posse da Autarquia.  

Inclusive, o que foi feito com a rede de águas foi pedir, a colaboração dos 

urbanizadores no sentido de resolverem algumas situações que naquela altura não eram 

exigidas, porque os tempos eram outros e como é obvio as leis e as exigências eram 

outras. Em conversa havida com o promotor do loteamento foi-lhe dito que era importante 

fazer algumas rectificações e melhorar algumas situações, tendo o mesmo assumido o 

compromisso de o fazer.  

Aliás o auto de vistoria também está assinado pelo representante do promotor e 

digamos que, na prática, atrever-se-ia a dizer que o promotor não tinha obrigação de fazer 

isto, uma vez que a Câmara já está a gerir aquelas infra-estruturas. Prova disso são os 

ofícios da PT e da EDP que dizem que a urbanização está recebida e está a ser gerida por 

eles há uma série de anos.  

Com este tipo de atitude está-se é a querer consubstanciar e acautelar os interesses 

da Autarquia porque se chamam a pessoa e se lhe diz que decorrido todo este tempo, a 

autarquia acha que era importante fazer algumas obras e a pessoa disponibilizou-se a 

faze-las. Existe orçamento do valor das obras em faltam e a hipoteca de um lote chega e 

sobra para esse valor.  

É evidente que nos anos oitenta aqueles lotes no Padre Nabeto valeriam 100 contos 

cada lote e agora valem cinco, seis mil contos ou sete por fogo e portanto o valor de facto 
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aumentou mais de seis vezes. Recorda-se de lotes no Pinhal Novo, e fala do Pinhal Novo 

porque é uma realidade que conhece bem, que nesta altura custavam 30 contos e agora 

pede-se 15, 20, 25 mil contos pelo que há de facto aqui uma diferença. 

No fundo o que se está a querer é formalizar a recepção provisória, e a seguir a 

definitiva, daquela urbanização que de facto já há muito tempo que está entregue à 

Autarquia. 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que vai ilibar todo este executivo desta 

situação porque, de facto, ela se passou quando cá estava outro executivo apesar da 

relação de forças políticas ser a mesma. 

 No entanto o Sr. vereador acabou de fazer afirmações que lhe deixam os cabelos 

em pé. O Sr. vereador diz que este processo se desenrolou com base numa legislação 

muito antiga mas, por mais antiga que a legislação fosse, devia ter havido uma recepção 

provisória das obras que nunca foi feita. Ao ponto do loteador, segundo palavras suas, até 

estar esquecido que estavam hipotecados os lotes. E foi feito de tal forma que o loteador 

até conseguiu ir comercializando os lotes, no início e actualmente, sem haver recepção.  

Quando o Sr. Vereador diz que o loteador não tinha obrigação de fazer as obras não 

é bem assim porque, na sua perspectiva, o loteador não tinha o direito de vender enquanto 

não fossem recepcionadas as obras, portanto ele tem mais que obrigação disso. 

A Câmara é que, efectivamente, ao longo destes anos todos foi tão permissiva que 

sem haver uma recepção, e sem haver nada, acaba por deixar que se vendessem lotes e  

aceite infra-estruturas que não foram recepcionadas. 

Neste momento está-se aqui perante uma situação em que, de facto, se está a tentar 

dar um carácter legal a situações que foram extremamente anómalas. Isto é sua a 

percepção e espera que não estar enganado ou então que o Sr. Vereador tenha 

argumentos para o contrapor. 

Em relação às afirmações do Sr. vereador José Braz Pinto o Sr. vereador José 

Charneira diz que o facto de nenhum dos presentes fazer parte do executivo que aprovou 

este processo não os põe fora do mesmo nem os pode distanciar dos executivos que cá 

estavam. Como o Sr. Vereador disse, e muito bem, a orientação politica era a mesma e o 

actual executivo é solidário com quem esteve antes, e tomou as decisões noutros 

contextos. Portanto não está, nem se quer pôr de fora muito pelo contrário. 

Com a ajuda do Sr. vereador Adilo encontrou a legislação que se aplicou a este 

alvará e que era o Dec. Lei 289/73. Isto para dizer, e para ir ao encontro daquilo que o Sr. 

vereador estava a dizer, que o urbanizador com esta legislação tinha o direito de vender 

até sem fazer infra-estrutura nenhuma porque esta legislação permitia que isso fosse feito. 

Aliás só a ultima legislação, o DL.177/2001, é que vem de uma forma mais clara dizer que 

só é possível licenciar construções depois das infra-estruturas estarem num grau 

avançado de execução que permitam que a construção se faça e possa beneficiar das 
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infra-estruturas. Até ai já o DL 448 referia também uma coisa semelhante, mas não era tão 

incisivo. Agora o DL 289/73, que ainda era do tempo da outra senhora, não referia nada 

disso. O promotor com o alvará, registava na Conservatória e vendia os lotes e fazia os 

prédios sem fazer nada. 

 Neste caso não foi assim que aconteceu, porque as infra-estruturas foram sendo 

feitas e os prédios foram sendo feitos á medida que eram necessários. No ofício da EDP, 

referido anteriormente, diz que as infra-estruturas estão totalmente executadas de acordo 

com o projecto aprovado e encontram-se em exploração desde 1984. Portanto desde 1984 

que as infra-estruturas de rede eléctrica, estão feitas e recebidas. É evidente que hoje, o 

que está lá feito, não corresponde às exigências dos projectos de electricidade de hoje, 

porque as coisas são diferentes.  

O que é um facto é que na altura a legislação permitia que a pessoa fizesse as 

construções sem as infra-estruturas. No entanto as infra-estruturas estão feitas, estão 

entregues à Câmara, não formalmente mas estão na prática. O promotor disponibilizou-se 

a acolher a proposta da Câmara para melhorar as infra-estruturas e depois de se ter 

verificado que bastava hipotecar um lote, está aqui hoje para propor a formalização desta 

situação.  

Por fim gostaria de deixar só uma pequena achega, para ver se consegue convencer 

definitivamente, o Sr. Vereador, em relação aos arranjos exteriores do Padre Nabeto. O 

jardim que lá foi feito não neste mandato, mas no mandato anterior, também tem haver 

com esta urbanização. Nesta altura não era obrigatório sequer apresentar projecto de 

arranjos exteriores. As pessoas tinham o terreno e a Câmara se quisesse é que fazia o 

jardim. Nesta altura era assim, bem ou mal era a realidade de 1973. Actualmente o 

promotor é obrigado a fazer o projecto, os arranjos exteriores e deixar tudo arranjadinho.          

        

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. 

Os Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de Sousa apresentam a 
seguinte declaração de voto: 

 
DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S.: 
 
“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se por entenderem 

não ser suficientemente clara a valorização dos lotes que serviram e servem de caução às 

obras e por se irem recepcionar, ainda que provisoriamente as obras na rede de 

distribuição de águas que está incompleta e que não foi testada.” 
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VII – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 
 

SECÇÃO DE GESTÃO DE CONSUMOS: 
 

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

 

Consumo anormal de água: 
 

PROPOSTA N.º 1/DAI-SGC/17-2007: 
ASSUNTO: Tarifa de saneamento – liquidação: 
REQUERENTE: Alfred Raingeard de La Blétiére: 
 

 «Através do ofício registado no passado dia 26 de Junho de 2007, o Sr. Alfred 

Raingeard de La Blétière, com local de consumo sito na Quinta Vale de Grou Lote 8, CCI 

4349, solicitou a redução da tarifa de saneamento debitada na factura de água n.º 

7001074880, relativa ao mês de Junho/2007. O valor de € 305,76, correspondente a 147 

m3 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; 

 O consumidor não está ligado à rede de drenagem de águas residuais, sendo 

aplicada a tarifa referida na percentagem referente à recolha e tratamento de resíduos 

sólidos; 

 De acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá incidir 

sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo na produção de 

resíduos domésticos. 

 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 16 m3 

mensais.» 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria e em 
minuta, com o voto contra dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 
Sousa. 

 

PROPOSTA N.º 2/DAI-SGC/17-2007: 
ASSUNTO: Tarifa de saneamento – liquidação: 
REQUERENTE: Jorge Alexandre Gonçalves Maurício: 
 

 «Através do ofício registado no passado dia 30 de Outubro do ano transacto, o Sr. 

Jorge Alexandre Gonçalves Maurício, com local de consumo sito na Rua Ordem de 

Santiago 12 em Pegarias, solicitou a redução da tarifa de saneamento debitada na factura 

de água n.º 6001125345, relativa ao mês de Outubro/2006. O valor de € 643,25, 

correspondente a 293 m3 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 26 m3 

mensais.» 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria e em 
minuta, com o voto contra dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 
Sousa. 

 

VIII – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 
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1 – Nomeação de auditor externo, nos termos do art.º 48.º da Lei das Finanças 
Locais: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAF/17-2007: 
 

 «A Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, (Lei das Finanças Locais) estipula no seu art.º 

48.º que as contas anuais dos municípios que detenham capital em entidades do sector 

empresarial local devem ser verificadas por auditor externo. O auditor é nomeado por 

deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara. 

 Nos termos do n.º 3, do art.º 48.º compete ao auditor externo proceder anualmente à 

revisão legal das contas: 

  - Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhes 

servem de suporte; 

- Participar aos órgãos municipais competentes as irregularidades, bem como os 

factos que considere reveladores de graves dificuldades na prossecução do plano 

plurianual de investimentos do município; 

- Proceder à verificação dos valores patrimoniais do município, ou por ele recebidos 

em garantia, depósito ou outro título; 

- Remeter semestralmente ao órgão deliberativo do município informação sobre a 

respectiva situação económica e financeira; 

- Emitir parecer sobre as contas do exercício, nomeadamente sobre a execução 

orçamental, o balanço e a demonstração de resultados consolidados e anexos às 

demonstrações financeiras exigidas por lei ou determinadas pela Assembleia Municipal. 

 O município de Palmela encontra-se abrangido pelo referido na Lei das Finanças 

Locais, ao ser detentora a 100% do capital da Palmela Desporto, EM. 

 Para satisfação do estipulado foram consultadas 3 entidades: 

− BDO bdc & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 

− Lino Antonio Correia 

− Francisco Manuel Constantino Pinto 

 À consulta responderam as 3 entidades apresentando a seguinte proposta de 

honorários, anuais: 

- BDO bdc & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas : 24.900 €, 

acrescido de IVA 

- Lino Antonio Correia: 14.500 €, acrescido de IVA 

- Francisco Manuel Constantino Pinto: 16.800 €, acrescido de IVA 

 Face aos valores de honorários apresentados propõe-se que seja solicitada à 

Assembleia Municipal a nomeação do Revisor Oficial de Contas Lino António Correia, para 
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proceder à revisão legal das contas municipais do anos económicos de 2007 e 2008, nos 

termos do artigo 48.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro.» 

 

 Na discussão desta proposta interveio: 

 O Sr. vereador José Braz Pinto diz que em relação a esta proposta, uma primeira 

duvida se lhe fica, resulta de se dizer que o Município de Palmela se encontra abrangido 

pela referida lei de finanças locais ao ser detentora de 100% do capital da Palmela 

Desporto e diz-se em cima que a imposição da lei n.º 2/07 é aos Municípios que tenham 

capital em entidades do sector empresarial local.  

 Curioso é que, logo a seguir, existe uma proposta da ADREPAL que também é uma 

empresa à qual a Câmara de Palmela aderiu. Tendo isto em conta se calhar não é só pela 

Palmela Desporto mas é também por outras entidades e outras empresas, nomeadamente 

a ADREPAL Lda., que tanto quanto sabe é uma empresa de sector empresarial local. 

 Por outro lado diz que, e todos os Srs. vereadores sabem quais são as suas  duvidas 

em relação à eficácia e ao funcionamento da Palmela Desporto, se de facto é só em 

relação à Palmela Desporto então a Palmela Desporto já fica neste momento mais cara 

16,800,00€ (Dezasseis mil e oitocentos euros), porque tem que se pagar também ao 

revisor.  

 Outra questão que lhe causa impressão é que, efectivamente, esta lei e de 15 de 

Janeiro. Sendo de 15 de Janeiro já deviria ter sido aprovada esta questão há mais tempo e 

se tivesse sido aprovada há mais tempo, já deviria ter sido entregue o relatório semestral 

de 2007, o que não aconteceu. 

 Por último, consultada a documentação verifica, e desde já afirma porque está i bem 

expresso, que é o Sr. Lino Correia quem faz o preço mais barato. Por coincidência o Sr. 

Lino António Correia é o ROC da Palmela Desporto, pelo que pergunta se não haverá aqui 

um problema de incompatibilidade legal uma vez que o ROC que verifica as contas de uma 

empresa municipal vai a seguir verificar as contas do Município. Caso exista alguma 

incompatibilidade legal pretende saber como é que a Câmara pensa resolver este assunto. 

 Em relação às questões colocadas pelo Sr. vereador José Braz Pinto o Sr. 

vereador Adilo Costa refere que em relação à data que a proposta aparece para 

deliberação não é muito relevante até porque muitos municípios só agora estão também a 

apresentar as suas propostas. Como é uma matéria nova tem havido contacto com um 

conjunto de municípios para troca de informações de modo a dotar este procedimento de 

alguma credibilidade. O apresentar-se em Agosto, em Julho ou até em Junho não é uma 

questão importante, o que é importante é que se vai ter um Auditor Externo. 

 Em relação ao sector empresarial local estipula também um outro documento que foi 

aprovado ao mesmo tempo, Lei n.º 53F/2006 de 29 de Dezembro, que no seu art.º 2º. diz 

que: “ O sector empresarial local integra as empresas municipais, intermunicipais e 
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metropolitanas, doravante denominadas «empresas».”esta definição é do sector 

empresarial local ficando de fora a questão da ADREPAL. Diz ainda que: “ As sociedades 

comerciais controladas conjuntamente por diversas entidades públicas integram-se no 

sector empresarial da entidade que, no conjunto das participações do sector público, seja 

titular da maior participação.”  

 Em relação à escolha do Sr. Lino Correia, e como está plasmado na proposta, tem a 

ver com o menor preço proposto. Em relação aos outros concorrentes temos uma 

sociedade, como a BDO, com quem já trabalhamos. Todos eles, não excluindo nenhum, 

nos merecem a maior respeitabilidade. 

 Quanto à questão da incompatibilidade não existe na lei das finanças locais qualquer 

incompatibilidade, no facto dor ROC de uma empresa municipal, neste caso da Palmela 

Desporto, ser o auditor externo da própria Autarquia. Não há nenhuma incompatibilidade, 

poderá haver até uma vantagem, mas isso é meramente casual porque esse não foi o 

critério de escolha, porque o auditor vai ter maior facilidade ao conhecer as entidades em 

fazer a consolidação de contas que é obrigatório. Por fim queria dar o exemplo das CGPS, 

que tem o mesmo auditor para todas as empresas uma vez que acharam ser mais 

vantajoso. 

 O Sr. vereador José Braz Pinto diz que não é advogado, mas confessa que não 

está nada de acordo com isso. Quando diz que são todas as empresas, são todas as 

empresas. Aqui é diferente, o mesmo ROC trabalha para uma empresa e para o dono da 

empresa e depois vai fiscalizar o seu próprio trabalho, porque o ROC quando está na 

Palmela Desporto está a fiscalizar um trabalho e faz uma fiscalização e depois quando 

vem para a Câmara vai fiscalizar o que ele fiscalizou. E isto é a mesma coisa por exemplo 

que os seus colegas Vereadores que são dos Bombeiros, estarem a votar sobre a 

empresa na qual têm interesses e na qual têm qualquer vinculo que lhes dá uma 

participação também nessa empresa. Há inúmeros casos na legislação que podem ser 

similares para esta incompatibilidade.  Apesar dos esclarecimentos continuam a ter 

seriíssimas dúvidas sobre a incompatibilidade legal deste ROC. Quanto a eles esse 

aspecto não inviabiliza que se aprove esta proposta, pode é inviabilizar que no futuro se 

aceite que o ROC da Palmela Desporto continua a ser o Sr. Lino Correia. 

 Termina dizendo que não é impeditivo que se aprove a proposta, continuam com 

seríssimas dúvidas legais e gostariam muito que a proposta fosse acompanhada por um 

estudo legal sobre o assunto.  

 Em resposta à questão da incompatibilidade colocada pelo Sr. vereador José Braz 

Pinto a Sra. Presidente refere que Gabinete Jurídico foi consultado sobre esta questão. 

Não é em vão que a legislação é clara relativamente a uma serie de áreas como é o 

exemplo referido pelo Sr. vereador relativamente ao facto de se ser membro de um 

executivo municipal ou membro de uma direcção duma associação, ou de uma 
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colectividade, e participar em votações na Câmara Municipal, de proposta que lhes digam 

respeito. Há uma série de áreas em que realmente se definem incompatibilidades e a 

impossibilidade de se acumular. Não é definida nenhuma incompatibilidade para esta área 

em concreto. A Divisão Jurídica foi consultada e entende que não há nenhuma 

incompatibilidade. Pode-se ter e dar todas as opiniões que se quiser, mas não há nada 

que diga o contrário. 

 O Sr. vereador Adilo Costa diz que haveria motivo de reclamação do ROC 

proposto, se a adjudicação não lhe fosse feita, pois o único critério de adjudicação era o do 

preço, e ele apresentou o preço mais baixo. 

 Termina dizendo que é uma situação para dois anos que vai ter o crivo da Câmara, e 

vai sobretudo ter o crivo da Assembleia Municipal. Será uma experiência  e não ter auditor 

externo é que seria ilegal. 

 

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

 
2 – ADREPAL, Ld.ª – Proposta de suprimentos: 
 
PROPOSTA N.º 2/DAF/17-2007: 
 

«A ADREPAL, Ldª é uma sociedade constituída pela Câmara Municipal de Palmela, 

ADREPES e Sebastião Fortuna, com o objectivo principal de contribuir para salvaguardar e 

valorizar o importante equipamento cultural, educativo e turístico que é o Fortuna Artes e 

Ofícios, que vivia um período de pesadas dificuldades económicas e financeiras. 

O primeiro ano e meio de actividade da ADREPAL foi ocupado fundamentalmente 

com a regularização de todos os aspectos da situação financeira e jurídica da empresa e 

do seu património, com destaque para a situação dos dezoito trabalhadores e para as 

situações pendentes com Finanças e Segurança Social. 

Não foi possível compatibilizar esta prioridade (regularização da situação da 

empresa) com o imediato relançamento económico do projecto, pelo que no ano de 2006 a 

empresa teve um resultado negativo de cerca de 200 mil euros, situação que está a ser 

alterada positivamente já em 2007. 

Assim, no quadro de um conjunto de medidas para o relançamento da actividade do 

Fortuna Artes e Ofícios como um equipamento cultural, educativo e turístico de referência 

para a Península de Setúbal, o concelho de Palmela e a freguesia de Quinta do Anjo, a 

Gerência ADREPAL deliberou no passado dia 16 de Julho o estabelecimento de contratos 

de suprimentos com base nos Artigos 243.º, 244.º e 245.º do Código das Sociedades 

Comerciais, num total de 80.000,00 euros, a realizar entre 16 de Julho e 31 de Dezembro. 
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De acordo com a proposta e a situação accionista, o Município de Palmela deverá 

realizar 40.000,00 € (quarenta mil euros) de suprimento, a serem reembolsados no prazo 

de um ano. 

Assim, nos termos da alínea j) do n.º 2, 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, propõe-se que o Município 

participe no processo de entrada imediata de suprimentos na ADREPAL, LD.ª, proposto 

pela Gerência da sociedade, no montante de 40.000,00 € (quarenta mil euros), nos termos 

e condições da minuta do contrato, que se anexa.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

O Sr. vereador Braz Pinto diz que ao analisar a proposta verifica que a ADREPAL, 

ainda não conseguiu equilibrar a Fortuna Artes e Ofícios e não sabe se algum dia a 

equilibrará. Provavelmente dever-se-ia ter feito uma reestruturação que conduzisse a um 

saneamento financeiro, reduzindo as despesas e procurando aumentar as receitas. Tal 

facto não se verificou e o presente suprimento diz que: “… a empresa não foi possível 

compatibilizar isto e vamos ter aqui um suprimento para dinamizar a Fortuna Artes e 

Ofícios.”. Mais atrás diz que: “… o suprimento é para proceder ao pagamento de salários, 

subsídios de férias, pagamentos de Segurança Social, responsabilidades mensais com a 

Caixa Crédito Agrícola e fornecedores urgentes.” o que significa que este suprimento, é 

fundamentalmente quase para gastos correntes.  Temendo que este suprimento não 

resolva o desequilíbrio estrutural da empresa, vão estar atentos ao próximo ano tanto mais 

que se diz na proposta que em 2007 a tendência já está invertida.  

Quando estavam a analisar a constituição do Gabinete Técnico Florestal disse que 

as despesas eram todas suportadas por Palmela. De facto a Câmara de Palmela tem a 

sina de se associar a empresas que são falidas, é a CDR que levou um suprimento de 

50,000,00€ (cinquenta mil euros), agora é a ADREPAL que tem que levar um suprimento 

de 40,000,00€ (quarenta mil euros) e já lá vão 90 mil e não sabe se isto fica assim. É uma 

triste sina da Câmara de Palmela ter de ficar com as maiores despesas, ter de ficar com 

entidades que, mais ou menos, não conseguem sair da lama.  

Deste modo pergunta se as Colectividades de Palmela ficassem mal nas suas 

contas, não conseguissem pagar e desatassem todas a pedir suprimentos à Câmara onde 

é que isto ia.  

Face a isto não admira que ás vezes veja alguma critica ás politicas do Governo, que 

são de facto muito duras e a maior parte delas muito impopulares, mas que levam a um 

saneamento financeiro das contas do país. O Governo e o Estado não podem pedir 

suprimentos aos cidadãos que têm que pagar mais impostos. 

Mais uma vez, refere que é preciso rigor e transparência orçamental que deve ser 

extensivo às empresas na qual a Câmara tem participação como é o caso desta. 
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O Sr. vereador Octávio Machado diz não haver dúvidas que existe um verdadeiro 

interesse turístico ao criar-se aquela infra-estrutura. Criou-se uma imagem de marca nos 

azulejos que, efectivamente, trouxe algo de útil.  

Tão verdadeiro como tudo isso é o peso excessivo que esta estrutura apresenta, 

porque quando se tem um défice de 200.00,00€ (duzentos mil euros), como no ano de 

2006, as preocupações têm que ser muitas.   

As expectativas em relação á inversão dos resultados no presente ano e no ano 

seguinte e que todos desejam que aconteça, o leva a votar positivamente, esta proposta. 

Dará o benefício da dúvida no sentido de verificar se todos os pressupostos que são 

referidos na proposta, e que pensa serem verdadeiros, se concretizam. 

Termina dizendo que espera que esta recuperação se realize e se efective, porque a 

concretizar-se seria uma mais valia para o Concelho de Palmela. 

O Sr. vereador Adilo Costa pensa que ninguém tem dúvidas sobre a importância 

que a Fortuna Artes e Ofícios tem como equipamento turístico, cultural e educativo, não só 

para a Quinta do Anjo como para a região de Setúbal. Foi esta importância que norteou a 

Autarquia na constituição da ADREPAL. Na altura até houve outras Autarquias que 

pensaram se deveriam ou não participar. Contudo, considerou-se este era um assunto 

predominantemente concelhio e fez-se uma parceria com a ADREPES. 

O activo desta empresa é um activo de 1,8 milhões de euros, apesar da situação 

difícil de tesouraria, que não se quer omitir.  

Todos sabem que os bancos não emprestam dinheiro a ninguém sem algumas 

garantias. Neste momento já pode dizer publicamente que a Caixa Geral de Depósitos vai 

emprestar dinheiro para resolver estes problemas de tesouraria, mas fundamentalmente 

para resolver os problemas estruturais. 

Percebe perfeitamente aquilo que o Sr. vereador Octávio Machado diz quando refere 

dar o benefício da dúvida. Colocam-se questões de natureza comercial, de 

desenvolvimento das componentes turísticas e educacionais a que a ADREPAL tem que 

saber responder.  

 Os 40.000,00€ (quarenta mil euros) destes suprimentos que depois serão 

devolvidos, funcionam para resolver os problemas de tesouraria a curto prazo enquanto 

não se concretiza a operação de crédito com o banco.  

Para inverter essa situação existe um modelo de desenvolvimento para a ADREPAL. 

É nessa base que todos estão a trabalhar e que acredita ser possível concretizar.          
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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. 

Os Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de Sousa apresentam a 
declaração de voto que se transcreve: 

 
DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S.: 
 
“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se por entenderem 

não ser correcto a Câmara comprometer-se nos suprimentos agora propostos e que se 

destinam a pagamentos de despesas correntes da ADREPAL que, no passado ano, teve 

um resultado negativo de 200.000 euros.” 

 

DIVISÃO DE FINANÇAS E APROVISIONAMENTO: 
 
Fornecimento de refeições em estabelecimento de educação do 1.º ciclo do 

ensino básico e pré-escolar da rede pública: 
 
PROPOSTA N.º 1/DAF-DFA/17-2007: 
ASSUNTO: Adjudicação: 
 

 «Em reunião de Câmara de 2007.06.06 foi aprovada a abertura do concurso público 

.para “Fornecimento de refeições em estabelecimentos de educação do 1.º ciclo do ensino 

básico e pré-escolar da rede pública,” e respectivos programa e caderno de encargos. 

No âmbito do concurso foram recepcionadas três (3) propostas, tendo as mesmas 

sido admitidas a concurso: 

− Uniself – Gestão e Exploração de Restaurantes de Empresas, Ld.ª; 

− Solnave – Restaurantes e Alimentação, SA; 

− Nordigal – Indústria de Transformação Alimentar, SA 

De acordo com o estipulado no ponto 6.3 do Programa do concurso o critério de 

adjudicação é o do mais baixo preço. 

A proposta de preço de cada concorrente é a seguinte: 

− Uniself – Gestão e Exploração de Restaurantes de Empresas, Lda : € 554.740,93 + 

IVA; 

− Solnave – Restaurantes e Alimentação, SA: € 567.533,61 + IVA; 

− Nordigal – Indústria de Transformação Alimentar, SA: € 683.695,46 + IVA. 
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Assim, nos termos do n.º 2, do art.º 109.º, do decreto-lei 197/99, de 8 de Junho, 

conjugado com a 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/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se a adjudicação do fornecimento 

das refeições para o ano lectivo 2007/2008, num total previsto de 331.891 refeições, à 

firma Uniself – Gestão e Exploração de Restaurantes de Empresas, Ld.ª, pelo valor de € 

554.740,93 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta euros e noventa e 

três cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal de 12%, no montante de € 66.568,91 

(sessenta e seis mil, quinhentos e sessenta e oito euros e noventa e um cêntimos), o que 

perfaz um total de € 621.309,84 (seiscentos e vinte e um mil, trezentos e nove euros e 

oitenta e quatro cêntimos), por apresentar o mais baixo preço. 

Propõe-se, igualmente, de acordo com o estipulado no n.º 4, do artigo 108.º, do 

decreto-lei 197/99, de 8 de Junho, a dispensa da audiência prévia dado o critério de 

adjudicação ser unicamente o do mais baixo preço e nenhuma proposta ter sido 

considerada inaceitável.» 

 

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

 

Atribuição de apoio financeiro: 
 
PROPOSTA N.º 1/DCD-DAC/17-2007: 
ASSUNTO: Festa da Escudeira: 
REQUERENTE: Associação Nossa Senhora da Escudeira: 
 
«As Festas em Honra de Nossa Senhora da Escudeira são uma das mais antigas 

manifestações festivas do nosso concelho. 

Decorrendo num dos locais emblemáticos do nosso concelho, o Vale dos Barris, este 

espaço é durante os três dias de festa palco de manifestações culturais e religiosas às 

quais afluem maioritariamente as populações de Palmela e Quinta do Anjo que ali revivem 

e partilham experiências de outros tempos onde o vale era o local de trabalho de 

referência para estas populações. 
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A manutenção desta tradição tem sido possível graças ao esforço de muitos 

populares, que agora constituídos em associação, procuram assegurar a continuidade da 

tradição local. 

Estas iniciativas comportam custos de organização e programação significativos; o 

apoio municipal às festas é de grande importância para a sua concretização e representa 

um contributo à sua realização. 

Assim, propõe-se, de acordo com a alínea b) do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei 169/99, 

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

apoio financeiro à Associação Nossa Senhora da Escudeira, no valor global de € 750 

(setecentos e cinquenta euros), como comparticipação municipal à realização das Festas 

de 2007.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

O Sr. vereador Braz Pinto que diz concordar, em absoluto, com a atribuição do 

subsídio à Escudeira até porque a festa é muito bonita e tem lá umas boas cavalhadas. 

 Agora isto é mais do mesmo, isto é chover no molhado porque o subsídio está a ser 

dado e as festas já passaram à 15 dias ou três semanas. Convinha que estes subsídios 

em vez de serem dados retroactivamente fossem dados na altura em que eles são mais 

precisos. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que não é desculpa que concorda com essa 

questão, mas que muitas vezes a apresentação das propostas é feita por pessoas que 

trabalham, quase que de sol a sol sendo difícil conciliar tudo.  

As pessoas que fazem as festas fazem-no com grande sacrifício e espera que as 

gerações mais novas peguem naquela festa e dêem continuação à mesma. 

O Sr. vereador Octávio Machado agarra a preocupação do Sr. vereador Adilo 

Costa, dizendo que é uma realidade que aquela é uma zona emblemática onde as festas 

são ainda vividas com muito entusiasmo e promovidas por pessoas com alguma idade. 

São eles que as organizam, durante muitos anos, e é evidente que precisam de 

renovação.  

Seria bom que estes pequenos momentos, que se transformam em grandes 

momentos, e que têm uma procura enorme tenham continuidade porque a nossa 

identidade está nestas tradições pequenas ou grandes. 

 

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

 
IX.II. – DIVISÃO DE DESPORTO: 
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Pelo Sr. vereador Adilo Costa foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

Atribuição de apoio financeiro: 
 
PROPOSTA N.º 1/DCD-DD/17-2007: 
ASSUNTO: No âmbito do Programa de Desenvolvimento do Basquetebol: 
REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 
 
«O Clube Desportivo Pinhalnovense e o Clube Juventude de Palmela são, desde o 

início do Programa de Desenvolvimento do Basquetebol no Concelho de Palmela, em 

1995, as principais entidades dinamizadoras desta modalidade desportiva, sendo bastante 

relevante o seu contributo para o desenvolvimento do desporto, em especial, do 

Basquetebol.  

Mais recentemente, o Quintajense Futebol Clube iniciou também a prática desta 

modalidade contribuindo para o aumento do número de praticantes e para a criação de um 

novo pólo de desenvolvimento da modalidade, sendo o único clube que possui com a 

autarquia, um protocolo de cooperação no âmbito deste Programa. 

O mês de Agosto é, por norma, o período em que é necessário realizar diversas 

despesas de carácter administrativo e organizativo nos clubes que participam nas 

competições oficiais, pelo que tem sido hábito atribuírem-se apoios financeiros no âmbito 

deste Programa, neste momento, de modo a permitir aos clubes garantirem o 

preenchimento dos requisitos indispensáveis à participação nos quadros competitivos. 

Estes serão os primeiros apoios relativos aos planos de actividades da época desportiva 

de 2007/2008. Perspectiva-se a participação das seguintes equipas: Seniores masculinos 

– Clube Desportivo Pinhalnovense e Quintajense Futebol Clube (com duas equipas, 

participando uma no INATEL); Juniores, Cadetes e Iniciados masculinos – Clube 

Desportivo Pinhalnovense; Cadetes e Iniciados femininos – Clube Desportivo 

Pinhalnovense e Clube Juventude de Palmela; Escola de Mini-Basquetebol – Quintajense 

Futebol Clube. Em conjunto, teremos 11 equipas e cerca de 150 praticantes. 

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

Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo e em conformidade com a alínea b), 

do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição das seguintes 

comparticipações financeiras no valor total de € 8.100 (oito mil e cem euros), que 

constituem a primeira parte dos apoios relativos à época desportiva de 2007/2008 para 

cumprimento dos respectivos planos de actividade: 

- Clube Desportivo Pinhalnovense – 5.300 € 

- Clube Juventude de Palmela – 1.200 € 
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- Quintajense Futebol Clube – 1.600 €.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

  O Sr. vereador José Carlos Sousa que apresentou duas notas prévias. 

- No protocolo que está em vigor com o Clube Desportivo Pinhalnovense para a 

prática do basquetebol há referência a cinco equipas federadas. Na proposta agora 

apresentada são apresentadas seis. Gostaria de saber a razão.  

- Não tem em sua posse nenhum protocolo com o Quintajense, pelo que conclui pela 

não existência de nenhum protocolo com o Quintajense. Apenas têm um protocolo com o 

Valdera que não aparece nesta proposta. 

- O Clube Juventude de Palmela tem duas equipas, o Quintajense tem três e o 

Pinhalnovense tem seis mas o protocolo fala em cinco. 

A dúvida reside em não conseguir perceber como é feita a contabilização das verbas 

que são distribuídas.  

O Sr. vereador Adilo diz que, com toda a honestidade, não tem neste momento 

consigo elementos que possam referir se são seis ou cinco equipas pelo que solicita ajuda 

à Sra. vereadora Adília Candeias que tem mais experiência na área. 

A Sra. vereadora Adília Candeias refere que tem de haver protocolos com o 

Pinhalnovense e Quintajense para a utilização dos espaços. Pensa que o facto de no ano 

anterior não haver protocolo com o Quintajense, era porque este clube utilizava o seu 

pavilhão. Neste momento existe o problema que todos conhecem, pelo que um dia todos 

em conjunto terão que trabalhar no sentido de exigir um novo pavilhão para o Quintajense.  

O Sr. vereador Adilo Costa diz que se irá informar mais pormenorizadamente sobre 

esta questão dos protocolos do basquetebol e que posteriormente informará o Sr. vereador 

José Carlos Sousa. 

     

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

 
PROPOSTA N.º 2/DCD-DD/17-2007: 
ASSUNTO: Apoio financeiro aos Clubes com Futebol: 
REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 
 

«A Câmara Municipal de Palmela manteve, entre 2000 e 2006, um modelo de 

relacionamento institucional com o Clube Desportivo Pinhalnovense e o Palmelense 

Futebol Clube, assente no estabelecimento de Contratos-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo. O mesmo modelo foi adoptado com o Quintajense Futebol Clube entre 2006 e 

2007. 
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No quadro da avaliação positiva feita por todas as entidades em relação aos 

anteriores contratos-programa, mantém-se a intenção de todas as partes de continuação 

destas parcerias. 

As propostas de contratos-programa para as próximas épocas desportivas de 

2007/2008 e 2008/2009, a submeter em breve à decisão da Câmara Municipal de Palmela, 

estão na fase final da sua elaboração. No entanto, face às exigências do calendário oficial 

de competições, que implica despesas avultadas com inscrição de equipas e jogadores até 

final de Agosto, é solicitado à Autarquia que atribua uma primeira prestação do seu apoio 

aos clubes que virão a ser abrangidos pelos novos Contratos-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo. De igual modo, em relação aos outros dois clubes que irão 

participar nas competições oficiais da Associação de Futebol de Setúbal – Botafogo 

Futebol Clube e Grupo Desportivo de Lagameças, cujas equipas de seniores ascenderam 

à primeira divisão distrital – se coloca a mesma situação. 

Considerando também que é imperioso cumprir os requisitos impostos pela 

Federação Portuguesa de Futebol e pela Associação de Futebol de Setúbal, para que os 

clubes possam participar nas respectivas competições, três destes clubes realizaram 

recentemente ou estão em vias de concretizar, diversas obras de beneficiação das suas 

instalações desportivas, designadamente o Botafogo Futebol Clube, através da construção 

de novos bancos para suplentes e remodelação das canalizações do campo de futebol, o 

Clube Desportivo Pinhalnovense, através da remodelação do piso de relva sintética e o 

Grupo Desportivo de Lagameças, através da colocação de um novo piso de terra batida no 

campo de futebol. 

Neste sentido, propõe-se, de acordo com os critérios gerais e específicos definidos 

nos artigos 7.º e 9.º do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo e em 

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

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

atribuição das seguintes comparticipações financeiras, que perfazem um total de 102.000 

€ (cento e dois mil euros) e constituem a primeira parte dos apoios totais a atribuir na 

época desportiva de 2007/2008, no caso dos apoios ao plano de actividades: 

CLUBE Apoio para 

ACTIVIDADES 

Apoio para OBRAS TOTAIS 

Botafogo Futebol 

Clube 

5.000 4.000 9.000 

Clube Desportivo 

Pinhalnovense 

35.000 22.000 57.000 

Grupo Desportivo de 

Lagameças 

6.000 4.000 10.000 

Palmelense Futebol 20.000 0 20.000 
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Clube 

Quintajense Futebol 

Clube 

6.000 0 6.000 

TOTAIS 

 

72.000 30.000 102.000 

 

 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que pela primeira vez, e isto acontece também no 

Distrito, temos um clube na 2ª Divisão Nacional, já tínhamos o Pinhalnovense bem 

destacado, mas temos também o Palmelense, o Botafogo, o Grupo Desportivo de 

Lagameças e o Quintajense, todos eles na 1.ª Distrital. 

 

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

minuta. 

 

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 
 

 

1. Sra. D. Maria Conceição Chula: 

Diz que o assunto que a trouxe a esta reunião não foi debatido na mesma, mas tem 

a ver com um separador central que foi colocado na zona da Breijoeira, na Estrada 

Moita/Palmela ao km n.º 379-2 impedindo o livre acesso à azinhaga que dá acesso a uma 

propriedade dos seus pais e de outros proprietários. 

Refere que entregou, em mão, uma carta dirigida à Sra. Presidente da Câmara no 

dia 29 de Junho de 2007 a expor a situação e que ainda não obteve resposta. 

Vindo no sentido Moita/Palmela não é possível entrar na Azinhaga dos Camponeses 

da Breijoeira por causa da colocação do separador central e da existência de um traço 

contínuo. Para efectuar essa manobra, legalmente, têm que se vir a Palmela que é a 

rotunda mais próxima. Saindo da Azinhaga da Breijoeira para voltar para Palmela têm que 

ir á rotunda do Modelo para fazer a manobra legal.  

Foram já pedidos esclarecimentos à Câmara Municipal da Moita que diz nada ter a 

haver com o assunto e que o mesmo deve ser tratado com a Câmara de Palmela. 

Este separador foi efectuado para favorecer o acesso à AUGI da Bela Vista, que se 

encontra situada num antigo pinhal que era centenário. Esse separador foi feito para fazer 

uma via de abrandamento e outra de aceleração para favorecer a entrada e saída dessa 

AUGI. 

Gostava de ser esclarecida se, e pede desculpa pela sua ignorância, é possível para 

favorecerem uma AUGI desfavorecerem uma Azinhaga centenária. Refere que a 
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propriedade que lá está já é de família e tem muito mais de 150 ou 200 anos. 

Desfavorecem-se os proprietários duma Azinhaga centenária para favorecer uma AUGI, 

apesar de nada ter contra a AUGI não gostaria de ver prejudicados os seus interesses. 

 

2. Sra. D. Maria Teresa Domingues Silva: 
O assunto que vem expor não tem a ver com o assunto anterior mas sim com o 

alargamento da EN 379-2, ao km n.º 9,07, e tem em seu poder um documento que 

posteriormente irá entregar á Sra. Presidente da Câmara. 

Refere que já foram feitas diligencias, uma no dia 01 de Agosto de 2007, não tendo 

ainda obtido resposta, e uma exposição no dia 25 de Julho deste ano. 

A propriedade em causa é dos seus familiares. Trata-se de uma propriedade 

centenária, bem como toda aquela área como a fazenda da senhora que a antecedeu. Era 

tudo da mesma família, e ao longo dos anos toda essa área ficou para os herdeiros e foi 

dividida em parcelas. A sua propriedade confina com a EN e com o limite do Concelho da 

Moita.  

Em Agosto de 2006 quando se deslocou á propriedade, deparou que tinha uma fatia 

a menos, tenho tudo documentado fotograficamente que vai fazer chegar á Sra. Presidente 

que pensa que já deve ter uma noção deste caso.  Desde Agosto de 2006, foram 

confrontados com a invasão e ocupação da propriedade em questão e em consequência 

da terraplanagem executada pela AUGI do extremo norte de Palmela/Bela Vista, cujo 

processo de licenciamento pensa ser o L-35/95 que corre aqui na Câmara de Palmela. 

Verificaram que o marco que tinham colocado há relativamente pouco tempo, visto que já 

tinham sido expropriados pelas Estradas de Portugal por causa daquele acesso por cima 

da linha, tinha sido arrancado. Houve uma terraplanagem que levou uma fatia e toda essa 

fatia do que restou estava demarcada com estacas espetadas. De imediato pediram a um 

topografo, o mesmo que fez um levantamento quando foram expropriados palas EP, que 

fizesse o levantamento e colocasse o marco visto que foi ele que foi lá colocar o outro e 

sabia o local porque tinha digitalizado todo o levantamento pelo foi muito simples e foi só 

colocar o marco no local. A área foi de setecentos e tal metros, mas já descontando 

limitaram a 600m2. 

Em Agosto de 2006 contactaram por escrito, com carta registada e aviso de 

recepção, a comissão da AUGI do extremo norte Palmela informando que o terreno tinha 

proprietários, identificando-os e fornecendo os contactos. Nunca obtiveram qualquer 

contacto por parte da AUGI.  

Em Outubro de 2006 deslocaram-se à empresa que lhes disse que quem estava a 

fazer aquele loteamento era a AUGI e a SADOVIA era a empresa que estava a tratar do 

loteamento e agendaram um pedido de reunião com a AUGI.  
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Em meados de Novembro de 2006, em resultado da insistência, foram recebidos 

pelo Sr. Mário Pereira, representante da SADOVIA, a quem deram conhecimento da carta 

que tinha sido enviada à AUGI em Agosto de 2006 e também entregaram o levantamento 

topográfico da área ocupada.  

Em meados de Dezembro de 2006, receberam então uma carta da comissão de 

administração da AUGI/Bela Vista dizendo que aceitavam entrar em negociações mas 

omitem e não confirmam que a área foi aquela, simplesmente omitem e nem propõem 

outro tipo de solução. A AUGI não propõe outra área portanto, não diz nada. 

Além disso pediram que fosse reposto o acesso que tinham a essa parte da fazenda, 

porque com esta obra só de helicóptero é que conseguiam lá chegar porque deixaram de 

ter qualquer acesso àquela fazenda. Pediram que fosse reposto o acesso existente pela 

EN 379-2 e que alcatroassem o acesso, mas eles disseram que isso não faziam. Pediram 

igualmente que fosse feito o encaminhamento das águas pluviais porque estão a escorrer 

para a estrada e vão arrastar todos os detritos podendo provocar acidentes e outros 

problemas.  

Estes foram os contactos com a AUGI em 2006. Em 2007 continuaram com o 

problema por resolver precisamente do mesmo modo. 

Em 31 de Julho de 2007 tiveram conhecimento que em meados Julho de 2006 foi 

emitido pela entidade Estradas de Portugal um diploma de licença de alvará em nome da 

AUGI do extremo norte de Palmela/Bela Vista que autorizava o alargamento da EN 379-2 

ao km n.º 9,07. Foram ás Estradas de Portugal ver os projectos, tarefa que foi sempre 

dificílima. Aos projectos a que tiveram acesso, e que a AUGI apresentou, é totalmente 

omitida a existência de qualquer propriedade naquela zona. Não existe, está em branco, e 

nas plantas não existe e pertence ao Concelho da Moita. Toda aquela área 

intervencionada pela AUGI para o seu acesso está no Concelho de Palmela e também no 

Concelho da Moita, atinge a sua fazenda. As obras foram iniciadas, e é omitida em todos 

os projectos das Estradas de Portugal e numa parte do que viu aqui na Câmara de 

Palmela. A situação é que está um alvará emitido pelas Estradas de Portugal, estão a 

decorrer obras, que não quiseram embargar porque de boa fé pensaram que isto tudo se 

podia resolver. Foi-lhes dito que sim e têm estado a perceber que não é possível, pois 

recusam-se a fazer os acessos. Foram construídas valetas que impedem o acesso de 

qualquer carro. Esse acesso tem que ser reposto mas, a AUGI continua de forma 

intencional a agir da mesma maneira e a não querer resolver a situação. 

A Sra. Presidente diz que sem prejuízo daquilo que a Sra. queira dizer mais, já 

perceberam qual é o problema que tem que a ver com as obras de urbanização da AUGI 

da Quinta da Bela Vista. Não sabe se tem mais dados diferentes que queira introduzir, 

senão tem duas coisas muito simples para dizer sobre isso. 
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Trata-se de um processo muito complexo, e é sobretudo muito complexo porque 

entre outras razões, tem duvidas que se resolva em sede da Câmara Municipal. Existe um 

problema claro relativamente á delimitação de propriedades, pelo que os lesados, em 

primeiro lugar, terão de fazer prova da sua propriedade. Em relação à prova pode faze-la á 

Câmara de Palmela apenas para se poder confrontar com igual prova de propriedade que 

a AUGI faz relativamente ao seu terreno. A única coisa que se pode fazer é avaliar se 

realmente existe alguma interferência do desenho da AUGI em terrenos alheios. Se existir 

esse conflito a Câmara pode, naturalmente, não aprovar enquanto não vir deslindado este 

assunto. Pessoalmente pensa que, com o tempo todo decorrido já deveriam ter recorrido 

ao tribunal que é o único que tem competência, nomeadamente, para embargar as obras. 

A Sra. Maria Teresa Domingues Silva refere que no dia 13 de Junho, em 

deslocação ao local com o advogado, verificaram que as obras da realização da estrada e 

o alcatroamento estavam a decorrer sem autorização nenhuma. Na altura deslocaram-se 

ao estaleiro da SADOVIA e disseram ao Dr. Miguel Maldonado que parassem a obra e 

negociassem, ao qual foi dito que sim. No dia seguinte a estrada estava acabada. 

Chamaram a GNR que identificou as pessoas no local. 

 Em relação aquilo que a Sra. Presidente disse, acrescenta que já enviaram os 

documentos e a planta do cadastro da sua propriedade identificada com o artigo, secção e 

todos os restantes elementos.  

Relativamente a ir para tribunal pensam que era só gastarem dinheiro para resolver 

uma ilegalidade. Não sabe agora o que é que a Câmara de Palmela pode fazer ao tomar 

conhecimento de uma ilegalidade deste género ao aprovar o loteamento. 

 

A Sra. Presidente diz que a Câmara nada tem que prove que há uma ilegalidade. 

Provavelmente a AUGI faz apresentação de documentos que delimitam a sua propriedade 

e faz prova dum terreno que é propriedade da AUGI, ou seja daquele conjunto de 

proprietários. Havendo alguma divergência quanto aos limites da propriedade não é nesta 

sede, na sede da Câmara Municipal, que essa divergência se pode resolver.  

Entretanto é com base nas plantas apresentadas pela AUGI junto das Estradas de 

Portugal que é feito o projecto que foi desenvolvido na Estrada Nacional. Mais uma vez a 

Câmara Municipal nada tem a dizer sobre este assunto. Por isso é sua opinião que este 

problema tem de facto como sede mais directa os tribunais, a não ser que façam de forma 

absolutamente irredutível e incontornável prova de que estão a ser feitas intervenções em 

terrenos que não são propriedade da AUGI. 

Termina dizendo que vai ser analisado o processo mas que desde já fica a chamada 

de atenção para que não estranhem que haja uma resposta da Câmara a dizer que o 

assunto tenha que ser dirimido em tribunal.                  
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Acta n.º 17/2007 
Reunião de 22 de Agosto de 2007 

           

X – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 
 Cerca das vinte horas e trinta e cinco minutos, a Sr.ª Presidente declarou encerrada 

a reunião, da qual se lavrou a presente acta, que eu, José Manuel Monteiro, Director do 

Departamento de Administração e Finanças, redigi e também assino. 

 

A Presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

O Director do Departamento 

 

José Manuel Monteiro 
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