
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 03/2007: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO 

DE 2007: 

 No dia sete de Fevereiro de dois mil e sete, pelas dezassete horas e trinta minutos, 

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

Câmara Municipal, sob a Presidência de Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, Presidente, 

encontrando-se presentes os Vereadores Adília Maria Prates Candeias, José Justiniano 

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

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

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª PRESIDENTE: 

1. Reunião extraordinária da Câmara Municipal: 

A Sr.ª Presidente informa que se irá realizar no próximo dia 14 de Fevereiro, às 

15,00 horas uma reunião extraordinária. 

Esta reunião terá uma ordem de trabalhos específica, nomeadamente, a proposta da 

nova Estrutura Orgânica e o respectivo Quadro de Pessoal, entre outras propostas que 

sejam identificadas como urgentes. 

  

2. 79.º Aniversário da elevação de Quinta do Anjo e Pinhal Novo a freguesias: 

A Sr.ª Presidente refere que hoje, dia 07 de Fevereiro, passam exactamente 79 

anos sobre a elevação de Pinhal Novo e de Quinta do Anjo a freguesias. 

Envia uma saudação aos Munícipes e Fregueses destas duas freguesias, bem como 

aos Autarcas. 

Na próxima sexta-feira, dia 09.Fevereiro, a Junta de Freguesia de Pinhal Novo vai 

celebrar este facto com uma sessão solene. 
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INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

1. Assuntos abordados em reunião de Câmara: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto saúda a Sr.ª Presidente, Vereadores, Técnicos, 

Comunicação Social e Público presente. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que nas reuniões de Câmara são abordados 

alguns assuntos, que a maioria do Executivo se compromete a responder posteriormente, 

mas que sucede essa informação se perder. Como exemplo: 

- Na reunião de 10 de Janeiro último, levantou uma questão relacionada com a 

possível futura Casa de Repouso do Poceirão, ao que o Sr. Vereador José Charneira 

respondeu que lhe daria o ponto de situação do processo numa próxima reunião, o que 

ainda não aconteceu. 

- Na reunião de 20.Dez.2006, a propósito de uma hipoteca que foi cancelada 

passados 17 anos e os Vereadores do P.S. contestaram esta situação, a Sr.ª Presidente 

comprometeu-se a que fosse feito o levantamento do número de hipotecas existentes a 

favor da Câmara. Até ao momento continua a aguardar por essa informação.  

Faz votos para que o Público obtenha resposta às questões que coloca à Câmara. 

 

2. Publicação de Avisos da Câmara Municipal em jornais: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere-se à necessidade de economizar nas 

publicações inseridas em jornais. 

Constata que no último jornal do Pinhal Novo vêm publicados dois anúncios que se 

repetem acerca do Referendo Nacional. Um anúncio, refere-se a todas as secções de voto 

e, um outro, refere-se só às secções de voto do Pinhal Novo. Este segundo anúncio era 

para informar que os locais das secções de voto deixaram de ser na Associação dos 

Reformados e na Associação Filarmónica União Pinhalnovense e passaram para o 

Pavilhão Desportivo Municipal. Em sua opinião seria suficiente uma chamada de atenção a 

este respeito, e talvez se poupasse ¼ de página. 

 

3. Estágios profissionais na Administração Local: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que teve conhecimento via internet do Diário 

da República, II série, n.º 7, de 10 de Janeiro, em que foi publicitada uma lista de estágios 

profissionais da Administração Local. 

Em relação à Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional de Lisboa e 

Vale do Tejo verificou que só concorreram as Câmaras de Alcochete, Barreiro, Moita, 

Montijo e Sesimbra aos estágios profissionais para bacharelato e para o nível III da 

classificação profissional. 
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Em relação a Setúbal verifica que não concorreu o Município, mas candidataram-se 

as Juntas de Freguesia de S. Julião e S. Sebastião. Em relação a Palmela não viu nada, 

nem concorreu o Município, nem as Juntas de Freguesia. Também não verificou nada 

relativamente à Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS). 

Julga que estes estágios profissionais são em grande parte suportados por fundos 

comunitários. 

Opina que estes estágios profissionais abrem a possibilidade às Autarquias Locais 

de ajudarem os recém formados a fazer os estágios profissionais e, simultaneamente, 

efectuarem alguma poupança. 

Não percebe porque é que o Município de Palmela e as Juntas de Freguesia do 

concelho não concorreram a estes estágios. 

 

4. Poupança de água: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que é necessário poupar a água. 

Apresenta a seguinte situação: em Cabeço Velhinho, na Rua Fernando Namora há 

uma boca de incêndio que serve de abastecimento a uma comunidades errantes que ali 

estacionam. Não tem nada contra a comunidade cigana, mas tendo eles direitos iguais a si 

também deverem ter deveres iguais a si. 

A Autarquia tem ali uma boca de incêndio em que se perdem milhares de metros 

cúbicos de água que não são pagos, mas que deveriam ser. 

A Câmara Municipal deve ter conhecimento desta situação, até porque, as pessoas 

com quem contactou, o informaram que já tinham escrito para a Câmara e tinham até 

tirado fotografias. 

  

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

Clube Desportivo Pinhalnovense: 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere-se à imagem que o Pinhalnovense está a 

dar para o País do Pinhal Novo e do concelho de Palmela. 

Lamenta que o jogo Pinhalnovense – Sporting não se realize no concelho de 

Palmela. 

Teve a possibilidade de, em outras ocasiões, manifestar o quão importante é de no 

concelho existir um equipamento / pavilhão que possibilite a realização de grandes jogos. 

Já o disse relativamente ao pavilhão do Quintajense.  

Faz votos para que o Pinhalnovense consiga ir o mais longe possível. 
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INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

1. Clube Desportivo Pinhalnovense: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa regista com desgosto que para assistir ao 

jogo de futebol entre Pinhalnovense – Sporting se tenha de deslocar ao Barreiro. Seria do 

seu agrado que houvesse condições para que o jogo se realizasse no concelho de 

Palmela. 

Como costuma dizer: mais vale uma má decisão do que uma não decisão. E se 

alguém decidiu assim, está bem decidido. 

 

2. Escola n.º 2 de Águas de Moura sem água: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a Escola n.º 2 de Águas de 

Moura está sem água desde segunda-feira. Gostava de saber que tipo de intervenção está 

a ser feita. 

 

Relativamente às questões colocadas no Período Antes da Ordem do Dia foram 

dadas as seguintes respostas: 

Em relação à intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa: 

O Sr. Vereador José Charneira cumprimenta os presentes. 

• Escola n.º 2 de Águas de Moura sem água – O Sr. Vereador José Charneira 

refere que não tem conhecimento da falta de água na Escola. 

Efectivamente a Simarsul está a proceder à execução do emissário e a Autarquia 

está a fazer a pavimentação do CM 1038. Não tem nota que essa situação tenha 

provocado alguma rotura. Vai averiguar o que se passa. 

Não é normal uma situação como a que descreve aconteça, até porque, quando há 

faltas de água estas são comunicadas à Câmara Municipal e os serviços actuam 

imediatamente. 

 

Em relação à intervenção do Sr. Vereador José Braz Pinto: 

• Assuntos abordados em reunião de Câmara  - A Sr.ª Presidente refere que  o 

Sr. Vereador José Braz Pinto tem razão. Por vezes sucede que a maioria do Executivo 

Municipal não traz a reunião de Câmara nem dá directamente aos Srs. Vereadores as 

respostas relativamente a alguns assuntos que são abordados. 

Em relação aos Munícipes que intervêm nas reuniões de Câmara, o Gabinete de 

Apoio à Presidência fica com o contacto dos Munícipes e marca as reuniões 

imediatamente. 
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• Estágios profissionais na Administração Local – A Sr.ª Presidente refere que 

percebe a posição do Sr. Vereador José Braz Pinto relativamente a esta matéria. A 

Câmara Municipal não tem nada contra os estágios profissionais, antes pelo contrário. 

Pontualmente tem havido a necessidade de não responder favoravelmente a tudo o que é 

pedido. Isto é, um estágio implica ter uma unidade orgânica e um quadro com 

disponibilidade e capacidade para enquadrar o estagiário, implica ter instalações, e a 

Câmara de Palmela tem estado numa fase da sua organização em que, em várias 

unidades, se considerou ser difícil continuar a responder positivamente a todos os 

estágios. Contudo, existem neste momento estagiários na Câmara Municipal em várias 

áreas. 

A Câmara Municipal não aderiu a esta leva de oportunidades que foi criada e cuja 

divulgação o Sr. Vereador José Braz Pinto enunciou. 

• Poupança de água – A Sr.ª Presidente refere tratar-se do problema da ausência 

dum ponto de abastecimento adequado na zona de Cabeço Velhinho. A comunidade que 

já é conhecida instala-se periodicamente ali e recorre à da boca de incêndio. 

Este assunto não é pacífico e já criou tensões na comunidade local. Mas é um 

assunto que a Câmara está a procurar acompanhar. 

Considera que a água é um bem fundamental para todas as pessoas e é também 

nesta perspectiva que esta situação deve ser vista. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que, relativamente a um outro acampamento, 

que era alvo de muitas reclamações, conseguiram-se alguns resultados e as situações 

melhoraram. 

 

INTERVENÇÃO DA SR.ª VEREADORA ADÍLIA CANDEIAS: 

Clube Desportivo Pinhalnovense: 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que partilha com os Srs. Vereadores e 

com os presentes a satisfação pelo facto do Pinhalnovense ir jogar contra a equipa do 

Sporting, apesar do jogo não se realizar no Pinhal Novo. O facto do Pinhalnovense ir jogar 

com o Sporting já é motivo de orgulho para todos. 

A convite do Pinhalnovense, convida os Srs. Vereadores a assistir ao jogo e a apoiar 

este Clube do concelho. 

A maioria do Executivo Municipal dentro das tarefas que tem para desenvolver vai 

procurar organizar-se para assistir ao jogo. 

A Sr.ª Presidente refere que o Executivo da Câmara Municipal junta-se para desejar 

a melhor sorte ao Pinhalnovense. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

1. No âmbito das Divisões de Loteamentos e Obras Particulares: 



Acta n.º 3/2007 

Reunião de 07 de Fevereiro de 2007 

 6 

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 22.01.2007 e 02.02.2007. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

2. No âmbito da Divisão de Gestão do Pinhal Novo: 

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 2, dos processos despachados pelo Sr. Vereador José Charneira, no 

período de 06.01.2007 e 02.02.2007. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

os dias 25.01.2007 e 06.02.2007,  foram autorizados pagamentos no, no valor de € 

909.703,52    (novecentos e nove mil setecentos e três euros e cinquenta e dois cêntimos). 

A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta acta como documento n.º 3. 

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

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

3.251.761,43  (três milhões duzentos e cinquenta e um mil setecentos e sessenta e um 

euros e quarenta e três cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 1.997.049,69 (um milhão novecentos e noventa e sete 

mil quarenta e nove euros e sessenta e nove cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – €  1.254.711,74 (um milhão duzentos e cinquenta e 

quatro mil setecentos e onze euros e setenta e quatro cêntimos). 

    

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTAS 
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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 das seguintes actas, sendo as mesmas 

assinadas pela Exm.ª. Senhora Presidente e por quem a lavrou. Foi dispensada a leitura 

das mesmas, por unanimidade, por terem sido previamente distribuídas a todos os 

membros do órgão executivo: 

• ACTA n.º 26/2006, reunião ordinária de 20.Dez.2006 – aprovada por 

unanimidade; 

• ACTA n.º 01/2007, reunião ordinária de 10.Jan.2007 – aprovada por 

unanimidade. A Sr.ª Vereadora Adília Candeias não participou na votação desta Acta, 

porque não este presente nesta reunião. 

 

      II – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

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

 

 1 – Designação de representantes na Assembleia do Agrupamento Vertical de 

Escolas de Palmela: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DEIS-DE/03-2007: 

 

 «O decreto-lei nº115 A/98, de 4 de Maio estabelece o regime de autonomia, 

administração e gestão dos estabelecimentos da educação pré-escolar, ensino básico e 

secundário, da rede pública, bem como os seus agrupamentos. 

 A administração e gestão das escolas é assegurada por órgãos próprios: 

assembleia, conselho executivo, pedagógico e administrativo. 

 A assembleia é o órgão responsável pela definição das linhas orientadoras da 

actividade da escola com respeito pelos princípios consagrados na Constituição da 

República e na Lei de Bases do Sistema Educativo. A assembleia é o órgão de 

participação e representação da comunidade educativa devendo a sua composição 

assegurar a participação de representantes dos docentes, pais e encarregados de 

educação, alunos, pessoal não docente e autarquia local, procurando assim reforçar a 

ligação da escola ao meio onde esta se insere. 

 Neste sentido, o Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela solicita à Câmara 

Municipal que os representantes da autarquia local na Assembleia sejam constituídos por 

elementos das respectivas Juntas de Freguesias e do Município. 
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 Face ao exposto e em cumprimento do disposto no n.º 3, do artigo 12.º, do regime 

de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos de educação e ensino básico 

e secundário, aprovado pelo decreto-lei n.º 115–A/98, de 4 de Maio, propõe-se que a 

Câmara Municipal: 

a) designe como seu representante na Assembleia do Agrupamento Vertical de 

Escolas de Palmela o técnico abaixo indicado: 

 José Manuel Beira Ratinho, técnico superior da Divisão de Educação 

b) delegue na Junta de Freguesia de Palmela a competência de designar um 

representante na Assembleia de Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela. 

c) delegue na Junta de Freguesia de Quinta do Anjo a competência de designar um 

representante na Assembleia de Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela.» 

 

Sobre a proposta n.º 1/DEIS-DE/03-2007 - Designação de representantes na 

Assembleia do Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela intervieram: 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que todos têm consciência que existem 

alguns problemas no Agrupamento de Escolas de Palmela. 

 Faz votos para que os problemas sejam céleres a chegar à Autarquia para que 

possam ser rapidamente resolvidos. 

 

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

minuta. 

 

 2 – Subsídios: 

 

 PROPOSTA N.º 2/DEIS-DE/03-2007: 

 ASSUNTO: Programa de Alimentação Escolar (ano lectivo 2006/2007 – 2.º 

período escolar): 

 

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

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

ciclo, da rede pública, nas vertentes refeitórios escolares, fornecimento de refeições em 

espaços escolares e lanches, 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 sócioeconómica e concretiza-se com a colaboração das Escolas/Jardins de 

Infância e Agrupamentos de Escolas. 
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 Para os alunos cujas famílias apresentam uma situação economicamente 

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

custeia o diferencial entre o valor estabelecido pela entidade fornecedora (custo real da 

refeição) e o valor estabelecido pela legislação em vigor (valor de venda das refeições aos 

alunos - €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, 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 dos 

subsídios a seguir indicados no valor global de € 60.279,52 (sessenta mil duzentos e 

setenta e nove euros e cinquenta e dois cêntimos), os quais se destinam a um total de 

52446 refeições e 1122 lanches dos alunos que frequentam os estabelecimentos de 

educação e ensino abaixo indicados e referente ao 2.º período escolar de 2006/2007. 

 1) Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela - € 43.909,06 (quarenta e três mil 

novecentos e nove euros e seis cêntimos): 

 . Fornecimento de almoço em espaço escolar: 

 EB1 e CAIC de Algeruz-Lau - € 5.057,88 – correspondente ao fornecimento de 2668 

refeições (11 alunos carenciados e 35 não carenciados); 

 EB1/JI do Bairro Alentejano - € 1.115,87 - correspondente ao fornecimento de 1740 

refeições (15 alunos carenciados e 15 não carenciados). 

 . Refeitórios Escolares:  

 EB1/JI de Aires - € 13.153,04 - correspondente ao fornecimento de 12876 refeições 

(27 alunos carenciados e 195 não carenciados); 

 EB1 de Olhos de Água 2 - € 4.524,67 - correspondente ao fornecimento de 1870 

refeições (7 alunos carenciados e 27 não carenciados); 

 EB1/JI de Palmela 1 - € 5.453,83 - correspondente ao fornecimento de 9512 

refeições (13 alunos carenciados e 151 não carenciados); 

 EB1/JI de Quinta do Anjo - € 14.603,77 - correspondente ao fornecimento de 12934 

refeições (15 alunos carenciados e 208 não carenciados). 

 2) Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos - € 15.248,46 (quinze mil 

duzentos e quarenta e oito euros e quarenta e seis cêntimos): 

 . Refeitórios Escolares: 

 EB1/JI de Pinhal Novo 2 – € 15.248,46 - correspondente ao fornecimento de 10846 

refeições (58 alunos carenciados e 129 não carenciados). 
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 3) Agrupamento de Escolas de Marateca e Poceirão - € 1.122,00 (mil cento e vinte e 

dois euros): 

 Fornecimento de lanches: 

 EB1 de Lagameças- € 510,00 - correspondente a um total de 510 lanches (15 alunos 

carenciados); 

 EB1 de Poceirão 1- € 612,00 - correspondente a um total de 612 lanches (18 alunos 

carenciados).» 

 

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

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO PINHAL NOVO: 

 

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

 

1 – Garantia bancária: 

 

PROPOSTA N.º 1/DGU-DGPN/03-2007: 

ASSUNTO: Cancelamento (Proc.º L-30/01): 

REQUERENTE: Corigues – Sociedade Construtora do Sul, Ld.ª: 

 

«Através do requerimento apresentado na Divisão de Gestão de Pinhal Novo, 

registado sob o n.º 5862/06, datado de 06.06.2006 é solicitado o cancelamento do valor da 

garantia bancária, prestada pelo Banco Nacional de Crédito Imobiliário, SA com o n.º 

D000009394, no valor de 104.088,46 € (cento e quatro mil e oitenta e oito euros e 

quarenta e seis cêntimos), a favor da Câmara Municipal de Palmela, destinada a caucionar 

a boa e regular execução das obras no nó rodoviário na Estrada Nacional 252 em nome 

de Corigues - Sociedade Construtora do Sul, Lda, sito em Urbanização Vila Serena – 

Pinhal Novo, a que se refere o processo de loteamento n.º L-30/01. 

Assim, tendo o EP – Estradas de Portugal, EPE vistoriado a obra, e verificado que 

a mesma se encontra executada e em condições de utilização, conforme oficio n.º 72666, 

datado de 2006.05.23, propõe-se o cancelamento do valor da garantia bancária. 

Em anexo à presente proposta, dela fazendo parte integrante, junta-se cópia do 

oficio da EP – Estradas de Portugal, EPE, n.º 72666 de 23.05.2006.» 
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Sobre a proposta n.º 1/DGU-DGPN/03-2007, referente ao cancelamento de garantia 

bancária intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que nada tem a opor relativamente ao 

cancelamento da garantia bancária.  

Considera que não é normal que a Câmara Municipal demore oito meses, desde a 

entrada do requerimento em 06.06.2006, a trazer esta proposta a reunião de Câmara, 

quando o Técnico a despachou em 06.07.2006. Há um claro atraso. 

Nota ainda mais atraso, quanto em relação à Mecminop, se demorou menos de dois 

meses a fazer o pedido de redução das garantias bancárias. E, em relação à Urbiaires 

demorou-se menos de três meses a fazer esse mesmo pedido. 

Há claramente um tratamento diferenciado que pode ser motivado por alguma 

dificuldade inerente ao Departamento de Urbanismo, pelo qual o Sr. Vereador José 

Charneira é responsável. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que o processo em causa da Vila Serena, é 

um processo que tem tido algumas dificuldades. Nem todas as infra-estruturas estão 

executadas como deve ser, nomeadamente dois furos de água, que estão executados, e a 

água não está em condições. Tem havido algumas dificuldades em gerir a parte final deste 

loteamento, e essas dificuldades acabam por se reflectir em todos os procedimentos 

relativos ao processo. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que não lhe parece que as questões 

apresentadas no processo sejam motivo para esta demora. 

Independentemente de tudo o que é conhecido, umas situações são verdade outras 

não, contudo a ideia que quer deixar clara é a de que, a Câmara Municipal não pode 

demorar nove meses a trazer a reunião de Câmara uma proposta de cancelamento de 

uma garantia bancária que tem a ver com um particular e que lesa claramente um 

promotor. 

 

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

minuta. 

 

2 – Loteamento: 

 

PROPOSTA N.º 2/DGU-DGPN/03-2007: 

ASSUNTO: Licenciamento de alterações ao alvará de loteamento n.º 195/95 

(Proc.º L-31/89): 

REQUERENTES: Joaquim Pedroto dos Santos e Isabel Maria Pinho dos Santos 

Jorge: 
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«Pretendem os requerentes, na qualidade de proprietários dos lotes n.º 6 e 7, 

descritos na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob os n.ºs 03372/180698 e 

03373/180698 e inscritas na matriz predial urbana sob os artºs 9094 e 9020, 

respectivamente, localizados na urbanização titulada com o alvará de loteamento n.º 

195/05 emitido a favor de Convab – Construções e Empreendimentos Turísticos, Lda e 

Pereira & Rolo – Construções, Lda em 28.Junho.1995, proceder à alteração do referido 

alvará de loteamento. 

A alteração pretendida, não implica qualquer modificação em termos de desenho 

urbano, da disciplina de ocupação do lote e/ou do seu enquadramento na urbanização, 

incidindo apenas na mudança do uso previsto para a fracção A do lote n.º. 6 e na fracção 

B do lote n.º. 7 - de comércio para comércio/serviços. 

As restantes prescrições do alvará de loteamento não sofrem alterações, e verifica-se 

que a proposta em causa é enquadrável, no âmbito do PDM – Plano Director Municipal, no 

tipo de construção/utilização previsto para a classe de espaço onde se insere – Perímetro 

Urbano Pinhal Novo - Tecido Urbano Consolidado. 

Assim, mantém-se todas as especificações previstas na planta de síntese do alvará 

em questão. 

A apreciação da proposta de alteração do alvará enquadra-se no âmbito do 

procedimento previsto no n.º 8 do art.º 27º do Decreto-Lei 555/99 de 16.Dez. com a 

redacção publicada através do Decreto-Lei 177/01 de 4.Junho, uma vez que se mantém 

as áreas de implantação e construção, não há aumento do n.º. de fogos nem alteração 

dos parâmetros urbanísticos constantes no PDM – Plano Director Municipal e como tal 

encontra-se dispensada a discussão pública.  

Documentos a apresentar para efeitos da emissão do aditamento ao alvará de 

loteamento: 

- Planta síntese da alteração da operação de loteamento em base transparente e em 

base digital, em formato DWG ou DXF, georeferenciado ao sistema de coordenadas do 

ponto central; 

- Actualização da certidão da conservatória do registo predial anteriormente 

entregue. 

Face ao exposto, nada havendo a opor, propõe-se, ao abrigo do art.º 23.º, do D.L. 

555/99, de 16.Dez. com a redacção publicada através do D.L.177/01, de 4.Junho, a 

aprovação da alteração do alvará de loteamento. 

Em anexo consta parecer da DGPN – Divisão de Gestão do Pinhal Novo, datado de 

07.12.2006.» 
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Na discussão da proposta n.º 2/DGU-DGPN/03-2007 - Licenciamento de alterações 

ao alvará de loteamento n.º 195/95 (Proc.º L-31/89) intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que esta alteração ao alvará de 

loteamento é para funcionar uma clínica de fisioterapia, que aliás, está a funcionar há mais 

de um mês. 

Ainda, em relação a este processo apresenta as seguintes situações: 

1.º - Acesso à clínica - Não é crível que o acesso a uma clínica  de fisioterapia (ainda 

por cima num concelho como Palmela que fala da supressão das barreiras 

arquitectónicas), se faça o acesso por quatro degraus, sem que existam rampas de 

acesso à mesma.  

2.º - Estacionamento - Naquele local existe uma frutaria, um talho, cafés, e mais uma 

série de lojas, o estacionamento é feito em espinha e não deve tardar muito a que sejam 

reservados dois ou três lugares para o estacionamento de ambulâncias. 

Os Vereadores Socialistas discordam destes aspectos. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que a proposta em causa se refere somente 

à alteração do alvará de loteamento. 

Há um alvará de loteamento emitido em que foram criados dois lotes, destinados a 

comércio. Os proprietários desses dois lotes estão a tentar juntar as lojas uma à outra com 

uma comunicação, e a alterar o uso que está no alvará de loteamento, que é o uso de 

comércio, passando para uso de comércio e serviços, porque a fisioterapia é considerada 

um serviço. É só isto que está em causa neste momento.  

O licenciamento do funcionamento do estabelecimento será um processo à parte 

deste. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a clínica de fisioterapia está a 

funcionar e se está perante um facto consumado. 

Nas plantas não conseguiu ver cortes em todo o projecto. 

Coloca a seguinte questão: como é que se propõe uma alteração de comércio para 

comércio e serviços, nomeadamente para uma fisioterapia, e não se obrigue desde logo à 

criação de condições para a movimentação das pessoas com mobilidade reduzida.  

O Sr. Vereador José Charneira refere que o que está em causa é a alteração ao 

alvará de loteamento, não está em causa o licenciamento do funcionamento daquela 

actividade. Até porque a actividade em causa vai ser alvo de uma vistoria por parte de 

várias entidades. O que está em causa neste momento é só a alteração ao alvará. Todos 

os outros considerandos serão feitos à posteriori. 

Acrescenta que no projecto de arquitectura do edifício seguramente haverá cortes. 
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A Sr.ª Presidente refere que se a questão do acesso for uma questão determinante 

para o licenciamento deste tipo de actividade, obviamente este aspecto terá de ser 

considerado. É necessário adaptar as instalações de acordo com as exigências legais. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que tem muita dificuldade em discutir este 

assunto.  

Está a ser proposta a alteração do uso. Contudo, e em sua opinião, esta situação 

tem de obedecer a determinados considerandos, como exemplo, as rampas de acesso   

que são hoje uma obrigatoriedade. 

A realidade é que a Câmara Municipal está a viabilizar algo que já funciona e que 

não respeita as exigências necessárias. 

Esta é uma questão muito pertinente, até porque a Câmara Municipal lançou 

campanhas acerca da mobilidade no concelho e não faz nenhum sentido deixar passar 

situações destas. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que o Sr. Vereador José Charneira e a Sr.ª 

Presidente têm toda a razão em dizer que se está a aprovar uma alteração de uso e que 

só posteriormente será realizado o licenciamento. Simplesmente acontece que os 

Munícipes em causa já ultrapassaram o licenciamento e têm já um serviço em 

funcionamento, e isso é extremamente grave. Seria menos grave se fosse uma outra 

actividade, mas trata-se de uma actividade destinada à saúde, pelo que reforça que a 

situação verificada é extremamente grave. 

Seria desejável, usando das prorrogativas que o concelho se arroga a si próprio 

“Município sem barreiras” que, todas as casas que tivessem escadas tivessem logo a 

rampa de acesso para as pessoas com reduzida mobilidade. 

Sublinha que os Vereadores Socialistas não estão contra a unidade de fisioterapia, 

estão sim contra a forma como este processo está a ser conduzido. Neste sentido, vão-se 

abster na votação da proposta. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que, se do ponto de vista urbanístico não 

fosse precisa esta alteração ao alvará, o processo morreria imediatamente aqui. 

O processo de licenciamento desta actividade vai envolver várias instituições, 

nomeadamente, o Centro de Saúde e os Bombeiros. O licenciamento não será concedido 

se não estiverem reunidas todas as condições de funcionamento inerentes à actividade 

em causa. 

Não conhece as pessoas que estão à frente da actividade, mas também não lhe 

parece que as pessoas se vão envolver numa actividade ou num negócio sem terem 

acautelado ao mínimo as condições de funcionamento. Evidentemente uma clínica de 

fisioterapia vai ter de trabalhar com entidades, com as quais estabelece acordos como 
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seja a ADSE, o SAMS, etc., e essas entidades não vão remeter doentes seus para uma 

clínica clandestina ou sem condições. 

Nesta proposta o que está em causa é a alteração, do ponto de vista urbanístico, ao 

loteamento. 

 

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

minuta, com a abstenção dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 

Sousa, que apresentam declaração de voto. 

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S.: 

 

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se porque, 

consideram que não se encontram nem definidas, nem executadas as condições de 

funcionamento da unidade criada, nomeadamente ao nível do estacionamento e 

acessibilidade de pessoas de mobilidade reduzida, estranhando que a unidade agora em 

licenciamento já esteja em funcionamento.” 

 

IV – DEPARTAMENTO DE OBRAS E APOIO À PRODUÇÃO 

 

DIVISÃO DE PROJECTOS E OBRAS PÚBLICAS: 

 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Empreitada: 

 

PROPOSTA N.º 1/DOAP-DPOP/03-2007: 

OBRA: “Execução do reforço do sistema de abastecimento de água a Palmela 

– 2.ª Fase – 2.ª Parte”: 

ASSUNTO: Aprovação de erros e omissões e consequente elaboração de 

contrato adicional: 

 

 «Após a adjudicação da empreitada de “Execução do Reforço do Sistema de 

Abastecimento de Água a Palmela – 2.ª fase – 2.ª parte”, à empresa Teodoro Gomes Alho 

& Filhos, Lda., pelo montante global de 621.000,00 €, acrescido de IVA, foram 

apresentados por este, erros e omissões relativos ao projecto dentro dos prazos 

estabelecidos no n.º 16 do caderno de encargos. 
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Deste modo foi solicitado ao projectista, autor do projecto, parecer relativo aos erros 

e omissões apresentados pelo empreiteiro. 

Da avaliação feita pelo projectista resulta que o montante de erros e omissões a 

considerar é assim de 13.481,62 €, que corresponde a 2,17% do montante global do 

contrato. O valor reclamado pelo empreiteiro foi de 174.514,78 €. 

- Considerando os factos referidos na informação CIN 2007/3231, de 26.01.2007; 

- Considerando que os preços unitários apresentados para os artigos mencionados 

nos trabalhos de erros e omissões são aceitáveis; 

- Considerando que o valor dos erros e omissões do projecto não excede 15% do 

valor do contrato; 

- Considerando que estes trabalhos estão considerados nas Grandes Opções do 

Plano com o Código 2.4.4.01.23, e no Orçamento com a classificação 06.03/07.01.04.06. 

 Propõe-se: 

- A aprovação dos erros e omissões apresentados em anexo; 

- A aprovação dos preços propostos para os artigos mencionados nos trabalhos de 

erros e omissões cujos preços unitários não haviam sido incluídos no contrato; 

- A aprovação da execução do contrato adicional à firma Teodoro Gomes Alho & 

Filhos, Lda., adjudicatária da empreitada pelo montante global de 13.481,62 € (treze mil 

quatrocentos e oitenta e um euros e sessenta e dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor, que corresponde a 2,71% do valor do contrato da empreitada. 

- A aprovação da minuta da escritura pública do contrato adicional da empreitada, 

documento que se dá por integralmente produzido.» 

 

 Sobre a proposta n.º 1/DOAP-DPOP/03-2007, referente à empreitada de “Execução 

do reforço do sistema de abastecimento de água a Palmela – 2.ª Fase – 2.ª Parte” 

intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que há uma certa contradição entre a 

proposta e o contrato adicional. Diz-se na proposta que “o empreiteiro reclamava 174.514 

euros e acabou por ser decidido 13.481 euros” e no contrato diz-se “a quantia total de 

13.481 euros acrescido do imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor, de 

harmonia com a proposta apresentada pela firma adjudicatária”. Contudo, a proposta não 

foi apresentada pela firma adjudicatária, pelo que, quando muito poder-se-á mencionar 

que foi de acordo com a proposta apresentada pelos medidores orçamentistas, mas nunca 

pela firma adjudicatária. Há uma contradição nestes documentos. 

 Fica perplexo quando há uma empresa que exige 174.514 euros e depois acaba por 

aceitar 13.481 euros. Será que a empresa projectista e a Câmara foram leoninos na 

negociação e acabaram por prejudicar o empreiteiro? Será que o empreiteiro tentava ele 

próprio prejudicar a Câmara?  
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 Não gosta de lançar suspeições sobre a firma Teodoro Gomes Alho, até porque , 

conhece esta firma pela forma correcta como desempenhou os trabalhos enquanto teve 

ocasião de se relacionar com ela em Setúbal. 

 Faz-lhe uma certa confusão como é que o projectista vem a aprovar situações que 

são incríveis: na escavação manual para sondagens e infra-estruturas existentes e novas 

(são apenas indicativos e não definem a respectiva localização) propunham-se receber 

108.000 euros e depois acabam por aceitar um corte tão elevado. Fica registada a sua 

perplexidade. 

 Fica também registado um voto de congratulação pelo trabalho realizado pelos 

projectistas que acabaram por poupar à Câmara a quantia de 160.000 euros que é muito 

dinheiro, sobretudo quando se anda a “contar os tostões”. 

 O Sr. Vereador Adilo Costa agradece a incorrecção detectada relativamente ao 

texto do contrato adicional e refere que a cláusula será devidamente corrigida. 

 Refere que a firma só aceitará as condições depois do contrato assinado. A firma 

poderá recorrer e assumir mecanismos de discordância relativamente aos números 

apresentados. A posição do projectista, e a  que a Câmara está também a assumir, e sem 

querer prejudicar o empreiteiro, é a defesa do interesse público. 

 A Sr.ª Presidente refere tratar-se de um trabalho de grande atenção técnica aquele 

que se vê reflectido nesta proposta. 

 Imagina que a empresa terá os seus argumentos para justificar a proposta 

apresentada, mas concerteza que pela parte da Câmara e dos técnicos que intervêm 

neste processo, irão defender fundamentalmente o interesse da Câmara Municipal. O seu 

papel será o de continuar a defender intransigentemente a correcção, as regras, a 

deontologia do trabalho público.  

 

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

minuta.  

  

V – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das dezoito horas e vinte minutos, a Srª. Presidente declarou encerrada a 

reunião, da qual se lavrou a presente acta, que eu, Luísa Cristina Frutuoso Lopes, 

assistente administrativa especialista, redigi e também assino. 

 

A Presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 
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A Secretária 

 

Luísa Cristina Frutuoso Lopes 


