
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 02/2007: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 

2007: 

 No dia vinte e quatro de Janeiro de dois mil e sete, pelas dezassete horas e quarenta 

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. Tomada de posição sobre o investimento público no distrito de Setúbal: 

A Sr.ª Presidente cumprimenta os Srs. Vereadores, Munícipes, Jornalistas e 

Trabalhadores. 

A Sr.ª Presidente refere pretender falar sobre uma decisão que a Associação de 

Municípios da Região de Setúbal (AMRS) tomou, e que, enquanto Presidente da Câmara 

Municipal tomou a liberdade de a partilhar, quer com as Juntas de Freguesias locais, com 

a Assembleia Municipal e ainda com alguns dos parceiros do Município. 

Essa iniciativa refere-se a uma tomada de posição da AMRS sobre o 

descontentamento relativo ao investimento realizado na região. Este investimento tem sido 

muito escasso e sobretudo com uma tendência para diminuir  ao nível do PIDDAC para o 

ano de 2007.  

Foi igualmente tomada uma posição relativa ao processo da Lei das Finanças 

Locais, e a desilusão pelo facto Ada lei ter sido promulgada pelo Sr. Presidente da 

República. 
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Da mesma maneira foi manifestado o desagrado profundo que os Municípios sentem 

relativamente à co-incineração em curso na Secil, em pleno Parque Natural da Arrábida. 

 Finalmente foi manifestada preocupação e, uma recomendação no que diz respeito 

às próximas competências a transferir para as Autarquias. Esta é uma matéria já em 

negociação entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP). 

Os Municípios declaram a sua intenção de constituir, entre si e com os demais 

parceiros locais e regionais, um Observatório para o acompanhamento do investimento 

público no distrito de Setúbal. 

O decréscimo do investimento publico a nível nacional é na ordem dos 20% e a 

redução desse mesmo investimento no distrito de Setúbal é na ordem dos 60%. Como tal, 

os Municípios decidiram, formalmente, manifestar o seu descontentamento e, realizar uma 

concentração junto ao Governo Civil, amanhã, dia 25 de Janeiro, pelas 15,30 horas, para 

entregar à Sr.ª Governadora Civil, enquanto representante do Governo na região, esta 

tomada de posição de forma mais sistematizada. 

Fica o convite a todos que queiram acompanhar os Municípios a participar nesta 

iniciativa. 

Sobre esta matéria - Tomada de posição sobre o investimento público no distrito de 

Setúbal – a Sr.ª Presidente distribuiu ao Executivo Municipal o documento que se 

transcreve em seguida: 

 

“No distrito de Setúbal, o Poder Local tem realizado um trabalho reconhecido pelas 

populações e expresso nos índices de investimento em áreas fundamentais para a 

qualidade de vida dos cidadãos como são, entre outros, o abastecimento de água e 

saneamento básico, a rede viária, as escolas, os equipamentos culturais, de desporto e de 

lazer. 

Este esforço de investimento da Administração Local não tem sido acompanhado de 

igual empenho por parte da Administração Central no que se refere aos investimentos que 

são da sua responsabilidade – os sucessivos PIDDAC indicam uma tendência para a 

redução significativa desse investimento, privando o distrito de infra-estruturas e 

equipamentos tão necessários ao bem-estar e desenvolvimento das suas populações. 

Tal realidade revela-se ainda mais injusta, por diferir do contexto nacional. Entre 

2002 e 2007, as verbas do PIDDAC diminuíram 21,5% no País, enquanto no distrito de 

Setúbal, no mesmo período, se registou uma diminuição de 63,5% (três vezes mais). 

Para 2007, o PIDDAC para o distrito de Setúbal é também revelador da diminuição 

de investimento em áreas estratégicas: 

- o Programa de Incentivos à Modernização da Economia (PRIME) apresenta 

uma diminuição de 76% (12.290.522 euros) face a 2006; 
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- 20% dos investimentos do Ministério da Educação (conservação, restauro e 

construção de equipamentos) previstos no PIDDAC 2006 foram 

abandonados; 

- no âmbito dos investimentos do Ministério da Saúde, regista uma quebra de 

50,3%; 

- na área do Ministério do Ambiente, apresenta um corte de investimento na 

ordem dos 32%; 

- no âmbito dos investimentos do Ministério da Cultura, regista uma diminuição 

de 42%. 

Vários concelhos foram fortemente penalizados com as opções de vários Governos 

em matéria de investimento público através do PIDDAC, no período 2002-2007. Grândola 

(menos 99,6%), Seixal (menos 90,9%), Sines (menos 92,6%) e Alcochete (menos 89,2%) 

expressam bem a dimensão do desinvestimento da Administração Central na região. 

O anúncio do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações de novos 

investimentos em acessibilidades apenas para a margem norte da Área Metropolitana de 

Lisboa, vem confirmar esta clara tendência de desinvestimento do Governo em domínios 

fundamentais para a qualidade de vida das populações da margem sul. 

Num quadro de falta de investimento, que obriga os municípios a um maior esforço 

de valorização dos seus recursos, o distrito de Setúbal vê-se ainda confrontado com a co-

incineração de resíduos industriais perigosos, em pleno Parque Natural da Arrábida num 

processo que, rejeitado activamente pelas autarquias e pelos cidadãos, compromete o 

desenvolvimento sustentável da região. 

O Parque Natural da Arrábida, que reúne as condições necessárias para a sua 

classificação como património mundial, constitui uma mais-valia para a região que defende 

e tem trabalhado em projectos para a valorização e preservação deste espaço único, das 

actividades que lhes estão ancestralmente ligadas e para a sua promoção como espaço 

turístico privilegiado. 

A acrescer a esta realidade, a capacidade de investimento dos próprios Municípios 

ficou profundamente afectada pela recente aprovação da Lei das Finanças Locais (Lei 

2/2007, de 15 de Janeiro) que introduz limitações à autonomia municipal; diminui o 

montante global da participação dos Municípios nos impostos do Estado; introduz um 

factor de injustiça fiscal ao estabelecer a participação variável dos Municípios até 5% do 

IRS; estabelece critérios de distribuição de verbas entre Municípios que acentuam as 

assimetrias; cria novos limites ao endividamento dos Municípios e, consequentemente, à 

sua capacidade concretizadora. 

Face a esta realidade, os Municípios do Distrito de Setúbal, através da sua 

Associação, não podem deixar de manifestar o seu profundo desacordo com as políticas 
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seguidas e reivindicar para o Distrito medidas que invertam o desinvestimento da 

Administração Central: 

- Os Municípios exigem mais e melhor investimento público para a Região, uma 

maior justiça na distribuição dos dinheiros públicos e a discriminação positiva face a 

territórios beneficiados nos últimos anos. 

- No âmbito do PIDDAC, no Quadro de Referência Estratégica Nacional (2007-2013) 

e outros Fundos Nacionais e Comunitários, reivindicam que o Governo dê um sinal claro 

de combate às assimetrias e compense a Região pelos sucessivos anos de quebras no 

investimento. 

- No que diz respeito à Lei das Finanças Locais, os Municípios do Distrito de Setúbal 

continuarão a denunciar os seus efeitos nefastos e a reclamar uma Lei das Finanças 

Locais que corresponda às reais necessidades do País, das autarquias e das populações 

e associam-se à intenção da ANMP de propor ao Conselho da Europa, no âmbito do 

Congresso dos Poderes Locais e Regionais, a verificação do cumprimento, por parte do 

Estado Português, da Carta Europeia da Autonomia Local. 

- Os Municípios do Distrito de Setúbal exigem que a transferência de competências 

da Administração Central para a Local seja um processo transparente, de diálogo, que 

concretize uma efectiva descentralização de competências e não uma mera 

«desconcentração de serviços» e se desenvolva a par da institucionalização das Regiões 

Administrativas. 

- Os Municípios do Distrito de Setúbal anunciam que, em concertação com os seus 

parceiros económicos e sociais, vão criar um Observatório para o Acompanhamento do 

Investimento Público no Distrito.” 

 

2. Admissão de Moção no Período Antes da Ordem do Dia: 

A Sr.ª Presidente propôs a admissão, no Período Antes da Ordem do Dia, da 

Moção sobre o projecto de decreto-lei para a revisão do regime legal das Regiões de 

Turismo. 

Foi aprovada, por unanimidade, a admissão da Moção no Período Antes da 

Ordem do Dia. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR ADILO COSTA: 

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

 

Moção sobre o projecto de decreto-lei para a revisão do regime legal das 

Regiões de Turismo: 
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“O projecto de decreto-lei para a revisão do regime legal das Regiões de Turismo 

prevê a extinção da actual organização e a criação de dez agências regionais de turismo. 

No caso da Costa Azul, prevê-se que os nove municípios da Península de Setúbal 

integrem a futura Agência Regional de Turismo de Lisboa e os restantes quatro municípios 

façam parte da Agência Regional de Turismo do Litoral Alentejano e Planície. 

A Costa Azul criou, ao longo de duas décadas de existência, uma marca com 

identidade própria, numa região que tem um evidente relevo no contexto do turismo 

português e que continua a atrair projectos de reconhecida importância neste sector. 

O seu património natural, histórico, arquitectónico, cultural e, até, gastronómico são 

mais-valias que, no seu conjunto, justificam roteiros e programas turísticos de qualidade, 

como comprova a procura crescente de agentes nacionais e europeus. 

O modelo agora previsto poderá ter consequências negativas para a dinâmica do 

turismo na região, caracterizada pela diversidade da oferta que uma estratégica comum 

poderia fortalecer e rentabilizar. 

Põe, por outro lado, em causa, a legitimidade democrática de um serviço público 

com órgãos eleitos. 

A Câmara Municipal de Palmela, que se orgulha do contributo do seu património 

natural, histórico, cultural e gastronómico na Costa Azul, manifesta a sua oposição à 

extinção desta Região de Turismo e defenderá a sua manutenção como uma das futuras 

regiões, tendo em conta que a definição as Agências Regionais de Tursimo é a junção de 

unidades territoriais ao nível das NUT’s III, caracterização na qual se integram a Península 

de Setúbal e o Alentejo Litoral.” 

 

Relativamente à Moção sobre o projecto de decreto-lei para a revisão do regime 

legal das Regiões de Turismo intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto cumprimenta a Sr.ª Presidente, Vereadores,  

Comunicação Social e Munícipes presentes. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que foi apanhado de surpresa com esta 

Moção. Há pontos com os quais  está de acordo e outros que não o motivam. 

Entende que efectivamente o País desde há muito está dividido na história do 

turismo por regiões bem demarcadas. Percebe perfeitamente que os concelhos do Sul do 

distrito passem a integrar a Costa Vicentina, já lhe custa a perceber que os concelhos de 

Setúbal integrem Lisboa, porque Lisboa tem a sua própria costa, tem a sua própria marca 

de turismo. Só queria pronunciar-se mais profundamente quando tivesse este assunto 

mais estudado. 

O próprio texto da Moção diz “o modelo agora previsto poderá”, “poderá” não é uma 

situação afirmativa, não está já demonstrado que vai ser prejudicial para Setúbal e para a 
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região este modelo. De qualquer forma esta nova divisão parece enfermar de algumas 

inconsequências que é aquilo que importava estudar com mais tempo. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que esta é uma matéria que “toca” o 

concelho de Palmela. 

Já, em tempos, em relação aos vinhos houve a tentativa de acabar com a 

denominação de Palmela. Naturalmente que estará sempre de acordo com tudo o que 

identifique Palmela e as suas raízes. 

Palmela pode ficar posta em causa diluindo-se numa área como é Lisboa, a capital 

do País. 

Outra situação que o choca é que, sendo este distrito possuidor de uma área 

protegida extremamente extensa: Arrábida, Costa Vicentina e Estuário do Sado, esta área 

seja partida ou dividida. Uma das riquezas desta região é a promoção das zonas 

protegidas. 

Não lhe causa grande surpresa, a opção da Ota como aeroporto; é uma infra-

estrutura que tem a ver com o turismo. Olhando para aos investimentos feitos a Norte de 

Lisboa e não a Sul, diz-se-á que há aqui uma estratégia clara, não dirá de secundarização 

no País, mas de secundarização daquilo que são os valores e as raízes desta região. 

Palmela possui uma riqueza que não está explorada. É de opinião que não se tem 

feito de tudo para promover, em termos turísticos, esta região. 

Olhando à volta, mesmo na cidade de Setúbal, em termos da capacidade hoteleira, 

esta deixa muito a desejar. 

Vai votar favoravelmente a Moção, porque esta vai defender a região. 

Há todo um investimento que tem décadas: um nome, uma imagem que dificilmente, 

a curto prazo, possa ser substituída. O nome de Lisboa terá sempre vantagem em relação 

a qualquer outro nome. 

Será sempre um adepto do seu concelho e do seu distrito. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que o próprio projecto de decreto-lei entra em 

contradição. Os representantes da Secretaria de Estado do Turismo quando formularam 

os objectivos deste projecto de decreto-lei defendiam que os territórios de NUT’s III seriam 

agrupados dessa forma. Aqui está um caso em que um território de NUT II (Lisboa) irá 

abarcar dois territórios de NUT’s III, que são a região de Setúbal e os quatro concelhos 

Alentejanos. 

A ideia que se tem é que o Sado é um ponto de união entre a Península de Setúbal 

e a Costa Vicentina. Lisboa é já em si é uma marca. Para quem chega a Lisboa esta 

região poderá ser considerada “o Sul aqui tão perto” e é um ponto de atracção pela sua 

diversidade e riqueza. Há aqui um ponto de união e uma diversidade ao mesmo tempo: a 

diversidade neste caso do litoral de Setúbal, ou de Tróia, ou do interior de Palmela, ou do 
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interior de Grândola. Essa diversidade e essa união, provêem de uma marca que já possui 

duas décadas. Esta marca tem sido avidamente trabalhada e não pode ser dada de ânimo 

leve. Palmela e esta região possuem características próprias que há que preservar. Este 

critério deve ser mantido. 

Realça que este foi o sentimento que houve na reunião do Conselho Regional da 

Costa Azul. As Autarquias têm uma participação activa no turismo. O turismo representa 

em Portugal 11% do PIB (Produto Interno Bruto) e representa 11% do emprego. 

Há que encontrar medidas para  potenciar a riqueza que existe, na Arrábida, no 

Estuário do Sado e na Costa Vicentina. A experiência que existe para melhor potenciar 

esta região é sem dúvida na Costa Azul. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que para os Vereadores do P.S. tomarem 

uma posição definitiva sobre esta matéria teriam de a analisar com mais tempo. 

Acrescenta que a sua posição não se move por “bairrismos” nem por “capelinhas”.  

Numa primeira análise não pode concordar que um turismo de raíz Alentejana, com 

a sua interioridade e a sua costa, tenha algo de muito comum com esta região. 

Não há dúvida de que concorda que a marca Costa Azul é uma marca que tem a 

sua história feita e conviria que, ficasse salvaguardada. 

Vê de facto com muita apreensão que a marca Costa Azul seja diluída na marca 

Lisboa, nesta matéria, está perfeitamente de acordo. 

Tem alguma dificuldade em aceitar que a Costa Azul tenha uma continuidade pela 

Costa Vicentina (“já agora chegava-se num instante ao Algarve”). Se fosse feita a 

regionalização como seria a divisão dos territórios? 

Está de acordo que não se pode diluir a marca Costa Azul no turismo de Lisboa. A 

Costa Vicentina é outra realidade de turismo. 

Considera que em matéria de turismo há muito para fazer em Palmela, desde 

começar a desenvolver-se o Eno-turismo ao Turismo Equestre, É efectivamente 

necessário defender a marca “Palmela”. 

Os Vereadores Socialistas irão abster-se na votação desta Moção, exactamente 

pelas realidades que acabou de exemplificar. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que existem diferenças, mas às diferenças 

chamam-se complementaridade. 

Quando foram aprovados os projectos de Tróia teve ocasião de dizer que Palmela 

tinha todas as condições para complementar o tipo de oferta que é feito em Tróia. 

 O referendo sobre a regionalização deu o que deu. Talvez se volte a fazer outro 

referendo sobre a regionalização; fazem-se vários referendos para chegar a uma 

conclusão. Não sabe o que poderá vir.  
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Aquilo que sabe dizer é que efectivamente a marca Costa Azul tem décadas, que 

identifica esta região. É uma marca que está no mercado e corre o risco de se diluir no 

nome de Lisboa. 

É pela defesa do nome de Palmela e pela defesa da marca que identifica esta área 

territorial que vai votar favoravelmente a Moção. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que provavelmente toda esta conversação, há 

anos atrás, devia ter começado pela regionalização. 

Não se vai agora tentar “regionalizar” por via legislativa. Isso será um erro tremendo. 

Sabe-se que, neste momento, a proposta que há para aglutinar Palmela a Lisboa está fora 

de questão. Palmela situa-se numa zona que pode ser vista como “o Sul aqui tão perto” e 

isto é uma riqueza. 

É verdade que há toda uma diversidade e complementaridade entre territórios. Mas 

a verdade é que estes territórios são objecto de promoção pelos mesmos operadores, 

está-se a referir à Península de Setúbal e aos quatro concelhos do Litoral Alentejano. 

Estes territórios têm o mesmo perfil turístico, o mesmo mercado, o mesmo período sazonal 

e têm o Sado como ponto de união, para além do interior e litoral. Esta região tem algo 

para dar e tem-no demonstrado ao longo de 20 anos. 

A perspectiva do Governo de não incluir NUT’s III em NUT’s II é algo que fica 

nitidamente contrariado.  

A Sr.ª Presidente refere que a Moção deve ser votada. A matéria em causa justifica 

uma tomada de posição formal da Câmara Municipal, e essa tomada de posição é feita 

através da votação. 

Seguidamente, a Sr.ª Presidente coloca a Moção a votação. 

 

Submetida a Moção 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 

declaração de voto. 

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

 

“Os Vereadores Socialistas vão-se abster exactamente por causa das realidades 

exemplificadas na intervenção do Vereador José Braz Pinto.” 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

1. Unidade Móvel de Saúde de Mértola: 

A propósito da cerimónia ocorrida nesta Sala, relativa à assinatura dos Protocolos de 

Rastreios de Saúde, o Sr. Vereador José Braz Pinto refere que numa anterior reunião de 
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Câmara trouxe um recorte de imprensa que mencionava que a Câmara de Mértola tinha 

recebido um prémio do Fundo Social Europeu por causa da eficiência da sua unidade 

móvel de saúde. O Presidente do Município de Mértola dizia que ia usar esse prémio para 

instalar uma segunda unidade móvel de saúde. 

Teve ocasião de expressar que este exemplo devia ser seguido pelo Município de 

Palmela. 

Expressa que os Vereadores Socialistas querem saudar os primeiros passos que 

vão ser dados no âmbito das unidades móveis para os rastreios de saúde. 

 

2. Estrada entre Fernando Pó e Bairro Margaça (freguesia de Marateca): 

O Sr. Vereador José Braz Pinto felicita a Câmara Municipal pelos trabalhos que 

estão a ser realizados na estrada entre Fernando Pó e Bairro Margaça (freguesia de 

Marateca).  

Faz votos para que os trabalhos estejam terminados quando for a Mostra de Vinhos 

de Fernando Pó. 

 

3. Terraplanagem (freguesia de Poceirão): 

O Sr. Vereador José Braz Pinto constata que está a ser feita uma enorme 

terraplanagem e limpeza de terrenos nuns terrenos situados antes da passagem 

desnivelada superior, lado direito, de quem vem de Poceirão para Palmela. Está 

implantado no local um contentor de obra com a designação Patrícios, S.A.. 

Teve ocasião de saber na freguesia que a terraplanagem se destinaria a um futuro 

parqueamento de automóveis que estão à espera de ser alfandegados ou 

desalfandegados. 

Esta notícia não o surpreendeu na medida em que, em tempos, teve ocasião de falar 

com o Sr. Xavier de Lima e este mostrou interesse naquele local para fazer um parque de 

estacionamento de viaturas deste tipo. 

Refere que a zona em causa é muito húmida e há uma relativa impermeabilização 

dos solos. 

 

4. Passagem desnivelada (freguesia de Poceirão): 

Na aldeia de Poceirão disseram-lhe que haveria alteração no projecto da passagem 

desnivelada para o Poceirão. Essa passagem desnivelada passaria para o lado contrário 

muito próximo da unidade fabril chamada Maltibéria. 

Gostaria de obter informações mais profundas sobre os comentários que se fazem. 
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5. Aldeamento Palmela Verde (freguesia de Palmela): 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que há algum tempo falou ao Sr. Vereador 

Adilo Costa nuns buracos que se abriram nos relvados do loteamento da Palmela Verde. 

Em seu entender esses buracos derivam da má compactação das valas para aplicação 

das condutas de rega. 

Simplesmente os buracos têm mais de um metro de profundidade e transmitiu este 

dado ao Sr. Vereador Adilo que prontamente lhe disse que já tinha conversado a este 

respeito com o Sr. Vereador José Charneira. Foi-lhe transmitido que o Sr. Vereador José 

Charneira respondeu que estava tudo salvaguardado na medida em que ainda não tinham 

sido recepcionados aos espaços verdes. A empresa responsável pelo loteamento teria de 

entregar tudo em condições, nomeadamente os buracos teriam de ser tapados. 

Sucede que, já passou algum tempo e, os buracos encontram-se nas mesmas 

condições. Esses buracos estão num relvado contíguo a um pequeno lago onde dezenas 

de crianças vão brincar todos os dias e jogar à bola. Teme que alguma criança caia num 

desses buracos e se magoe. É preciso prevenir que uma situação dessas venha a ocorrer. 

 

6. Captura e destino de cães vadios (freguesia de Quinta do Anjo): 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que foi informado que uma série de cães 

vadios atacaram os rebanhos em Quinta do Anjo e mataram ovelhas. 

É evidente que a Câmara defende o queijo de Azeitão, mas para defender o queijo 

de Azeitão tem primeiro de defender quem produz o leite para produzir esse queijo. Se se 

matarem as ovelhas não há leite e se não houver leite não há queijo. 

A captura e o destino dos cães vadios é uma responsabilidade da Câmara Municipal. 

Pessoalmente gosta muito de animais, nomeadamente de cães, mas é preciso tomar 

medidas para que os cães não ataquem os rebanhos.  

A Autarquia não pode permitir que morram ovelhas e se ponha em perigo uma 

actividade económica. 

Recomenda à Câmara para que providencie a captura dos cães vadios. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

1. Clube Desportivo Pinhalnovense: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa cumprimenta a Sr.ª Presidente, Vereadores, 

Munícipes, Técnicos e Jornalistas. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que se congratula com a passagem 

do Pinhalnovense a mais uma eliminatória da Taça de Portugal. 
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Recordando o jogo com o Belenenses há dois anos atrás, percebe-se que o estádio 

não tem capacidade para albergar o número de pessoas que procura o evento. O jogo 

com o Belenenses realizou-se a uma quarta-feira à tarde e estava cheio. 

Aproxima-se a realização de mais um jogo de futebol que deverá atrair um elevado 

número de espectadores e, neste sentido, sugere à Câmara Municipal para que colabore 

na tentativa de colocação de bancadas amovíveis no estádio.  

Considera que se deve contribuir para a dignificação do “Pinhalnovense”, do Pinhal 

Novo e do concelho de Palmela. 

Este é o repto que quer deixar. 

 

2. Urbanização Vale Flores, em Pinhal Novo: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere-se a um assunto já por si 

apresentado em reunião de Câmara: urbanização Vale Flores, em Pinhal Novo. 

A urbanização Vale Flores tem tido muitos contratempos. Foi apresentada à Câmara 

Municipal nos finais dos anos 90 e gerou alguma contestação. Posteriormente, o projecto 

foi alterado, aparentemente para melhor. 

Esperava-se que já pudessem existir algumas edificações, mas parece que tudo 

está preso pelas licenças de construção que terão de ser dadas para toda a urbanização. 

Aparentemente essas licenças de urbanização estão presas porque há taxas que 

não foram pagas. Há dívidas que vão asfixiando os promotores. 

A sua preocupação não vai tanto para quem adquiriu lotes. A sua preocupação 

centra-se nas empresas e seus trabalhadores que estão completamente  impedidas  de 

começar a construir. 

Gostava de perceber o que é que efectivamente falta para se poder começar a 

construir. 

Tem ideia que noutras circunstâncias e nomeadamente com outras urbanizações a 

Câmara Municipal emitiu faseadamente a autorização para construção. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

1. Projecto de Rastreios de Saúde: 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que, informalmente, durante o mês de 

Janeiro se fizeram os rastreios conforme calendarizado. Amanhã serão feitos os rastreios 

em Rio Frio. 

Menciona que foi extraordinária a adesão das pessoas aos rastreios de saúde. 

Conjuntamente os agentes envolvidos, Bombeiros, Centro de Saúde e Autarquia vão 

procurar optimizar sessões no sentido de potenciar mais esta prestação de serviço. 
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No passado dia 20.Janeiro (sábado) fizeram-se, no Lau, mais de cem rastreios em 

três horas. Na segunda-feira, dia 22, foram atendidos quarenta e um utentes nos Olhos de 

Água. 

 A adesão de pessoas com mais de 60 anos de idade é extraordinária a ponto de os 

Bombeiros irem buscar a casa pessoas com falta de mobilidade. 

Vão-se potenciar novas formas de chegar mais próximo da população e, assim, 

contribuir para que a prevenção e a promoção da saúde seja uma realidade no concelho 

de Palmela. 

 

2. Tráfego na Volta da Pedra: 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que acontecem diariamente situações 

difíceis para os automobilistas, nomeadamente, o tráfego de viaturas pesadas que 

descarregam a sua carga de betão no cruzamento da Volta da Pedra. O trânsito que já é 

difícil naquela zona fica completamente congestionado. 

Sugere que a Autarquia intervenha no sentido de melhorar a situação. 

 

3. Pré-sinalização com indicação de semáforos: 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que a lei obriga a que antes dos 

semáforos haja a indicação da existência dos mesmos. 

Seria bom que a pré-sinalização com indicação de “aproximação de semáforos” 

conste para que não haja automobilistas a desculparem-se que a mesma é inexistente. 

 

Em resposta às questões colocadas no Período Antes da Ordem do Dia foram 

dadas as seguintes respostas: 

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

O Sr. Vereador José Charneira cumprimenta todos os presentes. 

• Terraplanagem (freguesia de Poceirão) – O Sr. Vereador José Charneira 

explicita que se trata de uma obra que está licenciada e se localiza numa zona marcada 

no PDM como zona industrial. É uma plataforma logística de transferência de automóveis. 

Os automóveis vêm nos contentores, são colocados no parque e depois são preparados 

para a distribuição no circuito comercial. 

Trata-se de um processo de construção “E” e que não carece da aprovação da 

Câmara Municipal. 

Acrescenta que não vai haver uma grande impermeabilização do solo, porque de 

acordo com o projecto haverá caminhos internos em betuminoso e tudo o resto será, ou 

arrelvamento, ou teime. 

O sistema de drenagem está feito e possui o parecer favorável da CCDR. 
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• Passagem desnivelada (freguesia de Poceirão) – Em relação à passagem 

pedonal à actual Estação de Poceirão, o Sr. Vereador José Charneira refere que não tem 

nenhuma novidade. A proposta que foi feita estava a ser negociada com a Direcção Geral 

de Viação, a Refer e o IEP. Sabe que a proposta contempla uma passagem pedonal. 

 

• Aldeamento Palmela Verde (freguesia de Palmela) – A propósito dos buracos 

neste aldeamento, o Sr. Vereador José Charneira refere que se deslocou ao local e 

chamou a atenção dos serviços para esta situação. Vai providenciar para que a reparação 

seja feita rapidamente. 

 

• Captura e destino de cães vadios (freguesia de Quinta do Anjo) – O Sr. 

Vereador José Charneira refere que os serviços recolhem os cães na medida do que é 

possível e na medida dos contactos que vão recebendo. 

Há cerca de duas semanas fez uma visita ao canil e estava lá uma cadela que 

andava a atacar rebanhos, este dado foi comunicado por uma pessoa da Quinta do Anjo. 

 O canil não está com nenhuma sobrelotação de animais, até porque foi 

recentemente sujeito a obras . Neste momento tem condições para albergar os cães, para 

o veterinário trabalhar e para os trabalhadores desempenharem as suas tarefas. É um 

espaço que está limpo, arrumado e tem dignidade. 

Sempre que surge uma denúncia de cães vadios, os serviços accionam os 

procedimentos e efectuam a recolha dos animais. 

 

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

• Urbanização Vale Flores, em Pinhal Novo - O Sr. Vereador José Charneira 

refere que, neste momento, não existe na Câmara Municipal nenhuma pretensão em 

relação à construção de prédios para as Villas de Terrim. Não há nenhum projecto 

entregue na Câmara nesse sentido. 

Há intenção do loteador em fazer uma alteração ao alvará de loteamento que tem 

aprovado. Essa tramitação tem sido feita na Câmara e tem sido feita com apresentação de 

projectos. Contudo, os serviços estão a necessitar de outros elementos É nesta fase que 

se encontra o processo. 

A última alteração apresentada foi no final do ano passado. Foram entregues os 

documentos na Câmara Municipal numa quinta-feira, às 16 horas, e no dia seguinte ao 

final da tarde, o processo estava visto. Na segunda-feira seguinte estava-se a fazer uma 

reunião com o Sr. Carlos Rodrigues e, inclusivamente, deram-se cópias dos pareceres que 

foram produzidos pelos serviços. 



Acta n.º 02/2007 

Reunião de 24 de Janeiro de 2007 

 14 

Neste momento há um incumprimento da parte do loteador no que se refere ao 

protocolo que tinha celebrado com a Câmara em 1999.  Foi um protocolo celebrado na 

altura pelo Sr. Garcia. Quando a Corigues comprou o loteamento, adquiriu o protocolo 

inerente ao mesmo. O incumprimento refere-se às obras periféricas ao loteamento que 

tinham de ser desenvolvidas e não estão feitas. 

 

Em relação à intervenção do Sr. Vereador Octávio Machado: 

• Pré-sinalização com indicação de semáforos - O Sr. Vereador José Charneira 

responde que vai mandar averiguar a situação.  

 

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

• Clube Desportivo Pinhalnovense – A Sr.ª Presidente refere que partilha da 

manifestação de regozijo que o Sr. Vereador José Carlos de Sousa aqui apresentou pelo 

facto do Pinhalnovense ter ultrapassado mais uma etapa, dos seus objectivos desportivos. 

A Câmara Municipal está em diálogo com o Clube para analisar questões em que, 

eventualmente, possa colaborar. 

 

ADMISSÃO DO PONTO 6-A NA ORDEM DO DIA: 

Pela Sr.ª Presidente foi proposta a admissão do ponto 6-A na Ordem do Dia: 

- Atribuição de subsídio – Grupo Carnavalesco Amigos de Baco. 

Foi aprovada, por unanimidade, a admissão do ponto 6-A na Ordem do Dia. 

 

ADMISSÃO DO PONTO 6-B NA ORDEM DO DIA: 

Pela Sr.ª Presidente foi proposta a admissão do ponto 6-B na Ordem do Dia: 

- Ratificação de redução do preço de bilhete de cinema. 

Foi aprovada, por unanimidade, a admissão do ponto 6-B na Ordem do Dia. 

 

ADMISSÃO DO PONTO 6-C NA ORDEM DO DIA: 

Pela Sr.ª Presidente foi proposta a admissão do ponto 6-C na Ordem do Dia: 

- Contrato-programa de indemnizações compensatórias pela gestão dos 

equipamentos desportivos municipais entre a Câmara Municipal de Palmela e a 

Palmela Desporto, E.M. para o ano de 2007. 

Foi aprovada, por unanimidade, a admissão do ponto 6-C na Ordem do Dia. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

1. No âmbito das Divisões de Loteamentos e Obras Particulares: 
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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 08.01.2007 a 19.01.2007. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

 A Sr.ª Presidente deu conhecimento à Câmara que foram autorizados pagamentos 

no período compreendido entre os dias 10.01.2007 e 24.01.2007, no valor de € 

1.849.273,57  (um milhão oitocentos e quarenta e nove mil duzentos e setenta e três euros 

e cinquenta e sete cêntimos). 

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

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

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

3.625.315,65 (três milhões seiscentos e vinte e cinco mil trezentos e quinze euros e 

sessenta e cinco cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 2.382.062,62 (dois milhões trezentos e oitenta e dois 

mil sessenta e dois euros e sessenta e dois cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.243.253,03 (um milhão duzentos e quarenta e 

três mil duzentos e cinquenta e três euros e três 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: 
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• ACTA n.º 25/2006, reunião extraordinária de 11.Dezembro.2006 – aprovada por 

unanimidade. 

 

      II – GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS E ORGANIZAÇÕES LOCAIS 

 

 Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia e 

Protocolos de Colaboração com as Juntas de Freguesia: 

 

 PROPOSTA N.º 1/GAFOL/02-2007: 

 ASSUNTO: Actualização das verbas globais por freguesia: 

 

 «Pelo estipulado nos Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de 

Freguesia celebrados em 2006, as verbas a transferir são anualmente actualizadas de 

acordo com as variações quantitativas e /ou qualitativas que ocorram nas unidades de 

referência dos critérios de multiplicação e do valor da taxa de inflação do ano anterior. 

De igual modo, de acordo com os Protocolos de Colaboração celebrados em 2003 com as 

Juntas de Freguesia, cujo objectivo é o de garantir a abertura e o funcionamento dos seus 

postos de atendimento/delegações, as verbas são anualmente actualizadas pelo valor da 

taxa de inflação. 

Assim, considerando que a taxa de inflação foi oficialmente fixada pelo Instituto 

Nacional de Estatística em 3,1%, propõe-se,  em conformidade com o disposto nos 

artigos 64.º, n.º 1, al. b) e n.º 4, e 66.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com 

as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal 

delibere aprovar a actualização das verbas a transferir para as Freguesias em 2007, 

conforme consta do quadro resumo que a seguir se apresenta e do mapa em anexo, o 

qual faz parte integrante da presente proposta. 

Protocolos de Delegação de Competências 

      
FREGUESIAS 

 
PALMELA 

 
PINHAL NOVO 

 

QUINTA DO 

ANJO  
POCEIRÃO 

 
MARATECA 

 
TOTAL  

             

VERBA POR FREGUESIA 

2007 

  

€ 245.307,47 

 

 € 349.030,87  €346.659,68  €278.731,43  € 188.457,13  € 1.408.186,58 

 

Protocolos de Colaboração para funcionamento das delegações 

FREGUESIAS  PALMELA  PINHAL NOVO  QUINTA DO  POCEIRÃO  MARATECA  TOTAL  
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Aires 

Algeruz 

  ANJO 

B.º Alentejano 

 Aldeia Nova 

Aroeira 

  

Cajados 

 

             

VERBA POR FREGUESIA 

2007 

  

€ 20.834,14 

 

 -  €10.417,07  €10.417,07  €10.417,07  € 52.085,35 

 

 

Sobre a proposta n.º 1/GAFOL/02-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que a soma dos códigos orçamentais perfaz 

1.479.807 euros, quando as verbas propostas para transferência somam o total de 

1.460.261 euros; há um diferencial de 19.536 euros para menos. Será que o orçamento foi 

sobre-inflaccionado ou houve alguma redução de despesa? 

Realça que não tem termos de comparação relativamente ao ano transacto, porque 

em 2006 foram, primeiramente, pagos os duodécimos referentes aos três primeiros meses 

do ano e só, posteriormente, os duodécimos referentes aos restantes meses. Queria 

efectivamente analisar como é feita a aplicação dos 3,1%. 

Há uma verba chamada “comparticipação dos custos indirectos” em que todas as 

verbas diminuíram. Pretende saber a razão pela qual estas verbas diminuíram. 

Seria interessante que tivesse acesso ao quadro final de aplicação das verbas do 

ano 2006, pelo facto do pagamento ter sido feito por tranches e porque, em 2007, 

aumentaram nalgumas freguesias as competências. Não tem dados de comparação entre 

os valores finais atribuídos em 2006 e os propostos para o ano em curso. 

A Sr.ª Presidente explicita que o ano de 2006 se iniciou com os protocolos que 

estavam em vigor no ano anterior e com as regras gerais que tinham sido aprovadas para 

o mandato. 

Como houve a revisão de algumas das competências e dos valores, nomeadamente 

dos critérios base que permitiam definir exactamente o montante a transferir para cada 

Junta de Freguesia, nos cinco primeiros meses do ano, as Juntas receberam uma 

comparticipação que tinha que ver com os valores definidos no Protocolo 2005 e, nos 

restantes sete meses do ano, as Juntas receberam valores resultantes da comparticipação 

aprovada já então em 2006. 

Foi feito um trabalho de grande maturação sobre as especificações de algumas das 

intervenções, nomeadamente, a elaboração de cadernos de encargos para algumas áreas 

que não existiam anteriormente. Como tal, só em Junho se  fez a actualização dos valores. 

O valor global das transferências para as Juntas de Freguesia, em 2006, e a 

actualização dessas verbas, em 2007, perfazem os seguintes valores: 

- Junta de Freguesia de Palmela - 247.929,15 € (em 2006) e 266.141,61 € (em 

2007); 
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- Junta de Freguesia de Pinhal Novo – 350.824,53 € (em 2006) e 349.030,87 € 

(em 2007); 

- Junta de Freguesia de Quinta do Anjo – 328.805,12 € (em 2006) e 357.076,75 € 

(em 2007); 

- Junta de Freguesia de Poceirão – 263.183,47 € (em 2006) e 289.148,50 € (em 

2007); 

- Junta de Freguesia de Marateca – 197.858,90 € (em 2006) e 198.874,20 € (em 

2007). 

A Junta de Freguesia de Pinhal Novo é a única que recebe um valor ligeiramente 

inferior comparativamente ao ano de 2006. 

A Sr.ª Presidente dá a palavra à Directora de Projecto do Gabinete de Apoio às 

Freguesias e Organizações Locais para que esclareça o que tiver por conveniente a 

propósito desta proposta, o que foi feito. 

A Sr.ª Presidente refere que a verba transferida do Orçamento de Estado para a 

Câmara Municipal é menor e, consequentemente fez-se reflectir essa redução para as 

Juntas de Freguesia. 

As Juntas de Freguesia de Quinta do Anjo e do Poceirão recebem este ano novas 

competências. 

Vai ser alargado o protocolo de recolha de “monos” à Junta de Freguesia de 

Marateca. Proximamente deverá vir a reunião de Câmara uma proposta neste sentido. 

 

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

minuta. 

 

III – DIVISÃO DE APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Comparticipação anual no funcionamento de entidades supramunicipais: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAOM/02-2007: 

 

 «Por adesão voluntária, devidamente caucionada pelos órgãos autárquicos 

competentes do Município, ou decorrendo do enquadramento legal que rege a orgânica da 

estrutura política e administrativa do país, a Câmara Municipal de Palmela integra diversas 

Associações e/ou órgãos autárquicos de incidência supra municipal. 
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 Tal participação implica, num dos casos, o pagamento de quotas, e noutros a 

comparticipação financeira nos custos de funcionamento das estruturas administrativas e 

de direcção dessas entidades. Tendo em consideração que os montantes das referidas 

comparticipações são regularmente actualizados, estes deverão ser anualmente 

submetidos à deliberação da Câmara Municipal. 

 Assim, e tendo em consideração a informação facultada por cada uma das entidades 

e o disposto na alínea a), do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se a autorização das transferências 

financeiras para as seguintes entidades, e nos montantes abaixo descriminados: 

- Associação de Municípios da Região de Setúbal – € 85.423,00 (oitenta e cinco mil 

quatrocentos e vinte e três euros) 

- Associação Nacional dos Municípios Portugueses – € 6.329,00 (seis mil trezentos e 

vinte e nove euros) 

- Grande Área Metropolitana de Lisboa – € 23.458,00 (vinte e três mil quatrocentos e 

cinquenta e oito euros) 

- Assembleia Distrital de Setúbal - € 24.320,94 (vinte e quatro mil trezentos e vinte 

euros e noventa e quatro cêntimos).» 

 

Na discussão da proposta de comparticipação anual no funcionamento de entidades 

supramunicipais numerada 1/DAOM/02-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a proposta menciona “(...) tal 

participação implica num dos casos o pagamento de quotas (...)” mas não se percebe qual 

é o “caso” e menciona ainda “(...) a comparticipação financeira nos custos de 

funcionamento das estruturas administrativas e direcção dessas entidades (...)”. Na 

reunião de Câmara de 10.01.2007 aprovou-se uma proposta no sentido de atribuir uma 

verba para a AMRS e agora está-se a aprovar outra; há uma sobreposição de duas 

comparticipações anuais. Gostava que lhe fossem dados alguns esclarecimentos a 

propósito destas duas propostas. 

A Sr.ª Presidente esclarece que a proposta aprovada na reunião de Câmara de 

10.01.2007 se refere à Imputação das Despesas com Pessoal da Associação dos 

Municípios da Região de Setúbal para 2007. Explicita que a AMRS não pode ter quadro de 

pessoal próprio e o seu pessoal é afectado ao quadro financeiro dos respectivos 

Municípios. Este pessoal contribui para o rácio dos 60%. 

A Sr.ª Presidente dá a palavra ao Chefe de Gabinete para que preste alguns 

esclarecimentos adicionais para melhor elucidação do Sr. Vereador José Carlos de Sousa, 

o que foi feito. 
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O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que não é muito crível que tenham de 

ser as Câmaras Municipais a suportar esse ónus. 

A Sr.ª Presidente responde que é verdade, mas não é uma opção da Autarquia, é a 

lei que o impõe. Se porventura houvesse uma extinção da AMRS, as Câmaras Municipais 

eram obrigadas a absorver o quadro de pessoal da Associação.  

        

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE OCUPACIONAL: 

 

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

 

Subsídio: 

 

PROPOSTA N.º 1/DRH-DASSO/02-2007: 

REQUERENTE: Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores do Município 

de Palmela: 

 

 «Os Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores do Município de Palmela 

(SSCTMP) são uma associação sem fins lucrativos, legalmente constituída que prossegue 

actividades de protecção dos trabalhadores e respectivos familiares  das diferentes 

autarquias do Município de Palmela e promove iniciativas de natureza recreativa e cultural. 

Enquanto Associação de vocação social, a sua maior fonte de financiamento advêm 

do subsídio que a Câmara Municipal de Palmela tem vindo a transferir anualmente. 

O orçamento aprovado para o corrente ano de 2007 estabeleceu o montante de             

€ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil euros) a transferir para os SSCTMP, despesa 

essa que tem cabimento orçamental na rubrica orgânica 03.03 e económica 04.07.01. 

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal de Palmela delibere, nos 

termos  da alínea p), do n.º 1, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir aos Serviços 

Sociais e Culturais dos Trabalhadores do Município de Palmela o subsídio de € 165.000,00 

(cento e sessenta e cinco mil euros) a transferir da seguinte forma: 

-  € 55.000,00, no mês de Fevereiro 2007 

-  € 55.000,00, no mês de Junho 2007 e 
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-  € 55.000,00, no mês de Outubro 2007. 

A presente transferência encontra-se devidamente cabimentada na rubrica acima 

descriminada.» 

  

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

minuta.  

 

 

V – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

V.I. - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

 

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

 

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

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

 

Programa de Alimentação Escolar: 

 

PROPOSTA N.º 1/DEIS-DE/02-2007: 

ASSUNTO: Fornecimento de refeições em espaços escolares (ano lectivo 

2006/2007 – 1.º período escolar): 

REQUERENTE: Centro de Ocupação Infantil: 

 

 «No âmbito da Acção Social Escolar, a Câmara Municipal desenvolve o Programa de 

Alimentação Escolar nos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública. 
 

 Este Programa contempla o universo da população escolar, independentemente da 

sua condição económica e concretiza-se, também, com a colaboração das instituições 

particulares de solidariedade social. 

 Todos os alunos, cujas famílias apresentam uma situação economicamente 

desfavorecida, beneficiam de uma refeição diária, custeada na íntegra pela autarquia. No 

que se refere aos alunos não carenciados, a Câmara Municipal custeia o diferencial entre 

o valor estabelecido pelas entidades fornecedoras (custo real da refeição) e o valor 

estabelecido pela legislação em vigor (valor de venda das refeições aos alunos - €1,38). 

Sobre este diferencial, e no âmbito do financiamento do “Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico”, o 
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Ministério da Educação presta apoio financeiro à autarquia através duma comparticipação 

diária aos alunos não carenciados. 
 

 Assim, 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 

um subsídio à IPSS ‘Centro de Ocupação Infantil’, no valor de € 17.495,44 (dezassete mil 

quatrocentos e noventa e cinco euros e quarenta e quatro cêntimos), o qual se destina a 

custear um total de 9884 refeições fornecidas (38 alunos carenciados e 150 não 

carenciados), nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Arraiados, Carregueira, Lagoa 

da Palha e Palhota e Jardins de Infância do Terrim e Vale da Vila, correspondente aos 

meses de Setembro a Dezembro de 2006.» 

 

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

minuta. 

 

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

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

Sousa. 

 

PROPOSTA N.º 2/DEIS-DE/02-2007: 

ASSUNTO: Fornecimento de refeições em espaços escolares (ano lectivo 

2006/2007 – 1.º período escolar): 

REQUERENTES: Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho: 

 

 «A Câmara Municipal dá continuidade ao Programa de Alimentação Escolar, na 

vertente fornecimento de refeições em espaços escolares, na medida em que se pretende 

que todos os alunos beneficiem de uma refeição diária equilibrada contribuindo-se, desta 

forma, para uma melhor aprendizagem escolar. 

 Este Programa contempla o universo da população escolar, independentemente da 

sua condição económica e concretiza-se, também, 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 não carenciados a Câmara Municipal 

custeia o diferencial entre o valor estabelecido pelas entidades fornecedoras (custo real da 

refeição), o qual varia em função da entidade fornecedora, e o valor estabelecido pela 

legislação em vigor (valor de venda das refeições aos alunos - €1,38). Sobre este 

diferencial, e no âmbito do financiamento do “Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1º ciclo do ensino básico”, o 
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Ministério da Educação presta apoio financeiro à autarquia através duma comparticipação 

diária aos alunos não carenciados. 

 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 dos 

subsídios a seguir indicados no valor global de € 47.334,72 (quarenta e sete mil trezentos 

e trinta e quatro euros e setenta e dois cêntimos), os quais se destinam a custear um total 

de 21562 refeições dos alunos inseridos nos estabelecimentos de educação e ensino 

abaixo indicados, e referente aos meses de Setembro a Dezembro de 2006. 

 1) Centro Social de Palmela “A Árvore” e “A Cegonha” – € 18.462,43 (dezoito mil 

quatrocentos e sessenta e dois euros e quarenta e três cêntimos), correspondente ao 

fornecimento de um total de 7939 refeições (61 alunos carenciados e 109 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 - € 3.177,21 (três mil cento e setenta e sete euros 

e vinte e um cêntimos), correspondente ao fornecimento de um total de 1719 refeições ( 6 

alunos carenciados e 50 não carenciados) na EB1/JI de Cabanas. 

 3) Casa do Povo de Palmela/Centro Social de Lagameças - € 10.654,68 (dez mil 

seiscentos e cinquenta e quatro euros e sessenta e oito cêntimos), correspondente ao 

fornecimento de um total de 4020 refeições (50 alunos carenciados e 51 não carenciados) 

na EB1 de Cajados (edifícios velho e novo) e EB1 de Lagameças. 

 4) União Social Sol Crescente de Marateca “Os Cenourinhas” - € 9.253,74 (nove mil 

duzentos e cinquenta e três euros e setenta e quatro cêntimos), correspondente ao 

fornecimento de um total de 4466 refeições (39 alunos carenciados e 51 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’ - € 5.786,66 

(cinco mil setecentos e oitenta e seis euros e sessenta e seis cêntimos), correspondente 

ao fornecimento de 3418 refeições (15 alunos carenciados e 41 não carenciados) nas EB1 

de Brejos do Assa 1 e 2.» 

 

 Na discussão da proposta sobre o Fornecimento de refeições em espaços escolares 

(ano lectivo 2006/2007 – 1.º período escolar) numerada 2/DEIS-DE/02-2007 intervieram: 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que lhe surgiu a seguinte dúvida: na 

proposta menciona-se “(...) o Ministério da Educação presta apoio financeiro à autarquia 

através duma comparticipação diária aos alunos não carenciados (...)”, tem a ideia que o 

Protocolo entre o Ministério da Educação e a Associação Nacional de Municípios não 

distingue os carenciados dos não carenciados e dá cinquenta e oito cêntimos, por 

refeição, para cada criança. 
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 A pedido da Sr.ª Presidente intervém a Directora do Departamento de Educação e 

Intervenção Social para esclarecer o que tenha por conveniente a propósito desta 

proposta, o que foi feito. 

 A Sr.ª Vereadora Adília Candeias responde que é a Câmara Municipal quem paga 

tudo. 

  

 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 foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Protocolo de Cooperação e Parceria: 

 

PROPOSTA N.º 1/DEIS-DIS/02-2007: 

A CELEBRAR COM: Associação Nacional dos Deficientes e Sinistrados no 

Trabalho – Delegação de Lisboa: 

 

«A Associação Nacional dos Deficientes e Sinistrados no Trabalho – Delegação de 

Lisboa é uma instituição particular sem fins lucrativos e tem âmbito territorial ao concelho 

de Palmela. 

Decorrente da celebração de um protocolo de cooperação com o Secretariado 

Nacional de Reabilitação está a implementar um projecto - piloto de Apoio às Vítimas de 

Acidente de Trabalho, com intervenção multidimensional, fazendo a ponte entre a situação 

de crise, motivada pelo acidente de trabalho e o retorno a uma vida activa e participativa 

na comunidade. 

Este projecto desenvolve-se na área de Lisboa e designa-se por “Desafio”. 

É neste sentido, que a ANDST – Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados no 

Trabalho – Delegação de Lisboa solicita, à Câmara Municipal de Palmela a subscrição de 

um Protocolo de Cooperação e Parceria, com vista à concretização do objectivo do 

referido projecto, ou seja, contribuir para a inserção social e profissional dos acidentados e 

famílias. 

A existência de um recurso que contempla o apoio psicológico, médico e jurídico aos 

sinistrados no trabalho e serve como facilitador na reconstrução dos seus projectos de 

vida, nos planos pessoal, familiar, profissional e comunitário, constitui  um contributo 



Acta n.º 02/2007 

Reunião de 24 de Janeiro de 2007 

 25 

significativo no apoio em situações de acidentes de trabalho a todos os que trabalham e 

residem no concelho de Palmela. 

Propõe-se, assim, de acordo com a política social preconizada por esta Câmara 

Municipal e no âmbito das suas competências, nos termos da alínea b), do n.º 4, do art.º 

64.º, conjugado com o art.º 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, a celebração do Protocolo de Cooperação 

e Parceria, conforme minuta anexa, que faz parte integrante da presente proposta.» 

 

Na discussão da proposta antes transcrita intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere uma breve nota sobre estas medidas 

da Secretaria de Estado da Reabilitação em que está integrado o Plano da Acção para 

Integração de Pessoas com Deficiências ou Incapacidades: é de saudar que a Câmara 

Municipal se associa a este Plano e possa, assim, prestar algum apoio aos seus 

funcionários. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa chama a atenção para a cláusula quarta do 

Protocolo que é muito idêntica à cláusula primeira. 

Sobre o texto do Protocolo, a Sr.ª Presidente refere que os serviços deverão aferir 

se há algum lapso no articulado e, em caso afirmativo, o mesmo deverá ser corrigido. 

Acrescenta que, se o Sr. Vereador estiver de acordo, se aprove a proposta. 

 

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

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

VI.I. – DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

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

 

1 – Subsídio: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DAC/02-2007: 

ASSUNTO: Corso Carnavalesco em Pinhal Novo: 

REQUERENTE: Grupo Carnavalesco Amigos de Baco: 

 

 «O Grupo Carnavalesco Amigos de Baco tem sido, ao longo dos últimos anos, o 

responsável pela realização do Corso Carnavalesco em Pinhal Novo. Esta iniciativa tem 

atraído aquela Vila do Concelho de Palmela, muitas pessoas para assistirem ao desfile. 
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 Com uma organização inteiramente voluntária, o desfile de Terça-Feira de Carnaval 

é o exemplo da capacidade de iniciativa e cooperação do movimento associativo do nosso 

Concelho. Mais uma vez esta entidade consegue obter apoios de diversas entidades 

públicas e privadas, bem como do comércio local, para a concretização de um dos 

momentos altos da sua actividade. 

 Considerando a importância que esta actividade representa para a Vila de Pinhal 

Novo e consequentemente para o Concelho de Palmela, propõe-se, ao abrigo da alínea 

b), do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/02, de 11 de Janeiro, a atribuição de um subsídio no valor de € 5.000,00 (cinco mil 

euros), ao Grupo Carnavalesco Amigos de Baco, como contribuição municipal à 

organização do evento.» 

 

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

minuta. 

 

2 – Redução do preço de bilhete de cinema: 

 

PROPOSTA N.º 2/DCD-DAC/02-2007: 

ASSUNTO: Ratificação: 

 

 «Iniciou-se hoje, no Auditório Municipal de Pinhal Novo, um ciclo de cinema, 

denominado “Cine France”. 

 Realizado em parceria com o Departamento de Francês da Escola Secundária de 

Pinhal Novo desde 2003, tem como objectivo divulgar o cinema francês, junto da 

comunidade escolar, bem como da população em geral. 

 Assim, e no seguimento da Informação Técnica nº 2007/2147 de 19.01.2007 da 

Divisão de Acção Cultural, propõe-se, ao abrigo do disposto no n.º 3, do artigo 68.º, da Lei 

169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, a ratificação da decisão da Sr.ª Presidente da Câmara que estabeleceu o valor de 

ingresso dos bilhetes para estudantes em € 1,30 (um euro e trinta cêntimos), de acordo 

com o Parágrafo Segundo da Tabela de Tarifas, Preços, Reembolsos e Compensações.» 

 

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

minuta. 

 

 

 

VI.II. – DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

Pela Sr.ª Vereadora Adília Candeias foi apresentada a seguinte proposta: 
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Palmela Desporto, E.M.: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DD/02-2007: 

ASSUNTO: Contrato-programa de indemnizações compensatórias pela gestão 

dos equipamentos desportivos municipais entre a Câmara Municipal de Palmela e a 

Palmela Desporto, E.M. para o ano de 2007: 

 

«A Câmara Municipal de Palmela tem desempenhado um papel de grande 

importância para o desenvolvimento do desporto no concelho, atribuindo à Palmela 

Desporto, EM, a responsabilidade de gestão de equipamentos desportivos municipais. 

No âmbito da política da autarquia para gestão dos seus equipamentos desportivos, 

tem sido adoptada uma política de preços e programas sociais, de modo a possibilitar a 

um maior número de pessoas a utilização dos quatro equipamentos desportivos 

municipais sob gestão da Palmela Desporto, EM e, consequentemente, aumentar o 

número de praticantes desportivos e elevar o nível desportivo no concelho. Os custos 

destas obrigações sociais atribuídas à Palmela Desporto, EM justificam a comparticipação 

financeira do Município a título de indemnização compensatória. 

Propõe-se, nos termos da Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto – Lei n.º 

5/2007, de 16 de Janeiro, e do artigo 23.º, da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro – Lei 

que aprova o regime jurídico do sector empresarial local, que a Câmara Municipal delibere 

aprovar o contrato-programa de indemnizações compensatórias pela gestão dos 

equipamentos desportivos municipais para o ano 2007 a celebrar com a Palmela 

Desporto, EM, em anexo.» 

 

Em relação à proposta de Contrato-programa de indemnizações compensatórias 

pela gestão dos equipamentos desportivos municipais entre a Câmara Municipal de 

Palmela e a Palmela Desporto, E.M. para o ano de 2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a Palmela Desporto tem sido um 

tema que  faz divergir o Executivo de Oposição em relação à forma e às opiniões. 

Tece as seguintes considerações: 

- Estes contratos-programa de indemnizações compensatórias estavam previstos 

aquando da criação da empresa pública municipal para a gestão de equipamentos 

desportivos municipais, que foi criada em 23.07.1999.  A criação da empresa 

pressuponha uma série de factores de desenvolvimento que hoje, oito anos depois, 

não estão criados. 

- Alguns dos pontos que se preconizavam, e lê a proposta votada em reunião de 

Câmara de 23.07.1999, era “existir uma maior proximidade entre o órgão de 
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decisão e os equipamentos, os trabalhadores e as actividades que se iam realizar”, 

“existir autonomia financeira e patrimonial” e “o funcionamento da empresa está 

sujeito a um quadro legal”. A maior dúvida que se levanta é o objectivo de que “a 

criação da empresa viria trazer a contenção do aumento do número de pessoas 

afectas ao quadro de pessoal da Câmara Municipal na área dos equipamentos 

desportivos e a inexistência da necessidade de contratar e vincular à Autarquia 

todas as novas pessoas que irão ser necessárias para colocar em funcionamento 

designadamente a piscina do Pinhal Novo”.  

- Outros pontos que se preconizavam aquando da criação da empresa municipal: 

“possibilidade de adopção por parte da empresa municipal de fórmulas que 

favoreçam os objectivos da gestão em geral e da gestão financeira e orçamental 

em particular na perspectiva de se conseguir um equilíbrio dos custos e benefícios” 

e “possibilidade de adopção de uma política de marketing mais apetecida visando a 

diversificação e a obtenção de outras fontes de receita por esta via e a angariação 

de patrocínios em princípio será mais fácil”. 

- Volvidos oito anos depois da criação desta empresa constata-se, hoje, uma maior 

dependência da Palmela Desporto em relação à Câmara Municipal, até maior do 

que existia antes. 

- A transferência efectuada em 2006 e muito similar à transferência de 2007, veja-

se: 577.000 euros em 2006, contra 569.000 euros previstos para 2007. 

- É preciso atender ao facto de que a Câmara Municipal, desde 2006, comparticipa 

praticamente na íntegra os clubes desportivos que utilizam directamente os 

equipamentos da Palmela Desporto e vê-se reduzido aquilo que era o plafond que 

inicialmente se transferia directamente para a Palmela Desporto. 

- Aquando da discussão do Orçamento da C.M.P. para 2007, os Vereadores do P.S. 

tiveram ocasião de dizer que, a rubrica referente à Palmela Desporto é das poucas 

rubricas que não é consentânea com o momento de contenção de despesas que a 

Autarquia se propõe realizar. 

- Agora são confrontados com uma questão emanada da Associação de Municípios 

referente à publicação do regime jurídico do sector empresarial local – alteração ao 

Estatuto dos Eleitos Locais e as suas incompatibilidades -. O artigo 47.º, do 

Estatuto do Gestor Local, da Lei 53-F/2006, de 29.12., menciona “é proibido o 

exercício simultâneo de funções nas Câmaras Municipais e funções remuneradas a 

qualquer tipo de empresas municipais, inter-municipais e metropolitanas”. A sua 

dúvida é quanto ao facto de existirem dois gestores que trabalham para a Palmela 

Desporto e, também, para a Câmara. Gostava de ser esclarecido sobre se neste 

caso existe incompatibilidade da acumulação de funções. 
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O Sr. Vereador Octávio Machado refere-se ao facto do Sr. Vereador José Carlos 

de Sousa mencionar que a Câmara suporta o custo da utilização dos clubes desportivos 

nos equipamentos desportivos. São situações distintas: uma situação é a da Câmara 

Municipal comparticipar, outra situação diferente é a de pagar. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que, até 2005, a Câmara Municipal 

entregava todo o dinheiro à Palmela Desporto pela utilização dos equipamentos 

desportivos que eram geridos pela Palmela Desporto. A partir de 2006, a Câmara 

Municipal começa a distribuir pelos clubes desportivos o pagamento que terão de fazer à 

Palmela Desporto pela utilização do seu espaço. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere-se à questão das comparticipações aos 

clubes. A Autarquia comparticipa na totalidade os clubes com os quais tem celebrado os 

contratos-programa, se estes forem além do que está previsto no contrato-programa terão 

de ser os próprios a pagar. Os clubes que não têm contrato-programa celebrado com o 

Município, por vezes colocam a questão à Câmara e, de forma geral não têm de pagar. 

Quanto à questão do exercício de funções, a Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere 

que não há incompatibilidade no exercício das funções. Poderá haver incompatibilidade na 

remuneração. A lei foi publicada em 29.Dez.2006 e está a ser analisada juridicamente. 

Não é verdadeira a afirmação de que há uma maior dependência da Palmela 

Desporto em relação à Câmara Municipal. 

Sobre os pressupostos que levaram à criação da empresa municipal, a Sr.ª 

Vereadora Adília Candeias refere que tem sido rica a experiência do ponto de vista da 

gestão, da proximidade e da qualidade dos serviços prestados. Numa avaliação feita pelo 

Tribunal de Contas, no ano passado, a Palmela Desporto recebe até uma referência 

positiva. 

Há relativamente pouco tempo, a Palmela Desporto serviu de base a um trabalho de 

doutoramento duma pessoa em gestão da qualidade e da excelência do serviço no 

desporto. O estudo envolveu cerca de 20 empresas e a Palmela Desporto ficou 

classificada em 2.º lugar. 

 Acrescenta que a remuneração do Presidente do Conselho de Administração da 

Empresa Municipal é equiparada à dos Dirigentes da Câmara Municipal. Os restantes 

membros recebem uma remuneração mínima. 

Refere que são muito raras as piscinas municipais a ter um funcionamento regular 

sem nenhuma interrupção. Tudo é calculado e visto tecnicamente quase ao milímetro. 

Qualquer falha de material pode levar ao encerramento das piscinas. Este foi também um 

dos motivos que levou à criação da empresa municipal. Faz um balanço positivo 

relativamente à criação da Palmela Desporto. 
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 Acrescenta que há o comprometimento do Conselho de Administração, através do 

seu Presidente, de trabalhar num plano de forma a procurar criar uma actividade de maior 

promoção da empresa, com o objectivo de angariar mais fundos e mais investimentos. 

Aquando da aprovação da última proposta relativa à Palmela Desporto, foi feita uma 

recomendação ao Conselho de Administração para, no próximo ano, diminuir a 

dependência em relação à Autarquia. 

 

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. 

O Sr. Vereador Octávio Machado apresenta declaração de voto: 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

 

“Relativamente a esta proposta não posso deixar de aprovar esta verba já que ela 

se destina a compensar a utilização das instalações desportivas por carenciados, alunos, 

jovens e clubes desportivos.”  

 

VII – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

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

 

Consumo anormal de água – Tarifa de saneamento - liquidação: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAI/02-2007: 

CONSUMIDOR: Romão Falca Júnior: 

 

 «Através do ofício registado no passado dia 31 de Agosto de 2006, é solicitado pelo 

Sr. Romão Falca Júnior, com local de consumo sito na Rua de Angola, lote 61, em Padre 

Nabeto, a redução da  tarifa de saneamento debitada  na factura de água n.º  6001100356 

relativa aos mês de Agosto/2006, dado o valor da mesma de 764,77 €,  correspondente a 

249 m3, se ter verificado devido a um rompimento de um cano.  

 Considerando que o consumo anormal de água naquele período  foi proveniente de 

causas fortuitas e involuntárias; 

 Que a tarifa de saneamento é apurada para efeitos de liquidação através do 

consumo de água efectuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a 
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recolha e tratamento de resíduos sólidos e outra percentagem para a recepção e 

tratamento de águas residuais; 

 Que 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 n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, conjugada com o 

disposto no n.º 3, do art.º 20.º, da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto – 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 e que foi de 33 m3 

mensais.» 

 

 Sobre a proposta de Consumo anormal de água – tarifa de saneamento – liquidação 

o Sr. Vereador José Braz Pinto refere que, atendendo às intervenções que já efectuou 

em reuniões anteriores, nada mais tem  a acrescentar. 

 

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 GESTÃO URBANÍSTICA 

 

VIII.I. - DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 

 

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

 

Loteamentos: 

 

PROPOSTA N.º 1/DGU-DL/02-2007: 

ASSUNTO: Pedido de alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 

197 (Proc.º L-38/92): 

REQUERENTE: João Paulo Marçal Leitão: 

 

«Pelo requerimento em epígrafe e ao abrigo do disposto no art.º 27.º, do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

177/01, de 4 de Junho, é solicitada aprovação de alteração à licença de loteamento, 
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titulada pelo alvará n.º 197, emitido a favor da Sadigolf -Turismo, S.A. e registado na 

Câmara Municipal de Palmela, no livro 3, em 29 de Setembro de 1995. 

A alteração pretendida, que apenas incide no lote n.º 148, propriedade do 

requerente, conforme descrição na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 

09052/990727, resulta do interesse em proceder a ampliação do polígono base 

demarcado para a construção, conferindo capacidade construtiva e de implantação até 

aos limites norte e poente do lote em apreço. 

A urbanização, titulada por este alvará de loteamento n.º 197, corresponde a uma 

ocupação que, estando actualmente consolidada, reservou amplos logradouros e garantiu 

ainda afastamentos adequados, de  3,00m a 4,00m mínimos, entre a construção  e os 

limites dos lotes. 

Analisada a pretensão, resulta que a redefinição do polígono base e a oportunidade 

de construção até aos limites norte e poente do lote, correspondem a uma subversão dos 

alinhamentos e escalas de ocupação predominantes na urbanização e assim configuram 

despropositada alteração do modelo urbano aí desenvolvido.  

Acresce que a capacidade de ocupação, pretendida até ao limite norte do lote, 

potencia inclusive a subversão da regra dos 45.º (art.º 59.º do RGEU), relativamente à 

edificabilidade no lote adjacente n.º 147. 

Face ao exposto e resultando que a pretensão suscita comprovados inconvenientes 

para o correcto ordenamento urbano da área loteada, pondo ainda em causa o 

cumprimento do art.º 59.º do RGEU, no que respeita à edificabilidade conferida ao lote n.º 

147, confinante a norte, procedeu-se à audiência escrita do interessado, relativamente à 

intenção de indeferimento da pretensão, conforme determinado no art.º 100º e 101.º, do 

Código do Procedimento Administrativo, revisto pelo Decreto-Lei 6/96 de 31 de Janeiro. 

Tendo decorrido o período de audiência sem que a requerente apresentasse 

qualquer exposição ou elementos complementares, que suscitassem a revisão do sentido 

da decisão enunciada, propõe-se o indeferimento da pretensão, nos termos da alínea a), 

do n.º 1, do artigo 24.º, do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro com a redacção 

publicada pelo Decreto-Lei 177/01, de 4 de Junho.» 

 

Sobre a proposta n.º 1/DGU-DL/02-2007 - Pedido de alteração à licença de 

loteamento titulada pelo alvará n.º 197 (Proc.º L-38/92) intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que basicamente está de acordo com o 

indeferimento proposto. Mas tem algumas dúvidas que passa a expor: 

- Na proposta menciona-se que o requerimento em causa é o n.º 12.322/06, mas 

este é o 05. 
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- Verifica-se uma grande morosidade de trabalho por parte dos serviços camarários. 

Há fotografias tiradas em 06.01.2006 e, ofícios enviados pela Câmara em 28.Abril (que 

não foram recepcionadas pelo Munícipe) e só em 20.Setembro, passados cinco meses, 

são enviados novamente ofícios ao Munícipe. Esta pretensão tramitou na Câmara 

Municipal durante um ano e três meses. É demasiado tempo para uma situação tão 

evidente. 

- Verifica-se que o requerente construiu clandestinamente à revelia do aprovado e 

este facto não vem mencionado na proposta. 

Questiona: 

- Será que ele foi fiscalizado e foi penalizado pelas construções clandestinas que 

fez. 

- Como é que se vai repor a legalidade que entretanto foi subvertida. 

- O que é facto é que os processos que têm vindo a reunião de Câmara e que acusam 

alguma infracção (como por exemplo: uma construção em Miraventos, um loteamento no 

Montado) não são punidas convenientemente e, todos eles, situam-se em 

empreendimentos que faz supor pertencerem a uma classe média-alta. 

 Será que só as infracções cometidas pela classe baixa são punidas? 

O Sr. Vereador José Charneira refere que o que se propõe aprovar é uma 

alteração ao alvará de loteamento. A construção clandestina teve certamente um auto de 

notícia, com aplicação de coimas, mas não consta neste processo, porque este é um 

processo do urbanismo, e o outro, é um processo de contra-ordenação (que decorre na 

Divisão de Apoio Jurídico). São, portanto, dois processos que decorrem em serviços 

diferentes. 

Acrescenta que, se detectou uma construção que estava a ser feita, um canil, de 

forma não licenciada, e o que o requerente tentou, com esta proposta, foi legalizar a 

situação. 

O que quer refutar categoricamente é que haja, da parte da Câmara Municipal, um 

tratamento para a classe média-alta e um tratamento para a classe pobre. Garante-lhe que 

isso não se passa. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que o requerimento tem a data de 

20.10.2005, o que pressupõe que, anteriormente a este data, se  efectuou um auto de 

notificação a este requerente. Só depois, é que este requerente fez o requerimento para 

legalizar a situação. Acontece que o processo só se inicia na data do requerimento e não 

tem qualquer intervenção da Câmara antes desta data. Pergunta: se há a intervenção dos 

serviços da Câmara junto do requerente antes da data em que este processo se inicia. 
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O Sr. Vereador José Charneira refere que não consegue responder a essa questão 

porque não tem o processo em seu poder, mas vai consultar o processo e responder ao 

Sr. Vereador José Carlos de Sousa numa próxima oportunidade. 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 2/DGU-DL/02-2007: 

ASSUNTO: Recepção provisória das obras de urbanização, correspondentes à 

alteração ao alvará de loteamento n.º 87 (Proc.º L-10/83): 

REQUERENTE: Alcaidinvest – Sociedade de Investimentos Imobiliários, Ld.ª: 

 

«Por deliberação de 02.04.03, foi aprovado o licenciamento da alteração às 

especificações do alvará n.º 87, relativamente às prescrições do lote n.º 76. 

Posteriormente e por deliberação de 16.07.03, foram licenciadas as obras de 

urbanização, correspondentes aos arranjos dos espaços exteriores, na envolvente do lote 

em apreço. 

Em 17 de Agosto de 2005 foi, a favor da requerente, aditada a alteração ao alvará 

de loteamento n.º 87, relativamente às alterações do lote n.º 76, conforme determinado no 

art.º 74, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção que lhe foi 

dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho. 

Através do requerimento em epígrafe e ao abrigo do art.º 87, da legislação antes 

invocada, foi solicitada vistoria tendo em vista a recepção provisória das obras de 

urbanização em causa. 

No decurso da vistoria, efectuada pelas 10:00 horas do dia 14.06.06, verificou-se 

que as obras de urbanização, referentes aos arranjos exteriores estão, conforme auto 

anexo, convenientemente  executadas, não obstante  a necessidade de algumas 

rectificações, que deverão ser realizadas no prazo de 30 dias, após comunicação  desta 

deliberação.  

Face ao exposto, propõe-se a homologação do auto de vistoria e a recepção 

provisória das obras de urbanização, nos termos do  disposto no art.º 87.º, do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 

n.º 177/01, de 4 de Junho. 

Propõe-se ainda, que a garantia bancária n.º 125-02-0788569, prestada pelo  Banco 

Comercial Português a favor da Câmara Municipal, se mantenha válida no montante de € 

2.019,00 (dois mil cento e dezanove euros), correspondente a 10% do valor da caução, 

até à recepção definitiva das obras de urbanização e pelo prazo determinado no n.º 5, do 
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art.º 87.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção que lhe foi 

dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho.» 

 

Sobre a proposta n.º 2/DGU-DL/02-2007 - Recepção provisória das obras de 

urbanização, correspondentes à alteração ao alvará de loteamento n.º 87 (Proc.º L-10/83) 

intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que não há da parte dos serviços 

camarários grandes considerações relativamente a este processo, com excepção, dos 

serviços relacionados com os espaços verdes, que referiam alguma deficiência na mistura 

do prado sequeiro. Estas plantas têm um ciclo de vida que, quando morrem, largam as 

sementes e ressemeiam-se. 

 Consta no processo uma informação dos serviços relacionados com os espaços 

verdes que quer deixar ressalvado: existe um sobreiro de grandes dimensões que não 

está inserido em nenhum lote, está sim, inserido num espaço verde e, na informação, 

chama-se a atenção para que, a construção dos lotes não deve prejudicar a existência 

física desse sobreiro. Dá os parabéns aos serviços de espaços verdes por terem esta 

preocupação. 

Certamente que os serviços de urbanismo que vão acompanhar a construção dos 

lotes comungam desta mesma preocupação: a preservação daquele sobreiro.  

 

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

minuta. 

 

VIII.II. – DIVISÃO DE GESTÃO DO PINHAL NOVO: 

 

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

 

PROPOSTA N.º 1/DGU-DGPN/02-2007: 

ASSUNTO: Recepção provisória das obras de urbanização e redução da 

garantia bancária (Proc.º L-39/98): 

REQUERENTE: Pereira & Rolo, Construções, S.A.: 

 

«Pretende o requerente a recepção provisória das obras de urbanização tituladas 

com o alvará de loteamento n.º 264 emitido a seu favor, e redução da respectiva caução. 

 Uma vez que as obras de urbanização se encontram concluídas e em boas 

condições técnicas, conforme auto de recepção provisório subscrito por todos os 

intervenientes na vistoria, propõe-se que as referidas obras sejam recepcionadas 
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provisoriamente por esta Câmara Municipal, contando-se desde então, para os trabalhos 

recebidos, o prazo de garantia fixado em 5 anos, nos termos do disposto no n.º. 5, art.º 

87.º, do D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção publicada através do D.L. 

177/2001, de 04 de Junho. 

 Propõe-se também que a redução do valor da garantia bancária, prestada pela 

Caixa Geral de Depósitos com o n.º 0616/000224/088/0019 no valor de 730.967,00 € 

(setecentos e trinta mil novecentos e sessenta e sete euros), a favor desta Câmara 

Municipal, destinada a caucionar a boa e regular execução das obras de urbanização 

internas de loteamento, seja em 90% do montante inicial, nos termos do n.º. 5, art.º. 54.º, 

da legislação mencionada, ficando no valor de 73.096,70 € (setenta e três mil e noventa e 

seis euros e setenta cêntimos). 

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

de recepção provisório referido.» 

 

Sobre a proposta n.º 1/DGU-DGPN/02-2007 - Recepção provisória das obras de 

urbanização e redução da garantia bancária (Proc.º L-39/98) intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto ressalta as seguintes considerações relativamente 

aos documentos que estão anexos à proposta: 

- Verifica-se que a Divisão de Águas de Abastecimento e Residuais (DAAR) no 

despacho do Director do Departamento de Ambiente e Infra-estruturas (DAI), engº. João 

Faim, menciona “conclui-se que os colectores de água residuais não foram ensaiados”, 

depois ao longo da análise percebe-se que a pessoa que o analisou deve ter tido fortes 

dúvidas, porque quanto à rede de abastecimento de água diz-se “relativamente à rede de 

água foi cumprido o projecto, realizadas as inspecções de ensaios, de acordo com a 

informação” e colocou-se um ponto de interrogação. 

- Depois na folha seguinte diz-se “foram feitas as inspecções à rede, de acordo com 

a informação da Divisão de Loteamentos (DL)” e volta-se a colocar um ponto de 

interrogação. Quanto à rede de drenagem, apesar de se mencionar que “foram feitas 

inspecções à rede, de acordo com a informação da D.L.” não colocaram ponto de 

interrogação nenhum. 

- Um outro parecer da DAAR refere: “Rede de águas de abastecimentos - ensaio à 

rede, sim. Rede de águas residuais domésticas – ensaio à rede, não. Rede de drenagem 

de águas pluviais – ensaio à rede, não.” E afirma-se “não existem informações sobre os 

ensaios à rede”.  

- Face a estes pareceres pergunta se  foram feitos os ensaios.  

- Outra nota que deixa relativamente a este processo é a de que apesar de, ainda 

não terem sido recepcionadas as obras, já existem prédios em construção. 
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O Sr. Vereador José Charneira refere que já existem prédios em construção, 

porque os projectos entregues estavam de acordo com o loteamento aprovado, e assim, 

foi possível emitir a licença para essas construções. 

Refere que a recepção provisória foi feita em 28.Set.2006 e este documento 

mencionava que estava tudo bem. Pretendia-se, sim, que o requerente entregasse a 

totalidade das floreiras, as telas finais das redes de águas e esgotos e devia entregar, 

também, o levantamento topográfico devidamente actualizado. (As telas finais deram 

entrada em 13.Nov.2006 e o levantamento topográfico em 15.Dez.2006. Agora está a ser 

feita a recepção provisória das obras, mas estas já se encontram executadas desde 

Setembro.2006, e bem executadas, por sinal). 

Em relação às demais questões levantadas pelo Sr. Vereador José Braz Pinto, 

nomeadamente a questão dos pareceres, há um lapso da DAAR quando se refere à DL 

porque,tratando-se de uma urbanização localizada no Pinhal Novo não está sujeita à 

fiscalização da DL (Divisão de Loteamentos), mas sim da DGPN (Divisão de Gestão do 

Pinhal Novo). É de facto um lapso técnico quando se menciona  que a DL não fiscalizou. 

Quanto à rede de águas de abastecimento refere-se “Traçado da rede, sim; 

Inspecções à rede, sim; Ensaios à rede, sim” o que significa que estes equipamentos 

foram fiscalizados. E na folha seguinte faz-se menção ao que o Sr. Vereador leu: “Rede de 

drenagem de águas residuais domésticas - ensaios à rede, não; Rede de águas residuais 

e pluviais, não”. Tudo o resto aparece com um sim. Isto pode ter a ver com pequenos 

troços que foram ensaiados ou não. 

Está em condições de garantir que esta obra foi bem fiscalizada e bem 

acompanhada. Foi uma obra que teve fiscalização permanente da DGPN e correu de 

forma exemplar, tanto da parte do acompanhamento da Câmara, como da parte do 

promotor. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que os pareceres podiam vir 

complementados com alguma informação da DGPN, o que evitaria que fosse induzido em 

erro. Pede para que futuramente as informações sejam mais acauteladas. Os Vereadores 

da Oposição não estão ao corrente da gestão que é prática dos serviços da Câmara. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que o Sr. Vereador José Braz Pinto tem 

razão, até porque em vez de terem colocado frente da DL um ponto de interrogação, 

deviam ter devolvido o processo e mandado rectificar. 

A Sr.ª Presidente refere que concorda com esta afirmação do Sr. Vereador José 

Charneira. 

 

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

minuta. 



Acta n.º 02/2007 

Reunião de 24 de Janeiro de 2007 

 38 

 

IX – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

 

DIVISÃO DE FINANÇAS: 

 

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

 

Empréstimo bancário de médio e longo prazo para financiamento do Plano 

Plurianual de Investimentos: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAGF-DF/02-2007: 

 

«De acordo com o estabelecido no Orçamento 2007 e Grandes Opções do Plano 

2007 – 2010, aprovados em reunião de Câmara e Assembleia Municipal de 11 e 19 de 

Dezembro de 2006, respectivamente, prevê-se a contracção de um empréstimo bancário, 

no montante de 6.055.000 euros, destinado a financiar os investimentos referenciados no 

quadro 

seguinte:

Utilização 
2007

Utilização 
2008

Ampliação e Remodelação EB1 de Pinhal Novo 
n.º 2 - Rua Salgueiro Maia

1.845.000 165.000 840.000 1.005.000 54%

Ampliação e Beneficiações da EB1/JI de Cajados 800.000 200.000 600.000 800.000 100%

Infraestruturas da Rua 5 de Outubro - Quinta do 
Anjo

430.000 340.000 90.000 430.000 100%

Mercado Municipal Pinhal Novo - Complexo de 
Serviços

1.500.000 200.000 1.300.000 1.500.000 100%

Arruamentos e Infraestruturas de Acesso à 
escola EB 2/3 do Poceirão

630.000 630.000 630.000 100%

Arranjo de Espaços Exteriores Quinta da Cerca, 
Largo e Encosta de S.João - Palmela

550.000 25.000 525.000 550.000 100%

Aquisição de Terrenos 240.000 90.000 150.000 240.000 100%
Reforço do Sistema de Abastecimento de Água 
ao Pinhal Novo

1.680.000 450.000 450.000 900.000 54%

TOTAL 7.675.000 2.100.000 3.955.000 6.055.000 79%

% Cobertura 
do 

empréstimo

Quadro 1

Empréstimo Bancário
Total do 

Empréstimo
Investimento

Total 
Investimento

 

De referir que o valor previsto utilizar em 2007, 2.100.000 euros, poderá acumular ao 

valor previsto em 2008, em função da execução financeira das acções a financiar. 

A possibilidade de contracção de empréstimos bancários a médio e longo prazo está 

condicionada ao montante da dívida destes empréstimos que não pode exceder, em 31 de 

Dezembro de cada ano, a soma do montante das receitas provenientes de impostos 

municipais, das participações dos municípios nos impostos do Estado, da derrama e da 
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participação nos resultados das entidades do sector local, relativos ao ano anterior – 

conforme previsto no art.º 39.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças 

Locais) conjugado com o art.º 33.º da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro (Orçamento 

de Estado para 2007), no caso de contracção de empréstimos no ano de 2007. 

Da análise do quadro seguinte, constatamos que após a contracção da totalidade do 

empréstimo em referência, em 2008, a capacidade de endividamento utilizada do 

município, determinada pela nova Lei das Finanças Locais, se situará perto dos 31%. 

Face à capacidade de endividamento que o município dispõe, proponho que sejam 

consultadas as entidades bancárias a seguir mencionadas, para apresentação de 

propostas de contracção de um empréstimo no valor de 6.055.000 euros, a amortizar no 

prazo de 15 anos, com um período de utilização de 2 anos, reembolsado em prestações 

semestrais e indexadas à taxa euribor a 6 meses, nos termos da legislação já referida, 

para financiamento das acções constantes do quadro 1. 

� Banco BPI; 

� Banco Espírito Santo; 

� Banco Santander Totta; 

� Caixa Geral de Depósitos; 

� Caja Duero; 

� Millennium BCP; 

A adjudicação do presente empréstimo bancário será efectuada à entidade bancária 

cuja proposta acarrete, no global, o menor volume de encargos financeiros para o 

município.» 

Limite geral dos empréstimos dos municípios 2007 2008

Impostos Municipais ano anterior 14.417.696 16.473.000 

Participação nos Impostos Estado ano anterior 8.542.301 7.496.736 

Derrama ano anterior 5.065.967 5.325.000 

Participação nos resultados das entidades do sector empresarial local 0 0 

(A) Receitas consideradas 28.025.964 29.294.736 

(1) Montante da Dívida em 01 de Janeiro 6.022.118 6.893.663 

(2) Excepções ao montante da dívida 630.287 588.662 

(3) Sub-total 5.391.831 6.305.001 

(4) Amortização de empréstimos ano 1.179.779 1.241.298 

(5) Utilização novos empréstimos 2.100.000 3.955.000 
(B) Dívida em 31 Dezembro 6.312.051 9.018.703 

(C) Capacidade de endividamento utilizada 22,5% 30,8%

(3) = (1) - (2)
(B) = (3) - (4) + (5)
(C) = (B) / (A)

Quadro 2



Acta n.º 02/2007 

Reunião de 24 de Janeiro de 2007 

 40 

 

Sobre a proposta de Empréstimo bancário de médio e longo prazo para 

financiamento do Plano Plurianual de Investimentos numerada 1/DAGF-DF/02-2007 

intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que já tinha conhecimento que iria ser 

contraído um empréstimo bancário, porque esse assunto foi abordado aquando da 

discussão da proposta de Orçamento para 2007. 

As obras identificadas na proposta são obras há muito anunciadas pela maioria 

C.D.U. da Câmara de Palmela, quer na comunicação social, quer nos orçamentos 

municipais. Lamenta que para as mesmas serem executadas, as mesmas tenham de ser 

suportadas num empréstimo. 

Há algumas situações que lhe despertam a atenção e que passa a referir: 

- Nas GOP´s para 2007 consta a obra “remodelação da conduta elevatória de águas 

na Rua 5 de Outubro, em Quinta do Anjo” com 130.000 euros e na proposta de 

empréstimo, para esta mesma obra, contempla-se o valor de 430.000 euros. 

- A proposta a ser apresentada a seguir a esta “construção dos acessos à Escola EB 

2/3 do Poceirão” consta nas GOP’s com um valor total de 480.000 euros e nesta 

proposta o valor mencionado é de 630.000 euros. 

- Verifica-se uma inflação de despesas que não corresponde ao orçamento. 

- A proposta de orçamento foi aprovada em meados de Dezembro e passado 

somente um mês verificam-se aumentos substanciais. A que se devem estas 

diferenças de valores? 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que, tendo os Vereadores do P.S. votado 

contra as GOP’s e Orçamento para 2007, seria expectável que votassem contra a 

proposta de empréstimo. Contudo, não vão fazê-lo, na medida em que este instrumento 

financeiro permite fazer face a obras há muito anunciadas e que são desejadas pela 

população. Somente por este motivo é que não vão votar contra. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que, independentemente dos 

pressupostos que foram anunciados e são verdadeiros, pode-se constatar, que a 

população tem revelado alguma inquietação face à ausência constante do adiamento 

destas obras. Tratam-se de facto de obras que são inadiáveis, têm de ser executadas, e 

são bem vindas. 

Acrescenta que se não fosse o corte orçamental, de quase 10 milhões de euros, que 

a Câmara de Palmela sofreu, esta verba daria para pagar as obras que são propostas 

realizar com este empréstimo. Mas, também, é um facto que estas obras  eram para ter 

sido feitas anteriormente. 
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Há um dado real: a necessidade premente de execução destas obras. Daí que vai 

votar favoravelmente esta proposta. 

Julga que as populações vão agradecer a execução destas obras. 

O encargo resultante deste empréstimo vai-se diluir em 15 anos. Faz votos para que 

o orçamento municipal possa comportar não só o pagamento destas responsabilidades, 

mas a efectivação de outras melhorias para o concelho e sua população. 

Relativamente à obra na Rua 5 de Outubro, o Sr. Vereador Adilo Costa refere que 

a rubrica 2.4.3.01.04 contempla o exacto valor desta proposta, ou seja, estão previstos 

340.000 euros, em 2007, e 90.000 euros, em 2008, o que perfaz 430.000 euros. A 

utilização do empréstimo está prevista deste modo. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que a obra de “construção dos acessos à Escola 

EB 2/3 do Poceirão” está prevista no PPI (Plano Plurianual de Investimentos) com 480.000 

euros. De facto, quando da finalização do projecto (que só foi concluído este mês) chegou-

se à conclusão que a obra fica em 630.000 euros. Esta obra vai contemplar a execução de 

terraplanagem, movimentação de terras, sinalização, drenagem de águas residuais e 

pluviais, drenagem de águas residuais domésticas, rede de abastecimento de água, um 

posto de transformação, infra-estruturas eléctricas e de telecomunicações. Considerou-se 

de facto prudente posicionar a verba de 630.000 para a realização desta obra. Está 

confiante que, em sede de concurso, os valores apresentados à Câmara Municipal sejam 

inferiores ao valor estimado. É uma obra fundamental. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto agradece as explicações dadas. 

Aproveita para chamar a atenção que, na Rua 5 de Outubro, em Quinta do Anjo, 

serão executadas duas obras e convém que haja o cuidado de as realizar quase que 

simultaneamente, para que não se tenha de estar a abrir e fechar a rua por duas vezes. 

Em relação às obras de acesso à Escola EB 2/3 de Poceirão considera bem que 

haja a precaução de estimar o valor real da obra, mas faz votos para que se gaste o 

menos possível. 

No entanto, fica-lhe uma certa dúvida e preocupação quando se analisa os dois 

loteamentos previstos para a zona, um é de Mainroof e o outro do Sr. António Xavier de 

Lima. Teve oportunidade de reparar que estava prevista uma solução alternativa, que era 

a de acabar com o depósito existente e fazer outras captações noutros lados, que 

inclusivamente, uma seria suportada pelo loteamento do Sr. António Xavier de Lima e, a 

outra, seria suportada pelo outro loteamento. Fica-lhe a angústia que, se calhar, no final 

da obra, as condutas sejam desviadas para outro lado, mas, como é evidente, não se vai 

parar a construção da escola por causa disso. 

Outra dúvida que se lhe depara, é que, nos desenhos viu um cone de acesso à 

rotunda que estava sinalizado a vermelho e dizia: “área expropriada”. Aquilo que se 
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apercebe dos loteamentos que passaram na Câmara, é que havia um acordo com o Sr. 

António Xavier de Lima para ceder o terreno à Câmara e, agora, aparece lá uma área com 

esta indicação. Será que, para a aquisição do terreno, a Câmara Municipal vai pagar ao 

Sr. António Xavier de Lima os 240.000 euros que estão previstos nesta proposta de 

contracção de empréstimo? 

 

O Sr. Vereador Adilo Costa explicita que esta verba não é para expropriar, é o que 

o levantamento topográfico considera como necessário para negociar com o particular. 

Acrescenta que há uma grande esperança que o custo com a aquisição do terreno saia a 

custo zero. Há um acordo de princípio. 

 

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 

declaração de voto: 

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

 

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

mesmo tendo votado contra o orçamento por não concordarem com as suas opções e 

critérios, entendem ser necessário o empréstimo em questão para fazer face a obras há 

muito anunciadas, algumas imprescindíveis e urgentes.” 

 

X – DEPARTAMENTO DE OBRAS E APOIO À PRODUÇÃO 

 

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

 

Empreitada: 

 

PROPOSTA N.º 1/DOAP-DPOP/02-2007: 

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

 

 «Na sequência da conclusão do projecto para a construção dos acessos à Escola 

Básica EB 2,3 de Poceirão, procedeu-se à elaboração de todos os elementos necessários 

à realização do concurso público para a adjudicação da respectiva empreitada. 

 Nesta conformidade, propõe-se: 
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 1. Que seja aprovado o Projecto de Execução e aberto Concurso Público para 

adjudicação da empreitada de «Construção dos acessos à Escola Básica EB 2,3 de 

Poceirão», em conformidade com o exposto na alínea a), do n.º 2, do art.º 48.º, do 

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

 2. Que o preço base do concurso seja no valor de 608.994,96 € (seiscentos e oito mil 

novecentos e noventa e quatro euros e noventa e seis cêntimos); 

 3. Aprovar o Anúncio de Concurso, Programa de Concurso e Caderno de Encargos; 

 4. Que a Comissão de Abertura das Propostas seja constituída por:  

 • Eng.ª Inês Isabel Chaves da Veiga Sarmento – Presidente da comissão 

 • Eng.ª Maria da Conceição Antunes Lopes 

 • Eng.ª Maura Gonçalves dos Santos 

 Sendo suplentes os seguintes elementos: 

 • Eng.º José Augusto Gonçalves Antunes 

 • Eng.º Paulo Filipe Lemos Carvalho da Silva 

 5. Que o enquadramento jurídico seja efectuado por um Jurista da Divisão de Apoio 

Jurídico; 

 6. Que a Comissão de Análise das Propostas seja constituída por: 

 • Eng.ª Maura Gonçalves dos Santos 

 • Eng.º José Augusto Gonçalves Antunes 

 • Eng.º Marco Jorge Cardoso do Vale 

 Sendo suplentes os seguintes elementos: 

 • Arqt.º Luís Filipe Balseiro Amaro 

• Eng.ª Maria da Conceição Antunes Lopes.» 

 

Na discussão da proposta referente à empreitada de “Construção dos acessos à 

Escola Básica EB 2,3 de Poceirão” numerada 1/DOAP-DPOP/02-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto constata que, na Comissão de Análise das 

Propostas só existem dois nomes diferentes comparativamente com a composição com a 

Comissão de Abertura das Propostas. Pergunta a que se deve este facto e porque é que 

as Comissões não são iguais. 

Considera que até seria útil que quem abra as propostas também as analise. 

Pergunta se há algum impedimento legal para que assim não seja. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que é sempre bom que  quem abra as propostas 

não as analise, porque uns podem ver algo, que outros à partida não detectaram. 

Seguidamente, o Sr. Vereador Adilo Costa dá a palavra à Directora do 

Departamento de Obras e Apoio à Produção para intervir sobre a obrigatoriedade da 

constituição das Comissões de Abertura das Propostas e de Análise das Propostas. 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 

 

 1. Carlos Damásio: 

Reside na urbanização da Quinta do Outeiro, lote11 (junto ao Centro de Saúde de 

Palmela). 

Aquando da aprovação nesta reunião de Câmara da proposta referente à recepção 

provisória de obras de urbanização, em Pinhal Novo, cujo requerente é Pereira & Rolo, o 

Sr. Vereador José Charneira referiu que estava tudo bem executado e dava gosto visitar a 

urbanização. Se quiser experimentar a sensação oposta só terá de se deslocar à 

urbanização da Quinta do Outeiro e vê que está tudo mal feito. 

Desde o dia 28.Dez.2006 que ao lote 11 foi cortado o abastecimento de energia 

eléctrica, que estava a ser feito de uma forma precária, através de um contador de obra. 

Neste momento, são sete as famílias que estão a residir sem luz eléctrica há praticamente 

um mês.  

O abastecimento de energia eléctrica não está executado, porque foi possível fazer 

as escrituras daquele prédio, sem que o ramal de ligação do prédio à rede pública 

estivesse executado pelo construtor. A posição da Câmara é a de que a sua 

responsabilidade não chega aí. Os moradores não concordam com esta posição, porque 

para celebração de uma escritura prevê-se uma licença de utilização, e utilizar um prédio 

que não tem luz, no entendimento do senso comum, não faz sentido  

Os moradores daquele lote pediram um parecer à Deco que referiu o seguinte “(...) o 

Município é civelmente responsável pelos prejuízos causados derivados de actos 

administrativos de gestão pública de licenciamento ou autorização (...)” e depois 

aconselharam os moradores a recorrer a apoio judiciário. Mas como é óbvio não podem 

estar à espera de uma decisão dum Tribunal cá em Portugal para ser fornecida 

electricidade ao prédio. Vão tentar avançar per si, substituindo-se ao construtor nas 

obrigações que lhe cabem. 

Seguidamente, distribui pelo Executivo Municipal um documento que referencia os 

documentos que foram exibidos no acto da escritura de aquisição das fracções. Assim, na 

alínea c) é a licença de utilização, e a alínea d) refere o seguinte: “fotocópia autenticada 

por advogado de certidão emitida pela aludida Câmara em 19.05.2004 onde consta a 

caducidade do licenciamento urbanístico e que por conta do titular do alvará sejam 

concluídas as obras de urbanização, através do accionamento da garantia bancária no 
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montante de 415.708,10 euros”. Numa análise sua, isto significa que a Câmara em 

19.05.2004 accionou uma garantia que o urbanizador tinha depositado, porque considerou 

que as obras não estavam concluídas e a Câmara iria substituir-se ao urbanizador para as 

concluir com o dinheiro resultante da garantia bancária. Também se consegue daqui 

concluir que se o loteamento não está pronto muito menos estarão os prédios aptos a 

serem habitados. A escritura da sua habitação foi celebrada em Agosto.2004. 

A explicação pela qual o seu prédio pôde fazer escritura vem referida no documento: 

“a caducidade não invocada não produz efeitos relativamente a este lote”. A pessoa que 

não tem conhecimento da lei pergunta: o que é que este lote tem diferente dos outros? 

Pediu na Câmara Municipal uma cópia desta certidão e vem mencionado que “nos termos 

do n.º 5, do art.º 38.º, a caducidade não produz efeitos relativamente a este lote por o 

mesmo estar sujeito a deferimento do pedido de licenciamento de construção nele 

projectado”. As suas questões são as seguintes: 

1.º  Porque é que o seu lote é diferente dos outros, pelo qual a caducidade do 

licenciamento foi pedida pela Câmara para levantar o dinheiro.  

2.º Se esta caducidade do licenciamento foi pedida pela Câmara para se levantar o 

dinheiro, quando é que vão começar as obras que não foram terminadas. 

O Sr. Carlos Damásio faz, igualmente, as seguintes considerações: 

- Reside há dois anos e meio naquele prédio, e esteve um ano sem luz na rua; 

- O abastecimento de água à sua casa é feito por um tubo que vem pela barreira 

abaixo, passa por cima do passeio e entra no prédio; 

- A barreira por trás do prédio está a desabar e julga que deve fazer parte do 

projecto, que esta tenha de ser contida; 

- A praça central da urbanização estaria em pior estado se não fossem as ovelhas e 

as cabras a pastar na mesma. 

Questiona novamente: se a caução foi accionada quando é que começam as obras. 

A Sr.ª Presidente refere que este assunto fez parte da sua agenda de trabalho hoje 

de manhã. Presta os seguintes esclarecimentos: 

O lote 11 teve licença para construção, daí que esteja fora do conjunto de obras que 

o Município declarou a caducidade. Foi pelo facto de ficar de fora desse conjunto de obras 

que foi possível depois emitir as licenças, razão pela qual os proprietários  estão a habitar 

o prédio. 

Há uma responsabilidade que é indiscutivelmente do construtor, porque é o Técnico 

que o construtor contrata (que trabalha para a empresa construtora) que, de acordo com a 

lei assina uma declaração (não há intervenção da Câmara no domínio da fiscalização), a 

dizer que do ponto de vista da infra-estrutura eléctrica está tudo bem. Como é evidente a 
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Câmara Municipal não emitiria uma licença de utilização se não tivesse os comprovativos 

de que estava tudo bem relativamente às infra-estruturas básicas. 

A Câmara Municipal só vai entrar em obra quando tiver na sua posse os certificados 

de execução de boa conformidade da EDP, da PT, e da Setgás. A Autarquia vai executar 

as obras de finalização das obras de urbanização, que basicamente são: os espaços 

verdes, os arranjos de calçadas e passeios. 

A empresa declarou falência e não há a menor hipótese de continuar a negociar com 

esta, embora se tenha tentado até à última. 

Quanto à questão do talude: mesmo sendo discutível qual é a responsabilidade da 

Autarquia neste domínio, a Câmara Municipal assumiu desencadear os estudos, e pedir o 

parecer ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) sobre o estado do talude, a 

eventual necessidade de se proceder a uma contenção de terras, e qual será a melhor 

solução. Este problema está a ser assumido pelo Município. 

Relativamente ao lote 11: o Responsável da Divisão de Apoio Jurídico da Câmara 

Municipal tem indicação para entrar em contacto com os moradores do lote, no sentido de 

sugerir (embora os senhores depois desencadeiam os procedimentos que entenderem) 

que a única solução no imediato é os senhores unirem-se e resolver o problema junto da 

EDP para pagamento da verba em dívida, caso contrário a questão da iluminação 

definitiva não é resolvida 

Há uma reclamação dos moradores do lote 11 que está a ser apreciada na Câmara 

Municipal. 

A Câmara está a assumir todas as responsabilidades que tem e mesmo as que são 

duvidosas, Mas não pode assumir uma responsabilidade que realmente não é da 

Autarquia como é o caso do abastecimento de energia eléctrica. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que não é só o lote 11 que está fora do 

âmbito da caducidade. A certidão mostrada tem a ver com o lote 11 porque foi pedida para 

este mesmo lote. 

Esclarece que esta situação aconteceu, porque este loteamento corre nos termos do 

D.L. 448/91 e, nesse âmbito, era possível licenciar as construções, desde que tivessem 

iniciadas as obras de infra-estruturas, que foi o que aconteceu neste caso. Com a actual 

legislação, o D.L. 555/99, tal já não é possível acontecer, porque a Câmara só pode 

licenciar as construções depois das infra-estruturas executadas. Mas, nesta altura, era 

assim, e foi emitido para o lote 11 a licença de construção. Não se pode aplicar o ónus da 

caducidade do alvará a um lote que já tem licença e que foi licenciado de acordo com a lei. 

Em relação à vistoria, o Sr. Vereador José Charneira refere o seguinte: de facto a 

Deco mandou ao Sr. Carlos Damásio cópia de um artigo, mas também devia ter mandado 

cópia do artigo 64.º que menciona “vistoria: a concessão da licença com autorização  de 
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utilização não depende de prévia vistoria municipal”. Portanto, quando foi pedida a licença 

de utilização para o prédio é apresentada uma declaração pelo Técnico responsável pela 

obra a dizer que está tudo de acordo com o projecto aprovado e licenciado e a Câmara 

emite a licença de habitação, nos temos em que a lei o permite. 

A Câmara tem, de acordo com a lei competências e atribuições, e se o Técnico 

responsável pela obra diz que está tudo bem, e consta uma declaração no processo neste 

sentido, a Câmara não pode fazer outra coisa se não emitir a licença. A Câmara procurou 

sempre salvaguardar o que lhe foi possível e, numa altura em que, nem as infra-estruturas 

eléctricas do loteamento estavam concluídas, foi por pressão da Câmara junto do 

promotor do loteamento que ele pagou a verba que faltava à EDP. 

Também no que se refere ao abastecimento de água foi a Câmara que com uma 

solução provisória (a que está instalada) forneceu água ao prédio. No loteamento estava 

prevista a construção dum reservatório e a execução de uma conduta distribuidora, o que 

não foi feito.  

O talude tem sido uma preocupação da Autarquia e, desde 2004, que a Câmara vem 

chamando a atenção do loteador, porque esta é uma situação que a preocupa. 

Foi declarada a caducidade do alvará. O dinheiro da garantia bancária não passou 

para a Câmara, porque uma situação é a Câmara declarar a caducidade, outra situação é 

a de ficar na efectiva posse para executar as infra-estruturas. Este é um processo que 

varia de Banco para Banco: há Bancos que disponibilizam imediatamente o dinheiro, há 

outros que só dão o dinheiro depois das obras executadas, e o Município tem de acertar 

com o Banco para ver qual é a forma de obtenção do dinheiro. No momento, o dinheiro 

não está na posse da Câmara. O dinheiro existe e a garantia está válida. Com a 

caducidade feita, a Câmara tem estado a providenciar junto do Banco, para que 

efectivamente o dinheiro venha à sua posse com o objectivo de fazer as obras que faltam. 

Este é o ponto de situação. 

Os senhores, moradores do lote 11, têm um problema que tem que ver com o 

construtor do prédio e não com o loteador. Os senhores sabem que a luz não foi cortada 

mais cedo por interferência directa da Câmara junto da EDP, no sentido de que esta 

entidade desse aos moradores um prazo mais alargado para tentarem resolver o 

problema. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que já foi dada a indicação aos serviços para 

proceder à limpeza das ervas para dar outro aspecto à urbanização. 
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XI – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das vinte horas e trinta 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 

 

A secretária 

 

Luísa Cristina Frutuoso Lopes 


