
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º. 02/2006: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 

2006: 

 No dia dezoito de Janeiro de dois mil e seis, pelas dezassete horas e dez 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 José Justiniano Taboada Braz Pinto, Octávio 

Joaquim Coelho Machado, José Manuel Conceição Charneira, Adilo Oliveira Costa  e José 

Carlos Matias de Sousa. 

 A Sr.ª. Vereadora  Adília Maria Prates Candeias não se encontrava presente, por 

estar em férias. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Sr.ª. Presidente cumprimenta todos os presentes e dá a palavra a quem 

queira intervir no Período Antes da Ordem do Dia: 

 

 INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

1. Problemas urbanísticos em Quinta do Anjo: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto cumprimenta os Srs. Munícipes, Srs. Técnicos da 

Câmara Municipal e Executivo Municipal. 

O assunto que apresenta prende-se com o que considera serem os graves 

problemas urbanísticos em Quinta do Anjo. 

Estes problemas urbanísticos correspondem designadamente a dois loteamentos de 

grande envergadura: ”Colinas da Arrábida” e “Palmela Village”, cujos promotores dos 

loteamentos são a Pelicano e a Mecminop . 

Em meados do ano 2000 iniciou-se o “Colinas da Arrábida” e, mais tarde, foi feito um 

Acordo / Protocolo entre a C.M.P. e a Mecminop. 
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Previa-se, nessa altura, uma autêntica aldeia olímpica com vista ao Europeu de 

2004. A aldeia olímpica previa um centro de estágios, um campo de futebol com pistas de 

atletismo, a execução de um campo de golfe com 18 buracos, para além de que se previa 

uma ampla zona verde preservando a mancha de sobreiros existentes. Previa-se ainda 

uma creche / jardim infantil, supermercado, farmácia, agência bancária, unidades de 

restauração, clínica médica, healt club, espaço para correios e telecomunicações, livraria e 

galeria de arte.  

Volvido o tempo, diria mesmo, foi-se o olímpico da aldeia olímpica e ficou só a 

aldeia, mas revestida de problemas de vária ordem. 

Os problemas na aldeia de Quinta do Anjo sucedem-se. Na anterior reunião de 

Câmara, o Sr. Vereador José Carlos de Sousa fez uma intervenção acerca do caminho -

estrada de Vale de Galinhas - que atravessa a urbanização “Palmela Village”, em Quinta 

do Anjo. (É interdita a passagem por este caminho pelo promotor do loteamento, quando a 

população reclama o uso capião da mesma). Estranho é, que passados dois ou três dias 

após a intervenção do seu colega da bancada em reunião de Câmara, no jornal “Primeira 

Página” vinha publicado um artigo a referir que a empresa “Palmela Village” ia proceder à 

construção de uma alternativa àquele caminho,...  a tentar, enfim, serenar os ânimos. 

Atenta para o facto de a C.M.P. ter asfaltado a chamada estrada de Vale de 

Galinhas, o que reforça a ideia de que efectivamente está em causa um caminho público. 

Continua fechada a passagem. Possui a informação que, quando se possibilita a 

passagem por esta via de comunicação, é entregue uma senha à entrada que tem de ser 

entregue à saída. Para esta acção há a desculpa que os transeuntes podem ir “dar uma 

vista de olhos” pelas casas construídas (o que considera ser uma pura falsidade). 

O entendimento que retira desta acção por parte do promotor em não permitir a 

circulação pela estrada de Vale de Galinhas é a de retirar desde logo a possibilidade de o 

uso capião da mesma se poder perfilar no horizonte. 

Num outro meio de comunicação social, no jornal “Expresso” surge publicado um 

artigo que refere: “Lena investe em Palmela a construção de 805 moradias e 11 blocos, 

num investimento superior a 99 milhões de euros, é o projecto ganho pela Lena 

Construções para a 2.ª. fase da Quinta do Anjo, em Palmela, que deverá estar concluído 

dentro de 4 anos”. Pretende ser informado sobre qual vai ser, em concreto, a intervenção 

da Construtora Lena em Quinta do Anjo. 

Sobre o acordo celebrado entre a C.M.P. e a Mecminop, a que já se referiu, enuncia 

as seguintes complicações:  

Perante este Acordo a Mecminop ficaria obrigada à execução de algumas obras, 

como sejam: construção de uma escola de ensino básico em Quinta do Anjo, 

melhoramentos e reorientação do campo de futebol do Quintajense Futebol Clube, 

recuperação do imóvel da Sociedade de Instrução Musical de Quinta do Anjo, entre outras. 
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Efectivamente o campo de futebol do Quintajense está a ser intervencionado e, 

neste âmbito, em reunião de Câmara de 16.11.2005 foi deliberada a atribuição de um 

subsídio ao Quintajense para intervenções que não estavam perfeitamente abrangidas 

pelo Acordo com a Mecminop. 

Sucede que ocorreu um atrito entre o promotor obrigado a realizar determinadas 

obras no Quintajense e o sub-empreiteiro e, neste momento, as obras estão paradas. 

Pretende saber se é verdade que, quando é impossível ao Quintajense treinar no 

campo do Palmelense, a C.M.P. efectua uma contribuição que, segundo apurou, se cifra 

no pagamento à Academia de Alcochete, no montante de 125,00 euros por cada meia 

hora, pela permissão de os atletas do Quintajense efectuarem os seus treinos na 

Academia de Alcochete, quando tal não se pode verificar no campo do Palmelense, sendo 

ainda que o Quintajense tem de suportar os custos com transportes. E coloca as seguintes 

dúvidas: quando é que esta situação tem um fim? Quando é que efectivamente estão 

concluídas as obras no Quintajense? 

É que se lhe oferece dizer em relação à Quinta do Anjo. 

 

2. Eleições – Composição das Mesas de Voto: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere desconhecer até que ponto a situação que 

vai enunciar é da responsabilidade da Câmara Municipal ou da Junta de Freguesia. 

Assim, para composição das mesas de voto do próximo acto eleitoral para Eleição 

do Sr. Presidente da República (marcado para dia 22.Jan.2006), os Partidos Políticos não 

foram chamados e, nomeadamente na freguesia do Poceirão, à constituição das mesas de 

voto. No Poceirão estas são totalmente integrada por pessoas ou elementos afectos ao 

P.C.P.. 

Pretende denunciar publicamente esta situação, porquanto lhe parece ser uma 

manobra perfeitamente anti-democrática. 

Foi informado pela Junta de Freguesia que a nomeação dos membros das mesas foi 

feita directamente pela C.M.P.. 

Opina que, o número de mesas de voto era idêntico à do último acto eleitoral – 

Eleição das Autarquias Locais - e, no mínimo, poder-se-ia ter reconduzido para as secções 

de voto, as mesmas pessoas que estiveram no anterior acto, a manter-se, portanto, a 

composição das mesas. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

Atribuição de subsídios no âmbito dos Auxílios Económicos Directos: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que, na reunião da C.M.P. de 

07.12.2005 alertou para o facto de, aquando da aprovação da proposta relativa aos 
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auxílios económicos às escolas do 1.º ciclo do concelho, esta mesma aprovação estar a 

ser efectuada muito tardiamente. 

Este apoio financeiro destina-se à aquisição de manuais escolares dos alunos para 

um ano lectivo que se iniciou em Setembro.2005. 

Percebeu todas as explicações que lhe foram prestadas na referida reunião de 

Câmara. 

Parece-lhe, contudo, de realçar que na prática as verbas atribuídas só vão estar 

disponíveis nas escolas no final do próximo mês de Fevereiro. Este é um tempo 

demasiado longo entre o início do ano lectivo e o fim a que visa o apoio financeiro. 

Os critérios e o procedimento para selecção dos alunos que efectivamente vão 

beneficiar do apoio de auxílios económicos directos terão de ser necessariamente revistos 

para que, no ano lectivo de 2006 / 2007, se possa estar a incorrer numa acção idêntica 

que peca por morosa e tardia. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA: 

Informações: 

1. Assembleia-geral do FIAPAL: 

O Sr. Vereador José Charneira informa que a Assembleia-geral do FIAPAL (Fórum 

da Indústria Automóvel de Palmela) ocorreu em 12 de Janeiro. 

Esta Assembleia teve por objectivo a discussão e aprovação do Plano e Orçamento 

para 2006. Dos 59 membros desta Associação compareceram cerca de 30. 

Este Fórum é, no momento, a maior organização do País neste género de eventos. 

(No Norte há duas organizações neste âmbito: uma com sete e, outra, com 13 membros).  

Nesta Assembleia-geral foi discutida a hipótese de o FIAPAL se deslocar à Feira 

Internacional de Hannover, a feira mais importante da indústria automóvel realizada na 

Europa. 

Neste sentido, o FIAPAL está a tentar acertar com o ICEP (Instituto do Comércio 

Externo de Portugal), uma comparticipação para o pavilhão de 50 m2 colocado à 

disposição do Fórum. 

A Autoeuropa / Volkswagen vai estar representada na feira e a FIAPAL considera 

importante, para Palmela, estar representada na feira a realizar na Alemanha. 

 

2. Intervenção efectuada em terreno particular 

Relativamente a uma exposição apresentada na última reunião de Câmara 

Municipal, de 11 de Janeiro, pela Sr.ª. Maria Teodora Simões, sobre uma intervenção 

efectuada em terreno particular, o Sr. Vereador José Charneira informa que de forma 

sucinta procurou averiguar o que tinha ocorrido e, na sequência do apurado, decidiu 
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mandar abrir um inquérito para averiguação do sucedido, bem como apuramento dos 

responsáveis. 

Foi nomeado um instrutor do processo de inquérito, com um prazo de 30 dias, para 

conclusão do processo.  

 

Relativamente à intervenção do Sr. Vereador José Braz Pinto, a Sr.ª. Presidente 

dá a palavra ao Sr. Vereador José Charneira para responder à questão sobre os 

Problemas urbanísticos em Quinta do Anjo. 

Assim: 

O Sr. Vereador José Charneira refere que, na passada segunda-feira, dia 16, o Sr. 

Primeiro-ministro, José Sócrates, esteve na apresentação de um projecto semelhante ao 

de Quinta do Anjo, realizado pela Pelicano / Mecminop, em Grândola. O Sr. Primeiro-

ministro teve ocasião de elogiar bastante a acção destas, assim como Sr. Ministro da 

Economia, que também esteve presente. 

Acrescenta que o empenho e elogio efectuado pelo Sr. Primeiro-ministro e o Sr. 

Ministro da Economia, relativamente ao comportamento da Pelicano / Mecminop, pode 

muito bem ser indicativo para que o Executivo da C.M.P. não duvide que, efectivamente, 

as pessoas destas empresas imobiliárias são pessoas com capacidade e isenção para 

realizar, também, um bom projecto em Palmela. 

Foram muitas as questões levantadas pelo Sr. Vereador José Braz Pinto e, convém, 

destinguir o loteamento de “Colinas da Arrábida” do loteamento “Palmela Village”. 

A urbanização “Colinas da Arrábida” está praticamente concluída, sendo que estão 

executados os arranjos exteriores, os arruamentos e demais intervenções. 

A escola do ensino básico do 1.º ciclo está construída com mais oito salas de aula do 

que a Mecminop estava obrigada pelo Protocolo que assinou com a Câmara e em 

funcionamento há mais de um ano. Portanto a execução de mais oito salas de aula do que 

o previsto cifraram-se em custo zero à Câmara Municipal, através de uma negociação que 

se conseguiu. 

Já se iniciaram as obras no Centro Social. As obras no campo do Quintajense Futebol 

Clube não obedecem ao projecto inicialmente previsto, mas a um projecto que a Direcção 

do Quintajense veio a apresentar, sendo que as obras estão quase concluídas.  

Sobre as obras do Quintajense refere que, tal como o Sr. Vereador José Braz Pinto 

referiu, há efectivamente um problema com o sub-empreiteiro. A Pelicano adjudicou o 

trabalho a uma empresa que, por sua vez, adjudicou a execução do piso a outra firma. No 

entanto, a questão do atrito deve estar ultrapassada, tanto assim que, no dia de ontem os 

trabalhos recomeçaram. No dia de hoje não compareceu ninguém da empresa, mas 

esteve no local juntamente com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo, 
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e do contacto que efectuou há a indicação que a empresa amanhã voltará para concluir os 

trabalhos. 

Menciona que relativamente às obras a realizar na Sociedade de Instrução Musical o 

processo está a aguardar o parecer da Direcção Geral dos Espectáculos, parecer 

obrigatório nos termos da lei, pelo que, sem o mesmo, não se poder avançar com o 

licenciamento. 

Em relação às obras de abastecimento, nomeadamente a execução dos quatro furos 

de água e as condutas, a que está obrigado o promotor no âmbito do Protocolo, estão 

concretizados. Assim só não estão executados os reservatórios porque com a anterior 

Direcção do Parque Natural da Arrábida (P.N.A.) estava concertado, os termos da 

aprovação do projecto, a localização dos reservatórios e tudo o mais, mas a actual 

Direcção do Parque assume a atitude de discordar. Neste sentido, têm-se andado a dirimir 

argumentos e razões, com vista a conseguir a aprovação por parte daquele organismo. 

Adianta que se tratam de reservatórios pré-fabricados, executados em estaleiro, e prontos 

para a montagem. 

A ETAR construída vai ser gerida pela Pelicano / Mecminop e só não está em 

funcionamento trabalhar, porque a quantidade de pessoas que lá moram não é suficiente. 

As estações elevatórias estão feitas, assim como o campo de golfe. 

A primeira parte do empreendimento está executada. 

Sobre a referência à construtora Lena, a que o Sr. Vereador Braz Pinto fez a 

observação de um artigo publicado no “Expresso”, depreende que tal artigo se deva ao 

facto de construtora Lena ser o empreiteiro a quem Pelicano adjudicou a execução da 2.ª 

fase. 

Os projectos relativos ao hotel estão a ser desenvolvidos. 

Em relação à via alternativa à E.N. 379, consta de facto no Protocolo que, a Pelicano 

terá a obrigatoriedade de executar um troço entre o C.M. 1029 e a Lear, o qual será 

concretizado. A Câmara Municipal tem em curso o processo de expropriação, cuja primeira 

fase passa pela negociação com os particulares, com vista à disponibilização dos terrenos.    

Em termos do projecto para a via alternativa à E.N. 379 está em discussão o estudo 

prévio da via.  

Refere que a C.M.P. é detentora de todas as garantias bancárias relativas à 

execução das obras abrangidas no âmbito do Protocolo e, caso a Pelicano / Mecminop 

não cumpram, a Câmara tem sempre a possibilidade de accionar as mesmas junto da 

instituição bancária. De qualquer modo nada indica que esse vá ser o sentido, até porque 

os prazos estão a ser cumpridos. O processo de loteamento foi aprovado em 2000 e o 

alvará emitido em 2003, com um prazo de execução de três anos para realização das 

obras. A Câmara está de facto atenta. 
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Finaliza o Sr. Vereador José Charneira, chamando de novo a atenção, para as 

declarações do Sr. Primeiro-ministro, na visita a um empreendimento realizado pela 

Pelicano / Mecminop num outro local que não o concelho de Palmela. 

A Câmara Municipal está confiante que em Quinta do Anjo tudo vai correr como é 

desejável. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto agradece as explicações prestadas pelo Sr. 

Vereador José Charneira. 

É evidente que das suas palavras depreende que a Câmara Municipal está satisfeita 

com o desempenho da Pelicano / Mecminop e, parece, também, segundo o Sr. Vereador, 

que o Sr. Primeiro-ministro estará igualmente satisfeito. 

Teve oportunidade de, noutros campos que não interessa referir, travar 

conhecimento com obras que a Pelicano executou e, nem por isso, ficou tão bem 

impressionado. 

Já uma vez efectuou uma exposição semelhante e vai ter de a efectuar de novo. 

Efectivamente foi eleito Vereador para a Câmara Municipal de Palmela pela população do 

concelho de Palmela e não vem para este cargo defender o seu Partido Político (que é o 

mesmo do Sr. Primeiro-ministro em exercício, Sr. Engenheiro José Sócrates), nem 

defender o que o Sr. Primeiro-ministro possa dizer.  

Assim, o Sr. Primeiro-ministro pode ter uma ideia e ele próprio, como munícipe e 

vereador do concelho de Palmela, pode ter uma ideia completamente diferente. 

Nos termos expostos, já teve ocasião de numa reunião votar a favor de uma moção 

que não era nada simpática para com o Governo em exercício. Votou a moção sem 

qualquer rebuço, situação que nem todos os membros dos partidos políticos conseguem 

fazer. 

Para terminar refere que o Sr. Primeiro-ministro é Primeiro-ministro de todos os 

portugueses e respeita-o como tal, assim como o respeita como Secretário-geral do seu 

partido, mas cada um tem as suas ideias. 

A Sr.ª Presidente refere não ter percebido o último comentário efectuado pelo Sr. 

Vereador José Braz Pinto, uma vez que todos os membros do Executivo Camarário têm 

liberdade para as suas intervenções, para além de também não perceber o que é que esta 

explanação acrescenta à questão concreta em discussão. 

Justifica que tanto quanto concluiu da intervenção do Sr. Vereador José Charneira a 

invocação da referência ao Sr. Primeiro-ministro foi tão somente com o intuito de utilizar o 

recurso à figura que é a do Primeiro Ministro, independentemente de ser Secretário-geral 

do P.S. ou P.S.D., nas referências positivas que realizou ao promotor imobiliário. 

Parece-lhe deduzir das palavras do Sr. Vereador José Charneira que o que está em 

causa é o facto de a Pelicano / Mecminop não estar só executar um projecto imobiliário em 
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Quinta do Anjo e ser uma empresa que mais ninguém conhece. De facto, o Estado na 

pessoa do Sr. Primeiro-ministro e do Sr. Ministro reconheceram positivamente a 

intervenção desta num projecto semelhante que efectuou noutra região 

É neste contexto que insere a intervenção do Sr. Vereador José Charneira. 

 

Relativamente à intervenção dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José 

Carlos de Sousa, a Sr.ª. Presidente presta os necessários esclarecimentos quanto 

às questões: Eleições – Composição das Mesas de Voto e Atribuição de subsídios 

no âmbito dos Auxílios Económicos Directos: 

Assim: 

• Eleições – Composição das Mesas de Voto: a Sr.ª. Presidente esclarece que a 

C.M.P. utilizou a lista dos nomes das pessoas indicadas no último acto eleitoral (Eleição 

das Autarquias Locais) para nomeação na constituição das mesas que vão estar ao 

serviço no acto eleitoral de 22.Jan.2006 (Eleição do Sr. Presidente da República). 

Se há casos em que serão pessoas diferentes a compor as mesas de voto, tal pode 

ter acontecido pela indisponibilidade de alguns dos nomeados.   

Realça que os Partidos têm os seus representantes e mandatários e detêm toda a 

legitimidade para colocarem as questões que tiverem por necessárias. Sugere 

exactamente que o façam formalmente. 

 

• Atribuição de subsídios no âmbito dos Auxílios Económicos Directos: a Sr.ª. 

Presidente responde que foi tomada em devida conta a preocupação do Sr. Vereador 

José Carlos de Sousa sobre o tempo em que ocorre a tomada da deliberação relativa à 

atribuição destes subsídios. 

Regista não ter conhecimento de nenhuma reclamação ou dificuldade colocada 

pelas escolas abrangidas quanto à data em que efectivamente vão receber o dinheiro. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

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

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

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

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

período de 06.01.2006 a 12.01.2006. 
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CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

no período compreendido entre os dias 11.01.2006 e 17.01.2006, no valor de € 445.639,97 

(quatrocentos e quarenta e cinco mil seiscentos e trinta e nove euros e noventa 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 € 

4.529.310,06 (quatro milhões quinhentos e vinte e nove mil trezentos e dez euros e seis 

cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 3.472.848,79 (três milhões quatrocentos e setenta e 

dois mil oitocentos e quarenta e oito euros e setenta e nove cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.056.461,27 (um milhão cinquenta e seis mil 

quatrocentos e sessenta e um euros e vinte sete cêntimos). 

    

RETIRADO O PONTO 1 DA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª. Presidente propôs a retirada do ponto 1 da Ordem do Dia: 

- Informação Prévia de Loteamento (Proc.º L-14/05). 

Requerente: Maria Celestina Mendes Pedrogam: 

Local: Pegarias – Palmela: 

A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o ponto 1 da Ordem do Dia. 

 

ADMISSÃO DO PONTO 1-A NA ORDEM DO DIA: 

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

- Alteração aos Estatutos da Associação de Municípios da Região de Setúbal 

(AMRS): 

A Câmara deliberou, por unanimidade, admitir o ponto 1-A na Ordem do Dia. 

 

ADMISSÃO DO PONTO 1-B NA ORDEM DO DIA: 

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

- Imputação das Despesas com Pessoal da Associação dos Municípios da Região de 

Setúbal (AMRS) para 2006: 

A Câmara deliberou, por unanimidade, admitir o ponto 1-B na Ordem do Dia. 
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ADMISSÃO DO PONTO 1-C NA ORDEM DO DIA: 

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

- Comparticipação anual no funcionamento de entidades supramunicipais: 

A Câmara deliberou, por unanimidade, admitir o ponto 1-C na Ordem do Dia. 

 

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTAS 

 

A Sr.ª. Presidente informa que devido ao envolvimento da funcionária que 

acompanha as reuniões de Câmara no processo eleitoral em curso, originar um período de 

intenso trabalho não ter sido possível concluir, em tempo útil, as actas das duas últimas 

reuniões da Câmara Municipal. 

Por este facto pede a desculpa aos Srs. Vereadores. 

Na próxima reunião de Câmara de 01.Fev.2006 deverão ser aprovadas as actas das 

duas últimas reuniões em atraso, bem como a da presente reunião. 

 

      II – GABINETE DA PRESIDÊNCIA  

 

 Pela Sr.ª. Presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

 Associação de Municípios da Região de Setúbal (A.M.R.S.): 

 

 Sobre esta proposta, o Sr. Vereador José Carlos de Sousa efectua o reparo 

para uma data incorrectamente mencionada, o que foi devidamente corrigido. 

 

 PROPOSTA N.º. 1/GP/02-2006: 

 ASSUNTO: Alteração aos Estatutos da A.M.R.S.: 

 

 «No respeito pela recomendação deliberada pela Assembleia Intermunicipal da 

Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS), em reunião ordinária realizada 

em 4 de Abril de 2005, o Conselho Directivo da AMRS aprovou, em 15 de Dezembro de 

2005, um projecto de alteração aos Estatutos, cuja eficácia depende, por força do disposto 

no n.º 5, do art.º. 20.º, da Lei 11/2003, de 13 de Maio, do acordo prévio e expresso dos 

órgãos dos municípios associados. 
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Em substância, a alteração agora proposta tem por objectivo garantir aos Municípios 

do Sul do Distrito (Alcácer do Sal, Grândola, Sines e Santiago do Cacém) o pagamento de 

uma contribuição anual simbólica, no montante de 3.000,00 euros, pelos motivos e 

fundamentos que constam da referida recomendação da Assembleia Intermunicipal da 

AMRS, transcrita na integra na deliberação aprovada pelo Conselho Directivo, que se 

anexa, passando a fazer parte integrante da presente proposta. 

Em face do exposto, propõe-se, em conformidade com o disposto no art.º. 20.º, nºs. 

4 e 5, da Lei 11/2003, de 13 de Maio, e no art.º. 53.º, n.º 2, alínea m), da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, que a Câmara Municipal delibere subscrever, para submissão à aprovação 

da Assembleia Municipal, o seguinte projecto de alteração dos Estatutos da Associação de 

Municípios da Região de Setúbal: 

O n.º 2 do artigo 18º – Capítulo III passa a ter a seguinte redacção: 

«2. As contribuições anuais fixas dos Municípios associados são as seguintes: 

a) 1% do global do montante atribuído a cada Município da Península de Setúbal dos 

Fundo Geral Municipal, Fundo de Coesão Municipal e Fundo de Base Municipal. 

b) 3.000 euros para cada um dos Municípios do Sul do Distrito de Setúbal.» 

Anexos: 

- Cópia da proposta aprovada em 15 de Dezembro de 2005 pelo Conselho Directivo da AMRS 

- Cópia dos Estatutos da AMRS em vigor.» 

 

Sobre a proposta antes transcrita intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que o parágrafo da proposta alusivo ao n.º 

2, do art.º. 18.º, nomeadamente nas alíneas a) e b) é omisso sobre quem são os 

Municípios do Sul do Distrito. 

 No preâmbulo da proposta refere-se de facto que os Municípios do Sul do Distrito 

são: Alcácer do Sul, Grândola, Sines e Santiago do Cacém, mas na parte substancial da 

mesma não são enumerados os Municípios e, assim, fica extremamente vago a referência 

“... cada um dos Municípios do Sul do Distrito de Setúbal”. 

 Acrescenta que os Vereadores do P.S. estão na disposição de votar favoravelmente 

a proposta com a ressalva da enumeração dos Municípios que são abrangidos. 

 A Sr.ª. Presidente explicita que a redacção da proposta foi sugerida ao conjunto dos 

Municípios. 

Considera a sugestão dos Srs. Vereadores do P.S. como sendo de facto correcta. 

 

Face a esta apresentação, a Sr.ª. Presidente propõe a aprovação da proposta 

nos termos em que vem redigida, atenta a uma recomendação da C.M.P. da 

incorporação da menção aos Municípios, conforme alerta dos Srs. Vereadores do 
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P.S., para sujeição à Assembleia Intermunicipal da A.M.R.S. marcada para 30 de 

Janeiro. 

A Câmara Municipal aprovou esta decisão, pelo que, após aprovação da 

proposta, foi redigida uma certidão, que ficará transcrita em acta e anexa ao original 

da proposta. 

 

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

minuta.  

 

 A Certidão é a seguinte: 

 Certidão: 

----- “Para os devidos efeitos certifico que na reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Palmela, realizada no dia dezoito de Janeiro de dois mil e seis, relativamente à proposta 

enumerada com o ponto 1-A – Alteração aos Estatutos da Associação de Municípios 

da Região de Setúbal, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em minuta.------------

---- Foi igualmente recomendado, pela Câmara Municipal, que se discrimine o nome 

dos Municípios que estão abrangidos em cada uma das alíneas do n.º. 2, do art.º. 

18.º.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 PROPOSTA N.º. 2/GP/02-2006: 

 ASSUNTO: Imputação das Despesas com Pessoal da A.M.R.S.: 

 

 «Considerando que: 

1. As despesas com pessoal do quadro próprio ou outro da Associação de 

Municípios da Região de Setúbal (AMRS) relevam para o limite estabelecido na lei para as 

despesas com o pessoal do quadro dos municípios associados (art.º. 10.º., n.º. 1, do 

Decreto-Lei n.º. 116/84, de 6 de Abril e art.º. 33.º., n.º 1, da Lei 11/2003, de 13 de Maio); 

2. Compete à Assembleia Intermunicipal da AMRS deliberar sobre a forma de 

imputação das despesas com pessoal aos municípios associados, decisão que carece de 

acordo prévio e unânime das Assembleias Municipais dos municípios em causa (art.º. 33.º, 

n.º. 2, da Lei 11/2003, de 13 de Maio e art.º. 8.º, n.º 1, alínea j), dos Estatutos da AMRS); 

3. A fim de adequar a imputação das despesas com pessoal às regras em vigor, 

decorrentes de anteriores deliberações da Assembleia Intermunicipal e dos Estatutos, o 

Conselho Directivo da AMRS, em reunião realizada no passado dia 15 de Dezembro, 

aprovou um projecto de nova imputação de despesas com o pessoal, para submissão à 

aprovação de todos os municípios associados e posterior deliberação da Assembleia 

Intermunicipal; 
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Propõe-se: 

• Em conformidade com o disposto no art.º. 33.º, n.º. 2, da Lei 11/2003, de 13 de 

Maio, e no art.º. 53.º, n.º. 2, alínea m), da Lei 169/99, de 18 de Setembro, que a Câmara 

Municipal delibere subscrever, para submissão à aprovação da Assembleia Municipal, o 

projecto de imputação de despesas com pessoal do quadro próprio e outros da 

Associação de Municípios da Região de Setúbal, ao Município de Palmela, nos termos e 

pelos fundamentos constantes da deliberação aprovada pelo Conselho Directivo da 

AMRS, que se junta em anexo passando a fazer parte integrante da presente proposta. 

Anexos: 

- Cópia da deliberação aprovada em 15 de Dezembro de 2005 pelo Conselho Directivo da AMRS.» 

 

A Sr.ª. Presidente abre a discussão: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere o facto de se poder retirar da proposta a 

ilação de a mesma reverter em algum encargo para a Câmara Municipal, o que de facto 

não corresponde à verdade. 

Esta visa regular a percentagem que a Câmara tem de respeitar relativamente às 

despesas com pessoal.    

A Sr.ª. Presidente confirma as palavras do Sr. Vereador José Braz Pinto.    

O significado da proposta é tão somente o de no cômputo geral das despesas com 

pessoal a C.M.P. ter de incorporar o valor de 11.858 euros nas suas contas e equilibrar o 

tecto das despesas com pessoal, a que está obrigada nos termos da lei. 

 

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/02-2006: 

 

 «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, esta Câmara Municipal integra diversas 

Associações e 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 - € 83.748,00 (oitenta e três mil 

setecentos e quarenta e oito euros); 

 - Associação Nacional dos Municípios Portugueses - € 4.757,40 (quatro mil 

setecentos e cinquenta e sete euros e quarenta cêntimos); 

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

cinquenta e oito euros). 

Rubricas do Orçamento: 

AMNP – 11/04.05.01.01              GAML - 11/04.05.01.02              AMRS - 11/04.05.01.03.» 

 

 A Sr.ª. Presidente explicita que a lista constante nesta proposta não esgota a 

participação da C.M.P. em todas as Instituições. 

 Abre a discussão sobre a proposta. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere ser fácil depreender da proposta que quanto 

mais restrito é o universo de participação da Câmara mais forte é a sua comparticipação.  

A tendência de as Câmaras se constituírem em associações de municípios decorre 

da carência de um mecanismo legal que devia existir no País e que, por desacordo entre 

as partes, não é implementado: a regionalização. 

A participação da C.M.P. nas Associações mencionadas deve possibilitar a criação 

de projectos intermunicipais, considerados de extremo interesse, quer para a eficácia das 

obras em si, quer para a economia das mesmas. 

Deseja que a A.M.R.S. não tenha um cariz político partidário mas, essencialmente, o 

semblante de resolução dos problemas dos Municípios.  

 A Sr.ª. Presidente refere estar de acordo com a intervenção do Sr. Vereador José 

Braz Pinto sobre a necessidade de implementação da regionalização e do facto de muitos 

projectos serem executados por associações, uma vez que a regionalização não foi 

implementada. 
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A A.M.R.S. tem assumido um papel importante no desenvolvimento de projectos 

supramunicipais. Enuncia alguns projectos em curso por esta Associação e que revelam o 

interesse no desenvolvimento de diferentes áreas: 

- Setúbal Digital (classificado como projecto supramunicipal); 

- PEDEPES (é um plano estratégico de desenvolvimento apresentado no País para 

uma região, elaborado por parceria entre municípios, empresas, instituições da 

área do ensino e outras; que revela a vontade comum de intervir em acções para 

resolução dos problemas da região); 

- Classificação da Serra da Arrábida a Património Mundial (é um projecto que 

envolve três municípios: Palmela, Setúbal e Sesimbra, mas muito importante para o 

conjunto da região). 

Os Municípios, em geral, não têm capacidade para promover projectos desta 

natureza individualmente e acrescem vantagens na efectivação conjunta destes. 

 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

 

 DIVISÃO DE FINANÇAS: 

 

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

 

 Fundos de Maneio – 2006: 

 

 PROPOSTA N.º. 1/DAGF-DF/02-2006: 

 

 «Em reunião de Câmara de 11 de Janeiro foi aprovada a proposta para a 

constituição de fundos de maneio, segundo a sua actividade, e nomeado o responsável de 

cada um desses fundos.  

A proposta então aprovada previa, entre outros, a constituição de fundos de maneio 

para fazer face à actividade realizada nas seguintes Divisões: Divisão de Rede Viária; 

Divisão de Águas de Abastecimento e Residuais e Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos. 

Contudo, o princípio instituído pela C.M.Palmela na constituição dos fundos é o de os 

mesmos terem como responsável o respectivo Director de Departamento, sendo apenas 

nomeado como responsável o Chefe de Divisão quando um determinado Departamento se 



Acta nº. 2/2006 

Reunião de 18 de Janeiro de 2006 

 16 

encontra desprovido do cargo de Director, ou quando o conjunto de despesas urgentes e 

inadiáveis de uma determinada Divisão o justifique. Não sendo esse o caso, propõe-se 

que os fundos aprovados em nome dos Engºs. Cristina Rodrigues, Luís Benzinho e Rui 

Silva sejam anulados, sendo constituídos outros que terão como responsável o Eng.º. 

João Carlos Faim, Director de Departamento de Ambiente e Infra-estruturas, de acordo 

com o estabelecido no ponto 2.3.4.3 das Considerações Técnicas do Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo D.L. n.º. 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º. 162/99, de 14 de 

Setembro, 315/00, de 2 de Dezembro e 84-A/02, de 22 de Fevereiro. 

 

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

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

Sousa, que apresentam declaração de voto. 

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

 O Sr. Vereador José Braz Pinto em seu nome e do seu colega de bancada, Sr. 

Vereador José Carlos de Sousa apresenta a seguinte declaração de voto: 

 “Na reunião de 11 de Janeiro de 2006, quando foram aprovados os Fundos de 

Maneio, a nossa posição política foi de abstenção, porque entendemos que se tratam de 

mecanismos de gestão da Câmara e como nós assumimos a posição de sermos Oposição 

e não participarmos na gestão camarária, não queremos participar neste tipo de decisões 

que são meramente administrativas e, por outro lado, não queremos obstaculizar. 

Na referida reunião assumimos a posição de abstenção e não faria sentido que 

agora votássemos a favor. Esta é a razão da nossa abstenção.” 

 

V – DEPARTAMENTO DE OBRAS E APOIO À PRODUÇÃO 

 

 DIVISÃO DE PROJECTOS E OBRAS PÚBLICAS: 

 

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

 

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total Cabimentado

06.02 02.01.17 - Ferramentas e utensílios 50 € 200 €

06.02 02.02.25 - Outros serviços 50 € 250 €

06.03 02.01.14 - Outro material - peças 75 € 450 €

06.03 02.01.17 - Ferramentas e utensílios 50 € 200 €

06.03 02.01.21 - Outros bens 50 € 250 €

06.03 02.02.25 - Outros serviços 50 € 200 €

06.04 02.01.21 - Outros bens 50 € 250 €

TOTAL 375 € 1.800 €

Actividade: DAI

Eng. João 

Carlos Faim
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 Empreitada: 

 

 PROPOSTA N.º. 1/DOAP-DPOP/02-2006: 

 OBRA: Execução de infra-estruturas no Bairro da Quinta das Flores: 

 ASSUNTO: Adjudicação da empreitada: 

 

 «Em reunião de Câmara realizada em 21.09.2005, foi adjudicada a empreitada de 

“Execução de Infra-estruturas no Bairro da Quinta das Flores” à firma João Cerejo dos 

Santos – Construção Civil e Obras Públicas, S A.. 

 Na sequência da adjudicação, foi o empreiteiro notificado para  prestar caução e 

entregar documentos para celebração de contrato. 

 O prazo para apresentação dos mesmos expirou sem que, até à presente data, 

tenha havido por parte do empreiteiro qualquer justificação. 

 Nos termos do art.º. 111.º, do Decreto-Lei n.º. 59/99, de 2 de Março, não tendo o 

empreiteiro prestado a caução em tempo e nem sido impedido de o fazer, a adjudicação 

caducou. 

 Assim, nos termos da alínea q), do n.º. 1, do art.º. 64.º, da Lei n.º. 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º. 5-A/02, de 11 de Janeiro, propõe-se que a Câmara 

Municipal delibere: 

 1. Adjudicar a empreitada de “Execução de Infra-estruturas no Bairro da Quinta das 

Flores”, de acordo com o relatório de análise de propostas, documento que se anexa e 

que aqui se dá por integralmente reproduzido, ao concorrente classificado em 2.º lugar, a 

firma Soprocil – Sociedade de Projectos e Construções Civis, S.A., pelo valor da sua 

proposta de 919.417,56 € (novecentos e dezanove mil quatrocentos e dezassete euros e 

cinquenta e seis cêntimos) que acrescido do valor de 45.970,88 € correspondente à taxa 

de IVA em vigor, perfaz a totalidade de 956.388,44 € (novecentos e cinquenta e seis  mil 

trezentos e oitenta e oito euros e quarenta e quatro cêntimos) e pelo prazo de execução 

de 150 dias; 

 2. Aprovar a minuta da escritura pública da empreitada, documento que se anexa e 

que aqui se dá por integralmente reproduzido; 

 3. Considerar o encargo da despesa no Código do Plano 2.4.3.01.03 e na Rubrica 

Orçamental 06.03/07.01.04.02.» 

 

 Na discussão desta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto questiona sobre o valor base com que o concurso 

desta empreitada foi lançado, ao que o Sr. Vereador Adilo Costa responde que foi de 

1.496.188,32 euros. 
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O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que todas as propostas apresentadas pelos 

concorrentes se situaram a abaixo dos 1.400.000 euros. 

A empresa João Cerejo dos Santos não cumpriu as suas obrigações e perdeu a 

oportunidade de execução desta obra, que resultou em benefício económico para a 

C.M.P., uma vez que a sua proposta era no valor de 1.020.000 euros e o segundo 

classificado, a firma Soprocil, apresenta uma proposta de 919.000 euros.     

O que é importante é que a diferença de valor entre estas duas propostas não venha 

significar uma pior execução da obra, nem venha a verificar-se uma derrapagem financeira 

pela necessidade de aprovação de trabalhos a mais. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que as empresas classificadas nos dois 

primeiros lugares apresentam um prazo de execução idêntico: 150 dias, basicamente a 

diferença verifica-se na planta de estaleiro e na memória descritiva.  

 

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

minuta. 

  

VI – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das dezoito horas e quinze 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 


