
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º. 01/2006: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 

2006: 

 No dia onze de Janeiro de dois mil e seis, pelas dezassete horas e vinte 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. Presidente informa que a Sr.ª. Vereadora Adília Maria Prates Candeias se 

encontra numa reunião no Ministério da Educação, facto pelo qual vai iniciar a sua 

participação nesta reunião mais tarde. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª. PRESIDENTE: 

1. Votos de um bom Ano Novo: 

A Sr.ª. Presidente formula a todos votos de um bom ano de 2006, com os melhores 

sucessos pessoais, profissionais e políticos. 

Cumprimenta igualmente os Srs. Vereadores, Srs. Munícipes, Srs. Jornalistas, Srs. 

Dirigentes e Técnicos da Câmara Municipal. 

 

2. Informações sobre reunião realizada com o Sr. Secretário de Estado do 

Ambiente: 

A Sr.ª. Presidente informa que no seguimento de uma reunião pedida pela C.M.P. 

ao Sr. Ministro do Ambiente, esteve presente numa reunião, com a presença do Secretário 

de Estado. 
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A reunião teve por objectivo efectuar o ponto da situação de alguns projectos 

considerados importantes para o concelho de Palmela, relacionados com a área do 

Ambiente, nomeadamente os projectos relacionados com a regularização da vala da 

Salgueirinha e o processo de tratamento dos efluentes das suíniculturas. 

Da reunião resultou o seguinte: 

 Em relação à vala da Salgueirinha, o Sr. Secretário de Estado informou que o INAG 

concluiu recentemente o levantamento topográfico do traçado da vala (só na parte que 

respeitante ao concelho de Palmela é abrangida uma extensão com cerca de 13 Km). Este 

levantamento tem por objectivo a execução do projecto para a regularização da vala, uma 

vez que o projecto existente está desactualizado, quer do ponto de vista das soluções 

técnicas, quer do ponto de vista da própria planta de expropriações. 

Informou ainda o Sr. Secretário de Estado estar previsto para o ano de 2006, a 

adjudicação e a execução do projecto para regularização da vala da Salgueirinha, não 

podendo, contudo, apontar uma previsão para o início da obra. 

Sobre este assunto, focaram-se os constrangimentos financeiros existentes para a 

sua concretização. Contudo, a Câmara Municipal frisou a importância da execução do 

mesmo, pela necessidade de resolução de um problema ambiental. 

A C.M.P. pretende continuar a fazer sentir ao Sr. Ministério do Ambiente a grande 

urgência na concretização desta obra.  

Em relação ao processo de tratamento dos efluentes das suíniculturas foi dito pelo 

Sr. Secretário de Estado que, em princípio, se propunha retomar a solução, iniciada no 

anterior Governo para a resolução deste problema. 

Assim, a solução perspectivada consiste na criação de uma parceria a estabelecer 

entre os Ministérios do Ambiente e da Agricultura, as Câmaras Municipais (representadas 

pela Associação de Municípios da Região de Setúbal - AMRS) e os Suínicultores 

(representados pela Associação Livre de Suínicultores - ALIS). 

Como primeira medida terá de ser assinada uma declaração de compromisso entre 

todas as entidades envolvidas, cujo conteúdo  já vem do anterior Governo. No essencial, o 

Sr. Secretário de Estado, partilha das intenções que constam no projecto, indo propor 

alguns ajustamentos de pormenor, remetendo à posterior às Câmaras a proposta para sua 

aprovação. 

Sobre esta solução partilhada, do processo de tratamento dos efluentes das 

suíniculturas, são funções de cada interveniente: 

- o Governo fica a assumir a liderança técnica do processo, podendo delegar 

essa mesma liderança, do ponto de vista técnico, numa entidade sob a sua 

tutela, e em princípio, tudo indica (assim era o que estava acordado) que 

essa entidade seja a Simarsul; 
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- a AMRS coordena e representa a intervenção dos Municípios interessados 

no projecto; 

- A ALIS fará parte da empresa a constituir responsável pela construção do 

sistema de tratamento dos efluentes. Esta empresa, será constituída em 

moldes ainda a ser alvo de revisão em determinados aspectos. 

Tendo em consideração os primeiros estudos, o financiamento deste projecto, será 

sempre complexo e dispendioso. O Sr. Secretário de Estado aponta para recurso aos 

fundos comunitários, nomeadamente, com a entrada em vigor do próximo Quadro de 

Referência Estratégica Nacional (QREN) 

A C.M.P. ficará a aguardar o desenvolvimento dos problemas de fundo abordados na 

referida reunião: regularização da vala da Salgueirinha e processo de tratamento dos 

efluentes das suíniculturas. 

 Foram abordados igualmente outros temas relacionados com o Ambiente, 

acompanhados da apresentação de fotografias, com vista a sensibilizar o Ministério do 

Ambiente para problemas existentes no território do concelho de Palmela. 

 Fizeram parte da reunião ainda outros temas de ordem administrativa referentes a 

processos em curso. 

Em resumo abordaram-se questões da defesa e da preservação do ambiente. 

 

3. Cerimónia da entrega de Prémios da Comissão Vitivínicola: 

A Sr.ª. Presidente manifesta o regozijo e a felicitação, por parte da Câmara, aos 

contemplados na entrega de Prémios atribuídos pela Comissão Vitivínicola Regional, cuja 

cerimónia teve lugar em 07 de Dezembro, no decurso do V Concurso de Vinhos da 

Península de Setúbal. 

Foram premiados os seguintes produtores de vinhos do concelho de Palmela com 

medalhas de ouro e de prata: 

- Sivipa 

- Casa Ermelinda Freitas 

- Casa Agrícola Assis de Lobo 

- Casa Horácio Simões 

- Casa Filipe Jorge Palhoça 

- Casa Venâncio da Costa Lima 

Tratam-se efectivamente de produtores de excelência cujo esforço de aplicação no 

trabalho que desenvolvem deve ser sublinhado. 

É completamente meritório a atribuição dos prémios de que foram alvo e permanece 

o desejo de continuação de um bom trabalho em prol da qualidade dum produto oriundo 

desta região. 
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INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

1. Prémios atribuídos aos produtores de vinhos do concelho de Palmela: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto cumprimenta todos os presentes e deseja a todos 

um bom Ano de 2006, assim como as maiores felicidades. 

Manifesta a congratulação dos Vereadores do P.S. pela conquista dos prémios aos 

produtores de vinhos do concelho de Palmela, conforme intervenção apresentada pela 

Sr.ª. Presidente. 

Aquando da aprovação da proposta de atribuição de subsídio à Comissão Vitivínicola 

para este concurso de vinhos, os Vereadores do P.S. tiveram oportunidade de opinar 

sobre o assunto. 

Considera ainda assim insuficientes as acções da Câmara Municipal, no que respeita 

à promoção / divulgação de produtos do concelho. 

O facto de os vitivínicultores terem ganho estes prémios deverá servir de incentivo 

para a Câmara fazer muito mais por este sector de actividade em que a matéria-prima é 

toda ela do concelho de Palmela. 

Lamenta que no meio da viticultura haja pessoas a comprar vinhos em Espanha e 

em Itália para serem incorporados e vendidos em Portugal e mesmo no concelho de 

Palmela. 

Em relação ao Concurso de Vinhos em concreto não nutre a menor dúvida que os 

prémios atribuídos sejam efectivamente resultado do produto das terras de concelho. 

Realça a necessidade de a Câmara Municipal ter de encontrar mecanismos e 

realizar um maior investimento neste campo, que pode dignificar e expandir o nome do 

concelho de Palmela para além fronteiras. 

 

2. Placa na Casa de Hermenegildo Capelo / Recuperação da Casa: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que uma das grandes bases em que pode 

assentar a economia da região em que Palmela está inserida é o turismo. 

Chama a atenção para o facto de na Casa de Hermenegildo Capelo, localizada no 

Castelo de Palmela, estar colocada uma placa referindo “recuperação no biénio de 2002 – 

2003” e que agora foi alterada para “recuperação no biénio 200.. – 200..” 

Esta é uma situação que deve ser rapidamente corrigida pelos serviços, porque os 

turistas deparam com uma placa que nada informa de objectivo, ou então, providenciar-se 

a retirada da placa. 

Embora não esteja contemplada nenhuma verba em orçamento no tocante à 

recuperação da Casa de Hermenegildo Capelo é verdadeiramente necessária a 

concretização desta obra que depois de recuperada poderia servir para albergar serviços 

camarários, nomeadamente os culturais. 
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INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

1. Obras de beneficiação em Escolas do 1.º Ciclo: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa saúda a Sr.ª. Presidente, Srs. Vereadores e 

todos os presentes. 

Refere que na reunião de Câmara de 21.12.2005 teve oportunidade de apresentar 

um assunto sobre obras de beneficiação em Escolas do 1.º Ciclo, nomeadamente o facto 

de na Escola Básica n.º 1 de Pinhal Novo, à data da abertura do ano lectivo, ainda 

existirem máquinas de trabalho a ocupar o espaço do recinto da escola, ao que a Sr.ª. 

Vereadora Adília Candeias lhe respondeu que as obras seriam concluídas no período das 

férias de Natal. 

A realidade é que as férias de Natal já terminaram e as obras não são visíveis de 

estarem concluídas. 

 

2. Caminho que atravessa a urbanização “Palmela Village”, em Quinta do Anjo: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que, relativamente à estrada do Vale 

de Galinhas que faz a ligação à Autoeuropa, existe uma questão de atrito relacionada com 

o facto de ser uma estrada pública, transformada em estrada privada, de acordo com o 

que dizem os habitantes. 

Houve um compromisso, por parte da Sr.ª. Presidente da Câmara perante a 

população, que a cancela de acesso à urbanização “Palmela Village” não seria baixada 

antes de estarem concluídas todas as variantes, nomeadamente a variante à E.N. 379. 

O certo é que a variante não está concluída, nem foram encontradas alternativas e a 

população refere que, a partir das 18 horas, a cancela está sistematicamente em baixo. 

Ainda, durante o dia, há longos períodos em que a mesma é baixada, impossibilitando a 

população que sai de Quinta do Anjo de nela circular. 

Frisa não considerar que a estrada de passagem à Setcom possa ser considerada 

uma alternativa. 

A questão que se prende é a de saber qual é exactamente o ponto da situação sobre 

este assunto, assim como, se é do conhecimento da Câmara Municipal o tipo de atitude 

empregue pelo promotor do loteamento “Palmela Village” que, de alguma forma, vem 

contrariar o compromisso assumido pela Sr.ª. Presidente perante a população. 

 

3. Estrada Municipal, em Quinta do Anjo (prolongamento da Rua 5 de Outubro): 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere-se a um assunto já abordado na 

Assembleia de Freguesia de Quinta do Anjo em Novembro último, quanto a uma estrada 

municipal – continuação da Rua 5 de Outubro (rua paralela às Colinas da Arrábida), em 
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Quinta do Anjo -  sobre o facto de não existir nenhuma indicação da intervenção que se 

poderá eventualmente vir a fazer naquele local. 

O problema é que quando acontecem períodos de intempérie o pavimento torna-se 

num autêntico mar de água com todos os perigos que daí decorrem.    

A população tem necessidade de, a curto prazo, ser informada da ideia da 

intervenção que se perspectiva para o local.      

Em consulta que realizou às Grandes Opções do Plano para 2006, constata a 

existência de uma acção na Rua 5 de Outubro, em Quinta do Anjo, mas fica sem perceber 

exactamente a que tipo de intervenção a mesma se reveste. 

Pretende ser elucidado sobre o método a ser desenvolvido pela Câmara Municipal 

em matéria do escoamento das águas residuais que, naquela rua, ficam retidas. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

1. Promoção dos produtos do concelho: 

O Sr. Vereador Octávio Machado congratula-se com a atribuição dos prémios aos 

produtores de vinhos de Palmela. 

Com este tipo de acções consegue-se aprimorar o que efectivamente é a jóia da 

côroa do concelho de Palmela. 

O vinho é um produto que dignifica e prestigia o concelho e quem o produz. 

Quando se refere a necessidade de investir na promoção e divulgação dos produtos 

do concelho, como é o caso do vinho, é preciso tomar em devida conta o envelhecimento 

das pessoas que se dedicam a esta actividade. 

Considera oportuno, conjuntamente com demais entidades envolvidas neste âmbito, 

serem criadas as necessárias condições de vida às pessoas que laboram neste ramo de 

actividade e contribuir com o desenvolvimento de acções de motivação e de estímulo.  

Como já teve oportunidade de expressar numa outra reunião de Câmara, a 

agricultura é um bem fundamental para o equilíbrio social e económico do concelho. Nas 

várias crises cíclicas de desemprego na indústria do concelho de Palmela e do distrito de 

Setúbal, a agricultura tem contribuído para fazer o contrabalanço. 

 

2. Parque de S. Gonçalo: 

O Sr. Vereador Octávio Machado chama a atenção para o actual estado do Parque 

de S. Gonçalo. 

Este Parque é uma zona de lazer bastante procurada, mas que actualmente se 

encontra com aspecto pouco convidativo. 
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3. Circuito de manutenção de Quinta do Anjo: 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que um importante investimento realizado 

pela Câmara Municipal foi a execução do Parque de Manutenção de Quinta do Anjo. 

Sugere a criação de condições atractivas a desenvolver no referido Circuito, de 

modo a levar um maior número de pessoas a usufruir do espaço. 

É extremamente importante que as pessoas sintam que há segurança no Circuito. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA: 

1. Informação sobre projectos e obras em curso: 

O Sr. Vereador José Charneira cumprimenta os presentes. 

O Sr. Vereador José Charneira informa o Executivo Municipal de dois projectos que 

o Departamento de Ambiente e Infra-estruturas vai levar a efeito: 

- A Divisão de Águas e Abastecimentos Residuais (DAAR) lançou o concurso para 

elaboração do projecto de execução das infra-estruturas de drenagem residuais 

domésticos e pluviais dos aglomerados de Fernando Pó e Fonte Barreira. 

Trata-se de um projecto importante, na medida em que a Simarsul lançou o 

concurso para fazer o transporte das águas residuais desde Fernando Pó e 

Fonte Barreira para a ETAR de Águas de Moura e, o concurso lançado pela 

DAAR vai servir para rentabilizar essa infra-estrutura. 

- A Divisão de Rede Viária lançou o concurso para elaboração do projecto de 

execução da drenagem e pavimentação dum troço na Rua 1.º de Maio, em 

Venda do Alcaide.  

Trata-se, igualmente, de um projecto muito importante, porque no final de 2005 

se pavimentou a Rua 25 de Abril e um pouco do troço da Rua 1.º de Maio.Com a 

execução deste projecto vai ser possível pavimentar a parte restante daquela 

rua. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR ADILO COSTA 

O Sr. Vereador Adilo Costa cumprimenta todos os presentes e formula votos de um 

bom Ano Novo. 

Seguidamente dá conhecimento à Câmara Municipal que no dia de ontem foi 

efectuada a consignação da empreitada do Bairro Mesquita a iniciar-se na próxima 

segunda-feira, dia 23 de Janeiro. 

 

Relativamente às intervenções dos Srs. Vereadores José Braz Pinto, José 

Carlos de Sousa e Octávio Machado, a Sr.ª. Presidente dá a palavra aos Srs. 

Vereadores José Charneira e Adilo Costa, a fim de prestarem os necessários 
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esclarecimentos, para além de algumas questões serem respondidas por si mesma, 

conforme adiante ficará registado. 

Deste modo as explicações foram as seguintes: 

• Sobre a questão apresentada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa – Estrada 

Municipal, em Quinta do Anjo (prolongamento da Rua 5 de Outubro -, o Sr. Vereador 

José Charneira refere que está previsto na Rua 5 de Outubro e Caminho 1029 a 

construção de um viaduto na zona terminal e faz parte das obras que a Mecminop / 

Pelicano tem de realizar no âmbito do projecto de loteamento aprovado. 

O projecto de execução já foi entregue, aguardando-se a renovação do 

licenciamento, por parte da CCDR / DRAOT, de modo a poder intervir na linha de água. 

Para regularização da linha de água será feito um pontão com largura suficiente para 

execução da drenagem. 

A execução da empreitada de drenagem das águas pluviais na Rua 5 de Outubro 

não vai servir só esta rua, mas também uma grande parte das águas pluviais produzidas 

em Quinta do Anjo. É uma obra que está prevista em Plano de Actividades, a partir de 

2007. 

Tratam-se no fundo de duas obras: a execução do pontão avançará assim que vier o 

licenciamento da entidade CCDR / DRAOT e a empreitada de drenagem avançará em 

2007 como está previsto em Plano de Actividades. 

• Sobre a questão apresentada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa – Obras de 

beneficiação em Escolas do 1.º Ciclo / Escola Básica n.º 1 de Pinhal Novo (antiga n.º 

2) – o Sr. Vereador Adilo Costa explicita que ocorreram problemas na aquisição da relva 

sintética. Existe o compromisso por parte da firma em efectuar a entrega do equipamento 

e executar a montagem até final do mês de Janeiro. 

• Sobre a questão colocada pelo Sr. Vereador José Braz Pinto - Placa na Casa de 

Hermenegildo Capelo / Recuperação da Casa -, a Sr.ª. Presidente refere que: 

- Agradece ao Sr. Vereador o alerta em relação ao desadequado contexto em que a 

Placa colocada na Casa de Hermenegildo Capelo se encontra, facto pelo qual deverão ser 

tomadas as necessárias providências. 

- A questão de fundo: recuperação da Casa de Hermenegildo Capelo, seria 

desejável a C.M.P. estar munida das condições necessárias para assumir a concretização 

de tal obra, o que seria sinónimo de o Município se encontrar a um outro nível da sua 

capacidade de investimento. 

Certamente que não incorria em erro ao afirmar que era desejo de todo o Executivo 

Municipal englobar esta obra no Plano Plurianual de Investimentos (PPI) da Câmara, com 

carácter prioritário. 
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Reconhece que a Câmara Municipal tem assumido o Castelo de Palmela como algo 

de seu (no sentido dos cidadãos; do território; de um património do concelho, mas também 

do País).  

A verdade é que, no âmbito da intervenção no Castelo com a efectivação de obras, 

cada entidade / organismo deve cumprir com as suas obrigações. E de facto, ao Estado 

Português cabe a obrigação de realizar obras de fundo num património que é do País. 

Ainda assim, a Câmara Municipal, sempre que é possível, tem assumido, a seu 

cargo e à medida das suas disponibilidades, um conjunto de intervenções no Castelo de 

Palmela. 

Como houve oportunidade de discutir, aquando da elaboração e aprovação do 

Orçamento da C.M.P. para 2006, o nível do investimento a realizar ficou limitado às 

disponibilidades financeiras disponíveis, e tiveram de ser privilegiadas obras em 

detrimento de outras.  

Em última análise: não puderam ser privilegiadas obras que são igualmente, há 

muito, reconhecidas e desejadas por todos.  

• Sobre a questão colocada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa – Caminho 

que atravessa a urbanização “Palmela Village”, em Quinta do Anjo -, a Sr.ª. 

Presidente refere que a passagem pelo meio do loteamento não é, ela própria, uma 

condição de segurança; foi sim uma solução provisória de utilização de um caminho 

particular cujo uso foi sendo consentido. 

O facto é que há uma alternativa que existe desde sempre (embora o Sr. Vereador 

José Carlos de Sousa a invoque como não sendo a ideal): o recurso à estrada que passa 

junto à Setcom e culmina na zona das Marquesas e da Autoeuropa. Este trajecto nem 

sequer possui menos segurança do que aquele que as pessoas vinham praticando, 

utilizando a via que é actualmente parte do loteamento “Palmela Village”. Não deixou, pois, 

de haver uma alternativa à circulação à população de Quinta do Anjo. 

 Há ainda uma outra rua que foi aberta ao lado do loteamento com passagem junto à 

Cooperativa de Habitação e à urbanização “Portais da Arrábida” que, não sendo a 

utilização ideal, continua a ser o circuito possível e não se pode afirmar que a população 

de Quinta do Anjo ou da zona circundante ficou sem circulação. 

A freguesia não ficou com zonas inacessíveis. 

As soluções que existem não são aquelas que satisfazem a Câmara Municipal, e por 

várias vias: o acompanhamento junto do promotor do loteamento “Palmela Village” com 

obrigação de executar uma parte da via e, ainda, por diligências junto da Administração 

Central com a obrigatoriedade de assumir a execução da variante à E.N. 379.A C.M.P. 

não vai deixar de desenvolver as acções, que estejam ao seu alcance para que a solução 

definitiva venha a ser uma realidade. 
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• Sobre a questão apresentada pelo Sr. Vereador Octávio Machado – Parque de S. 

Gonçalo, a Sr.ª. Presidente refere que este Parque é, em algumas ocasiões, tomado 

para usos inadequados e indevidos, pelo que é difícil zelar para que o mesmo se 

apresente com alguma dignidade. 

Remete este assunto para o Sr. Vereador José Charneira para que os serviços à sua 

responsabilidade efectuem as diligências tidas por convenientes acerca da verificação e 

boa manutenção deste espaço. 

• Sobre a questão apresentada pelo Sr. Vereador Octávio Machado – Circuito de 

Manutenção de Quinta do Anjo – a Sr.ª. Presidente refere que o zelo por este espaço 

está integrado no Protocolo de Delegação de Competências celebrado entre a C.M.P. e a 

Junta de Freguesia de Quinta do Anjo. 

A Junta de Freguesia deverá ser alertada deste facto.  

 

Relativamente aos esclarecimentos que a Sr.ª. Presidente deu em relação ao 

caminho que atravessa a urbanização “Palmela Village”, em Quinta do Anjo, o Sr. 

Vereador José Braz Pinto solicita o uso da palavra para expor o seguinte: 

A sua dúvida é a de saber se efectivamente a acção encetada pelo promotor da 

“Palmela Village” é uma alternativa legalmente aceitável. 

A população defende que aquele caminho ultrapassou os 30 anos como utilização 

de passagem autorizada pública e, assim sendo, cai em uso capião. 

Há factores tipificados na lei sobre esta matéria e se efectivamente se vier a provar 

que o caminho é considerado público, o mesmo não pode ser inserido dentro de uma 

propriedade privada, a não ser que essa propriedade privada crie alternativa(s) no próprio 

local. 

Pode vir a ser definido em Tribunal que aquele caminho cai na formatação de 

passagem pública exactamente por via do uso capião, conforme o que a população 

defende, e nesse caso está-se perante uma ilegalidade cometida pelo promotor da 

“Palmela Village”. 

Esta é uma dúvida que lhe assiste e não está de modo nenhum a fazer uma 

afirmação. 

 

À intervenção do Sr. Vereador José Braz Pinto, a Sr.ª. Presidente responde do 

seguinte modo: 

A dúvida que apresenta foi efectivamente uma questão colocada aquando da análise 

do processo de licenciamento do projecto e que foi, na altura, devidamente apreciada 

pelos técnicos da Câmara Municipal. 
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Tanto quanto conhece e se recorda das conclusões sobre esta matéria, o parecer 

apontou justamente no sentido que se tratar de um terreno particular e que, apesar do uso 

público que se foi fazendo, não tinha deixado de reunir as características de terreno 

particular. 

Não contesta os argumentos dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 

Sousa. Em sede de apreciação do loteamento essa ponderação foi efectuada 

Não crê que sobre este assunto se possa ir mais longe, a não ser noutras sedes. 

 

ADMISSÃO DE DOIS PONTOS NA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª. Presidente propôs a admissão do ponto n.º. 2-A na Ordem de Trabalhos: 

•••• Nomeação do Conselho de Administração da Palmela Desporto, E.M.: 

A Câmara deliberou, por unanimidade, admitir o ponto 2-A na Ordem de 

Trabalhos. 

 

A Sr.ª. Presidente propôs a admissão do ponto n.º. 4 na Ordem de Trabalhos: 

• Cedências de direitos de superfície à Associação dos Lares Ferroviários e ao 

Centro de Ocupação Infantil: 

A Câmara deliberou, por unanimidade, admitir o ponto n.º 4 na Ordem de 

Trabalhos. 

 

ENTRADA DA SR.ª. VEREADORA ADÍLIA CANDEIAS: 

Às dezassete horas e cinquenta e cinco minutos, a reunião começou a ser 

participada pela Sr.ª. Vereadora Adília Candeias. 

 

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 11.12.2005 a 05.01.2006. 

 

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

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

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

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

período entre 16.12.2005 a 09.01.2006. 
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PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR ADILO COSTA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

2. No âmbito do Gabinete do Centro Histórico: 

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 3, dos processos despachados pelo Sr. Vereador Adilo Costa, no período 

de 04.11.2005 a 10.01.2006. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

 A Srª. Presidente deu conhecimento à Câmara que foram autorizados pagamentos 

no período compreendido entre os dias 02.01.2006 a 10.01.2006, no valor de € 2.922,44 

(dois mil novecentos e vinte e dois euros e quarenta e quatro cêntimos). 

A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta acta como documento n.º. 4. 

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

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

4.571.973,38 (quatro milhões quinhentos e setenta e um mil novecentos e setenta e três 

euros e trinta e oito cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – €  3.405.517,37 (três milhões quatrocentos e cinco mil 

quinhentos e dezassete euros e trinta e sete cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.166.456,01 (um milhão cento e sessenta e seis 

mil quatrocentos e cinquenta e seis euros e um cêntimo). 

    

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

por ter sido previamente distribuída a todos os membros do órgão executivo: 

• Acta n.º. 24/2005, reunião de 07.Dez.2005 – aprovada por unanimidade. 

 

      II – GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS E ORGANIZAÇÕES LOCAIS  

 

 Pela Sr.ª. Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 Protocolos: 

 

 PROPOSTA N.º. 1/GAFOL/01-2006: 

 ASSUNTO: Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de 

Freguesia: 

 

 «Considerando que: 

• Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, e ao abrigo do normativo constante dos artigos 66.º e bem assim, 33.º, 53.º, n.º 

2, alínea s) e 64.º, n.º 6, alínea c), 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, foram celebrados, em 2003, 

cinco protocolos de delegação de competências entre a Câmara Municipal de Palmela e 

as Juntas de Freguesia de Marateca, Palmela, Pinhal Novo, Poceirão e Quinta do Anjo; 

• Nos protocolos celebrados, se prevê a sua entrada em vigor em 1 de Janeiro de 

2003, com vigência até 31 e Dezembro de 2003, e a sua renovação automática por 

períodos iguais, salvo denúncia das partes com antecedência mínima de 90 dias do termo 

do prazo; 

• Considerando ainda que: 

• A delegação de competências assenta numa base consensual entre as autarquias 

envolvidas; 

• Com o termo do mandato conferido para os anos de 2001-2005 e a eleição de 

novos titulares dos órgãos autárquicos para o mandato de 2005-2009, se afigura desejável 

acautelar a continuidade dos mesmos até que novos instrumentos de delegação venham a 

ser objecto de deliberação, colmatando assim a existência de um vazio de actuação; 

• Se torna necessário que a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal de Palmela 

se pronunciem nesse sentido; 

• Propõe-se, nos termos da alínea c), do n.º 6, do art.º 64.º, 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 
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Câmara Municipal delibere aprovar e submeter à autorização da Assembleia Municipal, a 

vigência e plena eficácia dos referidos protocolos celebrados com as Juntas de Freguesia 

até que novos instrumentos de delegação venham a ser aprovados, com efeitos a partir de 

1 de Janeiro de 2006, no pressuposto de deliberações de idêntico conteúdo por parte dos 

órgãos de cada uma das freguesias.» 

 

 Na discussão desta proposta intervieram: 

 A Sr.ª. Presidente começou por explicar que, com o inicio de um novo mandato 

autárquico, é necessário celebrar com as Juntas de Freguesia do Concelho de Palmela 

novos Protocolos de Delegação de Competências. 

Assim, estando os referidos documentos em fase de apreciação e discussão entre 

as Autarquias Locais envolvidas. Para não se cair num vazio legal, apresenta-se a 

presente proposta que visa tão somente validar os Protocolos de Delegação de 

Competências aprovados no anterior mandato, até que os Protocolos efectivos a vigorar 

para o actual mandato estejam em condições de ser sujeitos a aprovação. 

Realça que os Protocolos de Delegação de Competências cessaram com o termo do 

anterior mandato. 

A proposta à Câmara contendo os Protocolos de Delegação de Competências com 

as Juntas de Freguesia, a vigorar no mandato em curso, deverá acontecer durante o 

primeiro trimestre deste ano e terá, igualmente, de ser sujeita a aprovação do órgão 

deliberativo – Assembleia Municipal -.  

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que leu atentamente os Protocolos de 

Delegação de Competências aprovados e nutre sobre os mesmos uma atitude muito 

crítica, ainda mais que foi membro da Assembleia de Freguesia de Pinhal Novo. 

Tem perfeito conhecimento que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Pinhal 

Novo tem habilidade e capacidade para negociar da melhor forma possível este tipo de 

Protocolos. 

Por este facto considerava bastante ingrato que, em reuniões do Executivo daquela 

Junta de Freguesia se vissem confrontados com a situação de, nos meses de Março e 

Abril, já tivessem sido esgotadas as verbas destinadas a determinado objectivo, como por 

exemplo, a imposição das calçadas, ao que o Sr. Presidente da Junta logo dizia que 

haveria de haver uma compensação em relação a isso. 

Conforme a Sr.ª. Presidente assim o referenciou esta proposta visa colmatar um 

período de transição entre os Protocolos aprovados no anterior mandato e os que serão 

aprovados para vigorar no actual mandato, e sobre este ponto apresenta os seguintes 

aspectos: 
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- Não há dúvida que os trabalhos desenvolvidos pelas Juntas de Freguesia, no 

âmbito dos Protocolos, são mais rapidamente e melhor executados do que o 

seriam se tivesse de ser a Câmara Municipal a encarregar-se deles, o que pode 

ser facilmente compreendido porque as Juntas de Freguesia estão mais 

próximas das populações; 

- Sendo a execução de determinados trabalhos delegados nas Juntas de 

Freguesia, o custo dos mesmos cifra-se automaticamente num valor inferior, do 

que seria se fosse a Câmara a encarregar-se dos mesmos; 

- As freguesias são diferenciadas entre si, quer pela sua dimensão, quer pelas 

suas características, razão pela qual defende que não podem ser estabelecidos e 

aplicados coeficientes idênticos para todas elas.       

- O Protocolo celebrado em 2003 com a Junta de Freguesia de Marateca, cujo 

valor global era de 58.819 euros, tem vindo a crescer ao ritmo da inflação, uma 

média de 2.3%.  

A realidade que se vive em 2006 é completamente diferente da de 2003, porque 

o custo do combustível é outro, os equipamentos a adquirir e necessários para o 

desenvolvimento de algumas acções sofreram um determinado aumento e, a 

metodologia de, se aplicar sobre a verba global do Protocolo com cada Junta, a 

taxa de inflação, não parece a mais correcta. Em resumo: o custo com a 

realização dos trabalhos encarece de tal forma que a taxa da inflação não 

consegue acompanhar. 

- Do apuramento do último resultado autárquico em Palmela mantiveram-se todos 

os Presidentes de Juntas de Freguesia, com excepção do Presidente da Junta 

de Freguesia de Palmela.  

Atendendo a este facto nutre dúvidas sobre a legalidade de se estar com esta 

deliberação a validar um Protocolo celebrado ainda com um Presidente de Junta 

de Freguesia que já não está em exercício, estando actualmente no cargo outra 

pessoa.    

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa finaliza que estas são algumas das questões 

que gostava de trazer à coacção na tentativa de perceber exactamente como é que todas 

estas acções se processam, e essencialmente numa perspectiva de futuro, poder 

reequacionar os pontos de cada Protocolo, sempre com o intuito de melhorar. 

A Sr.ª. Presidente considera válidos todos os argumentos apresentados. 

Sugere que a discussão sobre os Protocolos propriamente ditos ficasse reservada 

para o momento em que os mesmos venham à aprovação da Câmara. 

Vai tomar as observações do Sr. Vereador José Carlos de Sousa como 

recomendação para os Protocolos em fase de discussão com as Juntas de Freguesia. 
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Salienta que os Srs. Vereadores vão ter oportunidade de confirmar que o conteúdo 

dos Protocolos a ser sujeitos a aprovação vão ser substancialmente diferentes dos 

Protocolos celebrados em 2003. 

Seguidamente dá a palavra à Directora de Projecto do Gabinete de Apoio às 

Freguesias e Organizações Locais (GAFOL), que presta alguns esclarecimentos à 

proposta, nomeadamente o facto de os Protocolos serem celebrados com o órgão Junta 

de Freguesia e não com o Presidente da mesma. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto deixa algumas notas sobre a proposta: 

Os Protocolos de Delegação de Competências são um bom instrumento de gestão e 

revertem numa mais valia para o concelho dado que, de uma maneira geral, as Juntas de 

Freguesias conseguem gerir as verbas atribuídas com uma razoável poupança de meios. 

Tal como o Sr. Vereador José Carlos de Sousa foi membro da Assembleia de 

Freguesia de Pinhal Novo, ele fez parte da Assembleia Freguesia do Poceirão e, no 

âmbito destes Protocolos teve oportunidade de em muitas ocasiões se insurgir contra 

estes. 

Nas reuniões da Assembleia de Freguesia confrontavam-se com a falta de verbas 

atribuídas para os fins que tinham assumido cumprir. Enuncia como exemplos, a verba 

para reparações: de caminhos e da motoniveladora. Na altura, sugeria-se mesmo ao Sr. 

Presidente da Junta para que actuasse no sentido de denunciar o Protocolo celebrado, 

porque efectivamente era muito dispendioso exercer todo o trabalho e quem estava a ser 

beneficiado era a Câmara Municipal. 

Não quer encetar nenhuma “guerra” política, mas recorda que, durante a campanha 

eleitoral, o então Presidente da Junta de Freguesia de Palmela reivindicava uma maior 

extensão nos Protocolos a efectivar com a Câmara Municipal e que era uma pressão que 

estava a fazer junto do Executivo da Câmara sem grandes resultados. A Sr.ª. Presidente 

(no fervor da campanha eleitoral, ou então, terá sido a comunicação social a expressar 

mal) teria dito que, no caso de ser eleito o Presidente, Sr. Fernando Baião (da C.D.U.) ir-

se-iam concretizar mais descentralizações da Câmara na Junta de Freguesia em questão. 

Este assunto foi efectivamente escrito nos jornais.  

Opina que os Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia 

nada têm a ver com as forças políticas vencedoras das eleições, mas tão somente com as 

necessidades das freguesias. É este o espírito que prima por ver reflectido nos Protocolos 

a ser sujeitos a aprovação proximamente.     

Frisa que os Vereadores do P.S. vão-se abster na votação desta proposta, não 

porque estejam contra os Protocolos, mas por entenderem que, como não participaram na 

discussão da elaboração dos mesmos, possuem sérias reticências em relação aos valores 

e aos critérios que lhes vão ser aplicados.  
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Simultaneamente e porque não têm intenção de inviabilizar nem de criar qualquer 

obstáculo a este objectivo, os Vereadores Socialistas vão-se abster. 

A Sr.ª. Presidente menciona que, a propósito dos argumentos do Sr. Vereador José 

Braz Pinto agora enunciados vai, também, abster-se de comentar as observações e as 

opiniões dos Srs. Vereadores. 

Finaliza que, em altura própria, nomeadamente aquando da discussão concreta do 

conteúdo dos Protocolos serão conhecidas as opções políticas de cada um. 

 

 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. 

III – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

 III.I - DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

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

 

 Tarifa: 

 

 PROPOSTA N.º. 1/DCD-DAC/01-2006: 

 ASSUNTO: Redução da Tarifa de Ingresso no Cinema – Cine France: 

 

 «A Câmara Municipal de Palmela e o Departamento de Francês da Escola 

Secundária de Pinhal Novo, têm vindo a promover em parceria, um ciclo de cinema de 

origem francesa, denominado Cine France, no âmbito dos apoios aos Projectos 

Educativos de Escola.  

 Esta iniciativa que procura difundir o cinema francês na escola e na comunidade, 

teve a sua primeira edição em 2003, estando prevista a realização da 4.ª edição, de 25 a 

29 do corrente mês de Janeiro, no Auditório Municipal em Pinhal Novo. 

 Na presente edição, serão projectados 6 filmes em sessões a realizar à tarde e à 

noite. 

 Para além da realização do ciclo de cinema, esta parceria tem permitido aos 

estudantes, adquirirem os ingressos no cinema com redução no preço do bilhete. 

Assim propõe-se, de acordo com o disposto na alínea j), do artigo 64.º, da Lei 

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

Janeiro, a redução da tarifa normal de cinema, prevista na alínea a), do artigo 24.º, da 

Tabela Municipal de Tarifas, Preços, Reembolsos e Compensações, para 1,25 € (um euro 

e vinte e cinco cêntimos), com IVA incluído, a aplicar a pessoas que comprovem ser 
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estudantes, nas sessões de cinema dos dias 25, 26, 27, 28 e 29 de Janeiro de 2006, no 

Auditório Municipal em Pinhal Novo, no âmbito da iniciativa em referência.» 

 

Acerca da realização da 4.ª edição do ciclo de cinema de origem francesa a que a 

presente proposta alude, o Sr. Vereador José Carlos de Sousa saúda a iniciativa e 

questiona sobre se há algum obstáculo a que tenha de ser estipulado um preço, ou seja, 

porque é que o acesso ao cinema não pode ser gratuito? Haverá algum impedimento 

jurídico? 

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias adianta algumas explicações à proposta, 

nomeadamente o facto de ser atribuída uma verba de 700 euros para este projecto.  

Como o Regulamento de Tarifas refere as sessões são taxadas ao dobro do valor 

proposto, ou seja, de 2,50 euros, sendo que a presente proposta vem propor uma redução 

de 50%. 

Quanto à questão concreta do Sr. Vereador José Carlos de Sousa sobre a 

possibilidade de o ingresso no cinema ser gratuito, refere que, a Câmara pode 

efectivamente decidir que as sessões sejam gratuitas. No entanto, considera importante, 

que as iniciativas culturais resultem também numa acção educativa e, que as mesmas 

sejam pagas, mesmo que com um valor simbólico.       

As passadas edições realizadas em Palmela reverteram em salas cheias. 

Acrescenta que a iniciativa a que esta proposta alude tem sido designada, a nível da 

Associação de Professores de Francês, como uma iniciativa de referência no País.  

A festa do cinema francês costuma ocorrer em grandes cidades, como sejam, as de 

Coimbra e Porto, sendo proposta para este ano, a realização em Faro. 

 

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

minuta. 

 

 III.II – DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

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

 

 Palmela Desporto, E.M.: 

 

 PROPOSTA N.º. 1/DCD-DD/01-2006: 

 ASSUNTO: Nomeação do Conselho de Administração da Palmela Desporto, 

E.M.: 

 

 «De acordo com a Lei n.º. 58/98, de 18 de Agosto – Lei das Empresas Municipais, 

Intermunicipais e Regionais – são órgãos sociais obrigatórios das empresas públicas o 
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conselho de administração e o fiscal único (número um do artigo 9º). No número dois 

deste artigo refere-se ainda que nas empresas que exploram serviços públicos existirá um 

conselho geral com funções meramente consultivas e cuja constituição será facultativa nos 

restantes casos. O número três do mesmo artigo menciona que o mandato dos titulares 

dos órgãos sociais será coincidente com o dos titulares dos órgãos autárquicos. 

Neste sentido, considerando que se iniciou recentemente um novo mandato dos 

órgãos autárquicos do Município de Palmela torna-se imprescindível, neste momento, 

proceder à nomeação dos órgãos sociais da Palmela Desporto, Empresa Municipal de 

Gestão de Espaços e Equipamentos Desportivos Municipais, E.M. 

Assim, e considerando que o actual Presidente do Conselho de Administração, Dr. 

Luís Miguel Liberato Baptista, manifestou a necessidade de ser libertado dessas funções 

por razões pessoais, foi necessário construir uma nova solução directiva.  

A proposta que agora se apresenta reúne diferentes experiências profissionais, uma 

forte ligação ao serviço público e à Administração Local, com conhecimentos profundos 

dos meios educativo, desportivo e empresarial e com a partilha de valores e objectivos de 

desenvolvimento desportivo que constituem as maiores garantias para uma adequada 

gestão dos equipamentos desportivos municipais no quadro das orientações definidas pela 

Câmara Municipal. 

Para além da nomeação dos membros do Conselho de Administração, compete à 

Câmara Municipal, no quadro dos seus poderes de superintendência (art. º.16.º., da Lei 

58/98, de 18 de Agosto), emitir directivas e instruções genéricas ao conselho de 

administração no âmbito dos objectivos a prosseguir. Relativamente ao exercício desta 

competência e sem prejuízo de uma mais aprofundada reflexão sobre o papel da Palmela 

Desporto, E.M., no quadro do sistema desportivo local e regional e dos objectivos de 

desenvolvimento educativo e desportivo do concelho de Palmela, considera-se oportuno 

nas actuais circunstâncias reafirmar as orientações estratégicas transmitidas a anteriores 

Conselhos de Administração, e deliberadas na Reunião Pública de 19 de Janeiro de 2000. 

Face ao exposto, propõe-se: 

 • Nos termos do disposto na alínea i), do n.º. 1, do art.º. 64.º, 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, e 

do n.º. 2, do art.º. 10.º, da Lei 58/98, de 18 de Agosto, que a Câmara Municipal delibere 

aprovar a nomeação dos seguintes elementos para o Conselho de Administração da 

Palmela Desporto, E.M.: 

- José Henrique Serra da Graça – Presidente 

- António Manuel Pombinho Costa Guilherme – Vogal 

- Paulo Jorge Gonçalves da Silva - Vogal 
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• Nos termos da alínea a), do art.º. 16.º, da Lei 58/98, de 18 de Agosto, que a 

Câmara Municipal delibere aprovar a vigência e plena eficácia das orientações 

estratégicas constantes da deliberação aprovada na reunião pública de 19 de Janeiro de 

2000, de que se junta cópia em anexo, passando a fazer parte integrante da presente 

proposta. 

Anexos: 

- Resumo dos Currículos dos elementos nomeados para o Conselho de Administração. 

- Cópia da Deliberação da reunião pública de 19 de Janeiro de 2000.» 

 

Sobre a proposta antes apresentada, a Sr.ª. Vereadora Adília Candeias refere que 

a mesma visa a nomeação do Conselho de Administração da Palmela Desporto, dado que 

pelo Sr. Presidente cessante foi colocada alguma urgência na resolução do processo de 

uma nova nomeação. 

Há a perspectiva de oportunamente ser apresentada outra proposta que vise a 

nomeação do Fiscal Único e do Conselho Consultivo.   

A Sr.ª. Presidente dá a palavra a quem queira intervir. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto expõe que os Vereadores do P.S. estão de acordo 

com a existência de empresas municipais, nomeadamente a de uma dedicada ao 

desporto.  

A existência de empresas municipais constitui uma optimização da gestão dos 

recursos, contudo, essa optimização só se consegue desde que, nas referidas empresas  

seja aplicada uma maior eficiência na gestão dos recursos. O cumprimento deste objectivo 

ressalta num benefício para a economia da Autarquia e do concelho. 

Vai proferir uma afirmação que é pública, mas tenciona deixá-la registada: existindo 

uma empresa municipal especializada em matéria do desporto, mostra a sua perplexidade 

pelo facto de na C.M.P. continuar a existir uma estrutura nesta área. 

Ainda consegue admitir a existência de um Director de Departamento, porquanto 

acumula a função da Cultura, mas já não consegue compreender a necessidade de haver 

um Chefe de Divisão para o desporto, porque é suposto que a empresa municipal faça a 

gestão de todo o desporto no concelho. 

A realidade é que, em matéria do desporto, existem duas estruturas (empresa 

municipal Palmela Desporto e Divisão de Desporto da C.M.P.) que, obviamente, absorvem 

verbas avultadas. 

Os Vereadores Socialistas na C.M.P. nutrem algumas dúvidas sobre a eficiência da 

Palmela Desporto. Reservam a opinião de que a empresa municipal se equipara a um 

enorme “iceberg”, do qual só é conhecida uma ponta, mas estão firmemente convictos que 

vão conhecer a verdadeira dimensão desta empresa.       
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Em relação às nomeações propostas refere que, os Vereadores Socialistas estão 

em profundo desacordo com algumas das nomeações para o Conselho de Administração 

da Palmela Desporto, mais propriamente sobre o facto de se ter preterido a vertente 

técnica em ressalva de uma opção marcadamente política e partidária.   

Como reflexão expõe que, possivelmente a nomeação proposta para alguns dos 

membros da Palmela Desporto, pode servir para proporcionar recursos financeiros que 

certamente teriam auferido caso tivessem sido apurados nas eleições a que concorreram 

noutros concelhos. 

A Sr.ª. Presidente disse não perceber o sentido da intervenção do Sr. Vereador 

José Braz Pinto. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto volta a referir que, pelo menos uma nomeação 

pode servir para proporcionar ao nomeado os rendimentos económicos que teria auferido 

caso tivesse ganho as eleições no concelho para que se candidatou. 

Em relação a este ponto possui uma visão pessimista e independentemente da 

opção que o seu colega de bancada, Sr. Vereador José Carlos de Sousa, queira assumir, 

o seu sentido de voto vai ser o de votar contra a proposta.      

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que na presença desta proposta 

ressaltam-lhe logo determinadas questões e enuncia:  

- A existência de quatro equipamentos pode justificar a criação de uma empresa 

para gestão dos equipamentos desportivos; 

- Desde logo o Complexo Desportivo de Palmela não detém para a programação dos 

próximos quatro anos investimentos visíveis que possam justificar a necessidade 

de efectivação de uma gestão por parte de uma empresa especializada. Ainda 

mais quando subentende que um Complexo Desportivo detém uma grande 

variedade de equipamentos, o que não é o caso... 

Acrescenta que o desporto não é só sinónimo de competição e possui outras 

vertentes importantíssimas: desde a formação ao desporto para deficientes e de 

manutenção, atende ainda ao desenvolvimento harmonioso das pessoas, entre outros 

factores. 

  A sua opinião não recai sobre o perfil das pessoas propostas para constituição do 

Conselho de Administração ou, sobre se pertence a este ou outro Partido Político.  

A sua preocupação prende-se muito mais com o que considera dever ser uma boa 

aposta na colocação de uma pessoa com competência técnica na frente da empresa 

municipal.  

Poder-se-ía, de facto, ter dado continuidade ao que tem sido uma boa aposta numa 

pessoa com competência técnica colocada na frente desta empresa, como sucedeu com o 

Presidente cessante. 
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Realça que não vai interligar as nomeações propostas com qualquer tipo de outra 

situação, embora em sua opinião, talvez tivesse havido pouco tempo na procura da 

pessoa mais adequada para a função que se pretende, daí que se vá, abster na votação 

da proposta. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que mesmo separando as questões 

políticas das nomeações propostas, ainda assim há que mencionar o seguinte: 

Tem alguma dificuldade em perceber como é que com o currículum apresentado da 

pessoa proposta para Administrador da Palmela Desporto consegue ser o mesmo, 

seleccionado para este cargo. 

Ainda que, pessoalmente, ligado à área da educação física e, numa análise ao 

documento, anexo à proposta, não consegue reconhecer qualquer tipo de capacidade 

técnica à pessoa proposta. 

Tem a perfeita ideia que, aquando da nomeação do Presidente do Conselho de 

Administração cessante, Dr. Luís Liberato, foi concretizada uma opção estritamente 

técnica e profissionalizada de um técnico para o cargo. 

Nos quadros da C.M.P. haveria certamente jovens técnicos com valor para o 

desempenho deste cargo e, poder-se-ia, perfeitamente, premiar um jovem com 

capacidade para discutir ao mesmo nível com os demais directores dos quatro 

equipamentos desportivos os assuntos que terão certamente por abordar. 

 Admite que a Câmara Municipal não tenha esgotado todas as opções, 

nomeadamente internas, para propor a nomeação de uma pessoa com um perfil mais 

adequado ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Palmela Desporto.     

Sobre as questões colocadas pelo Sr. Vereador Braz Pinto acerca da natureza da 

Palmela Desporto, a Sr.ª. Presidente remete a discussão para o momento em que se 

sujeite a aprovação da Câmara Municipal o contrato programa que anualmente é 

celebrado com esta empresa ou, ainda assim, se sujeite a aprovação a Prestação de 

Contas da referida empresa. 

Quanto à proposta da composição do Conselho de Administração, a Sr.ª. 

Presidente refere que a intervenção dos Vereadores do P.S. prima por alguma 

deselegância e, no mínimo, por alguma falta de rigor e de conhecimentos que também 

teriam sido fáceis de obter. 

Enquanto ouvia a intervenção dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 

Sousa ocorreram-lhe alguns comentários colaterais relativamente à linha de raciocínios 

que desenvolveram e poderia de facto ir muito longe sobre as várias funções que as 

pessoas desempenham em vários momentos das suas vidas, algumas delas até em 

acumulação. Efectivamente prefere ficar-se pela afirmação de que considera muitíssimo 

deselegante o uso que efectuaram do momento das suas intervenções. 
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Assim na presença dos estatutos da Palmela Desporto e de outros documentos 

acessórios, nomeadamente questões de legislação geral (como seja a legislação das 

Autarquias) pode-se facilmente concluir que é incompatível a função de Técnico ou 

Dirigente da Câmara Municipal cumulativamente com a função de Membro do Conselho de 

Administração da empresa Palmela Desporto. 

Deste modo, teria de haver Técnicos com disposição para se desvincularem do 

quadro de pessoal da Câmara e virem a integrar o quadro de pessoal da Palmela 

Desporto, num mandato que se cifraria exactamente igual ao que a C.M.P. entendesse 

conferir ao Conselho de Administração da empresa municipal. 

Ainda bem que o Sr. Vereador José Carlos de Sousa reconhece que existem 

excelentes técnicos na C.M.P..  

O que considera ter sido uma explanação deselegante é o facto da expressão 

utilizada pelo Sr. Vereador José Braz Pinto: de que a proposta visaria provavelmente 

proporcionar ao nomeado rendimentos que não consegui obter pelas eleições que não 

ganhou em outro Município. 

Explica que um Conselho de Administração não é um Conselho Técnico e a 

empresa municipal Palmela Desporto contempla, na sua formatação jurídica, um lugar de 

Director Técnico (que até à data nunca foi preenchido, talvez porque na Presidência do 

Conselho de Administração existisse essa mesma componente técnica). 

Refere que não cabe ao Conselho de Administração a componente técnica, mas sim 

a gestão da empresa municipal, os seus recursos humanos e financeiros, e interpretação 

das orientações da Câmara Municipal relativamente à empresa em si. 

O Presidente do Conselho de Administração cessante era efectivamente uma 

pessoa proveniente do mundo do desporto e, sem prejuízo, de qualquer intervenção de 

outra ordem, era uma mais valia profissional nesse âmbito. No entanto, não há nada que a 

tal obrigue. 

Salienta que o Conselho de Administração proposto para nomeação contém na sua 

composição um Técnico da área do desporto.     

Informa que encerrada a presente reunião de Câmara vai ter lugar o acto de Tomada 

de Posse dos novos Membros do Conselho de Administração da Palmela Desporto.  

Tem o maior gosto de, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Palmela e 

também, em seu nome pessoal, poder expressar uma palavra de reconhecimento e de 

gratidão pelo desempenho do Sr. Presidente do Conselho de Administração que hoje 

cessa funções ao serviço da Palmela Desporto e ao serviço do Município de Palmela. 

O Dr. Luís Liberato foi recebido nesta “casa” justamente enquanto técnico na área da 

Natação e, para além de ter sido um grande técnico nesta área e da sua enorme 

contribuição como técnico na área do desporto em geral, cifrou-se num contributo 

insubstituível durante o próprio processo de formação da Palmela Desporto, ou seja, no 
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momento em que se discutia o projecto de criação de uma empresa municipal em que a 

C.M.P. se lançou. 

Por todas as razões a nomeação do Sr. Presidente cessante foi uma opção natural, 

muitíssimo oportuna, no momento em que esta empresa se iniciou. 

A Sr.ª. Presidente refere, igualmente, que o Dr. Luís Liberato deu muito da sua 

disponibilidade enquanto profissional e enquanto pessoa ao projecto de criação da 

Palmela Desporto. Nesta hora, que acontece por sua vontade, não quer deixar de lhe 

reconhecer o apreço, gratidão e reconhecimento da Câmara Municipal pelo seu 

desempenho. 

Quer aproveitar para referir que há uma pessoa que se mantém no Conselho de 

Administração da Palmela Desporto, Sr. António Pombinho, mas cessa funções 

juntamente com o Sr. Presidente outro membro do Conselho de Administração, Dr.ª. 

Antonieta Santos (ausente por motivos de saúde), a quem obviamente também em nome 

da Câmara Municipal de Palmela quer agradecer a disponibilidade e o empenho ao serviço 

deste projecto e desta comunidade. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que ouviu muito atentamente a intervenção 

da Sr.ª. Presidente. 

Justifica que é efectivamente sempre difícil estar a discutir valores e a efectuar 

apreciações sobre pessoas. 

Considera que mesmo que o Presidente do Conselho de Administração de uma 

empresa municipal de desporto não seja obrigado a possuir formação técnica nessa área, 

conforme a Sr.ª. Presidente assim o explicou, então terá pelo menos de ter conhecimentos 

técnicos sobre gestão e possuir formação nessa área, esta é a sua opinião.  

Por outro lado, a Sr.ª. Presidente referiu-se à sua intervenção como tendo sido 

deselegante. Pode realmente tê-lo sido, mas o mais importante foi o facto de não ter sido  

“hipócrita”, e aquilo que mencionou publicamente nesta reunião não vai fazê-lo nas costas 

de ninguém. Pode ter sido deselegante, talvez tenha sido contundente, mas se um dia o 

afirmar lá fora deixa também registada a sua nota nesta reunião. 

 

 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, e a abstenção do Sr. Vereador Octávio Machado. 

  

IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

 

 IV.I - DIVISÃO DE FINANÇAS: 

 

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

 

 PROPOSTA N.º. 1/DAGF-DF/01-2006: 

 ASSUNTO: Fundos de Maneio – 2006: 

 

 «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, “em caso de 

reconhecida necessidade poderá ser autorizada a constituição de fundos de maneio, 

correspondendo a cada um uma dotação orçamental, visando o pagamento de pequenas 

despesas urgentes e inadiáveis. 

 Tratando-se de uma mera transferência das disponibilidades à guarda do tesoureiro 

para a guarda de um determinado titular, propõe-se a constituição dos seguintes fundos 

de maneio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total Cabimentado

11 02.01.21 - Outros bens 100 € 1.200 €

11 02.02.13 - Deslocações e estadas 75 € 900 €

11 02.02.25 - Outros serviços 150 € 1.800 €

TOTAL 325 € 3.900 €

Actividade: Apoio Órgãos Municipais

Dra. Patricia 

Soares

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total Cabimentado

01.02.01 02.01.21 - Outros bens 100 € 1.200 €

11 02.02.13 - Deslocações e estadas 75 € 900 €

11 02.02.25 - Outros serviços 150 € 1.800 €

TOTAL 325 € 3.900 €

Maria Manuel 

Borrego

Actividade: Presidência
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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 €

TOTAL 100 € 450 €

Actividade: DRV

Eng. Cristina 

Rodrigues

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total Cabimentado

05.01 02.01.18 - Livros e documentação técnica 50 € 200 €

05.01 02.01.21 - Outros bens 75 € 750 €

05.01 02.02.25 - Outros serviços 50 € 250 €

TOTAL 175 € 1.200 €

Arq. Jorge 

Martinho

Actividade: DGU

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total Cabimentado

04.01 02.01.18 - Livros e documentação técnica 50 € 150 €

04.01 02.02.25 - Outros serviços 75 € 375 €

TOTAL 125 € 525 €

Actividade: DP

Arq. João 

Carlos

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total Cabimentado

03.01 02.01.18 - Livros e documentação técnica 50 € 200 €

03.02 02.02.17 2006-A-18 Publicidade 1.000 € 7.000 €

03.03 02.02.22 2006-A-42 Serviços de Saúde 150 € 900 €

TOTAL 1.200 € 8.100 €

Actividade: DRH

Dr. Agostinho 

Gomes

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total Cabimentado

02.02 02.01.18 - Livros e documentação técnica 50 € 250 €

02.02 02.02.25 - Outros serviços 750 € 7.500 €

TOTAL 800 € 7.750 €

Actividade: DAJ

Dr. Rui 

Ferreira

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total Cabimentado

02.05 02.01.08 - Material de escritório 50 € 600 €

02.01 02.01.18 - Livros e documentação técnica 50 € 200 €

02.01 02.01.21 - Outros bens 75 € 900 €

02.01 02.02.25 - Outros serviços 75 € 375 €

02.03 02.02.09 - Comunicações 75 € 900 €

TOTAL 325 € 2.975 €

Actividade: DAGF

Dr. José 

Monteiro
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Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total Cabimentado

10.02 02.01.21 2006-A-264 Outros bens 50 € 250 €

10.03 02.02.25 2006-A-255 Outros serviços 50 € 250 €

TOTAL 100 € 500 €

Actividade: DDET

Dra. Isabel 

Conceição

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total Cabimentado

09.01 02.01.21 - Outros bens 50 € 500 €

09.01 02.02.25 - Outros serviços 50 € 500 €

09.02 02.02.10 - Transportes 50 € 250 €

TOTAL 150 € 1.250 €

Actividade: DEIS

Dra. Fernanda 

Rolo

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total Cabimentado

08.02 02.01.21 - Outros bens 50 € 250 €

08.02 02.02.25 - Outros serviços 75 € 450 €

08.03 02.02.25 - Outros serviços 50 € 250 €

08.04 02.01.21 - Outros bens 50 € 250 €

08.05 02.01.21 - Outros bens 50 € 250 €

TOTAL 275 € 1.450 €

Dr. Luís 

Guerreiro

Actividade: DCD

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total Cabimentado

07.02 02.02.25 - Outros serviços 75 € 375 €

07.03 02.01.12 2006-A-2 Material de tranporte - peças 100 € 500 €

07.03 02.01.14 Outro material - peças 50 € 250 €

07.03 02.01.21 - Outros bens 75 € 375 €

07.03 02.02.25 - Outros serviços 75 € 375 €

TOTAL 375 € 1.875 €

Eng. Inês 

Sarmento

Actividade: DOAP

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total Cabimentado

Eng. Rui Silva 06.04 02.01.21 - Outros bens 50 € 250 €

TOTAL 50 € 250 €

Actividade: DASU

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total Cabimentado

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 €

TOTAL 225 € 1.100 €

Actividade: DAAR

Eng. Luís 

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

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

Sousa, que apresentam declaração de voto. 

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

 O Sr. Vereador José Braz Pinto apresenta em nome dos Vereadores do P.S. a 

seguinte declaração de voto: 

 “Nós abstemo-nos porque entendemos que isto é um instrumento de gestão. Não 

tivemos na génese deste documento. Não estamos na gestão directa da Câmara 

Municipal, apesar de fazermos parte do Executivo, mas somos Oposição. Não queremos 

obstaculizar e portanto a nossa única solução é nos abstermos, porque de certa forma nos 

é indiferente esta atribuição de Fundos de Maneio, tanto mais que os Fundos de Maneio 

não significam nem despesas nem encargos, mas a retenção de dinheiro nalguns lados 

para fazer face a despesas imediatas.” 

 

 IV.II – DIVISÃO DE APOIO JURÍDICO: 

 

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

 Cerca das dezoito horas e quarenta minutos ausentou-se da reunião o Sr. 

Vereador José Carlos de Sousa. 

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total Cabimentado
Dr. Paulo 

Cipriano 01.02.04 02.01.21 Outros bens 50 € 200 €

TOTAL 50 € 200 €

Actividade: GPN

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total Cabimentado

13 02.01.21 - Outros bens 50 € 250 €

13 02.02.25 - Outros serviços 50 € 250 €

TOTAL 100 € 500 €

Actividade: DOSI

Dra. Teresa 

Palaio

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total Cabimentado

12 02.01.21 - Outros bens 50 € 250 €

12 02.02.25 - Outros serviços 50 € 250 €

TOTAL 100 € 500 €

Actividade: DIC

Dra. Cláudia 

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

 

 Cedências de direitos de superfície: 

 

Atendendo a uma chamada de atenção à proposta em apreciação, 

concretamente em relação ao valor das avaliações recaídas sobre as parcelas a 

ceder em direito de superfície, a que o Sr. Vereador José Braz Pinto aludiu, a 

proposta foi prontamente corrigida. 

 

 PROPOSTA N.º. 1/DAGF-DAJ/01-2006: 

 ASSUNTO: Cedências de direitos de superfície à Associação dos Lares 

Ferroviários e ao Centro de Ocupação Infantil: 

 

 «A Câmara Municipal deliberou, a 17 de Setembro de 2003, ceder a título gratuito, 

pelo período de 99 anos, o direito de superfície sobre uma parcela de terreno, sita em 

Pinhal Novo, à Associação dos Lares Ferroviários. 

O terreno em causa, com a área de 2.426 m2, passaria a destinar-se, nos termos da 

escritura pública celebrada a 8 de Janeiro de 2004, à construção de um lar para idosos  

Mais tarde, em fase de licenciamento do projecto do equipamento, viria a constatar-

se que o terreno cujo direito de superfície se cedera não respondia adequadamente aos 

intentos contidos no pedido de viabilidade urbanística dirigido à Câmara Municipal pela 

Associação dos Lares Ferroviários.  

Face a esta contingência, voltaram os serviços da Câmara a diligenciar no sentido 

de encontrar um outro terreno municipal, sito em Pinhal Novo, no qual o projecto da 

Associação dos Lares Ferroviários poderia, à luz das normas urbanísticas em vigor, ser 

finalmente implantado. 

O terreno encontrado integra o domínio público municipal como área destinada a 

equipamento colectivo na sequência de processo de loteamento urbano (alvará n.º. 264). 

Paralelamente, uma outra instituição de Pinhal Novo, o Centro de Ocupação Infantil, 

viria a solicitar a colaboração da Câmara para instalação de um centro de acolhimento e 

creche, em alternativa às instalações actualmente em funcionamento, localizadas em Rio 

Frio, que, não sendo propriedade da instituição, vêm acarretando elevados custos com a 

sua manutenção. 

Para mais, verifica-se que a actual localização não responde adequadamente às 

reais necessidades da comunidade, designadamente das famílias cujas crianças 

frequentam o centro e que, na sua maioria, habitam em Pinhal Novo. 
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Atendendo à qualidade do trabalho desenvolvido, bem como à capacidade de gestão 

reveladas pelo Centro de Ocupação Infantil, a possibilidade de promover essa 

deslocalização, pela cedência de direitos sobre terreno municipal em Pinhal Novo, viria a 

merecer pareceres favoráveis da Divisão de Intervenção Social.  

A análise da pretensão do Centro de Ocupação Infantil e a constatação de que o 

terreno objecto do direito de superfície cedido à Associação dos Lares Ferroviários não 

permitia a esta última consolidar o seu equipamento, conduziu à conclusão que o direito 

de superfície cedido à Associação dos Lares Ferroviários poderia vir a ser, desta feita, 

cedido ao Centro de Ocupação Infantil, em consonância com a vontade de todas as partes 

envolvidas, incluindo a Associação dos Lares Ferroviários, para a qual fora já encontrado 

novo terreno municipal para a construção do lar. 

Perante o exposto, propõe-se à Câmara Municipal que delibere: 

• Nos termos da alínea f), do n.º. 1, do artigo 64.º, da Lei n.º. 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, revogar 

o contrato, celebrado com a Associação dos Lares Ferroviários a 8 de Janeiro de 2004, de 

cedência do direito de superfície do prédio urbano, com a área de 2.426 m2, sito na Rua 

Manuel Veríssimo da Silva, em Pinhal Novo, que confronta a norte com Bairro João 

Teixeira de Faria, a sul com Rua Manuel Veríssimo da Silva, a nascente com a Rua 

Bartolomeu Dias e a poente com terreno cedido à Administração Regional de Saúde de 

Setúbal para construção do Centro de Saúde de Pinhal Novo, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Palmela sob o número 4947/20030711, da freguesia de Pinhal Novo, 

prédio avaliado em 136.053,16 euros; 

• Nos termos da alínea f), do n.º. 1, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, aprovar a cedência ao 

Centro de Ocupação Infantil, a título gratuito, pelo período de 99 anos, do direito de 

superfície do terreno objecto da revogação contratual acima proposta, para fins de 

instalação de um centro de acolhimento e creche; 

• Nos termos da alínea a), do n.º. 6, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º. 5-A/2002, propor à Assembleia 

Municipal a desafectação do domínio público do terreno com 5.471,20 m2, sito em Pinhal 

Novo, que confronta a norte com arruamento público, a sul com Máximo Nogueira Faria, a 

nascente com arruamento público e a poente com Mário Vidal Cardoso;  

• Nos termos da alínea a), do n.º. 6, do artigo 64.º., da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º.  5-A/2002, propor à Assembleia 

Municipal que, caso a proposta de desafectação venha a ser deliberada, aprove a 

cedência à Associação dos Lares Ferroviários do direito de superfície sobre a aludida 
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parcela de 5.471,20 m2, a título gratuito, pelo período de 99 anos, prédio esse avaliado em 

443.167,20,00 euros, para construção de um lar para idosos na freguesia de Pinhal Novo.  

• Aprovadas as presentes propostas, propõe-se que sejam conferidos à Sr.ª. 

Presidente da Câmara os poderes para a outorga das escrituras a que haja lugar para 

efectivação das deliberações dos órgãos municipais.» 

  

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

minuta. 

 

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

 Às dezoito horas e quarenta e cinco minutos a reunião voltou a ser participada 

pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa. 

 

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 

 

 Maria Teodora Simões / Intervenção efectuada em terreno particular: 

 Expõe à Câmara Municipal que possui um terreno em Serralheiras que está em 

processo de partilhas há 10 anos, sendo que é ela a cabeça de casal. 

Na passada segunda-feira um carro que faz a terraplenagem, assim como várias 

carrinhas da C.M.P. com trabalhadores da Câmara e, durante a hora do meio dia, foram a 

esse terreno arrancaram uma parte da vinha, árvores de fruto (inclusivé macieiras de 

maçã riscadinha), pereiras, uma laranjeira, um limoeiro e mais árvores de fruto... 

Segundo uma das pessoas que lá foi dito a outras pessoas que tal acção é para no 

local fazer uma pista de carrinhos telecomandados. 

Vem à Câmara Municipal colocar várias questões:  

- Com que direito fizeram este trabalho? 

- Quem é que na Câmara Municipal deu autorização para tal? 

- Porque é foram as máquinas da Câmara a fazê-lo? 

- E ainda por ordem de quem é que a Câmara pode fazer uma acção deste tipo em 

terreno particular e que está pendente de um processo de partilhas. 

Esta ocorrência teve lugar na última segunda-feira como antes referiu, ontem de 

manhã foi informada e à tarde deslocou-se ao local e estava lá um senhor que é 

empregado da Câmara que disse que ia lá ver o trabalho que estava feito. 

Há um outro senhor que possui uma vivenda perto do seu campo e foi morar para ali 

com vista a ter sossego e confrontou-se com o problema da pista para carros 

telecomandados. 
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O terreno está cheio de pneus, garrafões de água e está todo terraplenado. Tem 

fotografias tiradas. 

E pergunta de novo: quem deu autorização para fazer tudo isto, uma vez que nem ela 

própria nem a outra pessoa envolvida no processo das partilhas pode lá mexer sem pedir 

autorização. 

Acrescenta que o senhor que foi destruir a vinha, as árvores de fruto e foi fazer a 

terraplenagem chama-se Joaquim Izidoro, é empregado na Câmara Municipal e está 

casado com a pessoa envolvida no processo das partilhas e, a sua mulher é também 

funcionária da Câmara Municipal de Palmela. 

A Sr.ª. Presidente pede à Sr.ª. Maria Teodora para deixar o seu contacto, porque a 

Câmara Municipal terá de averiguar a situação, uma vez que é desconhecedora desta 

acção. 

A ser o assunto como a Sr.ª. Maria Teodora o descreve não é naturalmente uma 

situação correcta. 

Vai ser dada urgência a este assunto e o Sr. Vereador José Charneira fica 

responsável pela averiguação das ocorrências. 

 

V – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das dezanove horas, 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 


