
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º. 06/2006: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 

2006: 

 No dia quinze de Março de dois mil e seis, pelas vinte e uma horas e dez minutos, no 

Salão dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura, reuniu ordinariamente a Câmara 

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

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

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

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

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª. PRESIDENTE: 

1. Semana dedicada à freguesia de Marateca: 

 A Sr.ª. Presidente começa por saudar os Srs. Vereadores, Sr. Presidente da Junta 

de Freguesia de Marateca, Sr. Presidente da Direcção, Comandante e Membros dos 

Bombeiros Voluntários de Águas de Moura, a quem igualmente agradece a cedência da 

sala para realização desta reunião de Câmara. 

Refere ser a reunião de Câmara descentralizada, provavelmente familiar para a 

maioria dos presentes e que a mesma se insere no âmbito da “semana dedicada à 

freguesia de Marateca” a decorrer de 13 a 17 de Março. 

Explica o método de trabalho da reunião de Câmara, bem como os objectivos de se 

efectuarem reuniões de Câmara descentralizadas. 

Informa, os Srs. Munícipes, que a parte final da reunião de Câmara terá um período 

dedicado aos cidadãos e, nessa altura, será dada a palavra aos Munícipes para colocarem 

as questões que tiverem por convenientes. 

 A C.M.P. pretende, a partir de 2007 desenvolver o projecto “semana dedicada às 

freguesias” no primeiro semestre de cada ano, para poder dedicar o segundo semestre ao 
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projecto do “Orçamento Participativo” cujo objectivo é, também ele, o de aproximar os 

cidadãos da Câmara Municipal. . No ano em curso a “semana dedicada à freguesia de 

Palmela”, ainda se irá realizar em Setembro porque o programa já se iniciou com algum 

atraso - em Março -. 

 Este método de trabalho pretende de forma regular e sistemática concentrar a 

atenção sobre cada uma das freguesias do concelho mobilizando a atenção dos serviços,  

técnicos e dirigentes da Câmara Municipal. O objectivo último é sempre o de conseguir dar 

respostas mais rápidas e  eficazes aos problemas específicos, existentes em cada 

freguesia e. 

 Informa que a calendarização das “semanas dedicadas às freguesias do concelho” 

para o corrente ano será a seguinte:  

- Freguesia de Marateca: de 13 a 17 de Março; 

- Freguesia de Pinhal Novo: de 17 a 21 de Abril; 

- Freguesia do Poceirão: de 15 a 19 de Maio; 

- Freguesia de Quinta do Anjo: de 19 a 23 de Junho; 

- Freguesia de Palmela: de 11 a 15 de Setembro. 

A Sr.ª. Presidente refere que a semana dedicada à freguesia de Marateca cumpre a 

seguinte programação: 

  Efectuou-se uma primeira reunião com o Executivo da Junta de Freguesia de 

Marateca. Nessa  reunião foram colocados os problemas da freguesia e apontadas as 

perspectivas para resolução dos mesmos.                    

Pelo Executivo da Junta de Freguesia foram expostas as preocupações que lhe 

assistem, as necessidades com que se debate e a urgência na resolução dos problemas. 

Foram aferidas questões relacionadas com o plano de actividades da câmara para a 

freguesia e com o próprio plano de actividades da Junta de Freguesia. 

Nesta reunião participou o Executivo da C.M.P.  que detêm Pelouros. 

 Efectuou-se uma segunda reunião de trabalho, esta de carácter interno da 

Câmara Municipal, denominada reunião de coordenação, e que envolveu todos os 

serviços inserida no âmbito da “semana dedicada à freguesia de Marateca”.  

 Hoje tem lugar esta reunião pública de Câmara no Salão dos Bombeiros 

Voluntários de Águas de Moura. 

 A tarde dia 16 de Março vai ser preenchida com a visita a vários locais da 

freguesia, nomeadamente a algumas obras e locais, nomeadamente: 

- Sistema de drenagem do Bairro Margaça; 

- Rua 25 de Abril – Cajados; 

- Av.ª. da Liberdade; 

- Escola de Fonte Barreira; 

- Adega. 
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 No final da tarde do dia 16 de Março realizar-se-á uma reunião com a Associação 

de Bombeiros Voluntários de Águas de Moura, em que destaca um ponto da agenda: a 

construção do novo Quartel dos Bombeiros. 

 Na manhã do dia 17 de Março fará o atendimento aos Munícipes na freguesia de 

Marateca. No período da tarde realizar-se-á uma reunião interna sobre projectos no âmbito 

da cultura e do desporto em meio rural. 

 

2. Prémio de excelência atribuído ao SIG (Sistema de Informação Geográfica) 

de Palmela: 

 A Sr.ª. Presidente informa que a C.M.P. foi distinguida, no passado dia 8 de Março, 

com o prémio intitulado “Projecto de Excelência do Ano 2005” atribuído pela empresa 

ESRI Portugal (Sistemas de Informação Geográfica). 

Este  prémio visa destinguir a qualidade e a originalidade do  projecto de sistema de 

informação  geográfica. 

Realça a importância e a utilidade deste sistema geográfico para a vida dos 

cidadãos. 

Este reconhecimento é a prova do desenvolvimento e qualidade de um projecto de 

qualidade no domínio da aplicação das novas tecnologias e da modernização 

administrativa. Este é sem dúvida um grande objectivo da Administração Pública em geral.  

Felicita e agradece o empenho dos trabalhadores directamente adstritos ao sistema 

de informação geográfica, mas também aos que indirectamente lhe estão ligados tanto na 

Divisão de Informação Geográfica como no Departamento de Planeamento. 

 

 3. Terreno destinado à nova Extensão de Saúde do Pinhal Novo: 

 A propósito de uma questão colocada em anteriores reuniões de Câmara pelo Sr. 

Vereador José Carlos de Sousa, a Sr.ª. Presidente presta os seguintes esclarecimentos: 

- Na primeira reunião em que o assunto foi abordado, o Sr. Vereador interpolou-a, 

bem como à Sr.ª. Vereadora Adília Candeias sobre a situação em que se 

encontrava o terreno que a C.M.P. teria cedido à Administração Regional de Saúde 

(A.R.S.) para construção do Centro de Saúde do Pinhal Novo (lado sul); 

- Na segunda reunião em que este tema foi colocado pelo Sr. Vereador na medida 

em que havia respostas da Câmara que estavam por dar, dispôs-se a verificar o 

ponto de situação sobre o processo; 

- Assim  pretende acrescentar  que: 

 Houve efectivamente um ofício da Sub-Região de Saúde de Setúbal, entrado na 

Câmara Municipal em Julho.2005, mas que só  foi objecto de resposta em Jan.2006. 
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Este lapso ocorreu efectivamente facto pelo qual dá razão ao Sr. Vereador neste 

ponto. 

 O que lhe parece substantivo na questão das cedências de terreno é o facto, 

frequentemente invocado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses 

(A.N.M.P.) de as autarquias serem regra geral convidadas a ceder terrenos para 

construção de centros de saúde (como é o caso deste), de escolas, de quartéis da 

G.N.R., de Tribunais ou de outros equipamentos, quando a responsabilidade da sua  

aquisição é da responsabilidade dos respectivos Ministérios. 

 A C.M.P. tem ido contra a orientação da ANMP, na medida, que tem disponibilizado 

aos Ministérios da Saúde, da Educação e da Administração Interna terrenos para 

instalação de equipamentos considerados essenciais para a comunidade. 

 Actualmente, a Câmara Municipal, muito embora disponibilize os terrenos, somente 

concretiza a cedência,  quando tem a certeza efectiva da execução dos equipamentos. 

 O que está em causa neste processo em concreto é o facto da Câmara Municipal e 

a Assembleia Municipal de Palmela terem deliberado a desafectação do terreno do 

domínio público e depois não terem ainda deliberado a cedência para a ARS. 

 Este assunto, está a ser tratado  desde Outubro de 1999. Caso  a Câmara, tivesse 

escriturado a cedência do terreno à A.R.S. na altura, significava que essa entidade 

teria na sua posse um terreno sem que à Autarquia fosse dada qualquer garantia de 

execução da obra. 

 Aceita a crítica do Sr. Vereador pelo facto de a Câmara Municipal não ter 

respondido atempadamente à A.R.S. nos termos que seriam os ideais, ou seja, 

situando exactamente a questão, mas realça que em nada este ofício teria contribuído 

para a questão essencial, e que expressa: quando é que esta organismo se propõe 

construir a Extensão de Saúde de Pinhal Novo (lado sul). 

 Sublinha que a C.M.P. só fará a cedência para a instituição que constrói o 

equipamento quando for feita a prova da sua construção, ou seja, de facto a obra ser 

inscrita em PIDDAC e seja apresentada a necessária calendarização para execução da 

empreitada. Nessa altura far-se-á a cedência através de escritura. Este é o 

procedimento correcto. 

 À C.M.P. não pode ser imputada a responsabilidade pelo facto da Extensão de 

Saúde de Pinhal Novo (lado sul) não estar construída. 

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

Vereadores, Srs. Técnicos, Membros da Comunicação Social e Munícipes presentes. 

Menciona que na sua intervenção nunca pôs em causa que a responsabilidade da  

não construção da Extensão de Saúde do Pinhal Novo (lado sul)  fosse da C.M.P..  



Acta nº. 6/2006 

Reunião de 15 de Março de 2006 

 5 

O facto que lhe parece relevante, em todo este processo, é que a A.R.S. não pode 

inscrever o terreno em PIDDAC (Programa de Investimentos  e Despesas de 

Desenvolvimento da Administração Central), na medida em que não tem nenhuma 

indicação nesse sentido. 

Crê que a A.R.S. terá feito chegar aos serviços da Câmara uma série de 

documentos que premeiam o preenchimento para uma eventual inscrição da obra, de 

acordo com o que lhe foi transmitido durante a semana passada. 

É efectivamente necessário encetar uma plataforma de entendimento com o 

necessário encontro de interesses que assistem a ambas as partes, que vise o objectivo 

último: a construção do Centro de Saúde do Pinhal Novo (lado sul). 

Obviamente que a Câmara Municipal não é responsável pela construção do Centro, 

é sim responsável pela cedência do terreno e pela escritura deste. 

A Sr.ª. Presidente sublinha que, relativamente a este processo, a Câmara Municipal 

não está com nenhuma informação em falta.  

Existe um o ofício da A.R.S. de 3.Julho.2001 a aceitar a parcela de terreno proposta 

pela Câmara, este facto sim é relevante. A A.R.S. não pode mencionar desconhecer a 

diligência tomada pela Câmara Municipal no sentido da cedência do terreno. O que está 

em falta é a formalização do acto: a deliberação de cedência e escritura. 

Outros processos idênticos houve em que a C.M.P. e as instituições envolvidas  

obedeceram exactamente aos procedimentos que antes descreveu. 

É preciso esclarecer que não cabe à Câmara trazer a reunião a cedência de terreno 

para A.R.S., é exactamente ao contrário: cabe à instituição executante da obra manifestar 

a intenção para a empreitada com a necessária programação no tempo. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere estar de acordo com a Sr.ª. 

Presidente. 

A sua questão é: porque é que a A.R.S. em Julho faz um ofício e o reitera em 

Janeiro do ano seguinte com a citação “aguardamos que nos sejam comunicadas as 

diligências a efectuar”. 

Opina ser necessário chegar a uma plataforma de entendimento. 

A Sr.ª. Presidente refere que não devem existir dúvidas que a C.M.P. está 

disponível para discutir com a A.R.S. tudo o que se reporte à construção do Centro de 

Saúde de Pinhal Novo (lado sul). 

Provavelmente foi a intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa que deixou a 

ideia de que a A.R.S. ou a C.M.P. estavam com alguma indisponibilidade para tratar deste 

assunto. 
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O único ponto que pode ser apontado a este processo é o facto do ofício, entrado na 

Câmara em Julho, não ter sido detectado e somente seis meses volvidos foi alvo de 

resposta.  

No momento é importante que a A.R.S. transmita à Câmara o que tiver por 

conveniente, porque a C.M.P. tudo fará pela tramitação do processo. 

O Sr. Vereador Octávio Machado exprime a sua opinião de que as câmaras 

municipais não têm efectivamente obrigação de ceder terrenos para construção de infra-

estruturas da responsabilidade da Administração Central. 

Certo é que a Comarca de Palmela está criada há 20 anos e ainda não existe 

Tribunal. Estes processos culminam em avultados ónus para a população e o concelho em 

si, sem que sejam inventariados os custos. 

Em termos de segurança sucede o mesmo: o Comando Territorial Independente de 

Palmela, criado há cinco anos, não está em funcionamento e poderia dar ao concelho uma 

brigada ambiental, brigada de crime e um comando próprio. 

 Faz votos para que o processo da construção do Centro de Saúde do Pinhal Novo 

(lado sul) não se prolongue por muito tempo, porque está em causa a saúde das pessoas. 

A Sr. ª. Presidente corrobora a intervenção do Sr. Vereador Octávio Machado. 

 

INTERVENÇÃO DOS SRS. VEREADORES JOSÉ BRAZ PINTO E JOSÉ CARLOS 

DE SOUSA: 

 1ª. Reunião de Câmara descentralizada do mandato / Freguesia de Marateca: 

 Intervenção do Sr. Vereador José Braz Pinto: 

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

Srs. Munícipes, Sr. Membros da Comunicação Social e Srs. Técnicos. 

 Esta é a primeira reunião de Câmara descentralizada deste Executivo Municipal a 

que se orgulha de pertencer. 

 O facto da reunião acontecer em Águas de Moura e na Sala de Bombeiros 

Voluntários traz-lhe dois sentimentos profundos que se prendem com o que foi a sua vida 

e a vida desta freguesia. 

 Regozija-se pelo facto desta reunião estar a ter lugar na terra que o recebeu há 

cerca de 35 anos, quando veio trabalhar e viver para a Herdade do Zambujal. Aqui sentiu 

o pulsar e o despertar do 25 de Abril, sentiu as alegrias e tristezas da reforma agrária, na 

qual participou e, goste-se ou não da sua participação, não nega essa parte do seu 

passado. 

 Este edifício era uma Escola. Há  cerca de 32 anos, começou a ser transformada em 

Quartel dos Bombeiros, que também ajudou a construir, quando então era o Comandante 

Tocato. 
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 Recorda ainda algumas pessoas que ajudaram com voluntarismo a fundar esta 

Corporação de Bombeiros, como sejam, Campos Batista Gavino, Manuel Arlindo, Rogério 

Brazão Soares, Álvaro Carreira (Primeiro Comandante desta Corporação), José Carlos de 

Aguiar e o actual Presidente da Junta de Freguesia, Faustino Santos, e tantos outros que 

a memória não o ajuda e a quem pede desculpa por não citar. 

 Inicialmente existia somente a freguesia de Marateca que englobava também o 

Poceirão e, posteriormente, veio a ser criada a freguesia do Poceirão. Entristece-se por 

verificar que estas localidades tinham carências a todos os níveis.   

 A repressão do salazarismo tinha-se feito sentir aquando das greves na agricultura 

do sul do País, o trabalho sazonal que não proporcionava rendimentos certos e a freguesia 

só tinha as estradas nacionais que a atravessavam. 

 Num olhar pelas freguesias do concelho ressaltam-lhe os seguintes reparos: 

- Infelizmente, passados 32 anos de Abril, e com uma gestão continuada da 

mesma força política, a freguesia de Marateca e do Poceirão continuam a ser as 

freguesias menos desenvolvidas; 

- Pinhal Novo quase não deixa perceber como era naquele tempo, tal é o 

crescimento e investimento feito pelos privados e pela autarquia; 

- Quinta do Anjo está a crescer a um ritmo demasiadamente acelerado (ainda no 

passado domingo foi inaugurado o relvado do complexo desportivo do 

Quintajense); 

- Palmela tem crescido, a situação geográfica o permite; 

- Marateca ficou sem infra-estruturas desportivas e culturais, sem equipamentos 

que lhe permitiam gerar receitas, sem nada que não tenha sido feito à custa do 

esforço dos seus habitantes. 

E, no entanto, Marateca contribui para a economia do concelho e para a sua 

visibilidade com alguns dos melhores vinhos. Possui uma área de cerca de 250 

hectares de arroz, para além de outras produções agrícolas que são 

extremamente importantes nesta freguesia. 

Em suma: a freguesia de Marateca contribui com o seu rendimento para o 

concelho e para a autarquia e recebe muito pouco em troca. É a freguesia que 

fica mais barata à autarquia, sem receber quaisquer contrapartidas em troca. 

Alerta para a situação de que, há cera de quatro anos, a Junta de Freguesia de 

Marateca quis auscultar a população para a possibilidade de ser eliminada do concelho de 

Palmela, talvez seja mesmo pelo facto das contrapartidas que não recebe por parte da 

Autarquia.  Há que inverter esta situação. 
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Uma situação que pretende ver respondida é o facto de, ao passar em Fernando Pó, 

ter conversado com viticultores que lhe disseram que uma Técnica da Câmara Municipal 

os teria informado da não intenção da Câmara em levar por diante este ano a Mostra de 

Vinhos de Fernando Pó. 

Se esta notícia for verdadeira considera estar-se a prejudicar, em muito, esta 

freguesia. 

Muito lhe custa admitir esta notícia, quando numa anterior reunião de Câmara, teve a 

primazia de sugerir a realização de um Salão de Vinhos para promoção deste produto do 

concelho e foi afirmado pela Sr.ª. Presidente que tudo faria pela promoção dos vinhos 

desta região, somente não podia despender de avultadas verbas. 

Caso a Câmara Municipal não tenha possibilidade de realizar novas acções de 

promoção dos vinhos, então, pelo menos, que não termine com as que existem. A verdade 

é que a Mostra de Vinhos de Fernando Pó é extremamente importante para a freguesia e 

os viticultores do concelho. 

Deixa o apelo para que esta situação possa ser revista e se a Câmara tiver de fazer 

economias as faça nas situações que não são prioritárias. Houve carnavais subsidiados, 

festas subsidiadas... e a promoção dos vinhos é extraordinariamente importante para a 

economia do concelho.  

 

 Intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa: 

Na sequência da explanação do Sr. Vereador José Braz Pinto, o Sr. Vereador José 

Carlos de Sousa refere que, de acordo com os Censos 2001, 75% da população de 

Marateca, não possui o 9.º ano de escolaridade, contra o Pinhal Novo com uma 

percentagem de 54% e Palmela com 55%. Há um défice claro da freguesia de Marateca 

em detrimento das restantes freguesias do concelho de Palmela 

Numa análise às GOP’s de 2002 a 2005 é visível que algumas das obras que 

inicialmente estavam agendadas para um determinado período acabaram por ser 

remetidas para as GOP’s 2006/2009 e discrimina: 

- Rua 9 de Março, em Cajados; 

-  C.M. 1038 entre Águas de Moura e Fernando Pó. 

O adiamento das obras acontece na freguesia de Marateca, assim como nas demais 

freguesias do concelho, mas, em sua opinião, como a freguesia de Marateca regista uma 

maior veemência de carências as obras deviam ser priorizadas em relação a outras. As 

prioridades são cometidas pelo Executivo que define, projecta e manda executar as obras. 

Como última nota propõe à Sr.ª. Presidente que, se entender como benéfica ou 

positiva as suas participações nas semanas dedicadas às freguesias convide os 

Vereadores do P.S. a participar nas mesmas. 
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 INTERVENÇÃO DA SR.ª. PRESIDENTE: 

 1ª. Reunião de Câmara descentralizada do mandato / Freguesia de Marateca : 

 Acerca das questões abordadas pelos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José 

Carlos de Sousa, a Sr.ª. Presidente tece as seguintes considerações: 

 A propósito da intervenção do Sr. Vereador José Braz Pinto de que há 32 anos 

quando chegou a esta freguesia tudo era muito diferente, é de facto verdade, aliás o País 

era muito diferente, porque os primeiros grandes investimentos no País, dignos desse 

nome, mudaram a vida das pessoas. De facto, o Poder Local Democrático e a intervenção 

das autarquias marcam a diferença do território, muito especialmente a diferença registada 

no concelho de Palmela. 

No ano passado, a C.M.P. publicou um trabalho que visava justamente mostrar a 

evolução do concelho de Palmela nestes 30 anos de Poder Local Democrático e, de facto, 

a diferença é substancial: a disparidade não resulta só no número de habitantes, mas é 

também uma diferença qualitativa no que respeita à vida dos habitantes. 

A propósito da valorização das tradições dos produtos endógenos do concelho,  

recorda que, há 32 anos atrás, só existia a Festa de Nossa Senhora da Escudeira, a Festa 

de São Gonçalo, a Festa de Todos os Santos, a Festa de São Pedro da Marateca, a Festa 

das Vindimas e poucas mais. Com o apoio da Câmara Municipal não foram só 

revitalizadas estas festas, como também foram criadas outras, como exemplo: a Festa 

Popular de Pinhal Novo, a Festa de Artesanato de Aires, a Feira Comercial e Agrícola de 

Poceirão, o Festival do Queijo, Pão e Vinho e a Mostra de Vinhos de Fernando Pó. 

 Foi com a intervenção da C.M.P. que se conseguiu na região, no País e mesmo 

além fronteiras afirmar com expressão muitos dos produtos do concelho de Palmela, como 

sejam: o vinho da região de Palmela, o queijo de Azeitão, a maçã riscadinha e a fruta em 

geral. 

Fernando Pó possui actualmente cerca de duas dezenas de novos rótulos; são cerca 

de duas dezenas de vinhos que não eram conhecidos nem no mercado nem nos roteiros 

turísticos, e eram vendidos em garrafão.  Esta afirmação do produto foi conseguida com a 

realização da Mostra de Vinhos de Fernando Pó.  Os produtores apostaram, ganharam 

coragem, confiança, investiram no produto e afirmaram o seu produto no mercado. 

No momento da inauguração da última Mostra de Vinhos de Fernando Pó foi 

afirmado pelos produtores que se teria de repensar o modelo: atingiu-se um objectivo, 

agora é preciso atingir outros. Partilha inteiramente desta raciocínio. 

Quando o Sr. Vereador José Braz Pinto se refere à Técnica da Câmara, esclarece 

que se trata da Directora de Departamento de Desenvolvimento Económico e Turismo, 

uma pessoa em quem os eleitos delegam a máxima confiança, assim como delegam em 
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qualquer Dirigente da Autarquia. A Dirigente possui toda a capacidade para discutir e ouvir 

as pessoas no projecto da Mostra de Vinhos de Fernando Pó, assim como em qualquer 

outro projecto que deva ser realizado. 

A respeito deste projecto em concreto – Mostra de Vinhos de Fernando Pó -, 

esclarece que, como normalmente se faz todos os anos, são discutidos os moldes em que 

o projecto deve ser realizado. No ano em curso há uma agravante: há menos dinheiro. 

Esta nuance não é novidade, até porque, os Srs. Vereadores conhecem a realidade 

expressa nas Grandes Opções do Plano (GOP’s) e têm pleno conhecimento dos cortes 

que tiveram de ser feitos. 

Os cortes efectuados não foram somente no que era não essencial, se bem que 

ainda está por descobrir numa Câmara Municipal o que é ounão verdadeiramente 

essencial: a cultura é menos essencial do que a promoção dos produtos locais? A 

educação é menos essencial do que o asfaltar as ruas? Levar a água a casa das pessoas 

é menos importante do que tratar o saneamento básico? Ou passar certidões 

atempadamente nos serviços é menos importante do que apoiar as iniciativas locais e o 

movimento associativo? 

Tem dificuldade em saber o que é menos importante no conjunto de tarefas de uma 

Câmara Municipal. 

Houve efectivamente que assumir um corte generalizado no orçamento e esse corte 

abarcou a cultura, o desporto, o turismo, a promoção económica. 

A conversa tida pela Directora do Departamento de Desenvolvimento Económico e 

Turismo é igual à conversa que se efectuou com o Sr. Presidente da Festa das Vindimas, 

assim como com os parceiros em Quinta do Anjo, a propósito do Festival do Queijo, Pão e 

Vinho, e igual à conversa que os restantes Dirigentes nomeadamente o Director do 

Departamento de Cultura e Desporto manteve com os parceiros das festas locais e que é 

a seguinte: “a Autarquia tem este ano menos dinheiro para realizar o projecto”. Assim ter-

se-á de rever o contexto em que o projecto decorre e a maneira como deve ser 

organizado. 

O projecto da Mostra de Vinhos de Fernando Pó vai realizar-se com os necessários 

ajustamentos e vai essencialmente realizar-se com o que tem de essênciaA Câmara 

Municipal prestará apoio financeiro e logístico. 

Foi só isto que esteve em causa e, se alguém disse ao Sr. vereador José Braz Pinto 

que uma Técnica da Câmara referiu que não se faria a Mostra de Vinhos, tal facto não 

corresponde à verdade.  

A Conferência de Imprensa para apresentação da Mostra de Vinhos de Fernando Pó 

está marcada para dia 2 de Maio e a festa realizar-se-á em 12, 13 e 14.de Maio. Dirige o 

convite a todos os presentes. 
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O Sr. Vereador José Braz Pinto agradece a clarificação da Sr.ª. Presidente, porque 

é efectivamente bom que se saiba que a Mostra de Vinhos de Fernando Pó continua e se 

tiver de ser um pouco mais modesta pois que o seja. 

Regista que o concelho cresce a duas velocidades e são as freguesias de Marateca 

e Poceirão, que crescem a um ritmo mais lento, principalmente a primeira. 

 A Sr.ª. Presidente insiste não corresponder à verdade que a freguesia de Marateca, 

tenha as mesmas dificuldades que tinha à 32 anos atrás, pelo menos, no que concerne ao 

investimento realizado pela Câmara Municipal. 

Recorda algumas das obras que foram realizadas na freguesia de Marateca nos 

últimos anos. Assim: 

- Rua 25 de Abril em Cajados 

- Rua de acesso à Escola e ao Clube Recreativo de Cajados 

- Estradas do Poceirão / Fonte Barreira e Fernando Pó 

- Pavimentação do Bairro Margaça (entre a E.N. 5 e Águas de Moura) 

- Reservatório construído com mais um furo com vista ao abastecimento de água em 

Águas de Moura 

- Arranjo do espaço à entrada de Águas de Moura 

- Pavimentações da Rua da Vinha de Fora, da Rua contígua ao campo de futebol e 

da Rua Guarita 

- 1.ª. Fase da empreitada de execução do saneamento básico do Bairro Margaça (a 

2.ª. Fase está em curso) 

- Execução da ETAR de Águas de Moura 

- Rua 5 de Outubro e Travessa 5 de Outubro, em Cajados 

- Estrada dos Espanhóis 

- Em matéria de escolas: efectuou-se um arranjo exterior em Fonte Barreira; a 

escola de Cajados (Velhos) foi praticamente uma escola nova e o projecto para a 

Escola de Cajados (Novos) 

- Centro de Recursos para a Juventude 

- Pólo da Biblioteca 

Saudação: 

A Sr.ª. Presidente dirige uma saudação à delegação do Município Francês de 

Montreuil presente na Sala, e composta pelo Vereador Responsável pela Área das 

Relações Internacionais e um Técnico da mesma área. 

Esta Delegação está numa visita ao Município de Palmela no âmbito da cooperação 

em curso. Este projecto de intercâmbio é mantido entre a Escola Secundária de Pinhal 

Novo e a Escola Secundária de Montreuil e tem por objectivo aprofundar as relações entre 

as instituições e também entre os dois Municípios.  
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Esta Delegação vai ser acompanhada por Técnicos da Câmara Municipal e vão ter 

reuniões de trabalho com os Eleitos e Técnicos. Vão igualmente visitar algumas 

instituições do concelho.  

Deseja aos convidados uma boa estadia em Palmela. 

 

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 16.02.2006 a 07.03.2006. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito da Divisão de Gestão do Pinhal Novo: 

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

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

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

período de 18.02.2006 a 09.03.2006. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

no período compreendido entre os dias  01.03.2006 e 13.03.2006, no valor de € 

1.585.396,17 (um milhão quinhentos e oitenta e cinco mil trezentos e noventa e seis euros 

e dezassete cêntimos). 

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

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

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

3.023.810,97 (três milhões vinte e três mil oitocentos e dez euros e noventa e sete 

cêntimos), dos quais: 
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 • Dotações Orçamentais – €   1.974.499,79 (um milhão novecentos e setenta e 

quatro mil quatrocentos e noventa e nove euros e setenta e nove cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.049.311,18 (um milhão quarenta e nove mil 

trezentos e onze euros e dezoito cêntimos). 

    

ORDEM DO DIA 

 

SAÍDA DA REUNIÃO DO SR. VEREDOR ADILO COSTA: 

Nesta altura, cerca das vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos, 

ausentou-se da reunião o Sr. Vereador Adilo Costa. 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTA N.º. 04/2006 

 

Ao abrigo do preceituado no n.º. 2 e para os efeitos do n.º. 4, do artigo 92.º., da Lei 

n.º. 169/99, de 18.09, e bem assim do que se dispõe o n.º. 2 e n.º. 4, do artigo 27.º., do 

Decreto-Lei n.º. 442/91, de 15.11, na redacção do Decreto-Lei 6/96, de 31.01 (C.P.A.), a 

Câmara Municipal deliberou a aprovação da seguinte acta, sendo a mesma assinada pela 

Exm.ª. Senhora Presidente e por quem a lavrou. Foi dispensada a leitura da mesma, por 

unanimidade, por ter sido previamente distribuída a todos os membros do órgão 

executivo. 

• Submetida a votação a ACTA n.º. 04/2006, da reunião ordinária de 

22.Fevereiro.2006, foi a mesma aprovada por unanimidade. 

 

ENTRADA NA REUNIÂO DO SR. VEREADOR ADILO COSTA: 

Nesta altura, cerca das vinte e uma horas e cinquenta minutos, a reunião 

voltou a ser participada pelo Sr. Vereador Adilo Costa. 

 

SAÍDA DA REUNIÃO DA SR.ª. VEREADORA ADÍLIA CANDEIAS: 

Nesta altura, cerca das vinte e uma horas e cinquenta e cinco minutos, 

ausentou-se da reunião a Sr.ª. Vereadora Adília Candeias. 

 

 APROVAÇÃO DE ACTA N.º. 05/2006 

 

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 
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Câmara Municipal deliberou a aprovação da seguinte acta, sendo a mesma assinada pela 

Exm.ª. Senhora Presidente e por quem a lavrou. Foi dispensada a leitura da mesma, por 

unanimidade, por ter sido previamente distribuída a todos os membros do órgão 

executivo. 

• Submetida a votação a ACTA n.º. 05/2006, da reunião ordinária de 

01.Março.2006, foi a mesma aprovada por unanimidade. 

 

ENTRADA NA REUNIÃO DA SR.ª. VEREADORA ADÍLIA CANDEIAS: 

Nesta altura, cerca das vinte e duas horas, a reunião voltou a ser participada 

pela Sr.ª. Vereadora Adília Candeias. 

 

II – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 

 

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

 

Renovação de Protocolos de Colaboração: 

 

PROPOSTA N.º. 1/SMPC/06-2006: 

ASSUNTO: No âmbito do apoio ao funcionamento dos Grupos Permanentes de 

Bombeiros – atribuição de subsídios: 

REQUERENTES: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pinhal 

Novo e Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura: 

 

 «A criação dos Grupos Permanentes de Bombeiros (GPB) proporcionou um inegável 

reforço da capacidade de intervenção das corporações de bombeiros do nosso concelho, 

tendo contribuído decisivamente para a melhoria das condições de segurança das 

populações. Nesse sentido, considera-se imperioso manter esta parceria entre a Câmara 

Municipal e as Associações de Bombeiros Voluntários do Concelho. 

Em face da experiência recolhida nos anos de vigência deste projecto (iniciado em 

1999) e tendo em consideração que, para além dos ajustamentos anuais do montante das 

comparticipações municipais, a plataforma inicial de compromissos assumidos entre as 

partes não se alterou substantivamente, julga-se oportuno efectuar um balanço deste 

projecto, tendo por objectivo melhorar e aprofundar esta parceria. No âmbito deste 

processo considera-se essencial realizar uma avaliação conjunta dos resultados obtidos, e 

equacionar a correcção de eventuais insuficiências programáticas e/ou instrumentais do 

Protocolo em vigor. 
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Contudo, tendo em consideração que: 

- um processo dessa natureza conduz sempre a uma negociação que pode exigir 

um período de trabalho com alguma duração; 

- o Governo está a efectuar um conjunto de reformas no sector da emergência e 

socorro, as quais poderão introduzir novos elementos no processo negocial a 

desenvolver; 

- a não renovação imediata do Protocolo obriga as Associações a sustentarem 

unicamente com os seus recursos financeiros os GPB’s; 

•••• Propõe-se: 

1. Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea b) do n.º. 4, do art.º. 64.º, 

da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º. 5-A/02, de 11 de Janeiro, aprovar 

a renovação dos Protocolos de Colaboração de apoio ao Funcionamento dos Grupos 

Permanentes de Bombeiros, das Associações de Bombeiros Voluntários de Pinhal Novo e 

Águas de Moura, cuja minuta se junta em anexo, e a actualização, com base no último 

índice da inflação (2,3%), do valor das comparticipações a atribuir, cujos montantes para o 

corrente ano serão os seguintes: 

Associação N.º 

Elementos 

Valor (€) 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pinhal 

Novo 

7 104.097,00 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura 7 104.097,00 

TOTAIS 14 208.194,00 

 

2. Que, ao abrigo da mesma norma legal, se proceda à actualização, com base no 

último índice da inflação (2,3%), das comparticipações destinadas a custear as 

despesas assumidas pelas Associações de Bombeiros Voluntários de Pinhal 

Novo e Águas de Moura com os Seguros das Viaturas de Emergência, cujos 

montantes para o corrente ano serão os seguintes: 

Associação 
N.º 

Viaturas 

Valor (€) 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pinhal 

Novo 

27 6.368,00 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura 19 4.329,00 

TOTAIS 46 10.697,00 

 

3. Que seja desenvolvido este ano o processo de avaliação e renovação desta 

parceria. 
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Os presentes subsídios encontram-se cabimentados nos códigos 1.2.1.01.01 e 

1.2.1.01.07 das Grandes Opções do Plano, correspondendo a ambos a classificação 

orçamental 01.01.02/04.07.01.» 

 

 Sobre a proposta antes apresentada intervieram: 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que, quando em 1999 teve início esta 

parceria entre a C.M.P. e as Corporações de Bombeiros do concelho, encetou-se a nível 

nacional um projecto pioneiro.  

 Os Bombeiros do concelho de Palmela passaram a ter a partir deste momento as 

condições para, em termos de emergência, responder eficazmente e ao minuto àqueles 

que necessitam do seu serviço. 

 A realidade de hoje é de que, entre acidentes de trabalho, acidentes rodoviários e 

emergências médicas, os Bombeiros do concelho de Palmela fazem mais de dez mil 

serviços, correm o País a ajudar outras Corporações de Bombeiros e, com um concelho 

com mais de 18.000 utentes sem médico, com a sua dispersão própria,  o serviço dos 

Bombeiros é mais necessário. 

 A Câmara Municipal de Palmela foi pioneira a nível nacional na celebração de 

Protocolos desta natureza. Outras Corporações de Bombeiros houve que seguiram este 

exemplo. 

 Opina que a criação dos Bombeiros em regime de permanência não ficou por aqui, 

efectivamente, atendendo ao seu conteúdo e forma, estes Protocolos deviam ter a 

comparticipação do Poder Central. 

  O concelho de Palmela teve também oportunidade de ser pioneira na instalação de 

Bombeiros em regime de permanência comparticipadas pela Autarquia mas também pelo 

Poder Central, conforme o Sr. Secretário de Estado, na altura, assim o ordenou. Os 

Bombeiros do concelho de Palmela tiveram dinheiro em orçamento que nunca foram 

buscar. Lamenta profundamente esta situação criada por uma das Associações que não 

se mostrou disponível para assinar o Protocolo. São notórias as dificuldades que 

começam a existir, porque a parte que o Estado não comparticipa, é assumida pela 

Corporação. 

 O que está estipulado nos Protocolos foi desde o primeiro dia assumido primeiro por 

cinco homens e depois por sete, com vista a  responder cabalmente e ao minuto às 

emergências. Este ponto foi claramente assumido pelas três Corporações de Bombeiros.  

 Leu com agrado a proposta e é de facto necessário fazer uma reflexão, pois é 

fundamental avaliar a maneira como cada Corporação responde. É necessário fazer o 

saneamento financeiro de todas as propostas apresentadas e votadas para todos serem 

capazes de encarar o futuro da mesma maneira como em 1999 se deu este passo. 

 Em termos orçamentais a Autarquia entendeu por bem não fazer qualquer redução 

nas verbas a atribuir, o que considera digno de ser elogiado.  
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 Tem conhecimento das dificuldades que assistem a algumas Corporações de 

Bombeiros do concelho, pelo facto de não existirem as  variantes à E.N. 252 e à E.N. 379, 

o que faz aumentar os riscos de acidentes rodoviários. À semelhança do que o Sr. 

Vereador José Braz Pinto refere quanto ao facto de a freguesia de Marateca dar mais ao 

concelho do que recebe em troca, também as Corporações do concelho de Palmela dão 

mais ao País do que recebem em troca. A realidade é a de que os equipamentos estão 

instalados no concelho, como sejam: Autoeuropa, Parque Industrial da Autoeuropa, 

Ferrovia, Eixo Rodoviário, e todos eles caiem sob a responsabilidade de segurança dos 

Bombeiros do concelho de Palmela. 

 Foi um momento alto a nível nacional, quando em 1999, foram assinados estes 

Protocolos. E foi extremamente penalizante quando um elemento não assumiu a 

comparticipação do Estado, no valor de 250.000 euros. Este montante provocaria um 

imenso  conforto às Corporações de Bombeiros. 

 Devido a algumas situações anómalas originaramm que seja a G.N.R. a substituir-se 

aos Bombeiros nalgumas áreas de combate a incêndios nalguns Distritos, em experiências 

que os Bombeiros recusaram. Os Bombeiros são demasiadamente importantes para as 

populações e para o País, facto pelo qual é necessário ter um elevado sentido de 

responsabilidade. 

 A Sr.ª. Presidente refere que uma reflexão, sobre este assunto, é de toda a 

actualidade. 

 Continuam em discussão alguns dos normativos que regulam toda a actividade dos 

Bombeiros. 

 As Corporações de Bombeiros precisam de um quadro de referência e de 

estabilidade, tal como qualquer outra instituição, só que os Bombeiros estão directamente 

relacionados com a vida das pessoas, facto pelo qual a prestação do seu serviço é da 

maior responsabilidade. E, numa discussão tida em Palmela, todos os intervenientes: 

C.M.P., Juntas de Freguesia, Corporações de Bombeiros e Comando Distrital foram 

unânimes em considerar que é fundamental ser absolutamente clara a orientação para os 

Bombeiros e Protecção Civil em geral. 

 O quadro legal para as Corporações de Bombeiros carece de definição ao nível das 

competências de cada um, do plano de financiamento e do plano de responsabilidades.  

 Os últimos anos têm sido de alguma agitação em torno deste tema e espera que os 

próximos sejam de clarificação dos pontos anteriormente enunciados, porque os 

Bombeiros do concelho e a Protecção Civil  vão pugnar para que essa clarificação 

aconteça. 
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 O Sr. Vereador Octávio Machado informa que, a partir da próxima semana, os 

Bombeiros do concelho vão possuir mais um equipamento que lhes fazia falta: uma 

plataforma com treze metros de altura. 

 A Sr.ª. Presidente refere que há pessoas que ainda empregam bem os seus 

recursos. 

 

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

minuta. 

 

SAÍDA DA REUNIÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

Nesta altura, cerca das vinte e duas horas e vinte minutos, ausentou-se da 

reunião o Sr. Vereador Octávio Machado. 

 

PROPOSTA N.º. 2/SMPC/06-2006: 

ASSUNTO: No âmbito do apoio ao funcionamento dos Grupos Permanentes de 

Bombeiros – atribuição de subsídio: 

REQUERENTE: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Palmela: 

 

«A criação dos Grupos Permanentes de Bombeiros (GPB) proporcionou um inegável 

reforço da capacidade de intervenção das corporações de bombeiros do nosso concelho, 

tendo contribuído decisivamente para a melhoria das condições de segurança das 

populações. Nesse sentido, considera-se imperioso manter esta parceria entre a Câmara 

Municipal e as Associações de Bombeiros Voluntários do Concelho. 

Em face da experiência recolhida nos anos de vigência deste projecto (iniciado em 

1999) e tendo em consideração que, para além dos ajustamentos anuais do montante das 

comparticipações municipais, a plataforma inicial de compromissos assumidos entre as 

partes não se alterou substantivamente, julga-se oportuno efectuar um balanço deste 

projecto, tendo por objectivo melhorar e aprofundar esta parceria. No âmbito deste 

processo considera-se essencial realizar uma avaliação conjunta dos resultados obtidos, e 

equacionar a correcção de eventuais insuficiências programáticas e/ou instrumentais do 

protocolo em vigor. 

Contudo, tendo em consideração que: 

- um processo dessa natureza conduz sempre a uma negociação que pode exigir um 

período de trabalho com alguma duração; 
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- o Governo está a efectuar um conjunto de reformas no sector da emergência e 

socorro, as quais poderão introduzir novos elementos no processo negocial a 

desenvolver; 

- a não renovação imediata do Protocolo obriga as Associações a sustentarem 

unicamente com os seus recursos financeiros os GPB’s; 

•••• Propõe-se: 

1. Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea b), do n.º. 4, do art.º. 64.º, 

da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º. 5-A/02, de 11 de Janeiro, aprovar 

a renovação do Protocolo de Colaboração de apoio ao Funcionamento do Grupo de 

Bombeiros de Permanentes da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Palmela, cuja minuta se junta em anexo, e a actualização, com base no último índice da 

inflação (2,3%), do valor das comparticipações a atribuir, cujo montante para o corrente 

ano será o seguinte: 

Associação N.º 

Elementos 

Valor (€) 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela 7 104.097,00 

 

2. Que, ao abrigo da mesma norma legal, se proceda à actualização, com base no 

último índice da inflação (2,3%), da comparticipação destinada a custear as despesas 

assumidas pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela com os 

Seguros das Viaturas de Emergência, cujo montante para o corrente ano será o seguinte: 

Associação 
N.º 

Viaturas 

Valor (€) 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela 29 6.899,00 

 

3. Que seja desenvolvido este ano o processo de avaliação e renovação desta 

parceria. 

Os presentes subsídios encontram-se cabimentados nos códigos 1.2.1.01.01 e 

1.2.1.01.07 das Grandes Opções do Plano, correspondendo a ambos a classificação 

orçamental 01.01.02/04.07.01.» 

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

minuta. 

ENTRADA NA REUNIÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

Cerca das vinte e duas horas e vinte e cinco minutos, a reunião voltou a ser 

participada pelo Sr. Vereador Octávio Machado. 
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SAÍDA DA REUNIÃO DA SR.ª. PRESIDENTE: 

Nesta altura, cerca das vinte e duas horas e trinta minutos, ausentou-se da 

reunião a Sr.ª. Presidente. 

 

III – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

Atendendo a que a proposta de Recurso Hierárquico apresentado por João 

Manuel Arsénio Ferreira foi alvo de despacho da Sr.ª. Presidente, a proponente da 

mesma será a Vice- Presidente. 

 

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

 

 Processo Disciplinar n.º. 3/2005: 

 

 PROPOSTA N.º. 1/GAP/06-2006: 

ASSUNTO: Recurso hierárquico apresentado por João Manuel Arsénio 

Ferreira: 

 

 «Considerando que foi apresentado em 17 de Fevereiro de 2006 recurso hierárquico 

pelo funcionário João Manuel Arsénio Ferreira, da aplicação da pena disciplinar de 

repreensão escrita com registo suspenso, decidida pela Sra. Presidente da Câmara por 

despacho de 01.02.2006. 

Considerando que a Sr.ª. Presidente da Câmara, por despacho de 03.03.2006, e em 

cumprimento do disposto no art.º. 172.º do Código do Procedimento Administrativo, se 

pronunciou sobre o recurso, no sentido de não revogar, modificar ou substituir o acto 

praticado; 

Considerando o teor do parecer da Divisão de Apoio Jurídico, anexo à presente 

proposta, e que para todos os efeitos se deve considerar aqui integralmente reproduzido; 

Proponho à Câmara Municipal, nos termos e com os fundamentos constantes do 

parecer supra citado, e nos termos da alínea b), do art.º 173.º, do Código do Procedimento 

Administrativo, rejeitar liminarmente o recurso, em virtude de o acto impugnado não ser 

susceptível de recurso hierárquico.» 

 

Sobre a proposta antes apresentada intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que os Vereadores do P.S. 

habitualmente não se pronunciam sobre processos disciplinares, por considerarem que é 
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uma questão do foro privado da Câmara Municipal e de quem exerce a gestão municipal 

(Sr.ª. Presidente e Srs. Vereadores a Tempo Inteiro). 

Contudo duma leitura atenta a este processo ressaltam-lhe alguns comentários: 

- Há um recurso hierárquico interposto pelo Sr. João Manuel Arsénio Ferreira. Da leitura 

que faz, o funcionário em causa baseia-se em pareceres jurídicos e pareceres dados 

sobre a mesma circunstância noutros Tribunais, apresenta igualmente uma série de 

factos. Lendo somente estes considerandos constantes do recurso hierárquico parece 

indiciar que a C.M.P. estaria enganada na posição que assume. 

- Da leitura que faz posteriormente, nomeadamente a resposta que o Gabinete Jurídico 

da C.M.P. apresenta baseada essencialmente na leitura de manuais de vários autores, 

entre os quais o Professor Freitas do Amaral, permite-lhe perceber a existência de 

factos que são de certa forma colaterais, ou seja, a apresentação, por um lado do 

processo do recurso hierárquico e por outro, a resposta ao recurso hierárquico pela 

Divisão de Apoio Jurídico servindo-se de argumentação díspar, o que lhe é muito 

frequente nestas questões elaboradas por advogados. 

- O que lhe parece relevante assinalar é o facto da existência de processos que já 

haviam prescrito desde 1998 a 2001 sem que tenha havido a instauração de 

processo(s) disciplinar(es) a nenhum funcionário(s) da Câmara Municipal. 

-  O Sr. João Ferreira está na Câmara há cerca de 20 anos e entra para esta função 

específica em Maio.2001, sendo então, em Maio. 2003 levantado o primeiro processo 

disciplinar. 

- Questões:  

 Porque só naquela altura é que se percebeu que havia uma série de processos que 

tinham prescrito? 

 São cerca de 600 processos prescritos. Em quanto é que importa financeiramente 

este prejuízo? 

- No processo aborda-se a questão duma funcionária que aparentemente teria de 

receber a participação do fiscal, organizar o processo e apresentá-lo ao Vereador para 

que este despachasse a notificação ao arguido e só depois entraria a D.A.J. (Divisão 

de Apoio Jurídico) com o Sr. João Ferreira a efectuar a análise do processo 

Refere-se, no processo, 9 meses para despacho do Sr. Vereador. 

Refere-se que, durante muito tempo, não houve processos para apreciar, porque a 

funcionária não fazia chegar esses mesmos processos a quem devia. 

 Então não houve zelo da parte do funcionário no sentido de perceber se haveria ali 

algo que não estivesse correcto? 
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  O art.º. 44.º do recurso hierárquico refere que de 279 processos, 37 tinham datas 

de abertura / conclusão ao Vereador muito anteriores à data dos autos de notícia. Porque 

acontece esta situação? 

- Há uma enorme confusão em todo este processo e denota uma falta de capacidade da 

Câmara Municipal, nomeadamente ao nível de conseguir punir quem deveria, há 

coimas que ficam por cobrar; há contra-ordenações que ficam por fazer, sendo que a 

maior parte delas reportavam-se a obras clandestinas que entretanto foram 

avançando. 

- Classifica o facto da prescrição dos processos de contra-ordenação de 1998 a 2001 

como uma enorme incongruência. 

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias refere que não pretende abordar as questões do 

processo em si, na medida em que a proposta vem apresentar a rejeição do recurso 

hierárquico, tendo em conta que, a Sr.ª. Presidente da Câmara tem a responsabilidade 

pela repreensão, de acordo com o que foi instruído. No caso concreto, o funcionário vem 

recorrer à Câmara por considerar que a Sr.ª. Presidente não tem competência legal para o 

fazer.  

Para melhor elucidação, a Sr.ª. Vereadora Adília Candeias cita o seguinte: 

“Na sequência do levantamento da situação e do estado dos processos de contra-

ordenação nos anos 2002 e 2003, a Sr.ª. Presidente determinou a abertura, tendo em 

conta o levantamento dos processos destes anos, em 14.07.2004, a abertura de um 

processo de inquérito para apuramento de eventuais responsabilidades disciplinares. 

O processo de inquérito foi concluído em Dez.2004 tendo o respectivo instrutor 

concluído existirem indícios de prática de ilícito disciplinar por três funcionários, não só 

o funcionário João Ferreira, como também o jurista, Carlos Machado, e a assistente 

administrativa, Helena Guerreiro. 

A lei determina que a sanção de repreensão possa ser aplicada nos termos do 

processo de inquérito sem dependência do processo disciplinar, enquanto as restantes 

sanções só podem ser aplicadas mediante a instrução do processo disciplinar. 

Considerando que os factos imputados a cada um dos três funcionários era diferente, 

a Sr.ª. Presidente decidiu em Jan.2005 aplicar à funcionária, Helena Guerreiro, a 

sanção de repreensão registada e determina a instrução de dois processos 

disciplinares aos funcionários Carlos Machado e João Ferreira. 

O processo disciplinar referente ao funcionário Carlos Machado foi concluído em 

Dez.2005 e considerando que, naquela data, o funcionário prestava trabalho na 

Câmara Municipal do Montijo, situação que ainda se mantém. Considerando que a 

entidade competente para decidir em sede disciplinar é aquela para a qual o 
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funcionário presta serviço, o processo foi remetido ainda em Dezembro para a C.M. 

Montijo, não tendo até à presente sido devolvido à CMP. 

Uma outra questão é que o processo disciplinar relativo ao funcionário João Ferreira foi 

concluído em Jan.2006, tendo a Sr.ª. Presidente da Câmara decidido a aplicação de 

uma sanção de repreensão registada. 

O funcionário reclamou da decisão e com fundamento dos argumentos apresentados 

em sede da reclamação a Sr.ª. Presidente reviu em 11.02.2006 a decisão tomada 

mantendo a aplicação da repreensão registada, mas suspendendo o registo da sanção 

por seis anos. 

O funcionário apresentou recurso hierárquico em 20.02.2006, tendo a Sr.ª. Presidente 

decidido manter a decisão tomada em 01.02.2006.” 

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias refere que esta é a informação útil para o 

momento. 

Considera que devem orientar-se pela questão do recurso hierárquico em si, 

apresentada pelo funcionário em causa, assumindo este a posição de que a Sr.ª. 

Presidente não tem competência para despachar o processo nos termos em que o fez. 

De acordo com a legislação, a Presidente da Câmara é hoje um órgão com vasta 

competência executiva e, segundo várias leituras, é a figura emblemática do Município, o 

verdadeiro Chefe da Administração Municipal, e ainda, de acordo com o estatuto 

disciplinar cabe ao Presidente do órgão executivo a repreensão a todos os funcionários e 

agentes que trabalham com a Autarquia e foi, nesse pressuposto, que a Sr.ª. Presidente 

tomou a decisão. 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que não está só em causa a 

(in)competência do órgão decisor ou seja da Sr.ª. Presidente, nos termos em que: 

  O primeiro ponto é efectivamente a (in)competência  do órgão decisor; 

 O segundo ponto é a caducidade do direito à acção disciplinar; 

 O terceiro ponto é a informação dos factos constantes no relatório final. 

Em relação a todos estes pontos, o Chefe da Divisão de Apoio Jurídico, Dr. Rui 

Ferreira apresenta um relatório muito elaborado, que não pretende discutir. 

A única situação que o preocupa é a forma como tudo foi apresentado recorrendo-se 

a um veículo para apresentar o recurso e a informação técnica da Câmara de recorrer à 

bibliografia existente e à forma como as questões se desenrolam, porque quem elabora o 

recurso menciona que há efectivamente incompetência e quem estabelece o recurso diz 

que não. 

Obviamente que os Vereadores do P.S. terão de acreditar nos técnicos da Câmara 

Municipal. 
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Os Vereadores do P.S. têm enorme dificuldade em votar favoravelmente a proposta 

mediante os documentos que detêm na sua posse. 

 O Sr. Vereador Adilo Costa explicita que havendo uma primeira  decisão, tomada 

pela Sr.ª. Presidente da Câmara, a tomada de uma segunda decisão pelo órgão colegial 

poderia contradizer a primeira. 

 Ao funcionário em causa resta, em sua defesa,  a possibilidade   do recurso 

contencioso, na medida em que não está esgotado o exercício do direito de defesa por 

parte do trabalhador. 

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias salienta que cabe à Sr.ª. Presidente da Câmara 

aplicar a repreensão ao(s) funcionário(s), de acordo com o Estatuto Disciplinar e esta 

questão é incontornável. 

 

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

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

Sousa e Octávio Machado. 

 

 ENTRADA NA REUNIÃO DA SR.ª. PRESIDENTE 

Nesta altura, cerca das vinte e duas horas e trinta e cinco minutos, a reunião 

voltou a ser participada pela Sr.ª. Presidente. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

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

 

1 – Subsídios: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DCD-DD/06-2006: 

ASSUNTO: Programa de Desenvolvimento do Ciclismo: 

REQUERENTE: Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal: 

 

«No âmbito do Programa de Desenvolvimento do Ciclismo, a Câmara Municipal de 

Palmela em parceria com a Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal, irá organizar 

em 2006 um conjunto de provas velocipédicas no concelho, designadamente as quatro 
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provas da Taça Regional de BMX, as duas provas da Taça Nacional de BMX (provas 

realizadas na Pista de BMX de Forninho), o 16.º Circuito Ciclista do Concelho de Palmela 

em sub-21, Elites e Veteranos A, B e C e uma prova do Campeonato Regional de BTT. 

Considerando os custos envolvidos nestas iniciativas, a autarquia tem concedido 

apoio financeiro para comparticipar as despesas contraídas pela Associação de Ciclismo, 

designadamente com juízes e cronometristas, Guarda Nacional Republicana e 

organização dos locais das chegadas, através da instalação de som, podium, colocação 

de faixas e distribuição de baias. 

Deste modo, propõe-se, de acordo com a alínea b), do n.º. 4, do artigo 64.º, da Lei 

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

11 de Janeiro, a atribuição de € 3.000,00 (três mil euros), à Associação de Ciclismo do 

Distrito de Setúbal que se destina a comparticipar as despesas com a realização das oito 

provas supracitadas.» 

 

Relativamente à proposta antes transcrita intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto constata com agrado que o Protocolo menciona o 

que os atletas devem usar equipamento com impressão referenciando a Câmara Municipal 

de Palmela. Dado que a C.M.P. comparticipa nos projectos é de bom tom que seja dada 

visibilidade à Câmara Municipal e ao concelho de Palmela.  

Pretende ser informado onde é que as provas se irão  realizar e a divulgação que 

estas poderão fazer pelo nome de Palmela? 

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias refere que a divulgação à Câmara Municipal, 

bem como ao concelho em si será através do vestuário / equipamento dos atletas do 

concelho, participantes nas referidas provas. 

Para responder à questão do local onde as provas terão lugar, a Sr.ª. Vereadora 

Adília Candeias dá a palavra ao Director do Departamento de Cultura e Desporto para 

informar sobre o que tiver por necessário. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que a proposta é explícita quanto ao 

destino da verba proposta atribuir. 

Chama a atenção para o tipo de segurança que é necessária realizar neste tipo de 

provas. 

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias responde que a segurança está a cargo da 

organização das provas. 

 

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

minuta. 
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PROPOSTA N.º. 2/DCD-DD/06-2006: 

ASSUNTO: 8.ª. Edição do Torneio Infantil da Páscoa: 

REQUERENTE: Palmelense Futebol Clube: 

 

 «A Escola de Formação do Palmelense Futebol Clube, vai realizar nos dias 1 e 2 de 

Abril, a 8.ª edição do Torneio Infantil da Páscoa, para os escalões de minis, pré-escolas, 

escolas e infantis. 

 Trata-se do maior Torneio de Futebol Infantil do concelho, que tem lugar nos campos 

relvados do Complexo Desportivo Municipal e que conta com a participação de vinte 

equipas (seis das quais pertencem ao clube anfitrião), aproximadamente 250 praticantes e 

oito clubes nacionais, na faixa etária dos seis aos doze anos, culminando num almoço final 

de convívio entre todos os participantes. A iniciativa envolve várias entidades públicas e 

privadas e as famílias dos jogadores do clube organizador, tratando-se de um excelente 

exemplo do envolvimento de uma comunidade em prol de um objectivo social e desportivo 

comum. Para o  sucesso deste evento contribui também a Sociedade Filarmónica 

Palmelense “Loureiros”. 

 Assim, para este efeito, de acordo o Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo, designadamente com o artigo 12.º, e em conformidade com a alínea b), do 

n.º. 4, do artigo 64.º, da Lei n.º. 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se a atribuição de um 

subsídio no valor de € 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros), ao Palmelense Futebol 

Clube, que se destina a comparticipar as despesas com a organização do referido 

Torneio.» 

 

 Em relação à proposta numerada 2/DCD-DD/06-2006, o Sr. Vereador José Braz 

Pinto solicita o seguinte esclarecimento: 

- No primeiro parágrafo: “a Escola de Formação do Palmelense Futebol Clube vai 

realizar (...) um torneio p/ os escalões de minis, pré-escolas, escolas e infantis”. 

Questiona sobre a que se refere concretamente: “minis, pré-escolas, escolas e 

infantis”. 

 A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias refere que são as escolas de futebol nos vários 

escalões referidos. 

 

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

minuta. 
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2 – Contrato-Programa: 

 

PROPOSTA N.º. 3/DCD-DD/06-2006: 

ASSUNTO: No âmbito do desenvolvimento desportivo: 

A CELEBRAR COM:  Quintajense Futebol Clube: 

 

«No âmbito da política desportiva prosseguida pela Câmara Municipal, têm sido 

estabelecidos contratos-programa e protocolos de cooperação com o associativismo, 

sobretudo na última década, consoante os programas de actividades desenvolvidos. A 

avaliação que a autarquia e os clubes e colectividades envolvidos realizam a este método 

de trabalho é positiva, o que nos faz propor a continuação destas medidas de cooperação 

como forma de melhor gerir os recursos, prosseguir o interesse público e desenvolver o 

desporto no concelho de Palmela. 

Os contratos-programa de desenvolvimento desportivo são enquadrados pelo 

decreto-lei n.º 432/91, de 6 de Novembro, que “define o regime aplicável aos contratos-

programa celebrados com vista à atribuição de comparticipações financeiras no âmbito do 

sistema de apoios ao associativismo desportivo”. Neste momento, este instrumento 

apenas existe no relacionamento da autarquia com o Clube Desportivo Pinhalnovense e 

com o Palmelense Futebol Clube. 

O Quintajense Futebol Clube é o clube desportivo mais representativo da Freguesia 

de Quinta do Anjo e o que possui o maior número de modalidades desportivas no 

concelho. Actualmente possui a prática do atletismo, basquetebol, ginástica, btt, futebol, 

futsal e Taekwon-do, existindo protocolos de cooperação com a autarquia no âmbito das 

três primeiras. Tem também uma escola desportiva de carácter único no concelho, 

destinada a crianças dos 6 aos 12 anos. No total envolve cerca de 210 praticantes 

desportivos. É também detentor do maior e mais diversificado complexo desportivo do 

concelho, que engloba um campo de futebol de 11 em relva sintética, um pavilhão 

desportivo com sala de musculação e um recinto de lançamentos homologado para a 

realização de competições oficiais de lançamentos do disco, martelo e peso. Com o novo 

relvado sintético para a prática do futebol, que substitui o anterior campo em terra batida, 

perspectiva-se o aumento do número de equipas desta modalidade e de praticantes 

desportivos, especialmente nos escalões jovens.  

Neste contexto, justifica-se a celebração de um contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo entre a Câmara Municipal de Palmela e o Quintajense Futebol 

Clube, como forma de clarificar as obrigações e os direitos de ambas as partes no âmbito 
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do desenvolvimento do desporto, no período entre a presente época desportiva de 

2005/2006 e o final da época desportiva de 2007/2008, pelo que se propõe: 

1. A aprovação da proposta de contrato-programa em anexo; 

2. Que se autorize a Sr.ª Presidente da Câmara Municipal a proceder à outorga 

deste contrato-programa.» 

 

Sobre a proposta antes transcrita o Sr. Vereador José Braz Pinto aproveita para 

saudar o Quintajense pelas modalidades desportivas que desenvolve, e consegue uma 

enorme inter-acção com a população. 

Saúda em seu nome e do seu Partido Político (P.S.) o excelente complexo 

desportivo do Quintajense Futebol Clube onde podem ser desenvolvidas as várias 

modalidades enunciadas na proposta. 

Realça que as freguesias de Pinhal Novo e Palmela também possuem componentes 

de um complexo desportivo, já o mesmo não se pode dizer das freguesias de Marateca e 

Poceirão, que não têm nada que se reporte a um complexo desportivo. 

Considera que a Câmara Municipal também deve investir em equipamentos 

desportivos nas freguesias mais rurais do concelho, ainda que mais modestos sejam.  

O Sr. Vereador Octávio Machado ressalta que momentos há em que o Executivo 

Municipal está inteiramente de acordo e feliz. Um desses momentos aconteceu em 

12.Março (domingo) aquando da inauguração das infra-estruturas desportivas em Quinta 

do Anjo. 

Realça igualmente da proposta o excerto seguinte que lhe agrada sobremaneira “(...) 

perspectiva-se o aumento do número de equipas desta modalidade e de praticantes 

desportivos, especialmente nos escalões jovens(...)”.  

A realidade é que a partir de agora os escalões jovens da Quinta do Anjo e demais 

população vão poder usufruir de um equipamento de qualidade. 

A prática desportiva é fundamental para o desenvolvimento harmonioso dos jovens. 

Com a elevada execução de loteamentos aprovados para a Quinta do Anjo bastante 

necessário se torna a construção de infra-estruturas para praticar desporto. 

Seria do seu inteiro agrado que o Protocolo ora apresentado contemplasse as 

escolas de Quinta do Anjo para permitir a prática desportiva das crianças. 

Realça a elevada qualidade desta infra-estrutura, enquanto o Palmelense permite 

duas horas diárias de utilização este equipamento permite de 6 a 8 horas diárias de uso), 

é sem dúvida uma mais valia em termos da utilização do campo. 

A variante desportiva pode ser a competição, mas também o desenvolvimento 

harmonioso do indivíduo. 
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Exprime a sua maior satisfação pelo facto da população da freguesia de Quinta do 

Anjo e do concelho de Palmela terem ficado beneficiados com a inauguração deste 

equipamento. 

Em relação à questão colocada pelo Sr. Vereador Octávio Machado, a Sr.ª. 

Vereadora Adília Candeias refere que já foram encetados contactos com o Quintajense 

Futebol Clube e com os professores das escolas no sentido de alargar a utilização do 

equipamento às crianças das escolas.  

Em relação às questões colocadas pelo Sr. Vereador José Braz Pinto, a Sr.ª. 

Vereadora Adília Candeias refere que a Câmara Municipal tem vindo a alargar tanto 

quanto possível a construção de equipamentos desportivos a todas as freguesias do 

concelho.  

Não concorda muito com o discurso de que não se construiu nada nas zonas rurais 

do concelho. E já anteriormente foram, pela Sr.ª. Presidente, dados exemplos de que 

assim não é. 

A execução de equipamentos não depende isoladamente só da Câmara Municipal, 

depende também dos clubes desportivos locais, dos empreendedores e dos próprios 

moradores. 

Não é verdade que não exista nada para as freguesias rurais. Chama a atenção que 

o projecto “Aprender a Nadar” abrange escolas do 1.º Ciclo (do 1.º ao 4.º ano de 

escolaridade) e destina-se a todas as crianças do concelho de Palmela, 

independentemente do local onde está a piscina, assim como o projecto “Fantasiarte”. 

Há ainda o projecto “Escolas Rurais” desenvolvido em parceria com o Instituto das 

Comunidades Educativas exactamente destinado às freguesias de Marateca e Poceirão.  

Nem todas as situações são assim tão negativas, há também aspectos positivas para as 

freguesias rurais. 

Estão a ser avaliados projectos em curso no sentido de rentabilizara prática 

desportiva em todo o concelho 

Ainda assim relembra que: 

- O Poceirão está equipado com um polidesportivo que, na altura, era dos melhores do 

concelho e foi dos primeiros a ser construído; 

- Existe o Centro Cultural do Poceirão; 

- Perspectiva-se a construção do novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Águas de 

Moura para, neste edifício, vir a ser implantado o Centro Cívico Cultural.  

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias refere que chega mesmo a ficar entristecida com 

alguns discursos negativistas que ouve perto das crianças nas escolas que até parece que 

elas são “as desgraçadinhas do sítio” porque, na realidade, não  contribui para valorizar a 

sua auto-estima. 
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Considera que o discurso deve ser o de que nem todas as localidades têm as 

mesmas características e por conseguinte não podem ter todas os mesmos 

equipamentos. Há que valorizar as populações, tendo em conta as riquezas até naturais e 

próprias que cada uma possui. 

 

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

minuta. 

 

3 – Alteração ao Protocolo de Cooperação e atribuição de subsídio: 

 

PROPOSTA N.º. 4/DCD-DD/06-2006: 

ASSUNTO: No âmbito do Programa de Desenvolvimento do Basquetebol: 

CELEBRADO COM: Quintajense Futebol Clube: 

 

«Em 2005 a Câmara Municipal e o Quintajense Futebol Clube acordaram 

estabelecer um Protocolo de Cooperação no âmbito do Programa de Desenvolvimento do 

Basquetebol. 

Entre outros aspectos, previu-se a criação da Escola Municipal de Basquetebol de 

Quinta do Anjo e a criação de equipas de basquetebol do Clube. Entretanto, realizou-se no 

passado mês de Janeiro uma reunião de avaliação entre ambas as partes onde se decidiu 

o seguinte: 

1. A Escola de Basquetebol deixar de ser da responsabilidade da Autarquia e 

passar a ser do Clube, designando-se Escola de Basquetebol do Quintajense 

Futebol Clube (número um do artigo segundo do Protocolo). 

2. Alterar parcialmente o número dois do artigo terceiro do Protocolo, de modo a 

não condicionar o Clube na captação de eventuais patrocínios. 

3. Estender a duração do Protocolo por mais dois anos, ou seja até ao final da 

época desportiva de 2007/2008, em virtude do crescimento verificado no número 

de praticantes e da motivação existente no Clube para a continuação do 

investimento nesta modalidade. 

Complementarmente, no âmbito deste protocolo, há necessidade de garantir o 

pagamento do novo marcador electrónico instalado no pavilhão desportivo, para utilização 

durante os jogos oficiais de basquetebol, na sequência de uma primeira comparticipação 

atribuída na reunião da Câmara Municipal de 7 de Setembro de 2005. 
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Deste modo, de acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo e 

com o disposto na alínea b), do n.º. 4, do artigo 64.º, da Lei n.º. 169/99, de 18 de 

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

propõe-se: 

1. A aprovação das alterações ao Protocolo de Cooperação estabelecido entre a 

Câmara Municipal de Palmela e o Quintajense Futebol Clube, cuja nova versão integral se 

apresenta em anexo; 

 2. A aprovação da segunda e última transferência financeira relativa ao marcador 

electrónico no valor de 4.842,00 € (quatro mil oitocentos e quarenta e dois euros).» 

 

Na discussão da proposta antes transcrita intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que é com agrado que regista a intervenção 

da Sr.ª. Vereadora Adília Candeias sobre a proposta anteriormente apresentada de 

contrato-programa no âmbito do desenvolvimento desportivo a celebrar entre a C.M.P. e o 

Palmelense Futebol Clube e numerada 3/CDC-DD/06-2006. Considera, no entanto, que 

não é com um discurso mais optimista que os projectos e obras se vão concretizar.  

Apela aos clubes da freguesia de Marateca para apresentarem à C.M.P. propostas 

que visem a celebração de Protocolos no âmbito do desenvolvimento desportivo. 

Refere que o Grupo Desportivo e Recreativo “Leões de Cajados” por sua iniciativa 

treina ao domingo cerca de 30 crianças e se fosse apoiado certamente que poderia treinar 

maior número de crianças e poderia trabalhar conjuntamente com as escolas no âmbito da 

prática desportiva. 

A freguesia de Marateca possui vastas áreas para construção de equipamentos 

desportivos.  

Está a favor da proposta ora apresentada. 

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias frisa que mantém com os Clubes da freguesia 

de Marateca a mesma relação que mantém com os demais Clubes do concelho. 

Há relativamente pouco tempo tentou-se implementar com o Clube Desportivo de 

Águas de Moura um Protocolo de Desenvolvimento de Educação Física Desportivo. 

 Por razões alheias à nossa vontade acabou por se desenvolver apenas com a 

Escola de 1.º Ciclo de Águas de Moura que abrange cerca de 30 crianças e que não é 

praticado em mais lado nenhum do concelho. Neste projecto a Câmara Municipal assume 

o pagamento aos monitores.  

Em relação ao Grupo Desportivo e Recreativo “Leões de Cajados” existe um 

Protocolo no âmbito das Danças de Salão, mas está em estudo a possibilidade de 

celebração de outras parcerias.  
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

4 – Subsídios: 

 

PROPOSTA N.º. 5/DCD-DD/06-2006: 

ASSUNTO: No âmbito do Desporto Escolar: 

REQUERENTE: Escola Secundária de Pinhal Novo: 

 

«No âmbito de uma parceria estabelecida entre a Câmara Municipal, a Junta da 

Freguesia de Pinhal Novo e a Escola Secundária de Pinhal Novo, realizou-se no passado 

dia 11 de Março, o 1.º Troféu de Orientação “Vila de Pinhal Novo”, no âmbito das 

comemorações do aniversário da Vila. Tratou-se de uma prova aberta, em percurso 

urbano, para atletas federados ou não, nos escalões de Infantis a Veteranos, em ambos 

os sexos, que contou também com o apoio do Núcleo de Palmela da Associação de 

Atletismo Lebres do Sado e do Centro de Formação Desportiva de Orientação. 

Esta iniciativa visou, por um lado, promover Pinhal Novo através do desporto e, por 

outro, divulgar a Orientação e proporcionar a sua prática a um maior número de pessoas, 

com conhecimento ou não da modalidade. Para o efeito, foi necessário conceber e 

imprimir Mapas para Orientação, à escala de 1:5000, de acordo com as normas da 

Federação Internacional de Orientação. Para a realização deste trabalho, a escola 

contratou os serviços de um cartógrafo devidamente credenciado para esta função, tendo 

encomendado 400 mapas, dos quais 100 ficarão na posse da Câmara Municipal para 

utilização em futuras iniciativas. 

A Escola Secundária de Pinhal Novo, mercê dos resultados desportivos obtidos nas 

competições nacionais do Desporto Escolar, conquistou o direito de participar no 

Campeonato Mundial Escolar de Orientação, a realizar entre os dias 23 e 29 de Abril de 

2006, na Eslováquia. Será representada por uma equipa de cinco alunos do escalão de 

Juvenis Masculinos, acompanhada por um professor. 

As condições de participação das equipas portuguesas, apresentadas pela Direcção 

Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, obrigam a que cada escola assegure as 

despesas de transporte. 

Neste contexto, a escola solicitou à autarquia a atribuição de uma comparticipação 

financeira que possibilite a participação da sua equipa nesta competição. O mérito 

desportivo desta equipa e dos alunos que a constituem, aliado às naturais expectativas 

criadas pelo facto desta participação internacional resultar de um percurso desportivo 

ultrapassado por todos e ao prestígio, para a escola e para o concelho, de ter dois anos 
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depois, novamente, uma equipa escolar de Orientação a participar numa iniciativa de 

carácter mundial, são motivos suficientes para se considerar a concessão de um apoio 

financeiro à escola.  

Deste modo, propõe-se, em conformidade com a alínea b), do n.º. 4, do artigo 64.º, 

da Lei n.º. 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5–A/2002, 

de 11 de Janeiro, a atribuição de uma comparticipação financeira de € 1.800,00 (mil e 

oitocentos euros), à Escola Secundária de Pinhal Novo. Deste montante, 1.200,00 € 

destinam-se a comparticipar em 50% o total das despesas de deslocação ao Campeonato 

Mundial Escolar de Orientação e 600,00 € a custear os Mapas de Orientação de Pinhal 

Novo.» 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º. 6/DCD-DD/06-2006: 

ASSUNTO: No âmbito dos “Jogos Desportivos Escolares”: 

REQUERENTES: Escolas Secundárias de Palmela e Pinhal Novo e Escolas 

Básicas dos 2.º . e 3.º. Ciclos Hermenegildo Capelo, em Palmela e José Maria dos 

Santos, em Pinhal Novo: 

 

«A Câmara Municipal de Palmela em conjunto com as Escolas Secundárias e dos 2.º 

e 3.º Ciclos do Ensino Básico do concelho, realiza no presente ano lectivo de 2005/2006 a 

16.ª edição dos “Jogos Desportivos Escolares”. 

Este Programa caracteriza-se pela realização de actividades desportivas intra e inter-

escolas, envolvendo centenas de crianças e jovens das quatro escolas dos 5.º ao 12.º 

anos. Na edição deste ano, estão envolvidas 11 modalidades desportivas (sete de carácter 

individual e quatro de natureza colectiva, com regras adaptadas aos diferentes escalões 

etários) e um jogo pré-desportivo. As fases internas têm-se vindo a realizar ao longo do 

ano lectivo, culminando com duas fases finais inter-escolas entre 27 e 31 de Março e entre 

2 e 5 de Maio. Este ano foi introduzida uma inovação: o Meeting de Atletismo irá realizar-

se no Complexo Municipal de Atletismo de Setúbal, com o objectivo de proporcionar aos 

estudantes-atletas a oportunidade de competirem no equipamento adequado para a 

realização desta modalidade, e de facultar à maioria uma experiência única. 

A responsabilidade da autarquia neste Programa passa, entre outros aspectos, pela 

concessão de apoios financeiros às quatro escolas envolvidas, destinados à aquisição de 

material e equipamentos desportivos visando, por um lado, repor os materiais desportivos 
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das escolas desgastados com as actividades e, por outro, possibilitar a melhoria das 

condições de prática desportiva nas escolas. 

Assim, propõe-se, em conformidade com a alínea b), do n.º. 4, do artigo 64.º, da Lei 

n.º. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 

atribuição das seguintes comparticipações financeiras no valor de € 6.000,00 (seis mil 

euros), as quais correspondem ao montante relativo ao ano lectivo de 2005/2006: 

- Escola Secundária de Palmela       € 1.500,00; 

- Escola Secundária de Pinhal Novo      € 1.500,00; 

- Escola B. 2.º e 3.º Ciclos Hermenegildo Capelo, em Palmela  € 1.500,00; 

- Escola B. 2.º e 3.º Ciclos José Maria dos Santos, em Pinhal Novo € 1.500,00.» 

 

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

 

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

 

Alteração do Regulamento e da Tabela de Taxas do Município: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DAGF/06-2006: 

ASSUNTO: Referente ao Parque Municipal de Estacionamento de Veículos 

Pesados de Vale do Alecrim: 

 

 «Com o objectivo de resolver os problemas inerentes ao estacionamento de um 

elevado número de veículos pesados no perímetro urbano de Pinhal Novo, a Câmara 

Municipal construiu um parque de estacionamento  em Vale do Alecrim, que se encontra 

em funcionamento desde 15 de Março 2004. 

 Decorrido este período de tempo, verifica-se não estar o mesmo a responder aos 

objectivos para o qual foi criado e simultaneamente apresentar uma relação 

custo/benefício penalizadora para o município. 

  Com o intuito do parque cumprir o objectivo central – retirada do estacionamento de 

pesados do interior da Vila, pretende-se tornar gratuita a utilização do mesmo, o que 

obriga a que sejam aprovadas alterações ao Regulamento em vigor e à Tabela de Taxas 

Municipal. 

 • Assim,  propõe-se: 
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 1. Ao abrigo da alínea a), do n.º. 2, do art.º. 53.º, da Lei n.º. 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º. 5-A/02, de 11 de Janeiro, proceder à  alteração ao 

Regulamento do Parque Municipal de Estacionamento de Veículos Pesados de Vale do 

Alecrim nos seguintes termos:  

 1.1. Eliminação do artigo 4.º ( Pagamento de Taxa) 

 1.2. Alteração da alínea e), do n.º. 1, do artigo 5.º (Estacionamento), do artigo 6.º 

(Excepção) e do n.º. 1, alínea a), do artigo 7.º  (Bloqueamento e remoção de veículos) 

retirando as referências ao pagamento da taxa 

 1.3. Eliminação dos n.º 1 e 4 do artigo 9.º (Segurança) 

 1.4. Inclusão no n.º 2, do artigo 5.º, da indicação expressa do artigo legal do Código 

da Estrada a que se reporta a sanção 

  2. Ao abrigo da alínea e), do n.º. 2, do art.º. 53.º, da Lei n.º. 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º. 5-A/02, de 11 de Janeiro, proceder à alteração da Tabela 

de Taxas do Município retirando do ponto n.º. 2.11 do Capítulo V / Ocupação de Espaços 

Públicos e eliminando a alínea c) das Observações a este Capítulo. 

 A presente proposta será submetida à deliberação da Assembleia Municipal, nos 

termos da Lei n.º. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º. 5-A/02, de 11 de 

Janeiro.» 

 

Na discussão da proposta do Parque Municipal de Estacionamento de Veículos 

Pesados de Vale do Alecrim – Alteração do Regulamento e da Tabela de Taxas do 

Município intervieram: 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa saúda todos os presentes. 

 Sobre este processo e a proposta em si salienta o seguinte: 

  Considera que o processo foi mal conduzido desde o início; 

  A Câmara não teve em atenção que este assunto abrange uma população muito 

específica; 

  Os panfletos distribuídos pela Câmara Municipal referiam “com a entrada em 

funcionamento do Parque Municipal de Estacionamento de Veículos Pesados o 

estacionamento de pesados no espaço público urbano da vila de Pinhal Novo será 

proibido”. Este foi um objectivo nunca alcançado; 

  Cerca de ano e meio passado, após a inauguração do Parque de Estacionamento 

de Veículos Pesados, a C.M.P. inflecte a sua posição inicial e propõe a gratuidade do 

Parque; 

  Só no ano de 2005 as despesas com o Parque orçaram à Câmara em cerca de 

70.000 euros, sendo que as receitas somaram 3.614 euros; 
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  É uma situação completamente incomportável e injustificável para a Autarquia 

continuar a suportar esses custos. 

  Embora a Câmara venha inflectir a situação, a verdade é que da auscultação aos 

camionistas, estes já não reclamam somente do pagamento pelo estacionamento no 

Parque, mas expressam problemas de outro tipo; 

  Sempre se mencionou que é o Parque de Pesados do Pinhal Novo, mas a sua 

localização – Vale do Alecrim – é na freguesia de Palmela; 

  De acordo com os prospectos da C.M.P. a referência era sempre feita à área 

urbana da vila de Pinhal Novo para segurança dessa mesma vila; 

  Nunca se conseguiu que o estacionamento de pesados frente aos Bombeiros 

Voluntários de Pinhal Novo deixasse de ter lugar; 

  A criação deste Parque de Estacionamento é uma boa medida, mas é 

efectivamente difícil retirar os camiões da malha urbana; 

  Há a necessidade de a G.N.R. agir com a aplicação de coimas; 

  Nesta fase tem sérias dúvidas que se vá conseguir a adesão dos camionistas ao 

estacionamento dos veiculos no Parque de Pesados e tudo porque, em seu entender, o 

processo foi mal conduzido desde o início conforme já referiu; 

  A Câmara realizou o investimento, mas não está a conseguir servir as 

populações. 

 O Sr. Vereador Adilo Costa refere que o principal benefício do Parque de 

Estacionamento de Veículos Pesados é a retirada do estacionamento de Pesados do 

centro urbano da vila, esta é a questão central e que tem custos muito mais significativos 

do que aqueles que a Câmara Municipal suporta. 

 Para além de apelar a uma atitude pedagógica é preciso apelar a que todas as 

entidades envolvidas cumpram as obrigações que lhes dizem respeito.  

 Crê que todos os envolvidos neste processo estão de boa fé e realça algumas 

declarações proferidas por parte de camionistas: 

- “Sempre fomos contra os pesados estacionados na vila, só que os camionistas não 

podiam pagar os valores exigidos porque isso causava mossa no orçamento”; 

- “É financeiramente impossível a um camionista que ganha cerca de 575 euros / mês 

poder pagar o que nos exigem”; 

- “Não sou contra o Parque de Pesados, mas sou contra o facto da Câmara Municipal 

cobrar a taxa de estacionamento”; 

- “A Câmara está a exigir pagamentos que não podemos pagar porque não ganhamos 

grandes ordenados”.  
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 Está confiante que com a medida adoptada nesta proposta se consiga atingir o 

objectivo central (não estacionamento de veículos pesados na malha urbana) e beneficiar 

a esmagadora maioria da população de Pinhal Novo e do concelho. 

 A Sr.ª. Presidente refere que a proibição de veículos pesados é válida tanto para a 

frente dos Bombeiros Voluntários do Pinhal Novo, como para a frente dos Bombeiros 

Voluntários de Palmela. 

 A Autarquia começou por uma medida considerada como a situação óptima, ou seja,  

com garantias relativamente às condições de segurança das viaturas que ficavam 

estacionadas no Parque e, simultaneamente, zelava-se pelo interesse dos cidadãos. Pela 

prestação deste serviço a Câmara cobrava uma taxa. 

 A C.M.P. recuou nesta medida quando percebeu que afinal não era como se tinha 

previsto, nomeadamente porque a reacção das pessoas (camionistas) foi a de que não 

podiam pagar custos tão avultados. 

 Entre os prós e os contras ponderou-se que o objectivo mais importante é o de 

aliviar as populações. Os camionistas são profissionais como todos os outros, o facto é 

que é preciso ter a humildade para considerar que com a actividade que cada um exerce 

não se esteja a lesar a comunidade. 

 A partir do momento em que cada um cumpra com as suas atribuições e 

competências está absolutamente convencida que num curto prazo de tempo o Parque de 

Estacionamento de Veículos Pesados será uma realidade viva. 

 Ainda que os camionistas surjam com o argumento de não poderem estacionar no 

Parque de Pesados, porque não têm transporte, é de todo necessário que o Executivo 

Municipal esteja unido contra esta argumentação. 

 Qualquer Parque de Estacionamento de Veículos Pesados como em Setúbal ou em 

outra qualquer localidade situa-se numa zona marginal. 

 O Sr. Vereador Adilo Costa acrescenta que a viatura particular dos camionistas 

pode ficar estacionada no Parque de Pesados. 

 A Sr.ª. Presidente refere que a própria pessoa é que tem de arranjar maneira de 

chegar ao local de trabalho, esse não é um problema que possa ser imputado à Câmara 

Municipal. 

 Tem de haver um entendimento entre os Eleitos no respeito por esta matéria, na 

medida em que estes problemas são identificados como sendo focos de tensão social. 

Nem sempre as tensões são a favor de quem as provoca. 

 A sua proposta é a de que estejam todos do lado da solução e não do lado do 

problema. 

 Seguidamente a proposta é colocada a votação. 
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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. 

 

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 

 

1. Agostinho Marçalo: 

 Mora na Rua 9 de Março, n.º. 26, em Águas de Moura. 

- Vem reivindicar o arranjo da Rua 9 de Março, por se encontrar em estado 

intransitável. 

- Havia terrenos que pertenciam a Palmela, mas com a com a criação da Junta de 

Freguesia de Marateca os terrenos passaram a pertencer a esta última. As 

plantas de localização pedidas por si na C.M.P. foram taxadas como sendo de 

Marateca, quando nos documentos constam como Palmela. 

 

 2. António Jorge: 

É morador na Rua 9 de Março. 

Na Rua 5 de Outubro foi executado um novo tapete, não entende porque razão 

nesta rua não foram retiradas as mimosas. 

Na Rua Augusto Paciência o lixo está no meio da estrada. 

Convida o Executivo Municipal a visitar todas as estradas de Cajados. 

A estrada que vai desde as Lagameças a Algeruz é uma autêntica “montanha 

russa”, não sabe como deixaram executar uma estrada daquele modo. 

São cerca de 300 animais que em certas zonas fazem a travessia de estradas, e 

perde-se um tempo imenso para conseguir atravessar a via. 

A Rua 9 de Março está em verdadeiro mau estado e precisa que lhe sejam 

atribuídos números de polícia. 

 

3. Jaime Boavista: 

Comprou há cerca de 8 anos uma pequena propriedade na freguesia de Marateca e 

tem um espaço  de utilidade pública. A entrada foi vedada pelo Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia de Marateca e já por diversas vezes expôs este assunto sem que ninguém 

tivesse tomado uma atitude. 
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4. Sérgio Paciência: 

 É morador no Bairro Margaça. 

 Questiona sobre a execução da obra do C.M. 1038. 

 Pediu em tempos a sinalização com semáforo na entrada de Marateca (junto à 

Igreja), devido ao número de acidentes que ali se verificam. 

 Pede a colocação de iluminação para a zona de Águas de Moura. 

 

 5. Presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura: 

 A Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura sente-se honrada pela 

efectivação da reunião de Câmara nas instalações dos Bombeiros. 

 A Sr.ª. Presidente da Câmara tem acompanhado o processo para construção do 

novo Quartel dos Bombeiros de Águas de Moura, mas como a maioria dos presentes 

desconhece, informa que o processo está completamente despachado, só não existe 

autorização do Sr. Secretário de Estado para iniciar as obras, porque foi deliberado que a 

construção de Quartéis só seria tratada no segundo semestre do ano em curso e, 

eventualmente, para o ano de 2007, deve ser dada a necessária viabilidade de construção. 

Não consegue compreender este adiamento, porque a Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Águas de Moura apresentou uma carta de intenções a mencionar que tem 

todas as condições financeira para iniciar a obra, que aceita qualquer alteração à 

legislação que venha a ser atribuída depois do início das obras e possuem um Protocolo 

assinado com os compromissos financeiros de cada entidade. 

 Vão continuar a lutar para que a construção do Quartel possa ser autorizada com a 

maior brevidade possível. 

 Informa sobre todas as construções já executadas, nomeadamente, a casa escola, o 

jardim e o circuito de manutenção. 

 Menciona problemas vários com que os Bombeiros se debatem. 

 Aplaude a aprovação nesta reunião de Câmara das propostas relativas à celebração 

de Protocolos entre a C.M.P. e os Bombeiros Voluntários do concelho. 

 Não se cansa de afirmar que se não fosse o apoio que a C.M.P. presta aos 

Bombeiros do concelho não era possível, a estes, prestar os serviços que efectivamente 

realizam. O Hospital de Setúbal está em dívida à Associação dos Bombeiros de Águas de 

Moura com um ano por serviços prestados. Os Bombeiros prestam serviço a vários 

Centros de Saúde e recebem só passados três meses. O INEM paga também ao fim de 

três meses. O combustível aumentou, num ano, cerca de 50%. 
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Se a Câmara Municipal de Palmela não assumisse o compromisso de ajuda às 

Corporações de Bombeiros do concelho, a população não estaria a ser servida como 

merecia.  

A Associação de Bombeiros Voluntários de Águas de Moura presta serviço às 

populações rurais do concelho, sendo que esta população está bastante dispersa., Mesmo 

a quem não possa pagar o serviço, devido a dificuldades financeiras, os Bombeiros não 

deixam de atender as pessoas. 

Como Presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura 

refere que a Corporação estabeleceu metas e decidiu economizar na energia eléctrica, na 

oficina, nos combustíveis e em tudo o mais. 

A propósito da proposta aprovada nesta reunião do Parque Municipal de 

Estacionamento de Veículos Pesados de Vale do Alecrim é verdade que os veículos 

pesados provocam danos onde passam e estacionam e na freguesia de Marateca existe o 

mesmo problema. 

É Autarca desde 1976 e é um Autarca menos político e mais defensor dos interesses  

comuns. 

Finaliza que tem a maior honra em receber nesta Sala o Executivo da Câmara 

Municipal. 

 

6. Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro de Marateca: 

 É com agrado que a reunião de Câmara descentralizada se realiza na freguesia de 

Marateca.  

 Na reunião com o Executivo Camarário  teve oportunidade de colocar os problemas 

que assistem aos Munícipes, bem como as necessidades se verificam na freguesia.  

 

Em resposta às questões colocadas no Período destinado ao Público, a Sr.ª. 

Presidente responde do seguinte modo: 

 Relativamente à atribuição de números de polícia para a Rua 9 de Março vai 

averiguar-se com a Junta de Freguesia qual é o ponto de situação; 

 Relativamente à Rua 9 de Março – o projecto está em fase de execução e a 

previsão é a de a obra ser realizada no Verão de 2007. Entretanto serão efectuadas 

intervenções no sentido de minorar o estado em que a rua se encontra; 

 Relativamente à questão das mimosas – desconhece esta situação, mas presume 

que tenha sido o próprio desenho de intervenção na rua que não colocou a necessidade 

de retirar as mimosas; 
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 Relativamente ao uso das estradas por animais – é de facto uma questão 

complicada. Isto sucede em todos os locais que vão sendo asfaltados. Tal ocorrência 

também se verifica em Quinta do Anjo com os rebanhos a atravessar a estrada, mas 

desde que se conheçam os proprietários pode tentar-se a sensibilização destes; 

 Relativamente à propriedade com a entrada vedada – esta questão já é 

conhecida pela Câmara Municipal; 

 Relativamente ao C.M. 1038 – o processo está a aguardar pelo “visto” do Tribunal de 

Contas. 

 

VI – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das zero horas e dez minutos do dia dezasseis de Março, 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 


