
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º. 04/2006: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO 

DE 2006: 

 No dia vinte de dois de Fevereiro de dois mil e seis, pelas dezassete horas e dez 

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

ordinariamente a Câmara Municipal, sob a Presidência de Ana Teresa Vicente Custódio de 

Sá, Presidente, encontrando-se presentes os Vereadores Adília Maria Prates Candeias, 

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

Conceição Charneira e José Carlos Matias de Sousa. 

 A Sr.ª. Presidente informa que o Sr. Vereador Adilo Oliveira Costa se encontra em 

férias. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª. PRESIDENTE: 

1. V Encontro sobre Ordens Militares:  

A Sr.ª. Presidente refere que se realizou em Palmela, entre os dias 15 e 18 de 

Fevereiro, o V Encontro Internacional sobre Ordens Militares, que trouxe a Palmela cerca 

de duas centenas de historiadores e interessados neste tema, entre os quais cerca de 40 

investigadores de 8 países que apresentaram comunicações. 

Este ano, o Encontro teve como tema as relações entre Ocidente e Oriente e contou 

com o patrocínio muito especial da Presidência da República, evidenciado pela integração 

no programa da exposição “Sentidos de Estado”, e pela afirmação da disponibilidade para 

a celebração de um protocolo entre a Secretaria Geral das Ordens Honoríficas e a Câmara 

Municipal de Palmela 

A exposição estará na Igreja de Santiago até Junho, e contou no passado dia 15, 

com a presença, do Sr. Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio. 
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Uma das grandes conclusões deste encontro foi a reafirmação de Palmela como 

sede dos estudos sobre Ordens Militares à escala mundial (sendo uma realidade 

essencialmente europeia, é verdade que os encontros têm contado com a presença de 

investigadores dos Estados Unidos). 

Este reconhecimento é um justo motivo de orgulho para Palmela, que assume assim 

a herança de um dos mais fortes simbolismos da sua História,  ter sido durante séculos a 

sede da Ordem de Santiago. 

O balanço foi claramente positivo., Assumir-se-á a possibilidade da edição  das 

Actas, de forma a dar acesso a todos os interessados do resultados deste encontro.. 

 

2. Plano Sectorial da Rede Natura 2000: 

A Sr.ª. Presidente informa que se encontra a decorrer, de 26 de Janeiro a 10 de 

Março, a Consulta Pública do Plano Sectorial da Rede Natura 2000. 

A Rede Natura 2000 é uma rede de áreas designadas para conservar os habitats 

naturais e as espécies selvagens raras, ameaçadas ou vulneráveis, e resulta da aplicação 

de duas directivas comunitárias: Directiva Aves e Directiva Habitats. 

O Plano Sectorial agora objecto de discussão pública, constituirá um instrumento de 

concretização da política nacional de conservação da diversidade biológica, e incluirá um 

conjunto de normas e orientações programáticas. Parte das normas a implementar 

constituirão condicionantes ao uso e ocupação dos solos.  

No território do concelho de Palmela estão identificadas zonas abrangidas pela Rede 

Natura 2000, situadas, essencialmente, no Parque Natural da Arrábida e na freguesia de 

Marateca. 

Para além da informação constante do Edital publicitado pela Autarquia, a pedido do 

Instituto de Conservação da Natureza, que se anexa, poderão ser dadas as seguintes 

informações complementares: 

- A Câmara Municipal está a acompanhar, através do Departamento de 

Planeamento e do Gabinete de Ambiente, este processo deste o seu início, tendo 

apresentado alguns pareceres e formulado algumas recomendações; 

- No próximo dia 8 de Março realizar-se-á em Palmela uma reunião com todos os 

municípios da Península de Setúbal e outros de distritos adjacentes, dinamizada 

pela AFLOP’s, para debater este assunto e tentar concertar posições; 

- Embora não seja exigido à Autarquia pelo ICN, ir-se-á procurar auxiliar os 

munícipes na consulta dos elementos disponíveis (que são, na sua maioria, muito 

técnicos e extensos – o documento base tem cerca de 800 páginas), 

nomeadamente através da disponibilização nos locais de consulta de uma versão 

simplificada do Plano. 
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 INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

 1. Comissão de Protecção de Crianças e Jovens: 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que, há cerca de 15 dias, foi alertado para 

uma situação,i tida como exemplo negativo, relacionada com a Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens de Palmela.  

Muito embora estivesse fora do concelho, tentou colher informação sobre o assunto, 

numa tentativa de procurar perceber o que tinha acontecido,  sendo que sempre possuiu 

reservas que tais acontecimentos possam corresponder à verdade. 

Tendo em conta a notícia que circulou e envolveu a Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens de Palmela gostava de ser convenientemente esclarecido acerca do 

assunto.      

 

 2. Limpeza de áreas florestais / Limpeza de resíduos: 

 O Sr. Vereador Octávio Machado constatou a limpeza, efectuada pelos serviços 

camarários, de depósitos clandestinos de resíduos em áreas florestais. 

 É do seu conhecimento que a Câmara Municipal efectua anualmente limpezas desta  

natureza. 

 Sugere que a Autarquia desenvolva campanhas de informação e sensibilização na 

tentativa de demover os que efectuam depósitos de resíduos clandestinos. 

 Estes monos contribuem não só para uma má imagem do concelho de Palmela, 

como também, contribuem para a propagação dos fogos no período do Verão. 

 A grande maioria dos detritos depositados são provenientes de actividades que não 

têm origem no concelho de Palmela. 

Reconhece o esforço feito pela Câmara Municipal, mas também  tema opinião que a 

acção da Autarquia é insuficiente para evitar os constantes depósitos de resíduos, que 

originam um dispêndio avultado de verbas anualmente. 

Solicita a intervenção da comunicação social presente, que também pode 

sensibilizaras pessoas para resolução dum problema que aflige todos. 

 

 INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

 Terreno destinado à nova Extensão de Saúde de Pinhal Novo: 

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

 O assunto que apresenta refere-se ao terreno destinado à nova Extensão de Saúde 

do Pinhal Novo. 

 Desde finais dos anos 90 há uma placa assinalando um terreno no Pinhal Novo e 

que refere o seguinte: “cedido pela C.M.P. para construção de uma nova Extensão de 
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Saúde de Palmela na freguesia de Pinhal Novo aguarda-se decisão da Administração 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo”. 

 De acordo com actual informação da A.R.S. (Administração Regional de Saúde) este 

terreno não está efectivamente em condições de se poder começar a construir. 

 A sua pergunta concreta é: 

- Qual é o ponto de situação em relação à tramitação legal do terreno para posse da 

Câmara, de modo a que o mesmo possa ser anexo ao projecto da nova Extensão 

de Saúde do Pinhal Novo? 

 E a questão por si colocada tem claramente a ver com o seguinte: 

- Está em curso uma redefinição de PIDDAC (Programa de Investimentos e 

Despesas de Desenvolvimento da Administração Central). A indicação da A.R.S. é 

a de que essa mesma redefinição teria ficado um pouco aquém do que se poderia 

eventualmente prever, atendendo ao facto do terreno não ter passado ainda para 

posse da C.M.P. 

Como esta não é a informação que detém e, constata há muitos anos, a existência 

da placa no terreno, pretende ver a sua questão convenientemente esclarecida. 

 

 INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

 1. Plano Sectorial da Rede Natura 2000: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto cumprimenta os presentes. 

Relativamente à informação prestada pela Sr.ª. Presidente sobre o período de 

discussão pública do Plano Sectorial da Rede Natura 2000, o Sr. Vereador José Braz 

Pinto opina deverem ser consideradas no referido Plano a zona de Águas de Moura e a 

abrangida pelo P.N.A. (Parque Natural da Arrábida). 

 Alerta para a existência de um sucateiro, na proximidade dos arrozais, em Águas de 

Moura que, eventualmente, contribuirá para a degradação da área em causa e, no 

passado, também funcionou um areeiro que destruiu parcialmente a zona. 

 

 2. Sede Columbófila de Pinhal Novo: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que foi surpreendido por uma notícia 

publicada na imprensa em 21 de Fevereiro, a propósito da demolição da sede Columbófila 

de Pinhal Novo. 

 A notícia menciona que o a firma Epiménio & Borreicho tem na sua posse uma 

licença de demolição emitida pela Câmara Municipal e  a Sociedade Columbófila está a 

constituir um processo de uso capião, pelo que a empresa não tem licença para demolir a 

sua sede. 
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 A notícia refere ainda uma decisão do Tribunal de Relação, assim como o facto de a 

licença de demolição emitida pela Câmara ter caducado. 

A finalizar a notícia refere que a demolição foi levada a cabo sem qualquer licença 

emitida pela Autarquia de Palmela e, como tal, já foi levantado um auto de notícia. 

 Gostava de ser elucidado acerca deste processo, nomeadamente: 

- Há ou não uma licença de demolição emitida pela C.M.P.? 

- Se existe licença de demolição como é que esta se compatibiliza com um processo 

de uso capião em curso? 

- Está em condições de ser considerado legal o uso capião? 

- Como se compagina a notícia publicada na comunicação social com a proposta 

constante na Ordem do Dia desta reunião de Câmara a propor a atribuição de um 

subsídio para pagamento do aluguer da sede? 

 

 3. Instalação de contadores de água: 

 Em relação à necessidade da rápida instalação de contadores de água e cobrança 

de consumos, o Sr. Vereador José Braz Pinto refere que, em conversa tida com o Sr. 

Vereador José Charneira foi informado que, a C.M.P. detém um contrato com uma 

empresa ou entidade individual , por existir a necessidade de efectuar uma rápida 

cobrança dos consumos de água (conforme justificação do Sr. Vereador José Charneira). 

 Foi alertado para a situação de existirem utentes com quatro recibos em atraso, 

atendendo a que os recibos são bimensais, equivale a um atraso de pagamento de oito 

meses sem que lhes tenha sido efectuado o corte do abastecimento de água.  

 É efectivamente exagerado que a Câmara Municipal não tome diligências para com 

os consumidores que detêm um atraso de pagamento equivalente a oito meses.  

 

 INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA: 

 Informações (1.) e (2.): 

 1. Empreitada de “Execução de emissários de Drenagem de Águas Residuais 

Pluviais Provenientes da Rua António José Marques e da Rua Manuel Martins Pitorra 

– Quinta do Anjo: 

O Sr. Vereador José Charneira informa que a empreitada acima mencionada foi 

recentemente adjudicada, mediante concurso limitado, pelo valor de 93.169,00 euros, com 

um prazo de execução  de 60 dias. 

O objectivo da execução desta obra é o de encaminhar as águas pluviais, através de 

uma conduta com cerca de 1 Km, desde o entroncamento da Rua António José Marques 

com a Rua Manuel Martins Pitorra, até à passagem hidráulica existente na A2. 
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 2. Instalação da Agência Local de Energia em Palmela: 

 O Sr. Vereador José Charneira dá conhecimento aos presentes que se deslocou, 

em 7 de Fevereiro, juntamente com o Sr. António Pombinho, Assessor da Sr.ª. Presidente, 

a Bruxelas, a convite da Comissão Europeia, a propósito da Agência Local de Energia em 

Palmela.  

A Comissão Europeia está preocupada com os consumos de energia na Europa e 

lança o desafio da procura de alternativas para os próximos anos. 

A Câmara Municipal de Palmela, conjuntamente com a Câmara Municipal de Setúbal 

e com a Câmara Municipal de Sesimbra (aguardando-se a aceitação do convite por parte 

desta Auatquia) e com mais parceiros: o FIAPAL, a ECODECO, a CDR – Cooperação de 

Desenvolvimento Regional, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova 

de Lisboa decidiu constituir uma Agência Local de Energia. 

A este respeito foi aceite a candidatura apresentada à Comissão Europeia, e na 

sequência dessa aceitação, foram convocados para a reunião que teve lugar em 7 de 

Fevereiro. 

Informa que vão surgir na Europa mais 24 Agências de Energia, sendo que já 

existem em Portugal algumas Agências desta natureza. Das candidaturas efectuadas 

neste período, e para Portugal, esta foi a única considerada. 

Realça o seguinte aspecto: anteriormente cada Agência desenvolvia um contacto 

directo com a comunidade e actualmente as Agências têm de funcionar em rede, sendo 

que esta Agência ficará ligada a duas Agências Locais de Energia em Itália. 

 Uma outra obrigatoriedade é o do  Presidente da Agência ter de ser um eleito local 

com o objectivo de envolver a comunidade. A Comissão Europeia considera que a 

entidade pública pode gerir tão bem como a entidade privada, portanto, sim às parcerias 

público-privadas, mas com obrigatoriedade de uma chefia pública. 

 Na sequência destes desenvolvimentos foi efectuada uma reunião com os chamados 

sócios promotores. 

Estão em vias de ser apresentados os estatutos da empresa à Câmara Municipal 

para aprovação, sendo que primeiramente e durante a próxima semana, os mesmos serão 

remetidos à Comissão Europeia para prévia aprovação desta entidade. 

Posteriormente a estas acções passar-se-á à formalização da Agência. 

Está prevista a marcação de uma segunda reunião com os parceiros envolvidos para 

Junho ou Julho próximos, sendo que, até essa altura, tem de estar constituída a 

Comissão. Esta Comissão contará, durante três anos, com o apoio comunitário e após 

esse período terá de ser auto-suficiente. 

O objectivo / compromisso desta Agência é o de desenvolver estudos, projectos, 

iniciativas que conduzam os cidadãos em geral (inclusive crianças) a reduzir custos 
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energéticos, como também criar projectos com recurso ao uso de energias alternativas. 

Daí ser importante a parceria com a Universidade. 

A Comissão Europeia garante uma comparticipação de 50% para o projecto da 

Agência Local de Energia. 

 

INTERVENÇÃO DA SR.ª. VEREADORA ADÍLIA CANDEIAS: 

1. Carta Educativa de Palmela: 

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias informa que, em 16 de Fevereiro, iniciou-se a 

apresentação pública da Carta Educativa de Palmela. 

Neste âmbito nos dias 16 e 17 de Fevereiro decorreram reuniões, sendo: 

- Uma com o Conselho Municipal de Educação, alargada aos Conselhos Executivos 

das Escolas e aos Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia; 

- Uma com todos os professores e pais interessados, assim como alunos e 

associações de estudantes; 

- Uma com os Técnicos da Câmara Municipal com vista ao aprofundamento do 

conhecimento técnico, por forma a deter-se uma opinião mais qualificada dos 

documentos em discussão; 

- Uma pública.  

A consulta pública da Carta Educativa de Palmela vigora até 8 de Março e os 

documentos estão patentes, para consulta, na Biblioteca de Palmela e nos quatro Pólos de 

Bibliotecas do Concelho, nas sedes dos Agrupamentos de Escolas, nos dois Conselhos 

Executivos das Escolas Secundárias e na Internet. 

Está agendada nova reunião do Conselho Municipal de Educação para 14 de Março, 

perspectivando-se a conclusão do processo até ao próximo mês de Abril, com a finalidade 

de apresentar candidatura ao Quadro Especial de Apoio destinado à construção do 

Parque Escolar. 

 

2. 1.º Certame Internacional de Percussão: 

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias informa igualmente que, no passado dia 4 de 

Fevereiro, o prestigiado grupo Bardoada – Grupo do Sarrafo, a convite da Associacion de 

Vezinos do Bairro de Santa Maria, participou no 1.º Certame Internacional de Percussão 

da Cidade de Badajoz. 

Para além do Grupo Bardoada estiveram a concurso oito agrupamentos 

representativos da área da percussão de Portugal e Espanha. 

Coube ao Grupo Bardoada o mérito do 1.º Prémio neste certame internacional, 

agraciados com um tambor de ouro e o prémio pecuniário de 2.500 euros. 
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Por tão honrosa representação do Concelho de Palmela e da Cultura Popular 

Portuguesa saúda uma das mais prestigiadas associações do Concelho de Palmela e 

expressa o profundo agradecimento da Câmara Municipal de Palmela pela forma honrosa 

como os seus representantes se referiram à Autarquia de Palmela, bem como aos 

promotores do Certame que publicitaram tal notícia. 

A Câmara de Palmela acredita, como sempre acreditou, no inestimável valor do 

movimento associativo e na forma como dignifica, promove e representa o Concelho de 

Palmela e esta Região. 

 

Em relação às questões colocadas pelos Srs. Vereadores Octávio Machado, 

José Carlos de Sousa e José Braz Pinto foram dadas as seguintes respostas: 

 Ponto n.º. 2 do Sr. Vereador José Braz Pinto - Sede Columbófila de Pinhal 

Novo -. O Sr. Vereador José Charneira faz a exposição do processo nos seguintes 

termos: 

- Em tempos a Sociedade Epiménio & Borreicho apresentou à Câmara Municipal um 

projecto para construir no terreno em causa, fazendo prova da propriedade do 

terreno. O projecto foi apreciado e aprovado pelos serviços camarários; 

- Na sequência dessa aprovação, a referida empresa veio pedir autorização para 

proceder à demolição das construções lá existentes, com excepção da sede do 

Clube assumido em termos de projecto para recuperação; 

-  Seguidamente foi emitida a licença de demolição pela C.M.P. Quando estavam 

para se iniciar as obras de demolição, a Columbófila de Pinhal Novo vem alertar 

para o facto de ser proprietária de um artigo no referido terreno, que lhes atribuía a 

posse e encetaram uma providência cautelar em Tribunal; 

- A C.M.P. foi notificada da providência cautelar interposta e notificou a Sociedade 

Epiménio & Borreicho para não proceder à demolição daquela parte; 

- A decisão do Tribunal de Setúbal foi a de considerar válida a providência cautelar 

interposta pela Columbófila (estando esta entidade a tratar do uso capião); 

- Atendendo a esta decisão, a Sociedade Epiménio & Borreicho recorreu para o 

Tribunal da Relação de Évora que veio a pronunciar-se: não considerar válida a 

providência cautelar. Desta decisão foi dado conhecimento à C.M.P.; 

- Entretanto o prazo da licença de demolição não tinha ainda expirado, o que, nos 

termos da legislação e de acordo com a interpretação dos juristas da Câmara 

Municipal é o de reiniciar a contagem do prazo da licença de demolição (sendo que 

faltavam poucos dias para termo do prazo); 

- Sucede que a Sociedade Epiménio & Borreicho deixou expirar esse prazo e 

procedeu à demolição uns dias depois; 



Acta nº. 4/2006 

Reunião de 22 de Fevereiro de 2006 

 9

- A fiscalização deslocava-se ao local com regularidade na sequência de 

informações que iam sendo transmitidas pela Columbófila, até que um dia, os 

funcionários da Autarquia assistiram à demolição e elaboraram o respectivo auto 

de notícia, uma vez que a interpretação da lei pressupõe já ter terminado o prazo 

para a demolição; 

- Em sequência da análise realizada ao processo pelos Serviços Jurídicos da 

Autarquia oficiou-se a Columbófila para informar se colocou em Tribunal algum 

processo relacionado com a posse do terreno (e em caso afirmativo para que 

preste prova desse facto), porque se não tomaram esta medida, a certidão 

apresentada pela Sociedade Epiménio & Borreicho é válida; 

 • Assim: 

- Caso a Columbófila faça prova da acção colocada por si em Tribunal, reivindicando 

a posse de um artigo no mencionado terreno volta a subsistir a dúvida sobre a 

posse e terá de ser o Tribunal a decidir; 

- Caso a Columbófila não faça prova de ter interposto a referida acção em Tribunal, 

então a certidão apresentada é prova suficiente que a Sociedade Epiménio & 

Borreicho é proprietária do terreno. 

 

 Ponto n.º. 3 do Sr. Vereador José Braz Pinto - Instalação de contadores de 

água - . O Sr. Vereador José Charneira refere que a Câmara tem de facto 

contratualizado com várias empresas a colocação de contadores de água, assim como a 

execução de ramais de água, sendo que os serviços da Câmara também procedem à 

execução desses trabalhos. 

Esclarece que os contratos celebrados não abrangem a cobrança do consumo de 

água. 

Relativamente à cobrança do consumo de água estão a ser tomadas medidas para 

os cortes serem realizados num mais curto espaço de tempo, o que deverá estar em 

condições de acontecer muito brevemente.      

 

 Ponto n.º. 2 do Sr. Vereador Octávio Machado – Limpeza de resíduos -. O Sr. 

Vereador José Charneira refere que de facto a Câmara despende anualmente dezenas 

de milhares de euros na remoção de resíduos. 

Está em curso a elaboração de um Regulamento sobre esta matéria que deverá ser 

submetido a discussão pública. 

Neste documento vão constar penalizações para os donos dos terrenos onde 

ocorram os despejos de resíduos / entulhos. 
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Pretende-se com esta medida obrigar os proprietários a vedar os terrenos, o que vai 

impossibilitar a colocação de entulhos. 

A Autarquia também tem levado à prática um trabalho de apelo ao civismo da 

população escolar e da população em geral para a não deposição de entulhos com vista 

ao bem estar geral.  

Há ainda problemas de outra ordem, por exemplo: 

- No ano transacto, foi emitida uma directiva pelo Instituto de Resíduos a negar à 

Amarsul (empresa de tratamento de resíduos) o recebimento de resíduos 

industriais banais, sendo que não foi apontada uma solução alternativa. Entretanto, 

a Amarsul, conseguiu uma prorrogação da licença para continuar a receber esses 

depósitos, situação que a expirar, acarretará num problema acrescido: onde vão 

ser despejados estes resíduos? 

- Também já não é permitido à Amarsul receber resíduos provenientes das 

demolições das construções. Com permissão para recolha destes resíduos só 

existem dois aterros no País. O problema põe-se: onde é que as pequenas 

empresas vão despejar estes resíduos? 

Esta é uma matéria da preocupação da Câmara Municipal, sendo que está 

fortemente apostada na procura da modificação dos comportamentos. 

 

 Ponto n.º. 1 do Sr. Vereador Octávio Machado – Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens - . A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias nega como verdadeira a notícia 

publicada na comunicação social, ou seja, não existe nota de, em alguma ocasião, um 

técnico  ter necessidade de ausentar-se para um domicílio e não puder fazê-lo. 

A pedido da Câmara Municipal realizou-se uma reunião com a Sr.ª. Directora do 

Centro Regional de Segurança Social e, nessa sequência está agendada para amanhã 

mais uma reunião que contará com a presença das Instituições que fazem parte da 

Comissão Restrita da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens para debater o 

funcionamento da mesma, com o objectivo de assegurar à Comissão condições para fazer 

mais e melhor.  

 

 Ponto n.º. 2 do Sr. Vereador José Braz Pinto – Sede Columbófila de Pinhal 

Novo - . A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias esclarece que o subsídio contemplado numa 

proposta a ser aprovada nesta reunião à Columbófila se reporta à comparticipação da 

Câmara Municipal numa renda para a sede social desta. 

 

 Ponto único do Sr. Vereador José Carlos de Sousa – Terreno destinado à 

nova Extensão de Saúde de Pinhal Novo - . A Sr.ª. Presidente refere que este terreno 

Eliminado: Com o consentimento 
da Sr.ª. Presidente da Câmara foi 
solicitada uma reunião à Sr.ª. 
Coordenadora do Centro Regional 
de Segurança Social (agendada 
para amanhã) e que

Eliminado:  e cujo

Eliminado: é 

Eliminado: o de a

Eliminado: poder 
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veio à posse do Município por via de uma operação de loteamento e integra o domínio 

público municipal.  

Não conhece nenhuma irregularidade a este processo para que a construção da 

nova Extensão de Saúde possa não ter ainda acontecido. 

A decisão da Câmara Municipal sobre a afectação ou cedências de terreno a 

outra(s) Instituição(ões) só acontecerá quando for deliberada a construção pela entidade 

com responsabilidade na matéria, ou seja: é preciso haver a manifestação da intenção de 

construção para, nessa sequência, a Câmara diligenciar a cedência. 

Actualmente os protocolos celebrados entre a C.M.P. e organismos competentes 

têm de mencionar o prazo de construção dos equipamentos. 

 

ESCLARECIMENTO DA SR.ª. PRESIDENTE RELATIVO A UM ARTIGO 

PUBLICADO NUM ÓRGÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: 

A Sr.ª. Presidente refere-se a uma publicação no jornal “Primeira Página”, de 17 de 

Fevereiro, em que o Sr. Vereador José Braz Pinto assina um artigo de opinião que dá pelo 

título “gato escondido com o rabo de fora”. 

 Atendendo à importância do tema tratado (protocolos de delegação de 

competências com as Juntas de Freguesia) introduz os seguintes esclarecimentos: 

1. Sobre este assunto e as afirmações que proferiu durante a campanha 

eleitoral firmou uma resposta a um Membro da Assembleia Municipal de 

Palmela eleito pelo P.S. (não vai repetir o que disse); 

2. Se a Junta de Freguesia de Palmela decidiu introduzir no seu Plano de 

Actividades e Orçamento uma determinada verba respeitante aos protocolos 

de delegação de competências fê-lo de acordo com a sua inteira visão e 

total responsabilidade; 

3. Os planos de actividades e orçamentos são documentos previsionais e 

considera perfeitamente possível a previsão pela Junta de Freguesia de 

verbas numa determinada rubrica orçamental referente a uma acção que 

sabe estar em curso na Câmara Municipal (não está com esta intervenção a 

julgar a acção daquela Autarquia); 

4. Deve ficar claro que, nesta data, a C.M.P. não deliberou a minuta dos 

protocolos de delegação de competências e, se porventura, da sua parte 

houvesse algum acordo prévio estabelecido com alguma Junta de 

Freguesia, incorreria na prática de um acto nulo. 

Não tem rigorosamente nenhum interesse em praticar actos nulos; 

5. A única questão simples e objectiva sobre este tema é: os protocolos de 

delegação de competências estão em discussão ao nível técnico e, nenhum 
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Eleito do Executivo da Câmara Municipal reuniu com Presidentes ou 

Executivos das Juntas de Freguesia envolvidas, para tratar do que quer que 

fosse relacionado com os protocolos; 

6. Em curso está a primeira abordagem técnica entre a Técnica responsável 

pelo GAFOL (Gabinete de Apoio às Freguesias Locais) e os serviços 

camarários para aferição de aspectos concretos das matérias a tratar. 

Posteriormente haverá lugar às reuniões de ordem política e, naturalmente, 

à decisão final: a deliberação tomada pela Câmara Municipal e Assembleia 

Municipal; 

7. Quaisquer considerandos de outra ordem não contribuem para clarificar o 

processo em concreto nem a função que cada um desempenha. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que o artigo publicado no jornal é uma 

crítica à actuação da Junta de Freguesia envolvida. 

Não restam dúvidas quanto à coincidência de a Junta de Freguesia surgir com a 

reivindicação de determinadas acções respeitantes aos protocolos de  delegação de 

competências e de, na campanha eleitoral autárquica, ter sido ventilado num órgão de 

comunicação social, a afirmação da Sr.ª. Presidente da Câmara da possibilidade de a 

Junta de Freguesia vir a ter protocolados mais intervenções, caso houvesse a eleição da 

C.D.U. em determinada Junta de Freguesia. 

Devido a esta “coincidência esquisita” atribuiu ao artigo o título “gato escondido com 

o rabo de fora”, porque o certo é que há coincidências extremamente incompreensíveis. 

Ressalta que estes protocolos abrangem a transferência de responsabilidades em 

matéria de atribuição de competências e não são as transferências de verbas que estão 

em causa. Certamente que cumulativamente à transferência de responsabilidades são 

transferidos os meios para o exercício das mesmas. 

Opina que a referida Junta de Freguesia não detém qualquer legalidade de prever 

verbas para serviços / acções que resultam dos protocolos que ainda nem sequer foram 

celebrados, esta é a questão que o P.S. aponta como irregularidade. Formula este 

procedimento como comparação do que seria se o Governo em exercício inserisse 

projectos de um Quadro Comunitário que nem sequer foi ainda aprovado.  

O artigo publicado no jornal visa a coincidência da acção tida pela Junta de 

Freguesia com considerações que foram firmadas durante a última campanha eleitoral 

para as Autarquias Locais e, visa também, que, enquanto os protocolos não estiverem 

aprovados pelos órgãos competentes a Junta de Freguesia não pode estar a fazer 

previsões no âmbito dos referidos protocolos. 

A Sr.ª. Presidente sugere ao Sr. Vereador José Braz Pinto que reserve os seus 

comentários sobre a Junta de Freguesia em sede mais adequada para o efeito. 
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Em relação à expressão utilizada da “coincidência esquisita” não consegue perceber 

onde está a “coincidência” nem o que é “esquisito”. 

Deve ser considerada “coincidência” que no contexto de um concelho em que quatro 

Juntas de Freguesia têm protocolos que abarcam um conjunto de competências e que, 

uma quinta Junta de Freguesia, ainda por cima eleita pela primeira vez, possua a 

expectativa de vir a deter determinadas competências. Não crê poder esse facto ser 

considerado uma coincidência. 

Quanto ao facto da avaliação que teceu, enquanto eleita e representando uma  

determinada força política sobre o desempenho de outras forças políticas no concelho, 

também não considera que possa tal comentário  ser considerado irregular em 

democracia. 

Não é irregular o seu comentário de esperar que uma Junta de Freguesia faça mais 

e melhor. 

Como já anteriormente referiu: não foi encetada com a Junta de Freguesia de 

Palmela nem com qualquer outra Junta de Freguesia do concelho nenhuma abordagem 

política aos protocolos de delegação de competências com as respectivas Autarquias 

Locais. 

Não percebe qual é o facto político que o Sr. Vereador José Braz Pinto está a querer 

criar com esta situação. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que não está a criar nenhum facto político. 

O facto político foi criado exactamente pelas “coincidências” como já explanou, porque o 

anterior Executivo da Junta de Freguesia reclamou mais competências em matéria de 

protocolos de delegação e não conseguiu celebrar as competências que reivindicava e, 

actualmente, a força política vencedora das últimas eleições, está já antecipadamente, 

sem os protocolos aprovados pelos órgãos competentes, a prever acções neste âmbito? 

A Sr.ª. Presidente refere que vai interromper o Sr. Vereador José Braz Pinto sobre 

este assunto. 

Aconselha os Srs. Munícipes a ler o artigo e as considerações que o Sr. Vereador 

José Braz Pinto, em plena democracia e na posse dos seus direitos faz, 

proferindoafirmações e levantar suspeições que estranha em política, concretamente na 

política em que está habituada a mover-se, mas esta postura é naturalmente uma opção 

sua. 

A atitude do Sr. Vereador José Braz Pinto só pode significar uma questão de estilo e 

para se conhecer melhor o estilo aconselha a leitura do artigo “gato escondido com o rabo 

de fora”. 
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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 26.01.2006 a 03.02.2006. 

 

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

período de 06.02.2006 a 15.02.2006. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

3. 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 3, dos processos despachados pelo Sr. Vereador José Charneira, no 

período de 27.01.2006 a 17.02.2006. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

no período compreendido entre os dias 01.02.2006 e 21.02.2006, no valor de €  

1.096.226,49 (um milhão noventa e seis mil duzentos e vinte seis euros e quarenta e nove 

cêntimos). 

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

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

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

4.098.336,96 (quatro milhões noventa e oito mil trezentos e trinta e seis euros e noventa e 

seis cêntimos), dos quais: 
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 • Dotações Orçamentais – € 3.046.396,53 (três milhões quarenta e seis mil 

trezentos e noventa e seis euros e cinquenta e três cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.051.940,43 (um milhão cinquenta e um mil 

novecentos e quarenta euros e quarenta e três cêntimos). 

    

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTA 

 

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

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

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

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

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

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

executivo. 

A Sr.ª. Presidente refere que nem todas as alterações propostas pelo Sr. Vereador 

José Braz Pinto foram consideradas. 

• Submetida a votação a ACTA n.º. 03/2006, da reunião ordinária de 

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

 

II – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E TURISMO 

 

 DIVISÃO DE TURISMO:  

 

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

 

 Subsídios: 

 

 PROPOSTA N.º. 1/DDET-DT/04-2006: 

 ASSUNTO: 44.ª. Edição da Festa das Vindimas: 

 REQUERENTE: Associação das Festas de Palmela: 

 

 «A Associação das Festas de Palmela organiza este ano a 44.ª. edição consecutiva 

da Festa das Vindimas, que terá lugar de 31 de Agosto a 5 de Setembro de 2006. 
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 A Festa das Vindimas é o certame dedicado ao vinho, com maior representatividade 

do concelho de Palmela, que tenta conciliar aspectos de natureza cultural, desportiva e 

recreativa, num programa cheio de atractivos, que faz com que venham a Palmela 

milhares de visitantes. Deste programa poderão ser salientados alguns momentos mais 

emblemáticos, tais como: a Pisa da Uva e a Benção do Mosto, o Cortejo dos 

Camponeses, o Cortejo das Vindimas e o Simulacro de Incêndio do Castelo. 

 Para que estes seis dias de festa possam ser vividos com a dignidade que este 

certame merece, durante todo o ano algumas dezenas de pessoas trabalham para que 

este momento, que acarreta necessariamente despesas bastante elevadas, possa ser 

uma realidade. 

 Face ao exposto, e de forma a fazer face às despesas inerentes à organização de 

um evento desta natureza, propõe-se, 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/2002, de 11 de Janeiro, a 

atribuição de um subsídio à Associação das Festas de Palmela no valor de 50.000,00 € 

(cinquenta mil euros). Este subsídio deverá ser repartido em duas tranches no valor de 

17.000,00 € (dezassete mil euros) e de 33.000,00 € (trinta e três mil euros), 

respectivamente, devendo a primeira ser disponibilizada de imediato, de forma a 

solucionar algumas situações financeiras urgentes e a outra no início do mês de Julho.» 

 

 Sobre esta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa solicita os seguintes esclarecimentos: 

- Concretamente a que se refere a disponibilização imediata de uma primeira 

tranche para “solucionar algumas situações financeiras urgentes” mencionada no 

texto da proposta. Existem dívidas por liquidar? A que necessidades urgentes 

alude a proposta? 

-  Qual é o orçamento global da Festa das Vindimas e a percentagem de 

comparticipação directa da C.M.P. nas mesmas. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa tece o reparo relativamente ao espaço em 

que a Festa das Vindimas decorre e à necessidade de se encontrar um terreno alternativo 

para realização das mesmas. 

Opina que, de modo a possibilitar-se a arrecadação de mais rendimentos, a festa 

teria de estar estruturada noutros moldes que lhe dessem a opção de conter outro tipo de 

equipamentos. 

 O Sr. Vereador Octávio Machado sugere a concretização de uma reflexão / debate 

para se decidir o que se pretende para a Festa das Vindimas, desde o espaço em que a 

mesma se realiza aos equipamentos / pavilhões que a constituem. 
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É necessário decidir se se quer a Festa das Vindimas ou a Feira das Vindimas, 

porque são duas componentes completamente diferentes. 

Actualmente a Festa das Vindimas tem mais de feira do que de festa, não tem a 

dimensão nem a promoção que seria desejável para um certame desta natureza. 

É de opinião que se poderia ter a Festa com todos os pressupostos dos que a 

criaram há muitos anos: a promoção da vinha e do vinho. 

Finaliza com o os votos de a Comissão da Festa das Vindimas empossada tenha 

imaginação e criatividade suficientes para perceber o quão importante é para esta região a 

realização da Festa das Vindimas. 

 A Sr.ª. Presidente  dá a palavra à Directora do Departamento de Desenvolvimento 

Económico e Turismo para informar sobre as verbas apresentadas pela Comissão de 

Festa das Vindimas relativas ao ano de 2005 (sendo: a receita de 251.700 euros e a 

despesa de 233.878 euros). 

 Em relação à questão concreta colocada pelo Sr. Vereador José Braz Pinto sobre o 

adiantamento da verba, a Sr.ª. Presidente explicita que a primeira tranche do subsídio 

destina-se à necessidade da Comissão de Festas começar a contratar, o mais cedo 

possível, programas / espectáculos e iniciativas várias. 

 Considera de vital importância todas as festas do concelho, tanto para as 

comunidades em que se inserem como para os visitantes. No entanto, defende que nos 

dias em que acontecem não podem destruir o património que existe, nem os espaços que 

são mantidos durante um ano inteiro.  

 Em diversas ocasiões tem expressado a necessidade de se encontrarem espaços 

alternativos para realização das festas. Quando se iniciar a obra de requalificação do 

Largo de São João, em Palmela, não haverá condições para instalar a Festa das Vindimas 

no local.  

 Já tem lançado o desafio (mas tem sempre encontrado resistência por parte das 

comissões organizadoras) de as festas se realizaram fora dos espaços centrais em que 

ocorrem. 

 Ainda assim não crê que a localização das festas possa ser razão fundamental para 

a não constituição de outras fontes de financiamento. 

 Há uma generalidade de questões que podem ser repensadas, como exemplo: os 

espectáculos e iniciativas que não são cobradas, porque a atitude geral é a de financiar a 

festa em toda a sua dimensão. 

 Salienta que o subsídio a atribuir à Festa das Vindimas este ano é de 50.000 euros, 

quando no ano de 2005, a verba atribuída foi de 83.000 euros. 
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O subsídio atribuído este ano representa -uma quebra muito significativa, mas este 

decréscimo é absolutamente indispensável. É efectivamente necessário encontrar fontes 

de receitas alternativas. 

 Não considera correcto que para a efectivação das festas muitas pessoas vivam dias 

muito violentos com imenso ruído e dificuldade de entrar em casa.  

 É preciso encontrar o equilíbrio entre a realização das festas e o bem estar das 

pessoas que vivem nos locais. 

 

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

minuta.  

 

 PROPOSTA N.º. 2/DDET-DT/04-2006: 

 ASSUNTO: 13.ª. Semana Internacional de Golfe da Costa Azul: 

 REQUERENTE: Região de Turismo de Setúbal – Costa Azul: 

 

 «A Semana Internacional de Golfe da Costa Azul está a realizar este ano, de 19 a 25 

de Fevereiro, a sua 13.ª. edição consecutiva, com iniciativas como provas do torneio e 

visitas de delegações de jornalistas, nos campos de Golfe da Costa Azul, incluindo o 

Campo de Golfe do Montado, no concelho de Palmela. 

 Este é um certame que conta com a presença de dezenas de jogadores e jornalistas 

a nível nacional e internacional que promovem e divulgam o nome de Portugal como 

destino turístico além-fronteiras, o que contribui de alguma forma para que Portugal tenha 

sido distinguido pelo segundo ano como “Melhor Destino de Golfe do Mundo”. 

 Esta prova atrai à região, de uma forma directa algumas dezenas de jogadores, 

jornalistas assim como acompanhantes e visitantes, que contribuem significativamente 

para o aumento do fluxo turístico da região. 

 Face ao exposto, e de forma a fazer face às despesas inerentes à organização de 

um evento desta natureza, propõe-se, 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/2002, de 11 de Janeiro, a 

atribuição de um subsídio à Região de Turismo de Setúbal – Costa Azul, no valor de 

1.500,00 € (mil e quinhentos euros).» 

 

 Em relação à proposta antes mencionada intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto menciona que o golfe é um desporto de elite e 

nunca um desporto de massas e nem sequer tem a possibilidade de ser generalizado às 

populações. 
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 Este desporto foi implementado na Europa e em Portugal concretamente com o 

objectivo de angariar turismo. 

 O golfe tem fortes implicações ambientais, desde a necessidade abundante de água 

(apesar das novas técnicas de impermeabilização do subsolo consume elevadas 

quantidades de água) à presença de nitratos no terreno. 

 Embora o texto da proposta reporte Portugal como “Melhor Destino de Golfe do 

Mundo” nutre algumas reservas. Na realidade há países com uma capacidade geométrica 

muito maior que Portugal com hipótese de ter relvados permanentes sem necessidade dos 

acréscimos de despesas que em Portugal são necessários investir. Os campos de golfe 

em Portugal estão a ser feitos de forma quase artificializada. 

 Os considerandos que teceu a esta proposta relevam na perspectiva de, quando se 

atribui um subsídio para um evento desta natureza não é concerteza no intuito de estar a 

desenvolver desportos, só pode considerar que o subsídio proposto é com o objectivo de 

dar uma maior visibilidade ao concelho de Palmela e colocar Palmela na Rota do Golfe. 

 Apresenta as seguintes questões: 

- Este subsídio proposto para a Região de Turismo de Setúbal – Costa Azul é 

atribuído com base nalgum protocolo celebrado?  

- Quais são as despesas directas a que este subsídio vai fazer face? Será para 

compra de alguma taça / prémio? Destina-se ao pagamento do alojamento dos 

participantes? Qual é efectivamente o destino a dar a este subsídio? 

 O Sr. Vereador Octávio Machado questiona sobre se vai realizar-se alguma 

campanha de divulgação e promoção da região de Palmela? 

  É desejável que os participantes no torneio e acompanhantes não fiquem só a 

conhecer o Golfe do Montado, mas também lhes seja proporcionado avaliar os produtos e 

a região em si. 

 Sobre as questões colocadas a  Sr.ª. Presidente esclarece e adianta algumas 

considerações:  

- Não é possível através do orçamento da Região de Turismo – Costa Azul financiar 

este projecto pela razão de que existe uma organização que em termos 

internacionais define a distribuição dos torneios; 

- No âmbito deste evento o Golfe do Montado realiza uma programação diferente 

(este ano com a organização social de recepção aos jogadores, acompanhantes, 

comitivas, clubes, organizações e jornalistas); 

- Ainda que o golfe não seja um desporto de massas é uma actividade com 

importância no País. Este evento ocorre uma vez no ano e promove o concelho de 

Palmela e a Região em geral. 
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Em Portugal pode não haver chuva em abundância, mas o sol é outra componente 

muito importante e uma realidade no País; 

- A promoção vai ser direccionada para toda região abrangida pela Costa Azul, mas 

com especial relevo para o concelho onde a prova vai decorrer; 

- Já esteve presente em acontecimentos semelhantes e é prática comum a 

valorização dos produtos locais: vinhos, queijos,... e a promoção da visita a 

destinos da região.  

 

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

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

Sousa. 

 

III – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

 

DIVISÃO DE APOIO JURÍDICO: 

 

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

 

Processo Disciplinar n.º. 04/2005: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DAGF-DAJ/04-2006: 

 

 «1 - Por Despacho do Senhor Vereador José Manuel Charneira, datado de 30 de 

Setembro de 2005, foi mandado instaurar processo disciplinar ao funcionário, Marco 

António Afonso Alexandre, com a categoria de Cantoneiro de Limpeza, tendo sido 

nomeada como instrutora do mesmo a Dr.ª. Dora Oliveira. 

 2 – Tendo por base o Relatório Final e Proposta de Decisão do douto processo, que 

aqui se considera com integralmente reproduzida, conclui-se que a conduta do arguido 

configura infracção disciplinar por violação do dever de assiduidade, nos termos do 

disposto na alínea g), do n.º. 4 e n.º. 11, do art.º. 3.º, do Decreto-Lei n.º. 24/84, de 16 de 

Janeiro (Estatuto Disciplinar). 

 3 – À infracção verificada corresponde objectivamente nos termos da alínea h), do 

n.º. 2, do art.º. 26.º, do Estatuto Disciplinar, uma pena de aposentação compulsiva ou de 

demissão, sanções aplicáveis quando a conduta do funcionário inviabilize a relação 

funcional. No entanto, e atentas as circunstâncias do caso em concreto, concluí-se ainda, 

que a conduta do arguido integra a hipótese referida na alínea h), do n.º. 2, do art.º. 26.º, 
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do referido Estatuto, mas não inviabiliza a manutenção da relação funcional, pelo que se 

deverá aplicar uma pena de escalão inferior. 

 4 - E, que neste caso, ao abrigo do disposto no art.º. 30.º, do Estatuto Disciplinar 

admite-se sem quaisquer restrições a aplicação de uma pena disciplinar de escalão 

inferior. 

 5 – Considerando assim as conclusões do mesmo processo, e a moldura 

sancionatória abstractamente aplicável, propõe-se que seja aplicada ao arguido Marco 

António Afonso Alexandre, ao abrigo das disposições conjuntas da alínea c), do n.º. 1, do 

art.º. 11.º, alínea a), do n.º. 4, do art.º. 12.º, n.º. 1 e 2, do art.º. 24.º e art.º. 30.º, do 

Estatuto Disciplinar a PENA DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO, graduada em 60 dias de 

suspensão e no sentido de que a aplicação desta pena disciplinar possa contribuir para a 

reintegração pessoal e profissional plena do arguido e julgando que a simples ameaça de 

sanção, afastará o arguido do cometimento de novas infracções disciplinares, e 

ponderando-se ainda a favor do arguido a sua situação familiar e económica, mais se 

propõe que A EXECUÇÃO DA PENA FIQUE SUSPENSA PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) 

ANOS, nos termos do n.ºs 1 e 2, do art.º 33.º, do Estatuto Disciplinar.» 

 

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

escrutínio secreto. 

Aprovado em minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE OBRAS E APOIO À PRODUÇÃO 

 

DIVISÃO DE PROJECTOS E OBRAS PÚBLICAS: 

 

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

 

Empreitada: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DOAP-DPOP/04-2006: 

OBRA: Execução de infra-estruturas na Rua José Guilherme Ariolas – 

Cabanas: 

ASSUNTO: Adjudicação de empreitada: 

 

 «Em reunião de câmara realizada em 27.07.05, foram aprovados o projecto de 

execução e a abertura do concurso público para a realização da empreitada de “Execução 

de Infra-estruturas na Rua José Guilherme Ariolas - Cabanas”. 
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 A obra consiste na execução de pavimentação, drenagem de águas residuais 

domésticas e pluviais e melhoramentos na rede de abastecimento de água. Inclui ainda, a 

execução de colectores doméstico e pluvial na Travessa Luís de Camões. 

 Concluída a análise das propostas admitidas a concurso, pela comissão nomeada 

para o efeito e no respeito pela alínea b), do n.º. 1, do art.º. 18.º, do Decreto-Lei n.º. 

197/99, de 8 de Junho que, por força do disposto na alínea b), do n.º. 1, do art.º. 40.º, do 

mesmo diploma, se aplica à contratação de empreitadas, torna-se necessário que a 

Câmara Municipal delibere sobre a adjudicação da referida empreitada. 

 Assim, tendo em consideração o relatório final de análise de propostas, documento 

que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido: 

 • Propõe-se, nos termos da alínea q), do n.º. 1, do art.º. 64.º, da Lei n.º 169/99, de 

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

delibere: 

 1. Adjudicar a empreitada de “Execução de Infra-estruturas na Rua José Guilherme 

Ariolas – Cabanas” à firma Florindo Rodrigues Júnior & Filhos, Lda., pelo valor da sua 

proposta de 157.835,40 € (cento e cinquenta e sete mil oitocentos e trinta e cinco euros e 

quarenta cêntimos) que acrescido do valor de 7.891,77 € correspondente à taxa de IVA 

em vigor, perfaz a totalidade de 165.727,17 € (cento e sessenta e cinco mil setecentos e 

vinte e sete euros e dezassete cêntimos) e pelo prazo de execução de 90 dias; 

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

que aqui se dá por integralmente reproduzido; 

 3. Considerar o encargo da despesa no Código do Plano 3.3.1.01.030 e na Rubrica 

Orçamental 06.02/07.01.04.01.» 

 

Relativamente à proposta de adjudicação desta empreitada e da leitura atenta que 

realizou à proposta, o Sr. Vereador José Braz Pinto retira como conclusão que a obra é 

adjudicada à empresa que apresenta o valor mais baixo. 

Defende que a avaliação de uma proposta carece da análise de outros factores e a 

este respeito verifica o seguinte: 

- A empresa adjudicatária não apresenta nem refere a existência de um técnico de 

qualidade, assim como não refere os meios para o controle e ensaios; 

- Apresenta peças muito genéricas para o estaleiro; 

- O Plano de Saúde e Segurança é apresentado muito genericamente; 

- A memória descritiva e justificativa é muito sucinta. 

A proposta pode ser a mais vantajoso em termos financeiros, mas pode correr-se o 

risco de não ser a melhor opção. 
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Relativamente à adjudicação desta empreitada, o Sr. Vereador José Braz Pinto 

ressalva que os Vereadores do P.S. alertam para a necessidade de supressão das 

carências verificadas, bem como para um maior cuidado na fiscalização da obra. 

A Sr.ª. Presidente dá a palavra à Directora do Departamento de Obras e Apoio à 

Produção para que preste as necessárias explicações relativamente à proposta. 

A Sr.ª. Presidente refere considerar indispensável a fiscalização rigorosa à obra, tal 

como o Sr. Vereador José Braz Pinto muito bem sugere. 

 

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

 V.I – DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL 

 

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

 

 1 – Subsídios: 

 

 PROPOSTA N.º. 1/DCD-DAC/04-2006: 

 ASSUNTO: Programa Municipal de Apoio ao Associativismo: 

 REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

 «De acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, decorreu até 

ao passado dia 30 de Janeiro o prazo para apresentação de candidaturas aos apoios 

anuais, atribuídos pelo Município de Palmela. 

 No corrente ano, foram recebidas 41 candidaturas aos apoios à execução do Plano 

de Actividades, à Construção, Conservação e Remodelação de Instalações e à Aquisição 

de Equipamentos. 

 Na análise efectuada às candidaturas, foram tidas em consideração os critérios 

gerais e específicos, indicados nos Artigos 7.º e 8.º, do Regulamento supracitado. 

 Assim, propõe-se que a Câmara delibere a atribuição dos apoios financeiros 

seguidamente descriminados, em conformidade com o disposto na alínea b), do n.º. 4, do 

artigo 64.º, da Lei n.º. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º. 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, no valor global de € 97.100,00 (noventa e sete mil e cem euros): 
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1. Apoios financeiros à execução do Plano de Actividades no valor de € 77.500,00 

(setenta e sete mil e quinhentos euros): 

� Associação Amigos das Lagameças €    750,00 

� Associação Cultural Agualva de Cima € 2.000,00 

� Associação Cultural e Recreativa de Fernando Pó € 2.000,00 

� Associação Desenvolvimento Local “Casa Rural” €   750,00 

� Associação de Idosos de Palmela (Grupo de Teatro) €    800,00 

� Associação de Moradores Canastra, Sobral e Terrim €    750,00 

� Associação de Moradores da Cascalheira €    500,00 

� Associação de Moradores do Lau € 1.000,00 

� Casa do Benfica  €    750,00 

� Grupo Coral Ausentes do Alentejo € 1.000,00 

� Grupo Desportivo Académicos de Agualva de Cima €    500,00 

� Grupo Desportivo e Cultural Ídolos da Baixa € 1.000,00 

� Grupo Desportivo e Recreativo “Águias da Aroeira” € 2.750,00 

� Grupo Desportivo e Recreativo Airense € 2.500,00 

� Grupo Desportivo e Recreativo Leões de Cajados € 1.250,00 

� Grupo Folclórico Danças e Cânticos Olhos de Água € 3.500,00 

� Grupo Popular e Recreativo Cabanense € 2.750,00 

� PIA – Projectos de Intervenção Artística, CRL € 1.100,00 

� Pluricoop – Coop. de Consumo – Del. Pinhal Novo  €    500,00 

(Grupo Coral) 

� Rancho Fol. “Rurais” Lagoa da Palha e Arredores € 2.750,00 

� Rancho Folclórico Regional de Fernando Pó € 1.750,00 

� Rancho Folc. Regional Palhota e Venda do Alcaide € 2.750,00 

� Rancho Folclórico “Fazendeiros” das Lagameças € 2.750,00 

� Rancho Folclórico da Casa do Povo de Pinhal Novo € 2.750,00 

� Rancho Folclórico de Rio Frio € 2.000,00 

� Rancho Folclórico do Poceirão € 2.500,00 

� Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores do   

Município de  Palmela (Grupo de Teatro) €    400,00 

� Sociedade de Recreio e Desporto da Lagoinha € 1.750,00 

� Sociedade Filarmónica Humanitária € 8.000,00 

� Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros” € 8.000,00 

� Sociedade Filarmónica União Agrícola € 5.000,00 

� Sociedade de Instrução Musical € 2.000,00 

� Sociedade de Recreio e Instrução 1.º de Maio €    750,00 
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� Sociedade Rec. e Cultural do Povo do Bairro Alentejano  € 4.800,00 

� Sociedade Recreativa e Instrutiva 1.º de Janeiro € 2.000,00 

� TELA  € 1.400,00 

2. Apoios financeiros à construção, conservação e remodelação de instalações, no 

valor de € 9.500,00 (nove mil e quinhentos euros):  

� Grupo Popular e Recreativo Cabanense € 6.000,00 

� Sociedade de Recreio de Desporto da Lagoinha € 1.000,00 

� Rancho Folclórico “Os Rurais” da Lagoa da Palha € 2.500,00 

3 . Apoios financeiros à aquisição de equipamentos, no valor de € 10.100,00 (dez mil 

e cem euros): 

� Associação dos Amigos das Lagameças €    300,00 

� Associação de Idosos de Palmela €    200,00 

� Bardoada – Grupo do Sarrafo € 1.300,00 

� PIA – Projectos de Intervenção Artística, CRL €    800,00 

� Rancho Folclórico da Casa do Povo de Pinhal Novo €    500,00 

� Rancho Folclórico Regional de Fernando Pó €    300,00 

� Rancho Folclórico de Rio Frio €    300,00 

� Rancho Folclórico do Poceirão €    300,00 

� Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores do  

Município de Palmela (Grupo de Teatro) €    500,00 

� Sociedade de Recreio e Desporto da Lagoinha €    300,00 

� Sociedade de Instrução Musical € 1.300,00 

� Sociedade Filarmónica Humanitária € 1.000,00 

� Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros” € 1.000,00 

� Sociedade Filarmónica União Agrícola € 1.000,00 

� TELA  € 1.000,00.» 

 

 Acerca da proposta antes mencionada interveio o Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa e refere que, genericamente os Vereadores do P.S. estão de acordo com a 

proposta, mas pretende ser esclarecido sobre as seguintes questões: 

1.º - No âmbito dos apoios financeiros à execução do plano de actividades estão 

orçamentados nas Grandes Opções do Plano (GOP’s) 82.689 euros, sendo que 

a presente proposta somente soma nesta rubrica o valor de 77.500 euros, fica 

disponível nas GOP’s a verba de 5.189 euros;  

2.º - No item da aquisição de equipamentos estão orçamentados nas GOP’s 

10.125 euros e os subsídios propostos somam 10.100 euros, pelo que fica 

orçamentado um valor insignificante - 25 euros; 
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 Gostava de ser informado sobre o fim que se pretende dar às verbas 

remanescentes? Farão estas parte de alguma alteração orçamental ou não foram 

distribuídas por respeito a alguma contenção que esteja em curso? 

 Num pequeno à parte à proposta e, a respeito do editorial do Boletim Municipal 

subscrito pela Sr.ª. Presidente da Câmara, o  Sr. Vereador José Carlos de Sousa saúda 

a acção da Sr.ª. Presidente pela contenção de despesas relativamente à não distribuição 

para casa dos Munícipes deste documento informativo.  

 Sobre as questões colocadas pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa, a Sr.ª. 

Vereadora Adília Candeias responde que tem a ideia deque as verbas a sobrar nas 

GOP’s são superiores às que foram referenciadas.. 

 O Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo prevê que as associações / 

instituições possam candidatar-se ao apoio para projectos e / ou acções pontuais durante 

o ano inteiro, facto pelo qual é sempre necessário cativar um determinado montante nas 

GOP’s. 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa frisa que as verbas lançadas correspondem 

efectivamente às rubricas que mencionou, mas mostra-se esclarecido com a explicação 

dada pela Sr.ª. Vereadora Adília Candeias. 

 

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

minuta. 

 

 PROPOSTA N.º. 2/DCD-DAC/04-2006: 

 ASSUNTO: Carnaval de Pinhal Novo: 

 REQUERENTE: Grupo Carnavalesco Amigos de Baco: 

 

 «O Carnaval de Pinhal Novo é já uma referência no conjunto de actividades 

carnavalescas que se promovem na Península de Setúbal, atraindo milhares de pessoas à 

Vila de Pinhal Novo na Terça-feira de Carnaval. 

A cooperação de diversas entidades e Associações com o Grupo Carnavalesco 

Amigos de Baco na organização e apoio a esta actividade representa uma importante 

parceria entre os agentes associativos da Freguesia de Pinhal Novo. 

Sendo uma actividade centrada no Carnaval tem uma preparação de vários meses 

implicando um grande esforço, quer financeiro, quer de organização por parte desta 

Associação. 

 Para fazer face a estas necessidades e tendo em conta as solicitações 

apresentadas, propõe-se, em conformidade com o disposto na alínea b), do n.º. 4, artigo 

64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 
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11 de Janeiro, a atribuição ao Grupo Carnavalesco Amigos de Baco de um subsídio no 

valor de € 8.000,00 (oito mil euros), como comparticipação municipal à organização deste 

evento.» 

 

 Sobre a proposta em apreço, o Sr. Vereador José Carlos de Sousa concorda com 

o apoio despendido pela Câmara Municipal, mas refere a necessidade do uso de alguma 

contenção em termos sociais no curso carnavalesco. 

 Explicita que o corso institucional que vai na frente não pode ficar atrapalhado pelo 

corso “trapalhão”, nomeadamente com as alusões feitas a Baco, muitas vezes de forma 

pouco sensata. 

 A Sr.ª. Presidente corrobora a intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa. 

 

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

minuta. 

 

 2 – Tarifas: 

 

 PROPOSTA N.º. 3/DCD-DAC/04-2006: 

 ASSUNTO: Tarifas de ingresso em espectáculos de teatro e cinema: 

 

 «Março é habitualmente um mês com uma forte programação, resultando da 

coincidência de ser o mês em que se celebra o Dia Nacional da Juventude e 

simultaneamente de comemoração do Dia Mundial do Teatro. 

 Para a programação teatral a desenvolver no âmbito da comemoração do Dia 

Mundial do Teatro, estão previstos diversos espectáculos apresentados por companhias 

profissionais, a par da participação dos grupos de teatro de amadores do Concelho de 

Palmela. 

 A programação de cinema a desenvolver no Auditório Municipal em Pinhal Novo teve 

em consideração o público juvenil. 

Assim, propõe-se que a Câmara delibere: 

1. Aplicar, ao abrigo da alínea j), do artigo 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e de acordo com o 

Parágrafo Segundo do Artigo 1.º da Tabela Municipal de Tarifas, Preços, Reembolsos e 

Compensações, as seguintes tarifas para espectáculos de teatro: 

• 04 Março – Auditório Municipal em Pinhal Novo e 31 Março – Centro Cultural de 

Poceirão – € 2,50; 
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• 27 Março – Auditório Municipal em Pinhal Novo – € 5,00 (com 50% desconto para 

pessoas até 30 anos, inclusive ou portadores do Cartão Sénior). 

 Em todos os valores referidos está incluída a taxa de 5% de Imposto de Valor 

Acrescentado. 

2. Reduzir em 50% a tarifa normal de cinema de 2,50 € (dois euros e cinquenta 

cêntimos), com IVA incluído à taxa de 5%, prevista na alínea a), do artigo 24.º, da Tabela 

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

e cinco cêntimos) IVA incluído, a aplicar a pessoas que comprovem ter idade igual ou 

inferior a trinta anos, nas sessões de cinema de 2 de Março a 2 de Abril, no Auditório 

Municipal em Pinhal Novo, no âmbito da iniciativa “Março a Partir”.» 

 

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

minuta. 

 

 V.II – DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

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

 

 Subsídios: 

 

 PROPOSTA N.º. 1/DCD-DD/04-2006: 

 ASSUNTO: Programa Municipal de Apoio ao Associativismo: 

 REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

 «A Câmara Municipal tem concedido diversos apoios às entidades com prática 

desportiva, no âmbito da política de apoio ao Associativismo enquadrada pelo Programa 

Municipal de Desenvolvimento do Associativismo e pelo respectivo Regulamento. 

 No período previsto para apresentação de candidaturas a apoios financeiros para o 

ano de 2006, sete associações apresentaram a documentação prevista no Regulamento 

Municipal de Apoio ao Associativismo. 

 Com base na apreciação dos planos de actividades para a época desportiva de 

2006, e de acordo com os critérios gerais e específicos definidos no Regulamento 

Municipal de Apoio ao Associativismo 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 das comparticipações financeiras 

abaixo indicadas, que se destinam a apoiar a concretização dos respectivos planos de 
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actividade, as quais perfazem um total de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros) e 

correspondem ao montante total a atribuir no ano de 2006: 

• Associação Académica Pinhalnovense (S. de Pesca Desportiva)       €   750,00 

• Associação de Cavaleiros da Lagoa da Palha                                   €    250,00 

• Grupo Desportivo da Volta da Pedra                                                  € 3.000,00 

• Moto Clube de Palmela                                                     €    750,00 

• MotoClube de Pinhal Novo                                                     €    750,00 

• Sociedade Columbófila de Pinhal Novo               € 2.000,00 (1) 

(1) – Sendo 1.500,00 euros destinados ao aluguer de transportes.» 

 

 Na discussão desta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere-se à importância que as associações 

desportivas e culturais do concelho assumem nos projectos que levam à prática. 

Desenvolvem trabalhos que merecem ser relevados pela quantidade, mas igualmente pela 

qualidade. 

 O Executivo Municipal esteve presente, com enorme satisfação, no aniversário de 

uma dessas associações do concelho que merece todo o destaque: o Grupo Desportivo 

da Volta da Pedra. 

Não é demais realçar as medalhas e os títulos conquistados em Portugal, mas 

também na Europa e no Mundo, pelos desportistas do Grupo Desportivo da Volta da 

Pedra. 

A grandeza das conquistas e a promoção do concelho de Palmela justificam 

plenamente os apoios despendidos pelo Município de Palmela.  

 A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias refere que a verba ao Grupo Desportivo da Volta 

da Pedra é a que apresenta um valor mais significativo. 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa pretende ser informado do nome da 

associação que não cumpriu com o Regulamento Municipal, na medida em que da leitura 

da proposta ressalta a não abrangência de uma entidade (concorreram 7 mas somente 

são atribuídos apoios financeiros a 6). 

 A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias pede a intervenção do Director do Departamento 

de Cultura e Desporto para responder à questão colocada pelo Sr. Vereador José Carlos 

de Sousa, o que foi feito. (A entidade que não apresentou a prestação de contas foi o 

Grupo Desportivo da Lagoa da Palha). 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa reitera o que já tem afirmado em anteriores 

ocasiões: a necessidade de as acções desenvolvidas pelas entidades a quem a Câmara 

Municipal concede subsídios serem avaliadas, na medida em que os planos de actividades 

destas tem de corresponder o relatório de actividades condizente. 



Acta nº. 4/2006 

Reunião de 22 de Fevereiro de 2006 

 30 

 A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias refere que a prova de que essa avaliação é feita 

está nesta proposta, conforme explicação prestada e, os processos estão disponíveis nos 

serviços para consulta, caso os Srs. Vereadores assim o pretendam. 

 

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

minuta. 

 

 PROPOSTA N.º. 2/DCD-DD/04-2006: 

 ASSUNTO: Apoios financeiros relativos a Protocolos de Cooperação: 

 REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

«A Câmara Municipal de Palmela no âmbito da política de apoio ao Associativismo, 

tem incentivado e estimulado sob várias formas as diferentes entidades associadas no 

sentido destas possuírem um espaço próprio para a organização e realização das suas 

actividades, ou seja, uma “Sede”. 

Deste modo, no âmbito dos Protocolos de Cooperação celebrados entre a Câmara 

Municipal e as cinco entidades abaixo referidas, de acordo com os critérios gerais e 

definidos no artigo 7.º., do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo 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 dos seguintes subsídios que perfazem um total de € 14.290,00 

(catorze mil duzentos e noventa euros) e dizem respeito à comparticipação das despesas 

realizadas com manutenção e funcionamento das sedes sociais nos primeiros oito meses 

do ano 2006 para o Clube de Ciclismo de Cabanas, o Grupo Desportivo e Recreativo de 

Palmela, o Moto Clube de Palmela, o MotoClube de Pinhal Novo e a Sociedade 

Columbófila de Pinhal Novo: 

▪ Clube de Ciclismo de Cabanas   € 2.400,00 

▪ Grupo Desportivo e Recreativo de Palmela € 2.600,00 

▪ Moto Clube de Palmela              € 1.440,00 

▪ MotoClube de Pinhal Novo  € 3.000,00 

▪ Sociedade Columbófila de Pinhal Novo € 4.850,00.» 

 

 Em relação a esta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto coloca as seguintes questões: 

1.ª - Os subsídios propostos cobrem a totalidade da renda ou só uma? 

2.ª - Qual foi o critério que presidiu para estarem a ser contemplados oito meses, em 

vez de um ano ou seis meses, por exemplo? 
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 Quanto às questões colocadas pelo Sr. Vereador José Braz Pinto, a Sr.ª. Vereadora 

Adília Candeias responde à: 

- 1.ª questão: os subsídios não cobrem a totalidade das rendas, até porque os 

protocolos celebrados com as instituições em causa já foram celebrados há cerca 

de nove anos e as rendas vão sendo actualizadas anualmente,, logo não é na 

totalidade, mas uma parte significativa; 

- .2.ª questão: o critério dos oito meses correspondem à época desportiva. 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa mostra a sua indignação pelo facto de à 

Sociedade Columbófila de Pinhal Novo ser proposta a verba de 4.850 euros, o que a 

dividir por oito meses, corresponde a cerca de 600 euros / mês. Não estará a Câmara 

Municipal a pagar na íntegra o rés do chão à Pluricoop para utilização da Columbófila? 

Dos números que lhe são conhecidos parece-lhe que o valor proposto atribuir corresponde 

ao pagamento integral da renda e não a um pagamento parcelar. Gostava de ser 

esclarecido. 

 A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias refere que aquando da celebração dos 

protocolos as rendas ficavam integralmente abrangidas; com a aplicação do coeficiente 

anual das rendas provavelmente algumas das entidades já não são abrangidas pela 

totalidade do valor da renda. O que pode no momento garantir com toda a certeza é que 

está a ser transmitido aos clubes que a Autarquia não pode despender mais e que terão 

de ser estes a suportar o valor referente à actualização da renda. 

A Sr.ª. Presidente refere que o esclarecimento da Sr.ª. Vereadora Adília Candeias 

não está a ser contundente com a questão firmada pelo Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa.  

Nestes moldes, a Sr.ª. Presidente esclarece claramente o seguinte: a Câmara 

Municipal não está a atribuir encapotadamente um subsídio à Columbófila para pagar à 

Pluricoop. 

 

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

minuta. 

 

 PROPOSTA N.º. 3/DCD-DD/04-2006: 

 ASSUNTO: Programa Municipal de Desenvolvimento do Ciclismo: 

 REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

 «A Câmara Municipal concede diversos tipos de apoio aos clubes e colectividades 

integrados nos diversos programas de desenvolvimento das modalidades desportivas. 
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De entre estes, merecem especial referência, os apoios financeiros destinados ao 

cumprimento dos respectivos planos de actividade. 

Deste modo, para este efeito, no âmbito do Programa de Desenvolvimento do 

Ciclismo, propõe-se a atribuição dos subsídios abaixo indicados relativamente à época 

desportiva de 2006 , aos clubes do concelho com actividade velocipédica, de acordo com 

os critérios gerais e específicos definidos nos artigos 7.º e 9.º, do Regulamento Municipal 

de Apoio ao Associativismo 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, os quais perfazem um total de € 1.500,00 (mil e quinhentos 

euros) e correspondem ao montante total a atribuir no ano de 2006: 

● Casa do Benfica em Palmela (Secção de BTT)    € 500,00 

● Clube Desportivo Pinhalnovense (Secção de Cicloturismo)  € 250,00 

● Núcleo de Cicloturismo de Palmela      € 250,00 

● Palmelense Futebol Clube (Secção de Cicloturismo)   € 250,00 

● Serviços Sociais e Cult. Trabalhadores do Município de Palmela € 250,00 

      (Secção de BTT).» 

 

 Em relação à proposta de atribuição de subsídio no âmbito do Programa Municipal 

de Desenvolvimento do Ciclismo, o Sr. Vereador José Braz Pinto estranha e questiona a 

ausência do Grupo Desportivo Volta da Pedra no âmbito destes apoios financeiros, na 

medida em que é um Grupo completamente dedicado ao ciclismo e vencedor de elevado 

número de campeonatos nacionais e internacionais. 

 A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias responde que, numa proposta anteriormente 

aprovada, foi atribuído no âmbito do plano de actividades e para este Grupo Desportivo em 

concreto a verba de 3.000 euros.  

 

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

minuta. 

 

 PROPOSTA N.º. 4/DCD-DD/04-2006: 

 ASSUNTO: Programa Municipal de Desenvolvimento do Judo: 

 REQUERENTE: Associação Distrital de Judo de Setúbal: 

 

 «A Associação Distrital de Judo de Setúbal é um dos parceiros da Câmara Municipal 

no Programa de Desenvolvimento do Judo, tendo vindo a organizar diversos eventos 

conjuntamente com a autarquia. Neste programa participam cinco colectividades do 

Concelho. Institui-se que todos os participantes pertencentes aos cinco Centros de Treino 
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existentes, devem ser federados, no sentido de, entre outras vantagens, beneficiarem do 

seguro desportivo obrigatório. 

 O Torneio Internacional Memorial Mestre Joaquim Barata, integrado num conjunto de 

eventos denominado “Fevereiro Judo a Valer”, realiza-se no dia 25 de Fevereiro no 

Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo. 

Em organização conjunta com a Federação Portuguesa de Judo, Associação Distrital 

de Judo de Setúbal e colectividades do concelho com prática da actividade, este torneio 

conta com a participação de atletas integrados em diversas Associações Distritais de 

Judo, bem como de uma equipa feminina espanhola. Para este efeito compete à autarquia 

garantir o alojamento desta delegação desportiva. 

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 € 5.447,86 (cinco mil quatrocentos e quarenta e sete euros 

e oitenta e seis cêntimos), à Associação Distrital de Judo de Setúbal. Deste montante, € 

4.947,86, destina-se à revalidação / inscrição de 180 atletas, à revalidação das inscrições 

de cinco colectividades (Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pinhal 

Novo, Clube Portais da Arrábida, Grupo Desportivo e Recreativo Cabanense, Sociedade 

Filarmónica União Agrícola e Sociedade Recreativa e Cultural do Povo – Bairro Alentejano) 

e á revalidação das inscrições de cinco treinadores; e € 500,00 (quinhentos euros), 

destinam-se a comparticipar nas despesas com o alojamento dos participantes no Torneio 

supracitado.» 

 

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

minuta. 

 

 PROPOSTA N.º. 5/DCD-DD/04-2006: 

 ASSUNTO: 13.ª. Edição do Meeting Internacional de Lançamentos: 

 REQUERENTE: Quintajense Futebol Clube: 

 

 «O Quintajense Futebol Clube realiza, conjuntamente com a Federação Portuguesa 

de Atletismo e a Associação de Atletismo de  Setúbal, nos dias 11 e 12 de Março o 

Meeting Internacional de Lançamentos. 

Trata-se da 13.ª edição deste evento desportivo que se tornou uma prova obrigatória 

para os praticantes da modalidade a nível nacional e internacional, no qual se tornou 

habitual a obtenção de recordes nacionais. Para o elevado nível desta prova contribui as 

boas condições da pista de lançamentos do Quintajense Futebol Clube homologada pela 

Federação Portuguesa de Atletismo. 
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Deste modo, de acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo 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 apoio financeiro ao Quintajense Futebol Clube no montante 

de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros) como comparticipação nas despesas com a 

realização do Meeting Internacional de Lançamentos.» 

 

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

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

 GABINETE DE JUVENTUDE: 

 

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

 

 Subsídios: 

 

 PROPOSTA N.º. 1/DEIS-GJ/04-2006: 

 ASSUNTO: Programa Municipal de Desenvolvimento do Associativismo: 

 REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

 «No contexto do Programa Municipal de Desenvolvimento do Associativismo, 

especificamente, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, 8 (oito) 

associações juvenis apresentaram à Câmara Municipal de Palmela candidaturas a apoios 

municipais para o ano 2006. 

As associações candidatas apresentam nos seus planos de actividades um conjunto 

bastante diversificado de actividades: acampamentos, raides, iniciativas no âmbito da 

preservação do ambiente, percursos pedestres, BTT, várias propostas na área da música, 

Lan Parties, workshops vários (informática, sexualidade, frisbee, percussão, artes 

circenses, Hip Hop, entre outros), participação em projectos municipais (como a ‘Queima 

do Judas’, ‘Março a Partir’, ‘Janeiras’, entre outros), projectos multimédia, Banda 

Desenhada, Serviço Voluntário Europeu, apoio ao Banco Alimentar, entre muitas outras. 

Em comum, promovem uma saudável ocupação dos tempos livres dos jovens do 

nosso concelho, tendo em vista a sua maior autonomia e poder de intervenção e 

participação activa na comunidade.  
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No seu conjunto, o movimento associativo juvenil é responsável pela organização e 

dinamização de actividades consonantes com a estratégia municipal de envolvimento da 

população juvenil no desenvolvimento local, sendo, inequivocamente, merecedor do apoio 

desta autarquia. 

Após análise dos projectos apresentados e atendendo aos critérios definidos pelo 

Regulamento supracitado para a avaliação dos planos de actividades, propõe-se, de 

acordo com a alínea b), do n.º. 4 do art.º 64, da Lei n.º. 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º. 5-A/02, de 11 de Janeiro, a atribuição dos seguintes apoios 

financeiros num total de € 14.100,00 (catorze mil e cem euros): 

 

Associações 
Plano de Actividades Aquisição de 

equipamento 

Associação Juvenil COI   € 3.000 € 700 

Associação Juvenil Odisseia € 500 € 800 

Agrupamento 504 de Quinta do Anjo do Corpo Nacional de Escutas € 1.600 € 600 

Agrupamento 1269 de Poceirão do Corpo Nacional de Escutas  € 600 € 800 

Agrupamento 643 de Pinhal Novo Corpo Nacional de Escutas € 1.500  

Grupo 40 de Palmela da Associação de Escoteiros de Portugal  € 900 

A.J.I.T.A.R. - Associação Juvenil Ideias Transformam a Realidade € 1.800 € 700 

Associação de Estudantes de Pinhal Novo € 600        

Total € 9.600 € 4.500.» 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º. 2/DEIS-GJ/04-2006: 

ASSUNTO: “Março a Partir 2006”: 

REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

«O Março a Partir é um projecto, desenvolvido pela Câmara Municipal de Palmela 

em parceria com as associações, grupos informais juvenis e outras entidades do concelho 

com projectos direccionados para os escalões etários mais jovens, que atinge, em 2006, a 

sua 11.ª edição.  

A promoção de uma participação activa e responsável dos jovens na sociedade em 

geral e na comunidade local, em particular, são alguns dos objectivos principais do 

projecto Março a Partir, a par da valorização do papel de transformação e inovação do 

associativismo juvenil, de natureza formal ou informal. 

De salientar que a crescente participação e entrega do movimento associativo juvenil 

neste projecto resulta, num mês de iniciativas muito diversas que progressivamente, têm 

vindo a ocupar lugares de destaque na programação geral. 
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 Na análise dos projectos apresentados pelas associações foram tidos em conta 

critérios como a capacidade de auto financiamento e diversificação das fontes de 

financiamento, importância da actividade na localidade em que se integra, atitude de 

cooperação para com as outras associações e agentes da comunidade e a capacidade de 

inovação. 

 Neste sentido, propõe-se, de acordo com a alínea b), do n.º. 4, do art.º 64, da Lei 

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

atribuição dos seguintes apoios financeiros, num total de € 22.500 (vinte e dois mil e 

quinhentos euros), destinados a comparticipar nas actividades a desenvolver no âmbito do 

projecto Março a Partir: 

Associações Actividade Subsídio 

Associação de Pais da Escola Secundária 
de Palmela / Associação de Estudantes 

Astronomia; concerto na esplanada do Castelo de 
Palmela 

€ 1.250 

Associação de Estudantes de Pinhal Novo Miss e Mister Escola; Modding PC; IV Taça de 
BTT 

€ 500 

Grupo 40 de Palmela da Associação de 
Escoteiros de Portugal 

Orientação em BTT; ‘Grande Jogo Nocturno’ € 400 

Associação Juvenil do Centro de  
Ocupação Infantil  

Pinhal Punk, Festa 77, II Concurso BD, LAN Party € 4.175 

A.J.I.T.A.R. Associação Juvenil Ideias 
Transformam a Realidade 

Palmela Electro – Electro Sessions com ‘Dj’s 
Desperados’ 

€ 4.250 

Associação Juvenil Odisseia  ‘Noites Medievais, Noites Reais’ € 1.100 

Cáritas Diocesanas de Setúbal - Centro 
Comunitário S. Pedro da Marateca 

‘Hip....à noite !’ € 200 

Agrupamento 504 de Quinta do Anjo do 
Corpo Nacional de Escutas 

Torneio Futebol 5; ‘Corridas Loucas’ €   700 

Agrupamento 643 de Pinhal Novo do 
Corpo Nacional de Escutas 

‘Anima-te a ti próprio’ €   700 

Agrupamento 1269 de Pinhal Novo do 
Corpo Nacional de Escutas 

Torneio de futebol de praia €    100 

Moto Clube de Palmela Concerto, demonstração de  Freestyle € 3.000 

Associação Juvenil RATO Associação 
para a Divulgação Cultural e Científica 

Workshops de fotografia digital e multimédia; LAN 
Party 

€ 1.500 

Rancho Folclórico “Os Rurais” da Lagoa 
da Palha e Arredores 

V Encontro de Minardas € 950 

Sociedade Cultural e Recreativa do Povo 
do Bairro Alentejano 

Peddy paper € 125 

Sociedade Filarmónica Humanitária Palmela ELECTRO – ‘Spaceboys’ € 1.500 

Vira ‘o’ Disco Workshops e demonstrações de Frisbee € 400 

Centro Social de Palmela  Noites Mágicas’ € 1.250 

Clube de Montanhismo da Arrábida Castelo a Partir -  slide, rappel e escalada €   400 

Total  € 22.500.» 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

VII – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

As propostas de Consumo Anormal de Água – Liquidação de Tarifa de 

Saneamento foram apresentadas em simultâneo pelo Sr. Vereador José Charneira: 

 

Consumo Anormal de Água: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DAI/04-2006: 

ASSUNTO: Liquidação de Tarifa de Saneamento: 

Consumidor: Manuel Mestre Rato: 

 

 «No passado dia 9 de Janeiro de 2006, através do atendimento efectuado pelo Sr. 

Director do DAI, compareceu o Sr. Manuel Mestre Rato com local de consumo sito na Rua 

Hermenegildo Capelo 22, em Águas de Moura, a reclamar o consumo de água de 223 m3, 

debitado na factura n.º. 5001076737, no valor de 640,93 €, alegando que este tinha sido 

causado por uma rotura ocorrida na canalização interior. 

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

causas fortuitas e involuntárias; 

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

consumo de água efectuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a 

recolha e tratamento de resíduos sólidos e outra percentagem para a recepção e 

tratamento de águas residuais; 

 • Que de acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá 

incidir sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo do caudal na 

rede de drenagem de águas residuais; 

  Assim e conforme estabelece a alínea j), do n.º. 1, do art.º. 64.º, da Lei 169/99, de 

18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º. 5-A/02, de 11 de Janeiro, conjugada com 

o disposto no n.º. 3, do art.º. 20, da Lei n.º. 42/98, de 6 de Agosto – Lei das Finanças 

Locais, propõe-se a fixação do montante da tarifa de saneamento de acordo com a média 

de consumo de água apurada nos últimos 12 meses anteriores à rotura e que foi de 8 m3 

mensais.» 

 



Acta nº. 4/2006 

Reunião de 22 de Fevereiro de 2006 

 38 

PROPOSTA N.º. 2/DAI/04-2006: 

ASSUNTO: Liquidação de Tarifa de Saneamento: 

Consumidor: Nídia Maria de Jesus Abreu Silva: 

 

 «Através do ofício registado no passado dia 09 de Novembro 2005 é solicitado pela 

Sr.ª. Nídia Maria de Jesus Abreu Silva, com local de consumo sito na Rua Lucílio Costa 

CCI 7905, Vale de Touros em Palmela, a redução da tarifa de saneamento debitada na 

factura de água n.º. 5001118193, relativa ao mês de Outubro/2005, dado o valor da 

mesma de 1.551,56 €, correspondente a 535 m3, se ter verificado devido a uma rotura 

ocorrida na canalização particular durante o período de ausência para férias. 

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

causas fortuitas e involuntárias; 

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

consumo de água efectuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a 

recolha e tratamento de resíduos sólidos e outra percentagem para a recepção e 

tratamento de águas residuais; 

 • Que de acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá 

incidir sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo do caudal na 

rede de drenagem de águas residuais; 

  Assim e conforme estabelece a alínea j), do n.º. 1, do art.º. 64.º, da Lei 169/99, de 

18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º. 5-A/02, de 11 de Janeiro, conjugada com 

o disposto no n.º. 3, do art.º. 20, da Lei n.º. 42/98, de 6 de Agosto – Lei das Finanças 

Locais, propõe-se a fixação do montante da tarifa de saneamento de acordo com a média 

de consumo de água apurada nos últimos 12 meses anteriores à rotura e que foi de 15 m3 

mensais.» 

 

PROPOSTA N.º. 3/DAI/04-2006: 

ASSUNTO: Liquidação de Tarifa de Saneamento: 

Consumidor: Fernando Cardoso de Matos: 

 

 «Através do ofício registado no passado dia 07 de Outubro de 2005 é solicitado pelo 

Sr. Fernando Cardoso de Matos, com local de consumo sito no Pátio Salvador Emídio Pt B 

em Quinta do Anjo, a redução da tarifa de saneamento debitada na factura de água n.º. 

5001114102, relativa ao mês de Setembro/2005, dado o valor da mesma de 1.242,80 €, 

correspondente a 440 m3, se ter verificado devido a uma rotura ocorrida no ramal 

pertencente à rede predial. 



Acta nº. 4/2006 

Reunião de 22 de Fevereiro de 2006 

 39 

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

causas fortuitas e involuntárias; 

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

consumo de água efectuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a 

recolha e tratamento de resíduos sólidos e outra percentagem para a recepção e 

tratamento de águas residuais; 

 • Que de acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá 

incidir sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo do caudal na 

rede de drenagem de águas residuais; 

  Assim e conforme estabelece a alínea j), do n.º.1, do art.º. 64.º, da Lei 169/99, de 

18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º. 5-A/02, de 11 de Janeiro, conjugada com 

o disposto no n.º. 3, do art.º 20, da Lei n.º. 42/98, de 6 de Agosto – Lei das Finanças 

Locais, propõe-se a fixação do montante da tarifa de saneamento de acordo com a média 

de consumo de água apurada nos últimos 12 meses anteriores à rotura e que foi de 5 m3 

mensais.» 

 

PROPOSTA N.º. 4/DAI/04-2006: 

ASSUNTO: Liquidação de Tarifa de Saneamento: 

Consumidor: Maria Conceição Santos: 

 

 «No passado dia 09 de Janeiro de 2006, através do atendimento efectuado pelo Sr. 

Director do DAI, compareceu a Sr.ª. D. Maria Conceição Santos com local de consumo sito 

na Rua Miguel Cândido lote n.º. 52, em Cabanas, a reclamar o consumo de água de 505 

m3, debitado na factura n.º. 5001141055, no valor de 1.454,06 €, alegando que este tinha 

sido causado por uma rotura ocorrida no interior da casa (rede predial) junto à marquise e 

infiltrando-se no terreno que é arenoso. 

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

causas fortuitas e involuntárias; 

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

consumo de água efectuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a 

recolha e tratamento de resíduos sólidos e outra percentagem para a recepção e 

tratamento de águas residuais; 

 • Que de acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá 

incidir sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo do caudal na 

rede de drenagem de águas residuais; 

  Assim e conforme estabelece a alínea j), do n.º.1, do art.º. 64.º, da Lei 169/99, de 

18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º. 5-A/02, de 11 de Janeiro, conjugada com 
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o disposto no n.º. 3, do art.º. 20.º, da Lei n.º. 42/98 de 6 de Agosto – Lei das Finanças 

Locais, propõe-se a fixação do montante da tarifa de saneamento de acordo com a média 

de consumo de água apurada nos últimos 12 meses anteriores à rotura e que foi de 10 m3 

mensais.» 

 

 A Sr.ª. Presidente coloca a discussão as propostas  n.ºs. 1, 2, 3 e 4/DAI/04-2006 

antes transcritas, relativas a Consumo Anormal de Água – Liquidação de Tarifa de 

Saneamento. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto faz a seguinte observação: 

- Ao longo deste mandato cifram-se em 10 o número de casos de rupturas presentes 

à Câmara; 

- Só as quatro propostas apresentadas nesta reunião totalizam uma perca de 1.700 

m3 de água; 

- A considerar os demais casos o desperdício de água é de 4.333 m3 ou seja 

4.330.000 litros de água; 

- A Agência Internacional de Energia a constituir tem, entre outros objectivos, a 

redução do consumo de energia; também estas percas ocasionadas pelas rupturas 

representam um enorme desperdício de energia. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto formula as seguintes questões: 

1.  Os serviços da Câmara Municipal têm possibilidade de contabilizar a diferença 

entre o caudal bombeado e o caudal consumido e pago?  

Em caso afirmativo, verifica-se a capacidade da contabilização da verba 

perdida na exploração do abastecimento de água e sobretudo dos gastos 

infrutíferos de água. 

2. Os serviços municipais não fazem a monotorização das redes de 

abastecimento para apuramento das fugas? 

3. Como se pode admitir que efectivamente haja pessoas a reclamar, depois de 

terem gasto 1.000 m3 de água? São quantias que servem para encher piscinas! 

A fiscalização está a actuar? Existem piquetes de intervenção imediata? Quais 

as formas que podem ser encontradas para evitar tais desperdícios? 

  Sobre as considerações / questões apresentadas pelo Sr. Vereador José Braz Pinto, 

o Sr. Vereador José Charneira refere que de facto os munícipes pagam a água que 

consomem ainda que de desperdícios se tratem. O que vem a ser proposto é o 

pagamento do saneamento. A ilação é de que não entrando a água desperdiçada na rede 
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de esgotos (uma vez é derivado de uma ruptura), e não contribuindo para o aumento do 

consumo de resíduos, não será justo a aplicação da taxa do saneamento. É também este 

o entendimento que a maior parte dos países do mundo defende e aplica.  

 Estes consumos ocorrem dentro dos ramais dos consumidores, não havendo 

possibilidade de controle. -Nemnem as pessoas que lá moram diariamente se apercebem 

de que o contador está a contar sem que o consumo esteja a acontecer. E se nem os 

próprios se apercebem da situação, então como é que a Câmara Municipal ou empresa 

que fosse se poderia aperceber? É impossível. 

As redes de água funcionam em pressão e ainda que a fuga seja de ¾ de polegada 

é extremamente difícil as pessoas aperceberem-se.  

Já efectuou atendimento de munícipes que afirmam ser impossível ter alguma 

ruptura em casa e os serviços, com devida autorização dos proprietários, procedem a 

escavações e detectam a ruptura (muitas vezes em terrenos de areia).  

Numa próxima oportunidade pode trazer o estudo elaborado referente à água 

bombada (quantidade extraída dos furos e o que é distribuído na rede de abastecimento) e 

daí verificar o valor das percas. Comparativamente com outros municípios o de Palmela 

não é dos piores classificados. E as rupturas podem estar relacionadas com muitos 

factores (por exemplo: válvulas).   

Para melhor elucidação dos problemas que preocupam a Câmara Municipal no 

âmbito do abastecimento de água / licenciamento dos furos, o Sr. Vereador José 

Charneira especifica algumas medidas que há muito o Município vem reclamando:  

- A Câmara Municipal concessionária do serviço de água tem de obedecer aos 

mesmos procedimentos que um particular quando pretende executar um furo de 

abastecimento de água; 

- As câmaras municipais têm vindo a reclamar que o licenciamento dos furos de 

abastecimento de água deviam obrigatoriamente ter o parecer dos respectivos 

municípios; 

No âmbito do abastecimento de água / licenciamento de furos, o  Sr. Vereador José 

Charneira apresenta as seguintes situações: uma situação relacionada com a Autoeuropa 

e outra relacionada com os clandestinos 

 Autoeuropa: 

- Aquando da instalação da Autoeuropa, há cerca de 10 anos, a C.M.P. foi obrigada 

a executar 7 furos de abastecimento de água, 1 reservatório elevado, 2 
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reservatórios apoiados e 4 bombas para garantir uma determinada pressão na 

rede; 

- A Autoeuropa considerou estar a pagar muito de consumo de água e, há cerca de 

2 anos, resolveu pedir autorização junto da entidade competente para executar 2 

furos de abastecimento de água. A Autarquia só se apercebeu de tal facto quando 

constatou a diminuição dos consumos da Autoeuropa; 

- A Autoeuropa é uma empresa que despende milhões de metros cúbicos de água e 

a Câmara de Palmela teve de propositadamente executar 7 furos quando esta 

firma veio instalar-se no concelho. 

 Clandestinos: 

- A C.M.P. actuou junto do Tribunal quando confrontada com a execução de 

loteamentos clandestinos no concelho; 

- A E.D.P. antes de montar a baixada veio questionar a Câmara Municipal se podia 

proceder a tais trabalhos, ao que a Autarquia respondeu negativamente, uma vez 

que se tratavam de construções clandestinas; 

- A C.C.D.R. autorizou a execução do furo de abastecimento de água aos 

requerentes dos loteamentos “clandestinos”.  

Conforme referido pelo Sr. Vereador José Braz Pinto que, desde o início do 

mandato, já foram apresentados 10 processos à Câmara Municipal e, o Sr. Vereador 

José Charneira especifica ser necessário atender que esse número de casos acontece 

num universo de 23.000 consumidores. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto realça a intervenção do Sr. Vereador José 

Charneira, nesta reunião, a propósito da Agência Internacional de Energia e um dos seus 

objectivos é a poupança de energia, também faz votos para que a sensibilização da 

poupança da água venha a ser uma realidade, porque a água é um valor energético. 

 E preciso atender que um consumidor que revela um desperdício de 1.000 m3 de 

água, em 60 dias, equivalente a 16 m3/dia, que a dividir por 24 horas resulta em 670 litros / 

hora, é uma quantidade enorme de água. 

Com a Agência Local de Energia em laboração talvez, em vez de ser perdoada a 

taxa de saneamento, devesse ser aplicada um multa pelo desperdício da água.  

 O Sr. Vereador José Charneira refere que o Município de Palmela é, da Área 

Metropolitana de Lisboa, o que aplica a tarifa mais baixa no respeitante ao abastecimento 

de água. 
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 Já teve oportunidade de noutros Fóruns ouvir um tema diferente: a privatização da 

água. E uma situação é a de se poder e dever racionalizar os consumos de água, outra 

situação é a invocação de outro tipo de argumentos para seguidamente justificar a 

privatização da água. E já ouviu este argumento noutros Fóruns (embora não da parte do 

Sr. Vereador José Braz Pinto). 

 Em Mafra cabe a uma empresa privada a gestão do abastecimento / exploração da 

água e neste concelho são praticados preços bastante elevados e de facto as percas 

acontecem como nos outros Municípios. 

 

 Submetida a votação a proposta n.º. 1/DAI/04-2006 -  Consumo Anormal de 

Água – Liquidação de Tarifa de Saneamento – Consumidor: Manuel Mestre Rato -, foi 

a mesma aprovada, por unanimidade e em minuta. 

 

 Submetida a votação a proposta n.º. 2/DAI/04-2006 -  Consumo Anormal de 

Água – Liquidação de Tarifa de Saneamento – Consumidor: Nídia Maria de Jesus 

Abreu Silva -, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em minuta. 

 

 Submetida a votação a proposta n.º. 3/DAI/04-2006 -  Consumo Anormal de 

Água – Liquidação de Tarifa de Saneamento – Consumidor: Fernando Cardoso de 

Matos -, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em minuta. 

 

 Submetida a votação a proposta n.º. 4/DAI/04-2006 -  Consumo Anormal de 

Água – Liquidação de Tarifa de Saneamento – Consumidor: Maria Conceição Santos 

-, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em minuta. 

 

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 

 

Director da Comissão da AUGI da Carrasqueira: 

Um Munícipe, em representação do Director da Comissão da AUGI da Carrasqueira 

vem pedir a rápida resposta a um requerimento, datado de Dez. 2005, e apresentado por 

esta Comissão (relativo ao processo 18/86).  

A Sr.ª. Presidente responde que vai ser averiguado o processo, bem como a rápida 

resposta, caso esteja em condições para tal.  
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VIII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das dezanove horas e trinta minutos, a srª. Presidente declarou encerrada a 

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

assistente administrativa especialista, redigi e também assino. 

 

A Presidente, 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

A secretária, 

 

Luísa Cristina Frutuoso Lopes 

Eliminado: ¶


