
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º. 03/2006: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO 

DE 2006: 

 No dia um 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, Adilo Oliveira Costa  e José Carlos Matias de Sousa. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª. PRESIDENTE: 

1. Voto de congratulação: Autoeuropa: 

A Sr.ª. Presidente formula em nome da Câmara Municipal de Palmela uma posição 

de regozijo e reconhecimento pelo anúncio da Volkswagen em iniciar a produção de um 

novo veículo na fábrica da Autoeuropa em Palmela. 

Esta era uma decisão esperada com ansiedade. 

Foi oficialmente comunicado que o novo veículo será produzido a partir de 2008 e vai 

significar um aumento do investimento no complexo industrial fornecedor à Autoeuropa. 

Os fornecedores terão naturalmente de adaptar-se ao novo produto e, eventualmente, 

poderão instalar-se novos fornecedores no complexo industrial adjacente à Autoeuropa. 

Este é um tema muito importante para o concelho e para o País, assim como para a 

administração da Autoeuropa e seus trabalhadores, que tanto se envolveram neste 

processo. É sobretudo a estes: administração e trabalhadores que endereça (já o fez 

pessoalmente) de forma formal e em nome da C.M.P. a manifestação do reconhecimento 

e satisfação por este objectivo ter sido alcançado. 
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Todos esperam que o investimento na produção de um novo veículo possa 

corresponder a uma forma de afirmação da capacidade produtiva em termos nacionais, no 

sentido de serem dadas novas oportunidades às empresas portuguesas e de lhes ser 

atribuída uma nova posição no contexto geral da indústria automóvel. Esta pode ser uma 

afirmação muito importante no sector automóvel. 

A Sr.ª. Presidente abre a discussão sobre este assunto. 

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

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

informaram, na véspera desta reunião, o Executivo Municipal que trariam uma proposta / 

moção sobre este tema. 

Distribui pelo Executivo Camarário a moção. 

Refere que a intervenção da Sr.ª. Presidente é consentânea com a moção que 

apresenta. 

 Na moção afirma o peso que a Autoeuropa tem para Portugal com referência ao PIB 

de 2004 centrado em 1.06% e o peso que esta empresa tem para o próprio concelho. 

O fundamental é mesmo valorizar o papel dos trabalhadores e o papel do Conselho 

de Administração da Autoeuropa na busca de um entendimento e de uma plataforma que 

conduziu ao aumento salarial de cerca de 2,5% e ao aumento da massa salarial de cerca 

de 3,5%. 

É essencial a congratulação pelo papel assumido pelo Governo Central, na pessoa 

do Sr. Ministro da Economia e do Sr. Primeiro Ministro, na procura deste entendimento  

positivo para o País, mas fundamentalmente positivo para o concelho de Palmela. 

A Autoeuropa conta, à data de Dez.2005, com 2.790 trabalhadores directos e com 

cerca de 6.000 que são genericamente indirectos. 

Em entrevista dada pela Sr.ª. Presidente da Câmara ao jornal “Primeira Página” 

obtém-se a informação relativa ao valor arrecadado com impostos pagos pela Autoeuropa: 

são cerca de 1 milhão de euros de IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) e de 1 milhão de 

euros de Derrama, não contabilizando o valor das taxas pagas pelas demais empresas 

que trabalham directamente para esta firma. 

 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa apresenta a moção que se transcreve na 

íntegra: 

 

«Acordo laboral na Autoeuropa: 

Os trabalhadores da Autoeuropa, decidiram em plenário aceitar o acordo que a 

empresa através do seu administrador, lhes tinha proposto. 

76,8% dos trabalhadores votaram a favoravelmente o entendimento negociado entre 

a Comissão de Trabalhadores e a Administração da Empresa. 
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A existência desse acordo laboral, era uma das condições para considerar a unidade 

portuguesa na corrida à produção de novos modelos. 

Em Dezembro de 2005 a Autoeuropa era a maior entidade empregadora do 

concelho. Cerca de 2.790 (dois mil setecentos e noventa) empregos directos, com outros 

cerca de 6.000 (seis mil) indirectos. 

Considerando que: 

• Os trabalhadores conseguiram na negociação um aumento da massa salarial que 

se situou acima dos 3,5% sendo o aumento salarial de 2,5%; 

• A continuação da Autoeuropa em Portugal representa mais de 1.06% do PIB (valor 

de 2004) Nacional; 

• A continuação da Autoeuropa em Palmela representa no orçamento da Câmara 

Municipal, só por si, cerca de um milhão de euros de IMI e um milhão de euros de 

derrama, não contabilizando o IMI e derrama das empresas que proliferam à sua volta; 

• A decisão de produzir dois novos modelos na Autoeuropa em Portugal, o “Eos” e 

um modelo cujo nome ainda não foi divulgado, é resultado do competitivo custo de 

produção da fábrica de Palmela, assim como da mão de obra altamente qualificada dos 

seus trabalhadores. 

A Câmara Municipal de Palmela, reunida em 01 de Fevereiro de 2006, delibera: 

- Congratular-se com o acordo agora celebrado, que demonstra vontade de 

todas as partes envolvidas na continuação do trabalho de relevante 

importância para o país e muito particularmente para o concelho de Palmela, 

desenvolvido na fábrica; 

- Congratular-se pelo empenhamento demonstrado pelo Governo português 

através do Sr. Ministro da Economia e do Sr. Primeiro Ministro, que 

pessoalmente visitou a fábrica, reiterando a posição do Governo que este 

acordo “representa um sinal claro de confiança na economia portuguesa e 

contribui para a colocar nos patamares mais elevados dos produtos com valor 

acrescentado”; 

- Congratular-se pela acção da comissão de trabalhadores que abriu a 

possibilidade de manter a empresa por mais alguns anos em Palmela; 

- Fazer votos para que o aumento da produção na Autoeuropa conduza a bater 

o recorde de produção; 

- Dar conhecimento desta deliberação a: 

 Grupos Parlamentares; 

  Associação Nacional de Municípios Portugueses; 

  Associação de Municípios do Distrito de Setúbal; 

  Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa; 

  Conselho de Administração da Autoeuropa.» 
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A Sr.ª. Presidente dá a palavra ao Sr. Vereador Octávio Machado para intervir sobre 

este tema. 

O Sr. Vereador Octávio Machado distribui pelo Executivo da C.M.P. um voto de 

congratulações e felicitações sobre o  assunto em apreço. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere a importância  de que se reveste a 

laboração da empresa Autoeuropa  para o concelho de Palmela e para o País. 

Os órgãos de comunicação social, durante as negociações que mediaram este 

período, deixaram bem explícito o quanto este investimento representa para o Distrito de 

Setúbal e o País.  

 

Seguidamente, o Sr. Vereador Octávio Machado apresenta o voto de 

congratulações e felicitações que se transcreve: 

 

«O Vereador eleito pelo P.P.D./P.S.D. na Câmara Municipal de Palmela vem 

congratular-se e manifestar o agradecimento à AUTOEUROPA, através do Conselho de 

Administração e aos seus Trabalhadores, pela forma cívica e democrática como 

decorreram as negociações salariais, que conduziram a uma continuidade do enorme e 

importante contributo da Empresa e seus Trabalhadores para o P.I.B. Nacional e para o 

desenvolvimento do Concelho de Palmela. 

Foi, desse modo, democraticamente conseguida a manutenção de muitos postos de 

trabalho directos e indirectos no Concelho de Palmela e a nível nacional, numa Empresa 

de dinâmica mundial e com uma importância vital do ponto de vista económico e social. 

Desta forma, foi, mais uma vez, demonstrada a atitude responsável e profissional da 

Administração da Empresa e seus Trabalhadores. 

Uma vez que assegurar a sua continuidade é vantajoso, para todos aqueles que 

contribuem para o seu desenvolvimento e consequente estabilidade num futuro próximo, 

proponho o presente voto de congratulações, endereçando ao Conselho de Administração 

da AUTOEUROPA e aos seus Trabalhadores, as maiores felicitações no desempenho 

profissional no presente e no futuro, de vital importância económica e social para o 

Concelho de Palmela, para o Distrito e para o País.» 

 

A Sr.ª. Presidente propõe a admissão e põe à discussão as duas moções 

apresentadas: uma dos Srs. Vereadores do P.S. e outra do Sr. Vereador do P.S.D.. 

Começa por dizer estar de acordo com algumas das afirmações expressas nas 

moções, mas que algumas considerações expressas nas mesmas, nomeadamente as 

questões das negociações salariais, os seus contornos exactos só eram do exclusivo 

conhecimento dos trabalhadores e da administração da Autoeuropa.  
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A posição da C.M.P. neste tema, deve ser a de felicitar os trabalhadores e a 

administração e, simultaneamente, congratular-se pelo facto de terem chegado a um bom 

entendimento. 

Não gostaria de se alongar sobre o tema porque, como já referiu, só os directamente 

interessados conheciam os contornos exactos do processo. 

Não gosta de pensar que a Volkswagen mundial reuniu num determinado dia para, 

no dia seguinte, informar que tinha decidido atribuir à empresa de Palmela o fabrico do 

novo modelo. Numa rigorosa apreciação deste tema constata-se que, foi no dia seguinte à 

divulgação pública do acordo entre os trabalhadores e a administração, que é dada a 

notícia de a Volkswagen ter decidido atribuir à Autoeuropa sediada em Palmela, o fabrico 

de um novo modelo. Este facto não é obviamente uma coincidência. Considera que a 

Câmara  Municipal não deve alongar opiniões sobre nenhum ponto em particular. 

A sua posição é a de que Câmara de Palmela deve manter uma postura de regozijo 

pelo facto de se terem conseguido reunir condições para a fábrica de Palmela poder 

acolher a produção de um novo modelo e de que a Volkswagen mundial o tenha 

reconhecido. 

Realça o empenho do Governo português neste processo. Não gostava de salientar 

a vinda do Sr. Primeiro Ministro à fábrica, até por não considerar cordato que a Câmara de 

Palmela e, por exemplo, o Governo Civil não tenham sido convidados pelo Gabinete do 

Primeiro Ministro para uma visita deste tipo. Não considera particularmente interessante o 

regozijo expresso na moção pela vinda do Sr. Primeiro Ministro à fábrica de Palmela.  

Considera meritório e como tal de realçar o envolvimento do Governo português em 

todo este processo. Assim como considera meritório de realce o facto de o Governo 

português, em boa hora, ter reconhecido a disponibilidade de a C.M.P. colocar à 

disposição um milhão de euros do seu orçamento para execução de uma via considerada 

estratégica e que, na ausência de compromisso do Governo e da Estradas de Portugal 

(EP), a Câmara de Palmela assumiu. À posteriori a EP veio a assumir  a construção da via 

por ser uma obra de carácter nacional e estratégico. Sobre o processo em apreço não tem 

nada a apontar relativamente ao desempenho do Governo português. O que lhe apraz 

referir é que todas as entidades fizeram a sua obrigação. 

Sobre este assunto foram apresentadas duas moções. Não gostaria de propor a 

votação de uma contra outra, até porque, basicamente todos estão de acordo no 

essencial, partilham do mesmo sentimento de regozijo e voto de confiança que atribuem à 

administração da Autoeuropa e aos seus trabalhadores, pelo que propõe a elaboração de 

uma declaração conjunta nos termos idênticos ao que antes afirmou e, eventualmente, se 

prescindisse da votação das moções apresentadas. 

Pergunta aos Srs. Vereadores se estão de acordo com esta proposta. 
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O Sr. Vereador José Carlos de Sousa sugere que o texto da moção apresentada 

pelos Vereadores Socialistas sofra a seguinte alteração no segundo ponto relativo à 

deliberação da C.M.P.: “congratular-se pelo empenhamento demonstrado pela C.M.P. e 

Governo português através dos seus representantes” e retirava-se do texto a vinda do Sr. 

Ministro da Economia e do Sr. Primeiro Ministro. 

A Sr.ª. Presidente refere perceber o esforço do Sr. Vereador José Carlos de Sousa 

na tentativa de alterar o texto da moção. 

Expressa a seguinte opinião: 

- Não gostaria de escrever em causa própria uma congratulação ao empenho 

da C.M.P., até porque todas as entidades contribuíram com a sua obrigação. 

-  Não gostaria de se pronunciar sobre a natureza do acordo.     

- Considera possível a elaboração de um voto subscrito pelo Executivo da 

C.M.P., a ficar devidamente registado em acta, a reconhecer o entendimento 

que existiu entre trabalhadores e administração. Em suma: um voto de 

congratulação pela conclusão do processo Autoeuropa no que  respeita à 

conquista da produção de um novo modelo. 

- Considera efectivamente possível a elaboração de um voto de congratulação 

mais simples, com menos considerações de ordem política, e sobretudo com 

a ressalva de a Câmara Municipal não se envolver nem pronunciar sobre o 

que são os sentimentos dos trabalhadores.  

- Está de acordo com o voto à Autoeuropa, na pessoa do seu administrador, 

Sr. Engº. Emílio Sáenz e de todos os seus trabalhadores, juntamente com o 

reconhecimento da Câmara de Palmela pelo esforço do Estado português. 

- Propõe a redacção de um texto contendo uma manifestação absolutamente 

inatacável e inconfundível, dando a possibilidade de ser subscrito, por 

unanimidade, independentemente do que cada um pense sobre questões 

mais específicas. 

A Sr.ª. Presidente dá a palavra ao membros do Executivo. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto cumprimenta todos. 

Refere que a Sr.ª. Presidente acaba de expor as suas razões e que até as consegue 

compreender. 

Compreende igualmente que a força no poder em Palmela tenha algum repulso em 

aprovar qualquer assunto que sobrevalorize a actuação do Governo.    

Em entrevista dada ao jornal a Sr.ª. Presidente refere que acompanhou todo este 

tema com preocupação, embora com relativa tranquilidade, e aborda o papel que a 
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Câmara também assumiu no decurso deste processo, embora agora, se resguarde de o 

escrever numa moção. 

Realça que o mérito na conclusão do processo se deve à administração da 

Autoeuropa e seus trabalhadores, mas também é evidente que a posição política da 

Câmara e do Governo exerce um peso preponderante na decisão de atribuir a produção 

de um novo modelo à fábrica sediada em Palmela.   

Certamente a administração central teria já em carteira a possibilidade de virem para 

a Autoeuropa em Palmela a construção de modelos, caso  fossem definidos determinados 

parâmetros económicos, que felizmente chegaram a concretizar-se pelo acordo entre a 

administração e os trabalhadores. Possivelmente a deliberação da administração da 

Autoeuropa já estaria na posse de alguma componente política prestada pela Câmara de 

Palmela e pelo Governo português. 

Conclui que os Vereadores do P.S. não são maximalistas nem estão em desacordo 

que se redija um voto conjunto. 

 

Nos termos da discussão desenvolvida sobre este tema foi elaborado o 

seguinte voto subscrito pelo Executivo da Câmara Municipal de Palmela.  

 

A Sr.ª. Presidente faz a leitura do texto: 

 

«A Volkswagen atribuiu recentemente a produção de um novo veículo à Autoeuropa, 

a partir de 2008. 

Tal facto resulta do empenho da Administração da Autoeuropa e da capacidade 

demonstrada pelos seus trabalhadores, que têm colocado esta unidade no topo das 

melhores fábricas da empresa no mundo. Mas é também resultado do empenho do Estado 

português na criação de condições para o sucesso da Autoeuropa. 

A Câmara Municipal de Palmela espera que o novo produto corresponda à 

consolidação do projecto em Portugal, dando novas oportunidades às empresas 

portuguesas de aumentarem o seu protagonismo na indústria automóvel. 

Da mesma forma, a Câmara Municipal de Palmela reitera a sua disponibilidade para 

continuar, ao lado do Governo português, a trabalhar no sentido do desenvolvimento deste 

projecto.» 

 

Submetido o voto de congratulação a votação, foi o mesmo aprovado, por 

unanimidade e em minuta. 
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2. V Encontro sobre Ordens Militares / Exposição “Sentidos de Estado”: 

A Sr.ª. Presidente informa que o V Encontro sobre Ordens Militares irá ter inicio  no 

dia 15 de Fevereiro, pelas 9,30 horas, no Cine-Teatro S. João e irá decorrer entre os dias 

15 e 18. 

Desde 1989 que a C.M.P. tem apoiado e apostado na realização periódica de 

Encontros sobre o tema das Ordens Militares. 

Estes Encontros reúnem historiadores nacionais e internacionais investigadores 

nesta temática. Têm revelado e incentivado a investigação específica sobre as Ordens 

Militares e este V Encontro, especificamente, alargou o tema às Ordens de Cavalaria.  

O programa contempla a realização de quarenta e nove conferências e um ponto 

dedicado aos projectos de investigação. 

Espera poder contar com a participação de professores do concelho de Palmela e  

do distrito de Setúbal. 

A Sr.ª. Presidente informa que no dia 15 de Fevereiro, às 18,30 horas, na Igreja de 

Santiago, irá ter lugar a inauguração pelo Sr. Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, 

da exposição “Sentidos de Estado”. 

Esta exposição vem a Palmela por sugestão do Museu da Presidência da República 

e da Chancelaria das Ordens Honoríficas. O Sr. Presidente da República manifestou o 

gosto em inaugurá-la e a Câmara Municipal de Palmela tem o maior prazer em recebê-lo.  

Convida todos os interessados a assistir.  

 

3. Alteração de data de reunião de Câmara: 

A Sr.ª. Presidente informa que a reunião de Câmara que se deviria realizar em 

15.Fev.2006 ficará adiada para o dia 22 do mesmo mês, às 17 horas, no Salão Nobre, de 

forma a possibilitar o Executivo da Câmara Municipal  a estar presente na inauguração,  a 

ser efectuada pelo Sr. Presidente da República, da exposição “Sentidos de Estado”. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

1. IV Simpósio de Medicina Natural: 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que se realizou, em 28 de Janeiro, no 

Cine-Teatro S. João, o IV Simpósio de Medicina Natural. 

   Neste Encontro reuniram-se grandes nomes da medicina natural e efectuaram-se 

exposições de grande interesse. 

Considera honrosa a realização deste Simpósio em Palmela.   

Manifesta a sua satisfação pelas disponibilidades dadas pela Autarquia no contento 

de a iniciativa se coroar de êxito, o que efectivamente aconteceu.  
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 2. Voto de congratulação: Eleição do Sr. Presidente da República: 

 Relativamente à eleição do Sr. Presidente da República o Sr. Vereador Octávio 

Machado apresenta o seguinte voto de congratulações e felicitações: 

 

 «O Vereador eleito pelo P.P.D./P.S.D. na Câmara Municipal de Palmela vem 

congratular-se pela forma cívica e democrática como decorreu o acto eleitoral da Eleição 

do Sr. Presidente da República, no passado dia 22 de Janeiro. 

 Desta forma, foi, mais uma vez, demonstrada a atitude cívica de todos os eleitores 

que exerceram o seu direito de voto, em ampla liberdade. 

 É pois com base nos princípios da Liberdade e da Democracia que proponho o 

presente voto de congratulações, endereçando a Sua Ex.ª. Sr. Prof. Dr. Aníbal Cavaco 

Silva as maiores felicitações no desempenho do mais alto cargo da Nação.» 

 

 Na discussão do voto de congratulações e felicitações intervieram: 

 

 A Sr.ª. Presidente crê ser unânime a partilha do sentimento de desejo de que o acto 

eleitoral tenha decorrido sem percalços, sinónimo de uma atitude de maturidade do 

sistema da democracia e, a Câmara Municipal,  através da aprovação de um voto, pode 

manifestar o reconhecimento por esse facto aos cidadãos do concelho. 

           Discorda da proposta de regozijo pela eleição do Sr. Prof. Dr. Cavaco Silva como 

Presidente da República. Por si regozijar-se-ia pela eleição de um outro candidato. Propõe 

ao Sr. Vereador Octávio Machado manter os dois primeiros parágrafos do voto de 

congratulações e felicitações e retirar o último sobre a eleição propriamente dita.      

Considera importante a tomada de uma posição global de regozijo pela forma como 

decorreu o acto eleitoral, mas não pelo resultado da eleição, já que esse propósito 

corresponde à escolha de cada um. 

O Sr. Vereador Octávio Machado expressa que a sua postura é sempre a de se 

congratular com quem ganha, essa foi também a postura que assumiu quando a Sr.ª. 

Presidente da C.M.P. foi eleita Presidente da Associação de Municípios da Região de 

Setúbal.  

Defende por princípio que todas as pessoas eleitas democraticamente merecem o 

contributo, apreço e estima unânime, como resultado da assumpção do acto eleitoral. 

Tanto mais que as eleições presidenciais são eleições supra-partidárias. 

O voto de congratulações e felicitações não contém nenhuma outra intenção que 

não as que antes enunciou. 

Vai manter a sua postura independentemente do que se decida relativamente ao 

voto por si apresentado. 
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A Sr.ª. Presidente percebe a atitude do Sr. Vereador Octávio Machado. 

Partilha do sentimento de respeito por todos aqueles que são eleitos, iniciam e 

desempenham as suas funções no âmbito do mandato que os cidadãos lhes confiaram. 

A forma como a Câmara Municipal de Palmela vai tratar o Sr. Prof. Dr. Cavaco Silva 

enquanto Presidente da República será absolutamente inequívoca e não há sequer motivo 

para dúvidas entre o Executivo Camarário. 

No momento o que está em causa é a felicitação a quem ganhou o acto eleitoral. 

Afirma que felicitará institucionalmente o Sr. Presidente da República quando em 

funções se cruzar com ele e não só quando institucionalmente a Câmara Municipal de 

Palmela se dirigir à Presidência da República. 

Mantém a posição que não tem de felicitar um candidato que ganhou as eleições 

quando há vários outros candidatos. 

A política é algo que deve ser tida de forma correcta, cordata, onde vivem e 

convivem as convicções de  cada um, onde as minorias aceitam as decisões das maiorias, 

mas tal não significa que se transformem todos num conjunto. 

Pessoalmente não partilha da convicção de que seja positivo para o País que o Sr. 

Prof. Dr. Cavaco Silva seja Presidente da República, como tal, não deve regozijar-se pela 

sua vitória nas eleições que ocorreram.  

Deixa à consideração do Sr. Vereador Octávio Machado a possibilidade de alterar o 

voto de congratulações e felicitações. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto faz a observação que qualquer voto apresentado 

na Câmara para votação não deve conter a designação de “o Vereador eleito” mas sim “a 

Câmara”, porque deixa de ser pessoal para ser da entidade que o aprova.    

Considera que as pessoas devem usar de frontalidade na sua vida e também em 

política devem pautar-se pelo uso de franqueza.  

Se efectivamente num acto eleitoral estavam designados vários candidatos em que 

cada um representava uma força política e, evidentemente, cada força política lutava pelo 

seu candidato, não concorda que possa ser pedido aos apoiantes dos demais candidatos 

que não foram eleitos se congratulem pela eleição do que saiu vencedor.  

 É evidente que o Sr. Aníbal Cavaco Silva passa a ser o Presidente de todos os 

portugueses, tal como o Sr. José Sócrates é o Primeiro Ministro de todos os portugueses, 

mas efectivamente não pode ser pedido aos apoiantes dos demais candidatos a sua 

congratulação por esta eleição. 

Concorda com o primeiro e segundo parágrafos do voto apresentado e está na 

disposição de ver alterado o terceiro parágrafo para “que ao Presidente eleito desejamos 

que tenha o melhor mandato em defesa do povo português”, mas efectivamente não se 

revê nem concorda com a congratulação pela eleição do Sr. Prof. Dr. Aníbal Cavaco Silva. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que as pessoas são todas diferentes. 
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Tal como antes expôs, da sua parte, independentemente das opções políticas do 

eleito, congratular-se-á sempre com a vitória de pessoas que são eleitas 

democraticamente. A política e a democracia não se esgotam nos partidos como foi visível 

neste acto eleitoral em concreto, em que nem todos os candidatos foram apoiados por 

partidos políticos. 

Está na disposição de alterar o último parágrafo desejando somente felicidades ao 

Sr. Prof. Dr. Cavaco Silva, conforme sugestão do Sr. Vereador José Braz Pinto. 

A Sr.ª. Presidente refere que a sua proposta é a de anular o terceiro parágrafo do 

voto. 

O Sr. Vereador Octávio Machado responde que não está na disposição de retirar o 

terceiro parágrafo. 

 

Submetido o voto de congratulações e felicitações a votação, foi o mesmo 

reprovado, com seis votos contra e o voto a favor do Sr. Vereador Octávio Machado. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR ADILO COSTA: 

Participação no VI Fórum das Autoridades Locais: 

O Sr. Vereador Adilo Costa informa que, em representação da C.M.P., participou 

juntamente com um Dirigente da Câmara, Dr. Luís Guerreiro, no VI Fórum das 

Autoridades Locais. 

O VI Fórum das Autoridades Locais realizou-se em Caracas – Venezuela de 22 a 24 

de Janeiro. 

A Câmara Municipal de Palmela foi convidada pelo Comité da organização a intervir 

sobre o tema Democracia Participativa - uma política fundamental para a relação com a 

sociedade civil. 

No Fórum ficou, mais uma vez, demonstrado o reconhecimento internacional dos 

aspectos inovadores da experiência da Câmara de Palmela nesta matéria. Concretamente 

os assuntos relacionados com a elaboração do plano de actividades e orçamento 

municipal, a intervenção dos munícipes e o alargamento das metodologias participativas e 

elaboração dos planos municipais. 

As conclusões finais do VI Fórum alertam as autoridades locais para as seguintes 

preocupações: 

- a inclusão social, destacando-se a protecção de uma política de serviços 

públicos na cidade; 

- a luta contra a pobreza e a exclusão social; 

- os Direitos Humanos e a Carta dos Direitos do Homem na Cidade; 

- a cooperação descentralizada; 
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- a relação entre Governos locais e o prosseguimento de desenvolvimento 

sustentável nas cidades; 

- uma cultura de paz; 

- a democracia participativa. 

A Sr.ª. Presidente acrescenta que o termo “cidade” refere-se ao território em geral, 

independentemente da sua característica. 

Neste Fórum participaram municípios de características e dimensões muito 

diferentes entre si. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

1. Corte de árvores: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa expressa as suas congratulações pelo facto 

de o corte das árvores (plátanos) que estava a ser feito no Pinhal Novo ao fim de semana, 

ter passado a ser executado em horário normal de trabalho em dias úteis.    

 

2. Parque de Estacionamento de Veículos Pesados de Pinhal Novo : 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que leu as declarações do Sr. 

Vereador José Charneira ao “Jornal do Pinhal Novo” sobre o Parque de Estacionamento 

de Veículos Pesados em Pinhal Novo. 

Enquanto membro da Assembleia de Freguesia de Pinhal Novo, teve ocasião de 

colocar diversas questões sobre este processo, nomeadamente, o facto de nove meses 

antes de estar em funcionamento o Parque já existir segurança. 

O facto é que pela entrevista do Sr. Vereador José Charneira parece haver intenção   

de enviesar esta atitude. Pretende ser informado sobre a previsão de este assunto ser 

trazido novamente a reunião de Câmara. 

Gostava também de ser esclarecido sobre o que esteve na base de a Autarquia ter 

estipulado, primeiramente, um valor para a taxa de estacionamento que veio a ser 

reduzido posteriormente. Pergunta se actualmente o estacionamento é gratuito ou não. 

Pretende saber igualmente se existe policiamento no referido Parque. 

 

3. Herdade de Rio Frio:  

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que, relativamente à Herdade de Rio 

Frio, o Sr. Vereador José Charneira prestou algumas declarações ao “Jornal do Pinhal 

Novo”. 

Em reunião da Assembleia de Freguesia de Pinhal Novo de Setembro.2005, como 

membro do Executivo questionou o Sr. Presidente da Junta sobre o que estava projectado 
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para a Herdade de Rio Frio, que não lhe conseguiu dar nenhuma resposta já que 

desconhecia o processo. 

 Gostava de ser informado sobre o que está perspectivado para a zona em causa. 

 

Para responder às questões apresentadas pelo Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa, a Sr.ª. Presidente dá a palavra ao Sr. Vereador José Charneira. 

O Sr. Vereador Adilo Costa intervém também sobre o Parque de 

Estacionamento de Veículos Pesados de Pinhal Novo. 

Deste modo: 

Ponto 1: Corte de árvores -, o Sr. Vereador José Charneira confirma que o corte 

de plátanos em Pinhal Novo está a ser realizado em dias úteis. As justificações para tal 

trabalho decorrer neste período prendem-se com o funcionamento do próprio serviço. 

 

Ponto 2: Parque de Estacionamento de Veículos Pesados de Pinhal Novo -, o 

Sr. Vereador José Charneira refere que quer o Executivo da Câmara Municipal, quer o 

Executivo da Junta de Freguesia, na altura, envolveram-se bastante neste processo, no 

sentido de acabar com o estacionamento de veículos pesados no centro do Pinhal Novo. 

São vários os motivos de preocupação que decorrem do estacionamento ser 

efectuado no centro urbano: a degradação do espaço público, os incómodos que o ruído 

causa à população, os problemas de circulação, entre outros. Assim, decidiu-se avançar 

com o projecto de um parque de estacionamento de veículos pesados.   

O entendimento que se fez no momento, foi o de se estar a prestar um serviço de 

qualidade aos camionistas, assegurando o estacionamento, devidamente acondicionado, 

num Parque guardado. Houve inclusivamente empresas de camionagem que 

consideraram a medida correcta, porque com os camiões estacionados num parque com 

guarda permitia-lhes negociar a diminuição dos prémios de seguro a pagar às 

seguradoras. 

De facto, a G.N.R. do Pinhal Novo nunca conseguiu fazer cumprir as normas do 

estacionamento e impedir os estacionamentos indevidos de veículos pesados no centro 

urbano do Pinhal Novo. Em reuniões e contactos havidos, estes denunciam a falta de 

efectivos e de meios. 

Face à situação criada, a C.M.P. tem vindo a proceder ao ajardinamento dos 

espaços públicos onde habitualmente os camiões são estacionados.  

Há que equacionar os prós e contra do processo. As ideias têm surgido e têm vindo 

a amadurecer. Qualquer decisão que venha a ser tomada sobre este assunto terá de ser 

aprovada pela Câmara Municipal e remetida à Assembleia Municipal. 

Em relação a este assunto, o Sr. Vereador Adilo Costa refere ser necessário aferir 

a seriedade do que está em discussão. 
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Está demonstrado que a G.N.R. tem mantido uma atitude passiva, discriminatória 

até e não tem exercido, em Pinhal Novo, o poder público que lhe foi conferido. 

Apesar da boa vontade da C.M.P. e Assembleia Municipal de Palmela em reduzir as 

taxas e até em alterar o próprio regulamento, e permitir aos camionistas levar e estacionar 

no parque de pesados as suas viaturas pessoais, ainda assim, alguns vêm reclamar e cita:  

“não é só dinheiro do Parque que temos de pagar é também o dinheiro que se gasta em 

gasolina para ir buscar o camião a Vale do Alecrim e ter de levar os nossos carros até lá”. 

Esta não é uma atitude nem uma discussão séria!  

A Câmara Municipal tem de acautelar e ponderar os interesses da esmagadora 

maioria dos munícipes do Pinhal Novo e de, pelo menos, alguns camionistas. Há que ter a 

consciência que a C.M.P. está a desenvolver os necessários trâmites para culminar numa 

solução equilibrada. É necessário que da parte de alguns camionistas também haja 

sensibilidade para a situação presente. 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere ser importante 

que se façam todas as avaliações e, se a Câmara tiver de adoptar uma atitude de 

mudança, considera muito bem que o faça. 

A sua única dúvida vem entroncar no seguinte: as despesas que a Câmara assume 

pela reparação de passeios danificados e outras, em contrapartida com as exigências que 

são feitas, conforme o Sr. Vereador Adilo Costa referenciou. 

Poder-se-ía, eventualmente, ter conseguido mais adeptos a estacionar no parque de 

pesados, caso a Câmara Municipal no início do processo tivesse adoptado uma postura 

mais assertiva. A seu ver, nesta fase, tornar-se-á difícil. 

A Sr.ª. Presidente refere que este tema vai ser certamente objecto de discussão 

numa próxima reunião. 

 

Ponto 3: Herdade de Rio Frio -, o Sr. Vereador José Charneira explicita que estão 

a ser desenvolvidos dois Planos de Pormenor: um para Alto do Pinha (propriedade que 

confronta com a E.N. 4) e um outro para Rio Frio propriamente dito (zona no P.D.M. 

classificada como zona turística). 

Os Planos de Pormenor estão em curso. 

 

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

período de 13.01.2006 a 25.01.2006. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

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

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

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

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

período de 10.01.2006 a 26.01.2006. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

no período compreendido entre os dias 18.01.2006 e 31.01.2006, no valor de € 

2.067.140,92 (dois milhões sessenta e sete mil cento e quarenta euros e noventa e dois 

cêntimos). 

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

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

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

4.855.057,13 (quatro milhões oitocentos e cinquenta e cinco mil cinquenta e sete euros e 

treze cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 3.581.748,12 (três milhões quinhentos e oitenta e um 

mil setecentos e quarenta e oito euros e doze cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.273.309,01 (um milhão duzentos e setenta e 

três mil trezentos e nove euros e um cêntimo). 

    

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTAS 

 

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 
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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 das seguintes actas, sendo as mesmas 

assinadas pela Exm.ª. Senhora Presidente e por quem a lavrou. Foi dispensada a leitura 

das mesmas, por unanimidade, por terem sido previamente distribuídas a todos os 

membros do órgão executivo: 

• ACTA n.º. 25/2005, reunião ordinária de 21.Dezembro.2005 – aprovada por 

unanimidade; 

• ACTA n.º. 1/2006, reunião ordinária de 11.Janeiro.2006 – aprovada por 

unanimidade. 

 

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

Nesta altura, cerca das dezoito horas e quinze minutos, a reunião deixou de ser 

participada pela Sr.ª. Vereadora Adília Candeias. 

 

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: 

• ACTA n.º. 2/2006, reunião ordinária de 18.Janeiro.2006 – aprovada por 

unanimidade. 

 

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

Nesta altura, cerca das dezoito horas e vinte minutos, a reunião voltou a ser 

participada pela Sr.ª. Vereadora Adília Candeias. 

 

      II – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

 II.I – DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL:  

 

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

 



Acta nº. 3/2006 

Reunião de 01 de Fevereiro de 2006 

 17 

 Tarifa: 

 

 PROPOSTA N.º. 1/DCD-DAC/03-2006: 

 ASSUNTO: Tarifa de ingresso nos Recitais de Música de Câmara: 

 

 «No âmbito da actividade que a Câmara Municipal de Palmela desenvolve, realizar-

se-ão nos próximos dias 3 e 4 do corrente mês de Fevereiro, dois Recitais de Música de 

Câmara, no Auditório Municipal em Pinhal Novo e na Biblioteca Municipal de Palmela 

respectivamente. 

 Estes Recitais realizam-se no âmbito do protocolo que a Câmara Municipal de 

Palmela possui com a Associação Música Educação e Cultura e serão interpretados pelo 

Trio Barroco em Pinhal Novo e pelo Trio de Cordas em Palmela, ambos agrupamentos 

oriundos da Orquestra Metropolitana de Lisboa. 

Por forma a comparticipar as despesas de acolhimento dos Recitais e 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, propõe-se, a 

aplicação de uma Tarifa de 2,5 € (dois euros e cinquenta cêntimos) com IVA incluído à 

taxa de 5%.» 

 

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

minuta.  

 

II.II – DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

 A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias propõe a apresentação simultânea das 

propostas referentes à Palmela Desporto.  

 

 Palmela Desporto, E.M.: 

 

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

 

 PROPOSTA N.º. 1/DCD-DD/03-2006: 

ASSUNTO: Instrumentos de gestão previsional da Palmela Desporto, E.M. para 

o ano 2006: 

 

«No âmbito da Lei das Empresas Municipais, Intermunicipais e Regionais compete à 

Câmara Municipal a aprovação dos instrumentos de gestão previsional desta empresa 
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municipal relativos ao ano de 2006 e ao período de 2006 a 2009 no caso do Plano 

Plurianual de Investimentos. 

No início de um novo mandato autárquico foi nomeado pela Câmara Municipal um 

novo Conselho de Administração, e renovadas as orientações estratégicas definidas para 

a Empresa. Os instrumentos de Gestão Previsional para 2006, aprovados pelo Conselho 

de Administração da Palmela Desporto em 17 de Janeiro de 2006, integram o trabalho 

preparatório realizado pelo anterior Conselho de Administração. 

A promoção do desenvolvimento desportivo e a adopção de uma política de preços 

sociais que facilita o acesso das pessoas aos equipamentos e serviços prestados, são 

objectivos centrais para a gestão dos equipamentos desportivos municipais que o Plano 

de Actividades e o Orçamento agora apresentados reflectem. 

O Plano de Actividades e Orçamento da Palmela Desporto prevêem ainda um 

aumento de receitas próprias e a redução da comparticipação da Câmara Municipal, 

procurando associar a prestação de um serviço público de qualidade a uma gestão 

economicamente sustentável. 

Neste sentido, propõe-se, nos termos do artigo 16.º, alínea c), da Lei n.º. 58/98, de 

18 de Agosto – Lei das Empresas Municipais, e dos Estatutos da Palmela Desporto, E.M., 

que a Câmara Municipal delibere aprovar os instrumentos de gestão previsional da 

Palmela Desporto, E.M., em anexo: 

- Plano de Actividades – 2006; 

- Balanço e Demonstrações Previsionais – 2006; 

- Plano Plurianual de Investimentos – 2006/2009; 

- Nota anexa às Demonstrações Previsionais – 2006; 

- Orçamento de Exploração – 2006: Orçamento de Proveitos; Orçamento de Custos; 

- Orçamento Previsional de Tesouraria – 2006; 

- Cálculo do Subsídio à Exploração – 2006.» 

 

PROPOSTA N.º. 2/DCD-DD/03-2006: 

ASSUNTO: Contrato-Programa de indemnizações compensatórias para 

equipamentos desportivos municipais para o ano de 2006: 

A CELEBRAR ENTRE: Câmara Municipal de Palmela e Palmela Desporto, E.M.: 

 

«A Câmara Municipal de Palmela tem desempenhado e pretende continuar a ter um 

papel fundamental no desenvolvimento do desporto no concelho, em estreita cooperação 

com a Palmela Desporto, E.M., concretizando uma das suas atribuições legais.  

Com o novo mandato autárquico, a Câmara Municipal nomeou um novo Conselho de 

Administração para a empresa municipal e renovou as orientações estratégicas 
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anteriormente transmitidas, isto é, no essencial, a autarquia mantém o rumo inicialmente 

traçado para a condução da Palmela Desporto, E.M..  

Assim, no âmbito da política da autarquia para gestão dos seus equipamentos 

desportivos, tem sido adoptada uma política de preços sociais, de modo a possibilitar a um 

maior número de pessoas a utilização dos quatro equipamentos desportivos municipais 

sob gestão da Palmela Desporto, E.M. e, consequentemente, aumentar o número de 

praticantes desportivos e elevar o nível desportivo no concelho. 

Propõe-se, nos termos da Lei de Bases do Desporto – Lei n.º. 30/2004, de 21 de 

Julho, e do número três do artigo 31.º., da Lei n.º. 58/98, de 18 de Agosto - Lei das 

Empresas Municipais, Intermunicipais e Regionais, que a Câmara Municipal delibere 

aprovar o contrato-programa de indemnizações compensatórias para equipamentos 

desportivos municipais para o ano 2006 a celebrar com a Palmela Desporto, E.M., em 

anexo.» 

 

A Sr.ª. Presidente abre a discussão sobre as propostas. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto no uso da palavra faz a leitura do documento que 

se transcreve na íntegra: 

“Como já afirmámos repetidas vezes noutras ocasiões o P.S. é a favor da existência 

de Empresas Municipais, nomeadamente da PALMELA DESPORTO, E.M., desde que 

este instrumento de gestão sirva para a rentabilização dos investimentos e optimização 

dos recursos, incluindo nesta optimização a prestação social. Infelizmente não é o que se 

verifica na Palmela Desporto. 

Analisemos: 

 • Rentabilização dos investimentos: 

 A Palmela Desporto não foi, não é e duvidamos que algum dia venha a ser auto-

suficiente se se continuar a seguir uma política de preços sociais que consideramos 

injusta, desajustada e incoerente. 

• Optimização dos recursos: 

 Na Palmela Desporto não se viu, nem se vê uma estratégia de actuação face aos 

investimentos, dando a aparência de se nadar em dinheiro, principalmente no que se 

refere à Piscina de Pinhal Novo para onde são canalizados a maior parte dos 

investimentos. 

Falamos da política de preços sociais que são obtidos sem qualquer visão 

organizada. 

Aqui permito-me ler o último parágrafo do preâmbulo do cálculo do subsídio de 

exploração inserto nos instrumentos de gestão previsional para 2006 que estamos a 

discutir: 
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“(...) A Palmela Desporto como qualquer outra organização deve procurar a 
sustentabilidade económico / financeira e esse desiderato só se consegue se existir um 
respeito pelas leis do mercado, adaptando constantemente as tarifas e preços praticados 
nos diferentes equipamentos que gere à respectiva estrutura de custos e proveitos. Tal 
situação provocaria a necessidade de uma actualização constante das tarifas e provocaria, 
no momento em que eventualmente a tutela indicasse que os preços deveriam ser 
ajustados às condições reais de exploração, um aumento acentuado das tarifas. Este dado 
resulta do facto da Palmela Desporto ter passado a realizar, no ano 2000, a gestão dos 
equipamentos desportivos municipais “herdando” uma tabela de tarifas desajustada das 
reais condições de exploração e com uma ordem expressa para a sua manutenção. (...)” 

 

Parece-nos que para uma verdadeira política de preços sociais deveria começar-se 

por “ajustar os preços às condições reais de exploração”, coisa que nunca foi feita, e 

depois aplicar sobre estes preços reais tabelas de desconto social segundo critérios que 

deveriam ser analisados de uma forma realista. 

Parece-nos que tal não foi feito, segundo o parágrafo que lemos. Partia-se de uma 

base irreal e desajustada que se ordenou fosse mantida e os aumentos, se os houve, 

porque o parágrafo lido está sempre no condicional, só tiveram em vista o ajuste da 

inflação. 

Nós, Partido Socialista somos a favor da existência de preços sociais mas de uma 

forma direccionada. Aos públicos em formação – crianças, alunos das escolas, bebés e 

aos públicos fisicamente necessitados – hidroterapia -, preparação para parto e pós parto, 

quando medicamente aconselhados e aos públicos carenciados, deficientes e idosos 

economicamente carenciados. 

Somos contra uma política de preços sociais generalizados com custos abaixo dos 

encargos, a partir de uma tabela “herdada com tarifas desajustadas” cito o parágrafo que li 

há pouco. 

E somos contra porque esta política é injusta. 

As populações que não podem usufruir destes equipamentos, pela distância da sua 

vivência, pela exiguidade de tempos livres ou por carências económicas, acabam por 

contribuir com os seus impostos para suportar um financiamento que dá benefícios a 

quem já tem mais do que eles próprios. 

Por vezes deveria ser ao contrário. 

As populações das zonas carenciadas de Poceirão e Marateca não têm qualquer 

equipamento desportivo, mas indirectamente contribuem para um benefício distribuído 

sem critério aparente às populações das zonas mais desenvolvidas – Palmela e Pinhal 

Novo. 

Continua, desta maneira, a agravarem-se as assimetrias sociais do concelho. 
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Não falo da Quinta do Anjo que pela proximidade poderá ainda usufruir das 

estruturas de Palmela e porque o Quintajense tem ele instalações onde a população pode 

recorrer e agora estas instalações, ainda que indirectamente, sofreram investimentos 

avultados por parte do Município. 

E somos contra, porque esta política é desajustada, porque tem por base uma tarifa 

desajustada e um critério desajustado. 

E somos contra, porque esta política é incoerente, porque não privilegia quem deve 

ser privilegiado e penaliza quem não deve ser penalizado e porque cegamente tenta fazer 

um aparente apoio social, tentando colher louros do que só pode merecer críticas. 

Por último queria falar da optimização de recursos. 

Investe-se em valor especializado como é o caso da musculação, onde ainda se 

prevêem ampliações. 

Poderá dizer-se que se tenta fazer um aproveitamento de espaços, mas está por 

demonstrar se também estas actividades têm preços sociais em perfeita concorrência com 

ginásios preparados e especializados na matéria. 

Investe-se prioritariamente em Pinhal Novo em detrimento de investimentos 

dispersos pelo concelho. 

A Palmela Desporto não investe o seu conhecimento e especialização na gestão e 

dinamização de outros pequenos pólos desportivos, como por exemplo, o parque 

desportivo do Poceirão. 

A Palmela Desporto não enquadra os movimentos associativos, a sua dinâmica, o 

seu conhecimento e o seu voluntariado. 

Em 13 organizações desportivas 4 são para incorporar nas Festas Populares de 

Pinhal Novo. 

Em 13 protocolos que irá desenvolver em 2006, um é outra vez com as Festas de 

Pinhal Novo; 4 com escolas de Pinhal Novo e Palmela; 2 com os Bombeiros de Palmela e 

Pinhal Novo; 1 com a APPACDM; 2 com entidades exteriores ao concelho – Associação 

de Natação de Lisboa e Instituto Politécnico de Setúbal e outros 3 com entidades cuja 

localização desconhecemos – Pioneer, Instituto Piaget e Centro de Estudos de Fitness. 

Com as colectividades desportivas e recreativas nem um protocolo. 

Se olharmos para o exemplo do vizinho concelho de Setúbal que tem 3 piscinas e 

um polidesportivo vemos que uma Piscina é gerida por uma colectividade “O NAVAL” que 

tem um protocolo que o obriga a desenvolver actividades com as escolas. Os restantes 

equipamentos são geridos pelo Departamento de Cultura e Desporto da Câmara de 

Setúbal.  
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Em Palmela constituiu-se uma empresa municipal cujo Presidente do Conselho de 

Administração recebe um vencimento base equiparado a Director de Departamento e 2 

Vogais que recebem 15% do Director de Departamento. 

Para além disto a empresa ainda tem um Director Administrativo, um Director de 

Instalações e cada equipamento tem um responsável. Isto quando no preâmbulo da 

proposta que em 1999 aprovou a criação da empresa se dizia que com ela se tinha a 

possibilidade, através de uma melhor política de recursos humanos... aproveitar da melhor 

forma os técnicos e funcionários... e contenção de um número de pessoas afectas ao 

Quadro do Pessoal da Câmara Municipal... 

Mas na Câmara de Palmela continua a haver um Departamento de Cultura e 

Desporto e um Chefe de Divisão de Desporto. 

Daqui se conclui que a Palmela Desporto, longe de ser auto-suficiente ocasiona, 

para a Câmara um encargo anual que em 2006 é de 577.926 euros, citados no 

instrumento que estamos a apreciar, mas que será aumentado pelos subsídios dados ao 

Palmelense, ao projecto “Aprender a Nadar”, ao projecto + de 60 e outras associações 

desportivas que depois pagam com esses subsídios a participação na utilização das infra-

estruturas. 

A Palmela Desporto não aliviou a estrutura da Câmara, não aproveitou a gestão do 

voluntariado de nenhuma colectividade desportiva, nem as integrou nos seus protocolos. 

A Palmela Desporto, obedecendo aos critérios da maioria política da Câmara, agiliza 

as assimetrias do concelho que tem sido desenvolvida pela gestão de 31 anos da força 

política que a detém. 

Do que afirmamos decorre que não podemos concordar com a prestação desta 

Empresa Municipal e logicamente com os instrumentos em apreço. 

Para além de tudo o que afirmámos recordamos que o que vai ser votado é um 

plano de actividades que vai ser levado a cabo por um Presidente de Administração a 

quem não se conhecem capacidades técnicas e de gestão para tal e que foi designado por 

escolhas acentuadamente político-partidárias. 

Por isso, mesmo que tivéssemos de acordo com os instrumentos agora propostos, 

continuaríamos com sérias dúvidas de que os mesmos fossem cumpridos da melhor 

forma. 

Isto só reforça o nosso voto negativo. 

Com o risco de mais uma vez ser deselegante mas mais uma vez afirmamos que 

não somos hipócritas. 

Por isso mesmo e considerando que a aceitação do cartão VIP que nos foi 

gentilmente enviado pela Palmela Desporto não é coerente com as nossas posições dado 

que a Palmela Desporto é deficitária, vive parcialmente com os recursos da Câmara e que 
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nós Vereadores não podemos ser incluídos em nenhum dos públicos para quem 

advogamos preços sociais, agradecendo, iremos devolver à Palmela Desporto os cartões 

VIP.” 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que a Palmela Desporto foi criada em 

1999 e ao transferirem-se os serviços para a gestão directa de uma empresa foi 

automaticamente aplicado o agravamento de 17% de IVA. A C.M.P. para manter os preços 

sociais que vinha praticando assumiu o pagamento desse ónus. 

O Sr. Vereador Octávio Machado formula algumas questões: 

- Aquando da criação da empresa municipal foram avaliados os prós e contra 

de tal acto?  

- Seis anos volvidos sobre a criação da empresa foi feita alguma avaliação das 

situações que estiveram na base da sua criação? 

- Quais os impactos na utilização dos equipamentos desportivos geridos pela 

Palmela Desporto nas freguesias de Poceirão, Quinta do Anjo e Marateca? 

Considera que o défice existente na empresa é originado pelo não aproveitamento 

total dos equipamentos, como por exemplo: 

- a utilização do complexo desportivo de Palmela é escassa para os custos que 

abarca; 

- o preenchimento dos horários na piscina do Pinhal Novo não é total. 

Um maior e melhor aproveitamento dos equipamentos pode contribuir decisivamente 

para diminuir os custos que a Autarquia suporta com esta empresa. 

O relvado do complexo desportivo do Palmelense está no limiar da sua utilização. É 

necessário projectar os equipamentos  com tempo. 

O Parque Verde de Palmela tinha projectado vários investimentos a realizar em 

diversas fases. Sabe-se que o complexo desportivo de Palmela terá sido desenvolvido 

com o objectivo de aliciar para Palmela algumas equipas do Euro 2004, mas 

simultaneamente loteamentos aprovados para o concelho perspectivavam o mesmo 

objectivo. Crê ter havido da parte do Município alguma falta de articulação nestes pontos 

especificamente e, em termos de projectos de investimentos estratégicos para o concelho 

verifica-se uma colisão. 

Realça a experiência de outros concelhos em matéria da gestão dos equipamentos 

desportivos, nomeadamente em Setúbal em que há um equipamento entregue ao Naval 

que acorda a efectivação de protocolos para a sua utilização e, em Almada que não existe 

nenhuma empresa para gestão dos equipamentos desportivos, sendo que este concelho 

detém efectivamente um grande número de pavilhões. 
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Pretende saber se, em face da experiência vivida pela Palmela Desporto 

comparativamente com a vivência de outros concelhos, foi realizada alguma avaliação que 

permita concluir pela continuação do projecto Palmela Desporto, Empresa Municipal. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa aborda a forma jurídica relativamente aos 

documentos que são apresentados. 

Assim, nos nºs. 1 e 2, do art.º. 9.º, da Lei 58/98, de 18.08, lê-se acerca da 

constituição des empresas públicas que “(...) os órgãos sociais obrigatórios das empresas 

são um Conselho de Administração e o Fiscal Único, contudo nas empresas que explorem 

serviços públicos existirá um Conselho Geral com funções meramente consultivas e cuja 

constituição será facultativa nos restantes casos (...)”. 

Apresenta algumas dúvidas: 

 Constata que o parecer contido nos documentos de gestão previsional para 2006 

é prestado apenas por dois dos cinco elementos do Conselho Geral, como tal não reúne 

quórum. 

 Assiste-lhe a dúvida sobre se a Administração podia ter sido eleita per si, sem que 

fossem simultaneamente eleitas as demais estruturas: nomeação do Conselho Consultivo 

e do Fiscal Único. 

 A lei dita que o ROC (Revisor Oficial de Contas) tem de ser eleito para o período 

do mandato de vigência da administração. Verifica-se que este aspecto não está a ser 

cumprido, ou seja, é o anterior ROC a emitir o parecer para o instrumento de gestão 

previsional de 2006, quando foi eleito para o mandato de 2001 a 2005. 

 Na reunião preparatória foi colocada a questão sobre se cada equipamento sob 

gestão da Palmela Desporto possui um director desportivo. 

Para a central de custos está estimado anualmente o valor de 251.000 euros, o que 

equivale a uma despesa de cerca de 21.500 euros/mês para cada equipamento. A 

composição da central de custos é: o Conselho de Administração com duas Secretárias, 

uma para o Presidente do Conselho de Administração e outra para o Director 

Administrativo e Financeiro; o Director de Instalações; o Técnico de Recursos Humanos 

(que no momento é inexistente na Palmela Desporto) e o Director Técnico. 

A central de custos absorve cerca de 1/3 da comparticipação anual da C.M.P. na 

empresa municipal, Palmela Desporto. 

Pretende saber se foi efectuada alguma fórmula de cálculo do custo real da ida à 

piscina de um Munícipe e de como este valor real é compatibilizado com o  valor cobrado. 

Efectivamente nos documentos apresentados não é visível o coeficiente da diferença entre 

o custo pago por utilizador da piscina e o valor real em que se cifra tal serviço.  

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias intervém dizendo: 
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Aquando da apresentação da proposta de nomeação do Conselho de Administração 

da empresa, alertou de imediato que, devido à urgência colocada pelo Presidente 

cessante somente foi elaborada proposta no sentido de nomear o Conselho de 

Administração, mas que a seu tempo seria apresentada a proposta de nomeação do 

Conselho Consultivo e Fiscal Único. 

Explicita que para nomear o Conselho Consultivo é necessário obedecer à 

formalização de reuniões com o movimento associativo e eleger representantes dos 

utentes. Este trabalho requer alguma preparação e tempo que não se coaduname com a 

adopção de procedimentos urgentes. 

De acordo com a lei vigente, enquanto não forem nomeados novos elementos, 

mantêm-se em exercício os que estavam anteriormente designados. 

Considera pertinente a questão da avaliação colocada pelo Sr. Vereador Octávio 

Machado, na medida em que existe uma experiência de seis anos sobre o 

desenvolvimento do projecto de uma empresa municipal. Ressalta ainda o aspecto de 

existirem actualmente novos membros na composição do Executivo Municipal, pelo que é 

justificável uma avaliação a este projecto. 

As vantagens e desvantagens sobre a criação de uma empresa municipal foram, na 

ocasião, debatidas abertamente em reuniões da Câmara Municipal e Assembleia 

Municipal, com a realização ainda de reuniões preparatórias, em que todas as forças 

políticas manifestaram a sua opinião. 

A legislação veio de facto permitir a efectivação de uma nova gestão, através da 

criação de empresas municipais.  

Na ponderação das vantagens para a criação de uma empresa municipal destinada 

a gerir os equipamentos desportivos estiveram vários factores: 

- A proximidade do órgão de gestão dos equipamentos estar mais próxima dos 

utentes; 

- O funcionamento de uma empresa municipal estar sujeito a um quadro legal 

mais flexível que só por si o torna mais ágil ao nível da própria gestão (como 

exemplo: uma câmara municipal está sujeita a procedimentos legais morosos 

que não se coadunam com as necessidades dos equipamentos desportivos 

envolvidos; desde a cabimentação à aquisição de materiais estritamente 

relacionados com o seu bom funcionamento);  

- A contenção do número de pessoas afectas ao quadro de pessoal da Câmara 

Municipal (ainda mais que ia ser aberta a piscina municipal do Pinhal Novo e 

ia entrar em funcionamento o relvado municipal em Palmela); 
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- A possibilidade de adoptar uma política de marketing mais agressiva, 

diversificando a obtenção de fontes de receita e, por esta via, angariar 

patrocínios; 

- A criação de um clube de natação (porque havia jovens a colocar a questão 

que, depois de atingir um certo patamar, não tinham possibilidade de 

progredir no seu desenvolvimento desportivo); 

- As carreiras numa câmara municipal não estão preparadas nem adaptadas 

para um vasto conjunto de serviços que existem numa piscina municipal, 

enquanto que, com a criação de uma empresa municipal vocacionada para o 

desporto abrangia tal situação; 

Esta foi a concepção geral.  

As desvantagens apontadas aquando da possibilidade de criação de uma empresa 

municipal de gestão dos equipamentos desportivos foram: 

- O reduzido número de experiências com empresas municipais; 

- A necessidade de a C.M.P. se adaptar a uma realidade diferente e viver a 

transição de um novo projecto, naturalmente com previsões, mas sem estar 

na posse de uma realidade concreta. 

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias tece ainda os seguintes comentários: 

Classifica como positiva a avaliação do projecto Palmela Desporto, Empresa 

Municipal. 

Actualmente a Câmara Municipal transfere menos dinheiro para a empresa 

municipal, cumulativamente com a prestação de um melhor serviço, por parte da empresa, 

ao munícipe. Sobre este ponto especificamente coloca a possibilidade de se realizar uma 

reunião privada entre os Eleitos da Câmara Municipal e o Conselho de Administração da 

Palmela Desporto. 

O funcionamento dos equipamentos desportivos têm associado um determinado 

custo, tal como a Biblioteca e os Pólos, ou qualquer outro equipamento. Todas as 

estruturas de prestação de serviços abertas à população têm custos. Os montantes dos 

custos relativos ao funcionamento da Palmela Desporto são bem visíveis, transparentes e 

devidamente justificados nos documentos apresentados. 

Realça que a criação da empresa municipal não se saldou em prejuízo para a 

população nem para os trabalhadores. 

Sobre um aspecto realçado pelos Srs. Vereadores - a dificuldade de sustentabilidade 

da empresa por si só –  a Sr.ª. Vereadora Adília Candeias refere que  na altura da 

formação da empresa municipal foi mencionado que o objectivo não era o de constituir 

uma empresa que apresentasse lucro, mas sim o de uma empresa que prestasse um 

serviço público de qualidade - 
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Existe um item específico para as pessoas que comprovem ser socialmente 

carenciadas e que, podem assim, usufruir do serviço gratuitamente. 

Sobre o facto de se praticarem preços muito baixos, que os Srs. Vereadores 

apontaram como sendo uma “política de preços injusta” -, refere que tal medida foi 

adoptada propositadamente com o intuito de dar a um maior número de pessoas o acesso 

à prática do desporto.  

Leu atentamente e compreende os enunciados do relatório do Conselho de 

Administração da Palmela Desporto relativamente aos preços praticados. Não está 

excluída a hipótese de as tarifas da empresa municipal ser aumentada. 

Outro aspecto apontado pelos Srs. Vereadores foi o de as freguesias rurais do 

concelho não serem abrangidas pela prestação de serviços desportivos no que concerne 

aos equipamentos ao abrigo da gestão da Palmela Desporto. Sobre este ponto refere que 

está a ser trabalhada uma proposta que visa abranger a população das freguesias mais 

distantes e simultaneamente abarcar a ocupação total das piscinas. 

Há efectivamente Municípios com um maior número de equipamentos desportivos do 

que o caso do Município de Palmela, mas alguns deles têm os equipamentos fechados, 

porque não têm utentes interessados em praticar desporto. No concelho de Palmela 

verifica-se precisamente o contrário: há um grande número de pessoas interessadas em 

praticar desporto em relação aos equipamentos existentes.  

O facto de não haver mais equipamentos desportivos em Palmela não é sinónimo de 

não se estar a praticar uma política de desenvolvimento desportivo. Prova deste facto são 

os vários programas de desenvolvimento desportivo levados à prática entre C.M.P. e 

algumas Associações recreativas e culturais do concelho (como sejam de 

desenvolvimento do basquetebol, judo, ginástica, entre outros).  

Outra situação levantada pelos Srs. Vereadores foi a da existência da Palmela 

Desporto cumulativamente com a existência de um Departamento de Cultura e Desporto 

na estrutura da C.M.P.. Assim, a Sr.ª. Vereadora Adília Candeias: 

 Distingue o trabalho desenvolvido pela empresa municipal vocacionada para a 

gestão dos quatro equipamentos desportivos que detém e a Divisão de Desporto da 

Câmara Municipal, na dependência de um Director de Departamento de Cultura e 

Desporto que ajuda a definir as políticas municipais, assim como a definir as grandes 

orientações estratégicas para a Palmela Desporto. Assim sendo, a Palmela Desporto não 

pode ser um instrumento da Divisão de Desporto da Câmara para substituir o trabalho que 

é efectuado na área do desporto . 

O exemplo referido, pelos Srs. Vereadores, relativamente ao que é feito na área do 

desporto no concelho de Setúbal realça, não ser correcto da sua parte tecer quaisquer 

considerações. Contudo, em conversas que mantém com regularidade com pessoas 
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daquele Município, sabe que elas próprios estão a fazer a avaliação das suas 

experiências, tal como o Município de Palmela está a efectuar a sua avaliação neste 

campo. 

O certo é que não se pode colocar a questão de a Palmela Desporto atribuir 

subsídios ao Palmelense, Pinhalnovense ou outro clube para este fazer o enquadramento 

desportivo na área do basquetebol, por exemplo. 

Há toda uma política desportiva desenvolvida na Câmara Municipal à qual os 

Dirigentes da estrutura C.M.P. têm de responder e que não se sobrepõe ao trabalho de 

gestão dos quatro equipamentos desportivos entregues à empresa municipal. A Divisão de 

Desporto desenvolve um trabalho de qualidade com provas dadas. 

Há clubes do concelho com protocolos celebrados com a C.M.P. para utilização do 

campo relvado e do pavilhão sob gestão da Palmela Desporto, mas estas acções 

obedecem a uma estreita articulação entre a Câmara Municipal e a empresa municipal, e é 

neste âmbito que intervém a Divisão de Desporto. 

A experiência da criação de uma empresa municipal tem sido difícil, mas ao mesmo 

tempo gratificante. 

Existem outras empresas a funcionar no País para gestão de equipamentos 

desportivos, mas a Palmela Desporto é diferente de todas, porque funciona com capital 

municipal e o âmbito de intervenção é o de a C.M.P. definir a estratégia para o Conselho 

de Administração da empresa levar à prática.  

O Sr. Vereador José Braz Pinto agradece a intervenção da Sr.ª. Vereadora Adília 

Candeias. 

Apraz-lhe registar o facto de a Sr.ª. Vereadora ter reconhecido a possibilidade de 

virem a ser corrigidos os preços sociais, assim como os preços em geral, na tentativa da 

busca de um equilíbrio pela cobrança dos serviços prestados. 

Sublinha que os Vereadores do P.S. em exercício na C.M.P., conforme já afirmaram 

anteriormente, são a favor da existência de empresas municipais, nomeadamente da 

Palmela Desporto, Empresa Municipal. 

O que é relevante é o facto de os critérios da empresa municipal terem sido 

definidos no ano de 2000 e, passados seis anos, é altura mais do que certa para avaliar se 

os objectivos propostos alcançar foram ou não atingidos, nomeadamente os pontos 

constantes na proposta aprovada em reunião de C.M.P. de 23.07.1999 que enuncia: 

- “(...) a possibilidade de através de uma melhor política de recursos humanos 

porque envolve menor número de pessoas e com áreas e perfis profissionais 

mais restritos, aproveitar de uma forma melhor os técnicos e funcionários ao 

dispor, o que originará a necessidade de menos pessoas com maior 

especialidade e responsabilização (...)”; 
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- ”(...) a contenção de um maior número de pessoas afectas ao quadro a 

Câmara Municipal na área do equipamento desportivo (...)”; 

- “(...) a possibilidade de lançar uma política de marketing mais agressiva 

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

e a angariação de patrocínios em princípio será mais fácil (...)”. 

Constata que efectivamente os objectivos traçados não estão a ser totalmente 

atingidos. Como tal há que encontrar meios de a gestão da Palmela Desporto produzir 

uma maior eficiência e, a salvaguarda deste ponto, não é visível em nenhum dos 

documentos ora apresentados para apreciação e votação. 

Embora a Sr.ª. Vereadora Adília Candeias sublinhe o facto de serem transferidas 

actualmente menos verbas para a Palmela Desporto, na realidade transferem-se mais 

verbas indirectamente, porque a Câmara Municipal atribui subsídios ao Palmelense e 

outros clubes que, por sua vez efectuam pagamentos à empresa municipal. 

Também foi mencionado pela Sr.ª. Vereadora estar previsto a possibilidade de as 

pessoas carenciadas usufruírem dos serviços gratuitamente, mas quando na sua 

intervenção se reporta à aplicação de preços sociais atende exactamente ao que está 

escrito na demonstração de resultados que refere “(...) este dado resulta do facto da 

Palmela Desporto ter passado a realizar no ano 2000 a gestão de equipamentos 

desportivos municipais herdando uma tabela de tarifas desajustada (...)”. 

A realidade é que a tabela de preços está desajustada, os preços estão sub-

avaliados e a Palmela Desporto pratica uma prestação de preços sociais a toda a 

população indiscriminadamente, este é o ponto que tem a apontar. 

Refere o exemplo de Setúbal, porque foi técnico da Câmara Municipal de Setúbal 

durante cerca de 30 anos e passou por diversos mandatos autárquicos. 

Sem efectuar qualquer avaliação de critérios sobre a gestão que a Câmara de  

Setúbal exerce nos equipamentos desportivos a seu cargo, o certo é que tal não 

determinou a criação do cargo de Director de Departamento para esse fim. 

Ressalta ainda que Setúbal possui, provavelmente, equipamentos bem mais difíceis 

de gerir do que aqueles que existem no Município de Palmela. Exemplo disso, é a piscina 

municipal das Manteigadas. É uma piscina ao ar livre que no período do Inverno não tem 

nenhuma ocupação com uma lógica de rentabilidade menor do que se de uma piscina 

coberta se tratasse. 

Deixa claro na sua intervenção que os Vereadores do P.S. não são contra a Palmela 

Desporto, mas contra o relatório de gestão apresentado.  
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O Sr. Vereador Octávio Machado refere que na sua intervenção não abordou os 

pressupostos na base da criação da empresa, mas sim questionou se os objectivos foram 

ou não atingidos. 

Há duas realidades a preocupá-lo francamente: 

- A constatação de que desde a criação da empresa municipal, ano 2000, não 

ter sido executado nenhum equipamento desportivo no concelho de Palmela 

e os que existem estarem centralizados em duas freguesias: Palmela e 

Pinhal Novo; 

- O facto de os horários dos equipamentos ao serviço da população não 

estarem totalmente preenchidos, o que a concretizar-se podia resultar numa 

maior libertação de receitas a canalizar para investimento. 

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias volta a frisar que, o balanço da criação da 

empresa municipal tem sido feito anualmente aquando da apresentação do relatório e 

contas, e que a Câmara Municipal tem vindo a despender cada vez menos verbas 

comparativamente ao que acontecia há uns anos. 

O factor resultante desde dado é o de haver um maior número de utilizadores dos 

equipamentos, bem como de se terem criado mais valências, como exemplo, o ginásio 

devidamente equipado. 

Parece-lhe que a questão de fundo abordada pelos Srs. Vereadores é a tabela de 

preços praticada que, apesar de ser aumentada em consonância com a inflação, continua 

aquém do custo real pela utilização do serviço prestado. 

Conforme já explicou esta opção foi propositadamente tomada. Há um período 

destinado ao desenvolvimento de projectos e programas com objectivos firmados, 

designadamente o da captação de mais utilizadores para os equipamentos. 

A questão dos preços praticados pode ser devidamente enquadrada numa avaliação 

a fazer e não é de modo nenhum um assunto que esteja posto de parte. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que uma das propostas para a existência da 

Palmela Desporto foi a possibilidade de adopção de uma política de marketing que 

conduzisse à angariação de patrocínios, mas nos documentos apresentados não é visível 

nenhum patrocínio. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa questiona sobre a legislação a que a Sr.ª. 

Vereadora Adília alude para não mencionar a obrigatoriedade do Conselho Geral.  

A Sr.ª. Presidente refere que uma leitura atenta aos documentos é impossível não 

encontrar nenhum patrocínio, conforme dito pelo Sr. vereador José Braz Pinto. 

Esclarece, o Sr. Vereador José Carlos de Sousa  que a afirmação da Sr.ª. Vereadora 

foi a de informar que o Conselho Geral será definida a seu tempo, e que apenas se 

atendeu à nomeação isolada do Conselho de Administração da Palmela Desporto dada a 

urgência colocada pelo Sr. Presidente cessante. 



Acta nº. 3/2006 

Reunião de 01 de Fevereiro de 2006 

 31 

Para qualquer esclarecimento adicional relativo à legislação, o Sr. Vereador José 

Carlos de Sousa pode solicitar o apoio dos Técnicos da Autarquia.  

Lamenta ter de chegar à conclusão que não vale a pena realizar, com os Eleitos, 

reuniões preparatórias às reuniões de Câmara sobre temas que carecem efectivamente de 

uma discussão que no fundo não são só política. Na reunião privada a Sr.ª. Vereadora 

Adília disponibilizou-se para prestar os necessários esclarecimentos aos documentos em 

apreço. 

Não entende como num período tão curto de tempo que dita o início deste mandato, 

os Srs. Vereadores já conseguiram concluir que os objectivos da Palmela Desporto não 

foram atingidos e mais uma série de questões. 

Pede aos Srs. Vereadores para que, numa próxima reunião, despendam menos 

tempo a falar dos concelhos limítrofes, porque também está em condições de informar que 

pode dar muitos exemplos de Municípios que vêm a Palmela conhecer a experiência da 

Palmela Desporto e, ainda, de muitos outros momentos em que esta empresa municipal é 

referenciada em Encontros entre Municípios. 

Não vale a pena de facto despender tempo com questões laterais. 

Durante o mandato em curso, os Srs. Vereadores podem solicitar todos os 

documentos desde a vigência da Palmela Desporto e comprovar que efectivamente  

Câmara Municipal despende actualmente verbas mais reduzidas.   

Repara que o Sr. Vereador José Braz Pinto continua insistentemente a fazer 

referências à discordância que nutre relativamente à administração da empresa municipal. 

Esta é certamente uma questão política de fundo e concerteza legítima do Sr. Vereador. 

Lamenta que os Srs. Vereadores não valorizem sequer a posição manifestada pela 

Sr.ª. Vereadora Adília: a disposição em avaliar o projecto Palmela Desporto e, se alguma 

necessidade se registar nesse sentido, efectuarem-se os ajustamentos considerados para 

tal fim. 

A postura defendida neste âmbito pela força política C.D.U. é a de considerar o 

desporto como um aspecto de valor para a qualidade de vida dos cidadãos. Com esta 

posição não está a afirmar que não possa ocorrer, eventualmente, um ajustamento aos 

preços praticados pela empresa. 

Conta com a disponibilidade dos Srs. Vereadores para uma avaliação que possa ser 

efectivada e faz votos para que não terminem as suas conclusões a escassos meses do 

exercício de competências que encetaram recentemente. 

As propostas vão ser votadas individualmente. Assim: 

 

 Submetida a votação a proposta n.º. 1/DCD-DD/03-2006, relativa aos 

Instrumentos de gestão previsional da Palmela Desporto, E.M. para o ano 2006, foi a 
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mesma aprovada, por maioria e em minuta, com o voto contra dos Srs. Vereadores 

José Braz Pinto e José Carlos de Sousa, e a abstenção do Sr. Vereador Octávio 

Machado. 

 

 Submetida a votação a proposta n.º. 2/DCD-DD/03-2006, relativa ao Contrato-

Programa de indemnizações compensatórias para equipamentos desportivos 

municipais entre a Câmara Municipal de Palmela e a Palmela Desporto, E.M. para o 

ano 2006, foi a mesma aprovada, por maioria e em minuta, com o voto contra dos 

Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de Sousa, e a abstenção do Sr. 

Vereador Octávio Machado. 

 

III – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

 

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

 

Subsídios: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DEIS-DE/03-2006: 

ASSUNTO: Programa de Alimentação Escolar: 

REQUERENTE: Jardim de Infância da Asseiceira: 

 

 «A Câmara Municipal assegura em parceria com as escolas do 1º ciclo do ensino 

básico e jardins-de-infância da rede pública do concelho, o Programa de Alimentação 

Escolar, que abrange toda a rede de equipamentos educativos. Para a concretização 

deste programa é necessário assegurar o acompanhamento e vigilância dos alunos 

durante as refeições, e respectiva limpeza do espaço onde decorrem as mesmas. 

Tendo-se verificado a necessidade urgente e inadiável de substituir a Auxiliar de 

Serviços Gerais que se encontrava afecta ao acompanhamento e vigilância das crianças, 

no período das refeições, no Jardim de Infância da Asseiceira, desde o início de Janeiro 

que este serviço é assegurado por uma tarefeira afecta à Escola Básica de 1.º. Ciclo de 

Poceirão, que reúne as características necessárias e adequadas àquelas funções. 

 Desta forma, e de acordo com a alínea l), do n.º. 1, do artigo 64.º., da Lei 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º. 5-A/02, de 11 de Janeiro, propõe-se a atribuição 

de um subsídio ao Jardim de Infância da Asseiceira, no valor de € 763,00 (setecentos e 
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sessenta e três euros), o qual se destina a custear os encargos de funcionamento do 

Programa de Alimentação Escolar naquele estabelecimento de educação, referente aos 

2.º e 3.º períodos escolares, do presente ano lectivo.» 

 

 Sobre esta proposta o Sr. Vereador José Carlos de Sousa questiona sobre se o 

Jardim de Infância da Asseiceira faz parte do acordo tri-partido estabelecido entre C.M.P., 

Segurança Social e Ministério da Educação e, nesse sentido, se esta verba provém do 

Ministério para a Autarquia encaminhar à entidade em causa. 

 A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias explicita que esta verba é despendida 

exclusivamente pela Câmara Municipal ao Jardim de Infância da Asseiceira. 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º. 2/DEIS-DE/03-2006: 

ASSUNTO: Programa de Alimentação Escolar: 

REQUERENTE: Associação de Solidariedade Social de Brejos do Assa “O 

Rouxinol”: 

 

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

medida em que se pretende que todos os alunos beneficiem de uma refeição diária 

equilibrada contribuindo-se, desta forma, para uma melhor aprendizagem escolar. 

  Este Programa contempla o universo da população escolar, independentemente da 

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

particulares de solidariedade social. 

 Para os alunos cujas famílias apresentam uma situação economicamente 

desfavorecida, a refeição é gratuita, e para os não carenciados a Câmara Municipal 

custeia o diferencial entre o valor estabelecido pela entidade fornecedora (2,68 €) e o valor 

estabelecido pela legislação em vigor (1,34 €). 

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

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

um subsídio à Associação de Solidariedade Social de Brejos do Assa ‘O Rouxinol’, no 

valor de € 5.364,00 (cinco mil trezentos e sessenta e quatro euros), o qual se destina a 

custear as refeições diárias de 58 alunos das Escolas EB1 de Brejos do Assa 1 e 2. 

 O valor em questão contempla a despesa respeitante ao 1.º. período escolar (meses 

de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro), do presente ano lectivo.» 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

PROPOSTA N.º. 3/DEIS-DE/03-2006: 

ASSUNTO: Programa de Apoio a Projectos de Escola do Concelho de Palmela: 

REQUERENTES: Jardim de Infância da Asseiceira e Pólo do Poceirão da 

Escola Básica 2.º. e 3.º. Ciclos José Maria dos Santos: 

 

«A Câmara Municipal de Palmela, em Dezembro de 2005, com o objectivo de apoiar 

projectos de animação sócio-educativa, desenvolvidos pelos estabelecimentos de 

educação e ensino do concelho, baseando-se nos princípios decorrentes da filosofia do 

Movimento Internacional das Cidades Educadoras, e no trabalho que tem concretizado 

com a comunidade educativa local, concedeu apoios às escolas e jardins de infância da 

rede pública, através do Programa de Apoio a Projectos de Escola. 

 Devido à mobilidade de docentes (no caso do Jardim de Infância da Asseiceira) e à 

ocorrência de uma situação imprevista no Pólo do Poceirão da Escola Básica 2.º. e 3.º. 

Ciclos José Maria dos Santos (avaria dos equipamentos informáticos devido a inundação 

no início do ano lectivo), condicionantes não imputáveis aos estabelecimentos de 

educação e ensino, não houve condições destes dois projectos serem contemplados no 

referido Programa, aquando da atribuição de apoios financeiros em Dezembro de 2005. 

 Assim, face ao exposto, e após analisados os projectos apresentados pelo Jardim de 

Infância da Asseiceira e pelo Pólo do Poceirão da Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos José 

Maria dos Santos, de acordo com a alínea l), do n.º 1, 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, propõe-se a atribuição 

dos seguintes subsídios, para comparticipar nas despesas inerentes à realização dos 

projectos a seguir mencionados: 

 - Jardim de Infância da Asseiceira: Projecto “Hábitos Saudáveis” - € 300,00 

(trezentos euros); 

 - Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos: Projecto “Preservação do Meio 

Ambiente Natural e Construído da Zona Envolvente”, do Pólo do Poceirão da Escola 

Básica 2.º e 3.º Ciclos José Maria dos Santos - € 1.200,00 (mil e duzentos euros).» 

 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que na reunião privada alertou para 

uma expressão no texto desta proposta, designadamente que, à data de 31 de Outubro 

não se pode referir “devido à mobilidade de docentes” e que a afirmação correcta será 

“devido à não colocação de docentes”. 
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A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias refere que a observação do Sr. Vereador 

prende-se tão somente com uma questão de pormenor que, muito sinceramente, não teve 

ocasião de considerar, tendo em conta as prioridades que o seu dia de trabalho envolveu; 

além de este pormenor não acrescentar grande aval em benefício do projecto ou da 

proposta em si. 

Acresce que a formulação utilizada é apresentada no próprio projecto da Escola. 

Menciona que podia utilizar diferentes formas de expressão nesta proposta, sem que 

o conteúdo da mesma fosse alterado. 

 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

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

 

Consumo anormal de água: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DAI/03-2006: 

ASSUNTO: Tarifa de saneamento – Liquidação: 

REQUERENTE: António Joaquim Panóias Sardinha: 

 

 «Através do ofício registado no passado dia 06 de Dezembro 2005  é solicitado pelo  

Sr. António Joaquim Panóias Sardinha, com local de consumo sito na Praceta de São 

Julião, lote 6, em Palmela, a redução da  tarifa de saneamento debitada  na factura de 

água nº  5001120447 relativa ao mês de Outubro/2005, dado o valor da mesma de 551,80 

€, correspondente a 200 m3, se  ter verificado devido a uma rotura ocorrida na canalização 

predial.  

 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 

6,5 m3 mensais.»   

 

 Relativamente à proposta em apreço interveio: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto agradece a planta de localização fornecida. 

 Neste mandato autárquico, iniciado há poucos meses, estranha a apresentação pela 

terceira ou quarta vez, de situações idênticas à desta proposta. 

 A presente situação é gravíssima: perderam-se 200.000 litros de água, o equivalente 

a abastecer uma piscina de tamanho razoável. 

 Como é possível não detectar atempadamente a rotura, de modo a evitar a perda de 

um tão elevado volume de água? 

 Não quer fazer critérios de valor, mas os serviços que actuam nestes casos, podem 

não ter um esquema de informação ou de actuação tão rápido quanto a necessidade o 

exige. 

 Alerta para o facto de na proposta ser usado um termo incorrectamente: 

“canalização predial”.  

 É de facto muito estranho que o Munícipe não tenha detectado uma tão elevada 

quantidade de água, quando o seu consumo habitual é apenas de de 6,5 m3 / mês.  

 

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA 

 

V.I – DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 

 

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

 

PROPOSTA N.º. 1/DGU-DL/03-2006: 

ASSUNTO: Autorização Provisória para o Início das Obras de Urbanização – 

Execução das Redes de Drenagem de Águas Residuais (Doméstica e Pluvial). – 

(Proc.º. L-34/87): 

REQUERENTE: Comissão de Administração da AUGI de Brejos Carreteiros: 

 

«Por deliberação de 23.08.2000, foi licenciada uma operação de loteamento num 

terreno com 170.873,40 m2, situado na freguesia da Quinta do Anjo e que respeita a um 
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processo de reconversão urbanística em curso, interposto pela Comissão de 

Administração da Augi de Brejos de Carreteiros. 

 Posteriormente, por deliberação de 06.07.2005 foi autorizado provisoriamente o 

início da execução das obras de abastecimento de água de acordo com o disposto no n.º 

6, do art.º.25.º, da Lei 91/95, de 2 de Setembro, (com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º. 165/99, de 14 de Setembro e Lei n.º. 64/2003, de 23 de Agosto). 

Pelo requerimento n.º. 12880/05, de 04.11.2005, a requerente solicita agora 

autorização provisória para início das obras de execução das Redes de Drenagem de 

Águas Residuais (Doméstica e Pluvial). 

De acordo com a legislação antes referida, a Câmara Municipal pode, mediante 

deliberação, autorizar provisoriamente o início das obras de urbanização de acordo com os 

projectos que hajam merecido parecer favorável por parte das entidades consultadas. 

Atendendo a que os projectos das infra-estruturas de drenagem mereceram 

concordância por parte da DAAR (Divisão de Águas Abastecimento e Drenagem), propõe-

se, nos termos dos pareceres em anexo (DAAR 23.07.2004 e DL 24.01.2006), o 

deferimento do pedido, relativamente ao início das Obras de Execução das Redes de 

Drenagem. 

Mais se propõe que, previamente ao início das obras de urbanização antes 

referidas, sejam apresentados os seguintes documentos: 

- Termo de responsabilidade do técnico responsável pela direcção técnica da obra; 

- Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, contendo as 

autorizações correspondentes à natureza e valor dos trabalhos a realizar; 

- Declaração da seguradora titulando a celebração e a validade de seguro que cubra 

a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho, nos 

termos da Lei n.º. 100/97, de 13 de Setembro; 

- Livro de Obra com menção do Termo de Abertura; 

- Mapa de trabalhos das obras a executar; 

- Comprovativo da prestação de caução, relativa ao valor de 597.928,83 € 

(quinhentos e noventa e sete mil novecentos e vinte e oito euros e oitenta e três cêntimos), 

estimado para os trabalhos necessários às obras acima referidas; 

- Plano de Segurança e Saúde respeitante às obras em causa. 

A data de início das obras autorizadas deverá ser comunicada, com pelo menos 48 

horas de antecedência.» 

 

Em relação à proposta antes mencionada intervieram: 
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O Sr. Vereador José Braz Pinto saúda a apresentação desta proposta, na medida 

em que estão a ser desenvolvidos os trâmites processuais de mais uma AUGI (Área 

Urbana de Génese Ilegal). 

Formula votos para que os demais processos de AUGI’s em curso na C.M.P. sejam 

desenvolvidos tão rapidamente quanto possível. 

O Sr. Vereador Octávio Machado felicita todos os que vão ser beneficiados pelo 

início das obras que vão ter lugar. 

Mostra o seu contentamento por estar a ser solucionado o processo de mais uma 

AUGI. 

 

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

minuta. 

 

V.II – DIVISÃO DE GESTÃO DO PINHAL NOVO: 

 

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

 

Loteamento: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DGU-DGPN/03-2006: 

ASSUNTO: Licenciamento de Obras de Urbanização. (Proc.º. E-273/03): 

REQUERENTE:  Francisco José Protásio: 

 

«Na sequência da apresentação através do requerimento n.º. 3457, de 13.07.2005, 

foi deferido em 12.05.2005, o projecto de arquitectura que faz parte integrante do 

processo titulado em nome de Francisco José Protásio. 

O referido projecto prevê na proposta a integração para o domínio público de uma 

área de 695,05 m2 a ser tratada no âmbito de uma intervenção no domínio do arranjo de 

espaços exteriores. 

Refere-se ainda que a consolidação do edificado público proposto, aliado ao 

conjunto edificado, contribuirá formalmente para a melhoria da integração urbana e 

paisagista do existente assegurando assim o remate do quarteirão. 

Para o efeito foi apresentada uma proposta em 24.11.2005, através do requerimento 

n.º. 13534, onde o requerente solicita o licenciamento das obras de urbanização referente 

aos arranjos exteriores tendo merecido da parte do Departamento de Ambiente e Infra-

estruturas / Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos um parecer global que aponta para a 

aprovação do projecto apresentado. 
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Assim, propõe-se:  

1. Aceitação de doação de uma parcela de terreno com a área de 695,05 m2, a 

autonomizar do prédio descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n.º. 

02780/230595, inscrito na matriz sob o artigo 3958, para integração no domínio 

público municipal, de acordo com a proposta do requerente e pelos fundamentos 

acima aduzidos; 

1.1. Em caso de não aceitação da doação, mantendo-se o bem na esfera jurídica do 

requerente, deve este reformular a pretensão, por forma a, querendo, propor de 

novo a cedência da área em causa afectar ao domínio privado de um dos 

condóminos ou ao uso comum; 

2. Aprovação dos projectos de especialidades e licenciamento das obras de 

urbanização, com as seguintes condições: 

2.1. As obras de urbanização deverão realizar-se em conformidade com os projectos 

e cadernos de encargos submetidos a licenciamento, observando todas as 

condições veiculadas nos pareceres dos serviços; 

2.2. A realização de todos os trabalhos necessários à correcta interligação das redes 

de infra-estruturas com os respectivos sistemas envolventes; 

 2.3. O prazo para a execução das obras de urbanização é de 2 anos; 

3. Autorização da emissão de alvará de obras de urbanização após requerimento do 

interessado. 

As taxas devidas pela emissão do alvará de obras de urbanização serão calculadas 

com base no art.º. 17.º, quadro II, do Regulamento de Urbanização e Edificação do 

Município de Palmela, devendo para efeitos da emissão do alvará de loteamento ser 

apresentados os seguintes documentos: 

- Documento comprovativo da prestação de caução, que deverá caucionar o valor de 

29.930,14 € (vinte e nove mil novecentos e trinta euros e catorze cêntimos), relativamente 

a obras de urbanização; 

- Documento comprovativo da liquidação das taxas; 

- Apólice de seguro que cubra as responsabilidades pela reparação de danos 

emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º. 110/97, de 13 de 

Setembro; 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção 

técnica das obras; 

- Declaração de titularidade do certificado de classificação de empreiteiro de obras 

públicas, do título de registo na actividade ou do certificado de classificação de industrial 

de construção civil, a verificar no acto da entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo; 
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- Livro de obra com menção do termo de abertura; 

- Plano de segurança e saúde; 

- Actualização da certidão da conservatória do registo predial anteriormente 

entregue. 

O titular do alvará deverá promover, no prazo de 10 dias após a sua emissão, a 

afixação no prédio objecto da operação urbanística de um aviso, cujo modelo se encontra 

aprovado por portaria, bem visível do exterior, que deve aí permanecer até à conclusão 

das obras.  

Esta deliberação caducará se, como determina o artigo 71.º, do D.L. 555/99, de 

16.12, na redacção do D.L. 177/01, de 04.06, no prazo de um ano a contar da notificação 

ao requerente do licenciamento das obras de urbanização, não for por este solicitada a 

emissão do alvará de loteamento. 

Em anexo à presente proposta, dela fazendo parte integrante, juntam-se: 

- Planta de localização identificando a parcela identificada no ponto 1 da presente 

proposta. 

Fundamentos Legais: alínea h), do n.º. 1, do artigo 64.º, da Lei 169/99, de 18.09, na 

redacção da Lei 5–A/2002, de 11.01; artigo 53.º, do D.L. 555/99, de 16.12, na redacção do 

D.L. 177/01, de 04.06.» 

 

Na proposta antes transcrita intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto agradece publicamente o facto de o Sr. Vereador 

José Charneira ter aceite introduzir uma pequena alteração na proposta. 

Saúda a informação prestada pelo Sr. Vereador José Charneira de que, para o local 

em causa, foi determinada a elaboração de um Plano de Pormenor (P.P.). 

Lamenta que esteja a ser efectuada tão tardiamente a execução do Plano de 

Pormenor. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa  enaltece o facto de na reunião preparatória, 

sobre este processo, lhe tivessem explicado o facto de todas as normas e procedimentos 

terem sido acautelados, tendo em conta que vai ser demolida uma vivenda para 

construção de dois prédios contíguos. 

Tal como o seu colega de bancada lamenta a elaboração tão tardia deste Plano de 

Pormenor. 

É com alguma mágoa que recorda a necessidade de execução de outros Plano de 

Pormenor, várias vezes falados para o Pinhal Novo, como sejam: Rua Alexandre 

Herculano e Rua S. Francisco Xavier. 
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Estas ruas localizam-se em zonas estruturantes e, com a aprovação destas 

urbanizações, ficam completamente desfiguradas. A construção a que alude esta proposta 

fica situada para a frente de casas térreas construídas há 40 anos ou mais. 

 

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

minuta. 

 

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 

 

1. Luís Braga: 

Expõe que a sua mulher é proprietária de um terreno em Terrim – Pinhal Novo. O 

terreno tem caderneta urbana e rústica e têm a pretensão de construir uma casa numa 

parte do espaço. 

Acontece que para aquele terreno está projectada a passagem de uma variante 

pendente ainda de decisão de realização ou não. 

Relativamente a este assunto gostava de ser informado sobre o que a Câmara 

Municipal pode adiantar. 

A Sr.ª. Presidente sugere ao Sr. Luís Braga a marcação de um atendimento pelos 

serviços técnicos da Câmara Municipal, de modo determinar exactamente a localização da 

passagem da variante sobre o seu terreno. 

Pode adiantar que, enquanto não houver um desfecho para a aprovação formal do 

traçado da variante à E.N. 252, a Câmara Municipal não pode libertar a área denominada 

como espaço canal. 

Acrescenta que está em revisão o processo do Plano Director Municipal e pode 

suceder o seguinte: ou a Câmara reafirma a necessidade do traçado da via se manter na 

mesma zona, ou por ocasião dos estudos que vão sendo desenvolvidos, se o espaço 

poder ser aferido com mais rigor libertar-se o espaço considerado remanescente.  

Enquanto não haver lugar a estes procedimentos não há nenhuma possibilidade de 

viabilizar uma pretensão para a zona de influência. 

No final da reunião será agendada a reunião com os serviços técnicos camarários. 

 

2. Arlindo Funina: 

Pertence à Comissão de Administração da AUGI de Pinhal das Formas. 

Expõe que o raio de acção do aterro sanitário de Palmela / Moita abrange a quase 

totalidade do prédio da AUGI.  

Pretende ser informado se o aterro sanitário se vai manter naquele local ou que 

perspectivas estão a ser desenvolvidos para esta zona. 



Acta nº. 3/2006 

Reunião de 01 de Fevereiro de 2006 

 42 

A Sr.ª. Presidente refere que, sem consultar o processo, torna-se difícil dar-lhe uma 

resposta rigorosa. 

Recomenda a marcação de um atendimento com os serviços para uma análise 

técnica mais detalhada. 

Encaminha a marcação da reunião para o Departamento de Planeamento da 

Câmara Municipal. 

 

3. Representante da Comissão da AUGI de Brejos Carreteiros: 

Em nome da Comissão da AUGI de Brejos Carreteiros vem agradecer publicamente 

à Câmara Municipal a proposta aprovada nesta reunião relativa a esta AUGI.  

 

A Sr.ª. Presidente agradece a participação dos Srs. Munícipes. 

  

VI – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das dezanove horas e cinquenta 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 


