
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º. 09/2006: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 

2006: 

 No dia dezanove de Abril de dois mil e seis, pelas vinte e uma horas e vinte minutos, 

no Auditório da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Pinhal Novo 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: 

A Sr.ª. Presidente cumprimenta os Vereadores, Jornalistas, Munícipes e Técnicos 

da Autarquia. 

Saúda o Presidente da Junta de Freguesia do Pinhal Novo e Membros do Executivo. 

Saúda os Dirigentes e Membros do Corpo Activo da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Pinhal Novo. 

Agradece à Direcção da Associação dos Bombeiros a cedência da Sala para 

realização desta reunião e a disponibilidade que sempre manifestam para receber a 

Câmara Municipal. 

Explicita o modo de funcionamento da reunião de Câmara. Assim, a reunião é 

dividida em três fases: Período Antes da Ordem do Dia (em que cada Eleito apresenta as 

questões que tem a colocar), Ordem do Dia (em que são deliberadas um conjunto de 

propostas) e Período destinado ao Público (Período em que os Munícipes podem intervir). 

A razão desta reunião descentralizada decorre no âmbito do “projecto das semanas 

dedicadas às freguesias do concelho”. 

Durante o decorrer  do ano é dedicada uma semana a cada freguesia do concelho. 
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A semana em curso, de 17 a 21 de Abril, é dedicada à freguesia de Pinhal Novo. 

O trabalho nesta semana é o seguinte: 

- Reunião interna sobre questões do planeamento e do urbanismo, com 

período de reflexão sobre as políticas municipais nesta área; 

- Reunião entre o Executivo Municipal (com os Vereadores que detêm 

Pelouros) sobre assuntos da sua responsabilidade directa e que se reportam 

em várias áreas de intervenção da Câmara; 

- Reunião com a Junta de Freguesia do Pinhal Novo (com apresentação de 

preocupações sobre vários problemas e feito o balanço sobre o plano de 

actividades em curso); 

- A tarde de hoje foi dedicada à visita a vários locais com obras em curso e a 

locais com obras já programadas. Assim foram visitadas  

• a Praça da Independência; o Largo José Maria dos Santos; a Rua João 

Gouveia da Silva; a Rua Henrique Barros; o espaço exterior da Cooperativa 

de Habitação; 

• os terrenos cedidos para a construção do Centro de Saúde, do Quartel 

da G.N.R.e do Lar dos Ferroviários; 

• o terreno cedido à Igreja (que provavelmente será alvo de uma permuta); 

• C.M. 1029, Rua Custódio Cardoso e Rua 25 de Abril e Bairro Mesquita. 

- No final da tarde reuniram com a Direcção e Comando da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Pinhal Novo, cuja Direcção foi 

recentemente empossada; 

- Para o dia 20 de Abril estão agendadas reuniões de trabalho sobre temas 

específicos com agentes culturais e desportivos da freguesia; 

- Na manhã do dia 21 de Abril fará o atendimento dos Munícipes no Gabinete 

do Pinhal Novo 

Genericamente este é o programa da semana dedicado à freguesia do Pinhal Novo 

que o Executivo se propôs desenvolver. 

 

Pela Sr.ª. Presidente foi apresentada a seguinte Saudação ao 25 de Abril: 

SAUDAÇÃO – 25 de Abril: 

 

“Passam 32 anos sobre o 25 de Abril, marco fundamental da nossa História, que 

permitiu profundas transformações na sociedade portuguesa, em Liberdade e Democracia. 

Foi com Abril que conquistámos e defendemos direitos sociais, laborais e políticos 

fundamentais, que vimos consagrados, há 30 anos, na Constituição da República. 
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Foi Abril que tornou possível, também há 30 anos, as primeiras eleições autárquicas. 

O Poder Local é uma das grandes conquistas de Abril e tem-se revelado a forma mais 

eficaz de dar resposta às necessidades das populações, melhorando a sua qualidade de 

vida. 

Comemorar o 25 de Abril é também manter como referência os seus valores, 

quando lutamos pelo desenvolvimento do nosso País, exigindo mais justiça na distribuição 

da riqueza e igualdade de direitos e oportunidades para todos os cidadãos. 

Continuar Abril é acreditar que o futuro se constrói com a participação de todos, em 

todos os domínios do nosso quotidiano. Com trabalho e luta, mas também com alegria e 

confiança na construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. 

A Câmara Municipal de Palmela saúda, por isso, o 32.º aniversário de Abril e convida 

todos os cidadãos a participarem nas comemorações de 25 de Abril que decorrem em 

todas as freguesias do nosso concelho.” 

 

A Sr.ª. Presidente dá a conhecer alguma da programação proposta para as 

comemorações do 25 de Abril. 

 

Festival do Queijo, Pão e Vinho: 

A Sr.ª. Presidente  informa que vai ter lugar nos dias 28, 29 e 30 de Abril, em Quinta 

do Anjo, o tradicional Festival do Queijo, Pão e Vinho. 

Deixa o convite à visita deste certame. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto saúda os Técnicos, Munícipes e Comunicação 

Social. 

 1. Projecto das “Semanas dedicadas às Freguesias”: 

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

 • Participação dos Vereadores do P.S. no projecto das “semanas dedicadas às 

freguesias”: 

  Aquando da semana descentralizada dedicada à freguesia de Marateca, o seu 

colega de bancada, Sr. Vereador José Carlos de Sousa teve ocasião de manifestar a 

disponibilidade dos Vereadores do Partido Socialista para participaram no âmbito das 

visitas que são realizadas. Estão, por isso, disponíveis e ficarão agradados se forem 

convidados a participar. 

 Ditaram inclusivamente uma correcção para a acta, porque entendiam que a palavra 

correcta seria “convite” e não “autorize”. 
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 De certa forma ficaram decepcionados, porque não foram convidados no âmbito da 

“semana dedicada à freguesia do Pinhal Novo” e entendem que seria de facto interessante 

puderem acompanhar as visitas que a Sr.ª. Presidente acabou de anunciar, pois 

certamente serão dadas algumas explicações com interesse e por conseguinte ficarem 

com um conhecimento mais profundo das obras que a Câmara vai realizando em cada 

freguesia. 

A Presidência ou a gestão da Câmara Municipal entendeu não efectuar o convite, 

não sabendo se tal actuação se deve a alguma penalização pelo facto de estarem na 

Oposição. 

Reafirma a vontade dos Vereadores do P.S. para participarem no âmbito deste 

projecto, não tanto nas reuniões de trabalho propriamente ditas, mas sim nas visitas que 

são efectuadas e que são bastante abrangentes. 

 

2. Fonte do Camarral / Efluentes: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto pretende saber o que se passa relativamente aos 

efluentes de má qualidade que estão a correr a céu aberto na Fonte do Camarral, próximo 

da Volta da Pedra. 

Esta é uma situação recorrente para a qual devem ser adoptadas medidas que 

salvaguardem o bom ambiente e o bem estar das pessoas 

Diz-se correntemente que esses efluentes têm origem nas oficinas da Câmara 

Municipal, o que tem alguma dificuldade em acreditar, até porque existe uma ETAR para 

tratar os efluentes oriundos dos armazéns da Câmara. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

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

Presidente da Junta de Freguesia de Pinhal Novo e Elementos do Executivo, Técnicos e 

Público presente. 

 Vila do Pinhal Novo - O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que 

pretende traçar em linhas gerais a perspectiva em que a vila do Pinhal Novo se foi 

tornando desde o 25 de Abril de 1974. Ao olhar o Pinhal Novo dificilmente consegue 

reconhecer alguns dos espaços daquela altura. 

A Sr.ª Presidente mencionou a realização de uma reunião interna sobre questões do 

planeamento e do urbanismo e expressa que, a este nível, há carências que se terão de 

colmatar de forma visível e, também, sustentada. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa apresenta concretamente as seguintes 

questões: 



Acta nº. 9/2006 

Reunião de 19 de Abril de 2006 

 5 

 Mercado Municipal do Pinhal Novo – Recorda dos seus tempos como Membro 

da Assembleia de Freguesia do Pinhal Novo que, em finais dos anos 80, e inclusivamente 

os Eleitos da C.D.U. denominarem o Mercado Municipal do Pinhal Novo como 

“mamarracho”. Este “mamarracho” ainda lá está. 

Nas Grandes Opções do Plano (GOP’s) de 2002/2005 para o Mercado Municipal do 

Pinhal Novo havia uma dotação de 155.000 euros em 2004; 155.000 euros em 2005 e 

500.000 euros em 2006. 

Corre o ano de 2006 e o Mercado continua exactamente na mesma com a agravante 

do estado de degradação que apresenta... 

Em Junho de 2005, por ocasião das Festas Populares do Pinhal Novo, esteve 

patente uma maqueta do novo Mercado Municipal. 

De acordo com uma informação da Sr.ª Presidente, referente à actividade da 

Câmara Municipal, no período de 01.Fev. a 31.Março.2006, consegue-se ler que o 

Mercado Municipal está presentemente com o projecto em fase de execução. 

Considera que este é um processo que está a ser muito moroso, por todas as razões 

que antes enumerou. 

 Trânsito no Pinhal Novo – Em Pinhal Novo, as horas de ponta são distendidas e 

o trânsito está num estado caótico. 

Em 1991/92 foi efectuado um estudo para remodelação dos sinais de trânsito em 

Pinhal Novo e, quinze anos volvidos, mantêm-se os sinais genericamente na mesma. 

É preciso atender que há 15 anos as circunstâncias eram diferentes: não havia 

muitas das rotundas que hoje existem; não existia a Rua Gago Coutinho e Sacadura 

Cabral com possibilidade de ser frequentada em dois sentidos. Em suma é necessário 

existir planeamento eficaz ao nível do trânsito. 

Este ponto deverá ser uma prioridade para o Pinhal Novo; e certamente que o Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia do Pinhal Novo terá a mesma opinião; é urgente dar 

uma maior fluídez ao trânsito. 

 Urbanismo / Marquises – Proliferam no Pinhal Novo as marquises; as pessoas 

tapam as suas varandas mesmo as que estão viradas para a rua principal. Muito 

possivelmente as marquises nem sequer estarão legalizadas. 

Enumera as ruas onde são bastante visíveis as marquises: Rua 25 de Abril; 

cruzamento da Rua Vasco da Gama com a Rua D. João de Castro; Rua Ferreira de Castro 

e Bairro Sul Ponte (embora este não seja de tanta passagem como as ruas anteriores). 

 Urbanismo / Ilha Brava – Considera que há alguns anos que a Câmara devia ter 

mandado elaborar um Plano de Urbanização (P.U.) ou Plano de Pormenor (P.P.) para a 

Ilha Brava. 
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A Ilha Brava acabou por ficar perdida entre prédios de 3º andar e ruas que não têm 

praticamente qualquer visibilidade, para além de ter uma construção no centro da via. Há 

aspectos que precisam ser objectivamente cuidados para conseguir colmatar as reais 

dificuldades. 

 Aceiro José Camarinho – A pavimentação do Aceiro José Camarinho tem vindo 

a ser sucessivamente adiada. 

Recorda que, quando Membro da Assembleia de Freguesia em 2002, foi retirada a 

execução desta obra das GOP’s. esta obra veio, de novo, a ser recolocada nas Grandes 

Opções do Plano, definindo-se que a mesma decorreria entre 01.Jan.2005 e 31.Dez.2006. 

Está actualmente prevista nas GOP’s para 2007/2008. 

 Cemitério do Pinhal Novo – Este cemitério está actualmente com ¾ da sua 

ocupação. 

Existem corpos sepultados há 14 anos e que não estão em condições de ser 

removidos por se encontrarem ainda num estado que não permite a sua remoção 

Os estudos que foram feitos, aparentemente, não resultaram ou não tiveram em 

conta as características claras do terreno. 

Sobre este tema talvez o Sr. Vereador José Braz Pinto queira tecer algumas 

considerações por ser conhecedor desta matéria. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa finaliza que o Pinhal Novo mereceria algo 

mais, em termos daquilo que são os aspectos fundamentais para o seu desenvolvimento e 

para proporcionar maior qualidade de vida aos seus habitantes. 

 

No âmbito do tema cemitérios, o Sr. Vereador José Braz Pinto refere que tem 

alguns pormenores a acrescentar. Assim: 

- Sucede com o cemitério do Pinhal Novo, o mesmo que sucede com o cemitério de 

Setúbal; o cemitério de Pinhal Novo está construído sobre solos argilosos, e os solos 

argilosos acumulam água que, em vez de ajudar à decomposição, preserva os 

corpos. 

- O cemitério está construído sobre solos que serviriam para tudo menos para 

cemitérios, porque os solos dos cemitérios devem ser essencialmente arenosos. 

- Há técnicas modernas que surgem como activadores de oxigénio, cujo nome 

comercial é o bioenzimex, que acelera a combustão. 

- A Câmara de Palmela poderá estudar no futuro novas técnicas, como seja, uma 

nova tecnologia cemiterial chamada de consumpção aeróbia. Esta técnica já existe 

em Setúbal, Montemor-o-Novo, Santarém e numa série de outras terras do País 

onde efectivamente os corpos em vez de serem sepultados na terra vão para 

gavetões que possuem determinadas características e aceleram a decomposição 
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num período de 3 anos, e que permite que no mesmo local de uma campa se ergam 

em altura de 3 a 7 campas sobrepostas. Esta técnica é usada no principal cemitério 

de Madrid há já cerca de 15 anos. 

Actualmente a população gosta de possuir o cemitério relativamente próximo de si, 

mas os terrenos próximos da população são extremamente caros para poder 

expandir cemitérios. 

Deixa esta observação para o caso de o Executivo querer encarar esta possibilidade. 

 

Em resposta às questões colocadas pelos Srs. Vereadores José Braz Pinto e 

José Carlos de Sousa intervieram: a Sr.ª Presidente e os Srs. Vereadores José 

Charneira e Octávio Machado. 

O Sr. Vereador José Charneira cumprimenta todos os presentes. 

Para responder ao Sr. Vereador José Braz Pinto: 

 Fonte do Camarral / Efluentes - o Sr. Vereador José Charneira refere que esta 

situação tem sucedido com alguma recorrência e chegou mesmo a ser apresentada pelo 

anterior Presidente da Junta de Freguesia de Palmela. 

De facto os esgotos dos Armazéns da Câmara estão ligados ao emissário e não 

correm a céu aberto. Não há dúvida de que não há descargas provenientes dos 

Armazéns. 

Sucede que são efectuadas descargas clandestinas de algumas indústrias da zona 

que estão identificadas e, nessa altura, a fiscalização intervém. 

Para responder ao Sr. Vereador José Carlos de Sousa: 

 Trânsito – o Sr. Vereador José Charneira refere que o problema do trânsito em 

Pinhal Novo é devido ao trânsito de atravessamento, e não propriamente ao trânsito local, 

que vai gerar dificuldades na Avenida Alexandre Herculano e na E.N. 252. 

É do conhecimento público que a Câmara Municipal executou o estudo prévio da 

variante à E.N. 252 há já cerca de quatro anos, entregou-o ao Governo da altura. 

A execução da variante é da responsabilidade do Poder Central e do actual Instituto 

de Estradas, que, até ao momento não fizeram nada. 

A Câmara fez mais do que a sua obrigação: elaborou o estudo prévio. Chegou 

mesmo a executar dois projectos de variantes; uma variante a Poente e uma variante a 

Nascente, porque em determinada altura levantou-se a dúvida se a variante a Nascente 

não seria melhor. Fizeram-se dois estudos submetidos ao Instituto de Estradas que 

decidiu pela variante a Poente (a que está consignada no P.D.M.). 

A execução desta obra chegou a estar prevista em PIDDAC no tempo do Governo 

do Sr. Eng.º Guterres. A a Junta de Freguesia do Pinhal Novo tem ofícios do Ministro 
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daquele governo, com a calendarização da obra; só que a obra veio a ser 

sistematicamente adiada e protelada pelo Poder Central. 

O problema do trânsito em Pinhal Novo só se resolverá com a execução da variante. 

A Refer elaborou um estudo de tráfego por causa dos Pinheirinhos (punha-se a 

hipótese de execução de uma rotunda no local) e chegou-se à conclusão que a rotunda 

não resolvia o problema, porque o problema de facto é o trânsito de atravessamento. 

A Câmara tem vindo a adoptar algumas pequenas soluções que vão atenuando o 

problema, mas não o resolvem em definitivo: colocaram-se semáforos no Pingo Doce, no 

lado Sul fizeram-se rotundas, fez-se a via no denominado “loteamento do Garcia”. São 

medidas tomadas para mediar a situação do tráfego em Pinhal Novo, mas a solução em 

definitivo passa pela execução da variante.   

No anterior mandato a C.M.P. chegou a propor ao Governo que, enquanto não fosse 

feita a variante, fosse abolida a portagem entre o Pinhal Novo e Setúbal para aliviar o 

tráfego de pesados que atravessa o Pinhal Novo. Se a portagem fosse abolida o tráfego 

de pesados ia directamente para Setúbal e aliviaria a circulação do tráfego pesado em 

Pinhal Novo. 

A solução está encontrada, foi elaborada pela Câmara e entregue; só que a 

responsabilidade de execução da obra é do Governo.   

 Urbanismo / Marquises – o Sr. Vereador José Charneira refere que a questão 

das marquises não é um problema circunscrito a Pinhal Novo; é um problema do País. De 

facto as marquises são ilegais. A fiscalização tem actuado em algumas situações, 

levantando autos. 

Os compartimentos têm de estar obrigatoriamente a comunicar para a rua e com a 

colocação de marquises deixam de o estar; é uma clara violação do Regulamento Geral 

de Edificações Urbanas, e a fiscalização vai actuando com autos. 

Fazer a remoção das marquises é algo de extremamente difícil, porque já são 

milhares, contudo o principal problema é a entrada na casa das pessoas, pois é 

necessária uma autorização do Tribunal. Não conhece nenhum caso no País em que 

tenha sido dada autorização pelo Tribunal para se entrar na casa das pessoas e remover 

a(s) marquise(s). 

 As pessoas pretendem aproveitar mais uma área da casa e colocam as marquises. 

Trata-se também de um problema de civismo. 

 Urbanismo – o Sr. Vereador José Charneira refere que, relativamente ao 

urbanismo e a Pinhal Novo, em concreto, foi entregue o Plano de Urbanização (P.U.) do 

Pinhal Novo na Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional (C.C.D.R.), 

estando-se a aguardar o parecer desta entidade. 
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 Ilha Brava – o Sr. Vereador José Charneira refere que existe de facto uma casa  

no meio da estrada em Ilha Brava. É uma casa muito antiga e faz parte do núcleo da Ilha 

Brava. Aliás o proprietário da casa já veio pedir autorização à Câmara para a demolição, o 

que foi negado. 

A casa em questão foi das primeiras tabernas em Pinhal Novo e deve datar dos anos 

de 1930. Existem já algumas ideias para aquele núcleo histórico do Pinhal Novo. 

 Aceiro José Camarinho – o Sr. Vereador José Charneira refere que a 

pavimentação do Aceiro José Camarinho está prevista para 2007/2008 e o mesmo só 

poderá acontecer depois de executado o emissário que irá ligar parte dos esgotos da zona 

Poente do Pinhal Novo à ETAR do Afonsoeiro. 

Estava prevista a construção de uma ETAR na zona de Fonte da Vaca – a ETAR de 

Malpique – que iria servir o “loteamento do Garcia” e também alguns efluentes da zona 

Poente do Pinhal Novo; com a entrada da Câmara na Simarsul e com o desenvolvimento 

do projecto da Simarsul abandonou-se a ideia da execução da ETAR de Malpique e está 

em curso o processo (praticamente adjudicado) de construção de uma ETAR no 

Afonsoeiro que servirá o Montijo, uma pequena parte da Moita e parte de Palmela; deixou, 

portanto, de fazer sentido a ETAR de Malpique. 

O emissário terá de ser feito no Aceiro José Camarinho e após esta obra estar-se-á 

em condições de executar a pavimentação daquele Aceiro (não tem consigo a 

calendarização das obras da Simarsul para melhor precisar a execução da obra, mas crê 

que o objectivo é de até final de 2007 princípio de 2008 estar concluída a empreitada e em 

seguida far-se-á a pavimentação do Aceiro José Camarinho). 

Pede-se aos Pinhalnovenses da zona para terem um pouco mais de paciência, mas 

depois das acções que estão programadas, ficam com uma obra em definitivo; até porque 

com o emissário feito terão a possibilidade de fazer a ligação das suas habitações à rede 

de saneamento e usufruirão de dois benefícios: o saneamento e a pavimentação no Aceiro 

José Camarinho. 

 Cemitério do Pinhal Novo – o Sr. Vereador José Charneira refere que a gestão 

do cemitério do Pinhal Novo está entregue à Junta de Freguesia. 

Acrescenta que o Pelouro do cemitério está actualmente entregue ao Sr. Vereador 

Octávio Machado. 

Em relação à consumpção aeróbia de que o Sr. Vereador José Braz Pinto falou, 

refere que já no final do anterior mandato se tinha feito um estudo para implementar esta 

solução no cemitério de Palmela. Desconhece como estará no momento este assunto, até 

porque houve uma grande redução de verbas no orçamento. 
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A Sr.ª. Presidente refere que também vai intervir no âmbito das questões 

colocadas pelos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de Sousa. Assim: 

 Participação dos Vereadores do P.S. no projecto das “semanas dedicadas 

às freguesias” – a Sr.ª Presidente refere que admite pensar no assunto.  

A filosofia que preside a estas semanas de trabalho e sobretudo às reuniões e visitas 

que são realizadas durante o dia é fundamentalmente uma filosofia de trabalho interno da 

Câmara e, como tal, tem destinguido entre os Srs. Vereadores que têm Pelouros e os Srs. 

Vereadores que não detêm Pelouros.  

Explicita que o Sr. Vereador Octávio Machado, eleito pelo P.S.D.,. aceitou assumir 

Pelouros na Câmara Municipal. 

 Como o Sr. Vereador Octávio Machado possui responsabilidade directa sobre 

serviços da Câmara, tem, naturalmente também, de estar envolvido em reuniões normais 

de trabalho e em visitas que a Câmara realiza no âmbito das “semanas dedicadas às 

freguesias”. 

Já relativamente aos Srs. Vereadores do P.S. e não tendo qualquer desconsideração 

pelas pessoas em si, como é evidente, mas como não aceitaram Pelouros, parece-lhe 

fazer pouco sentido a sua participação em reuniões de trabalho directas com os serviços 

da Câmara. Esta tem sido aliás a filosofia em geral dos Executivos Camarários na C.M.P.. 

Efectivamente há uma distinção entre as responsabilidades que todos detêm no 

órgão Câmara Municipal, em que uns se assumem como gestão e outros se assumem 

como oposição. 

Os dois Vereadores da oposição não detêm responsabilidade directa sobre serviços 

da Câmara Municipal. 

Esta foi a razão pela qual não endereçou nenhum convite aos Srs. Vereadores para 

participarem na semana dedicada à freguesia que não é mais do que uma semana de 

trabalho normal, só que dedicada a uma freguesia em especial, neste caso à de Pinhal 

Novo. 

Reafirma: não lhe custa de modo nenhum pensar e reflectir sobre esta questão e vai 

fazê-lo. Até ao momento não viu razões para mudar de ideias, mas vai ponderar melhor 

sobre o assunto. 

 Vila do Pinhal Novo – a Sr.ª Presidente refere que ouviu atentamente as 

questões colocadas pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa. 

Há questões e preocupações que todos os Membros do Executivo Municipal 

partilham, conforme alguns esclarecimentos que o Sr. Vereador José Charneira já teve 

oportunidade de adiantar. 

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Pinhal Novo teve ocasião de hoje 

adiantar um conjunto de preocupações relativamente a esta freguesia. 
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As questões apresentadas são de facto legítimas e significam que uma terra em 

desenvolvimento apresenta problemas e situações diversificadas. 

Hoje o Pinhal Novo e o concelho de Palmela estão bastante melhor servidos em termos da 

rede ferroviária; mas concomitantemente a esta situação, existem novos problemas, 

provocados por obras que não são concluídas da maneira assumida (no caso da Refer) e 

são criados novos problemas que não existiam antes dessas infra-estruturas. 

Realça que uma terra em desenvolvimento apresenta permanentemente problemas 

a necessitar de intervenção. 

A resposta do Sr. Vereador José Charneira elucida uma atitude / posição que a 

Câmara Municipal tem assumido: a de uma permanente atenção. 

É evidente que nem todos os problemas são resolvidos com a celeridade desejável, nem 

todos eles têm sido resolvidos, com a mesma capacidade pela Câmara, mas a atitude de 

preocupação, de parceria entre autarquias e instituições, incluindo muitas vezes as 

próprias instituições da Administração Central, tem sido a postura utilizada. Neste 

contexto, a freguesia de Pinhal Novo (apesar dos problemas que tem ainda por resolver)e  

o concelho de Palmela são um bom exemplo no contexto da região em que se insere e até 

mesmo ao nível da Área Metropolitana de Lisboa. 

A realidade em Pinhal Novo transformou-se. Existem novos problemas, ou seja, 

transformou-se negativamente nalguns aspectos; mas, sobretudo a realidade de Pinhal 

Novo e da freguesia transformou-se positivamente. 

No início desta reunião apresentou uma saudação ao 25 de Abril e recorda que, 

quando aconteceu o 25 de Abril de 1974, Pinhal Novo era uma outra terra: quase uma 

terra esquecida dentro do próprio concelho. 

Há actualmente uma série de espaços verdes e de equipamentos que não existiam 

na altura, como sejam: a Praça da Independência; o Pólo da Biblioteca em Pinhal Novo 

(permanentemente utilizado pelos jovens, cidadãos em geral e população mais idosa); 

Piscina Municipal que é de todos os Pinhalnovenses e deve ser motivo de orgulho do 

concelho (houve mesmo que criar algumas barreiras de utilização a pessoas de outros 

concelhos para dar prioridade aos Munícipes do concelho de Palmela). Da mesma 

maneira existem actualmente escolas muitíssimo qualificadas e que são bons exemplos no 

País. 

Pinhal Novo também se transformou positivamente e é preciso realçar este facto.  

 Mercado Municipal do Pinhal Novo – a Sr.ª Presidente relativamente à questão 

do Mercado Municipal do Pinhal Novo não partilha da opinião de que se trata de um 

“mamarracho”. 

Há obras que são justificadas em determinada altura e são fruto de opções feitas em 

épocas concretas, e naquela época o edifício em causa terá sido uma opção. 
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 Da mesma maneira há obras que são questionáveis à luz dos padrões de qualidade 

e das exigências de hoje, e que, na sua época foram concerteza projectos e equipamentos 

que cumpriram a sua função. 

Relativamente ao projecto do Mercado antigo de Pinhal Novo não usa o termo 

“mamarracho”. 

Mas o que interessa para o caso e discussão em concreto, crê que terá sido essa a 

questão que o Sr. Vereador quis colocar, é o ponto de situação do novo Mercado 

Municipal do Pinhal Novo. Assim, tem a esclarecer o seguinte: 

- o projecto do novo Mercado Municipal do Pinhal Novo está 

praticamente concluído. Estão a ser ultimados os acertos finais e 

entendeu-se não dever traze-lo a público justamente porque estão em 

causa, neste momento, opções finais relacionadas com materiais e os 

materiais têm influência decisiva nos custos e no próprio aspecto final 

do Mercado.  

Acrescenta que se poderia ter feito a opção de evoluir para uma ideia simples de 

Mercado, no entanto, a opção foi a de construir um equipamento com um conjunto de 

valências da qual o Mercado é uma delas. 

O Mercado que se perspectiva vai ter serviços municipais a funcionar, assim como 

os serviços dos correios e um espaço para a juventude. 

Trata-se de um equipamento muito caro e complexo, que está tecnicamente a ser 

discutido na Câmara Municipal e também em vários serviços externos pelas exigências 

que tem. Esta é a razão pela qual a obra ainda não se iniciou. 

A perspectiva é a de poder lançar em Setembro próximo o concurso para execução 

da obra do Mercado do Pinhal Novo. 

A versão definitiva do projecto vai ser apresentada à Junta de Freguesia do Pinhal 

Novo e aos Órgãos Autárquicos e seguidamente será apresentado à população. 

 

Ainda no âmbito do Período de Antes da Ordem do Dia intervém o Sr. Vereador 

Octávio Machado. 

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

Carlos de Sousa, concretamente, em relação ao tema – cemitérios – intervém 

igualmente o Sr. Vereador Octávio Machado. 

 Cemitérios - o Sr. Vereador Octávio Machado refere que as técnicas que o Sr. 

Vereador José Braz Pinto referenciou já são conhecidas do tempo em que o Sr. Vereador 

José Charneira detinha este Pelouro e serão implementadas no cemitério de Palmela. 

O cemitério de Palmela é o único no concelho de Palmela que está sob a 

responsabilidade da Câmara Municipal. 
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O cemitério de Palmela requer uma intervenção profunda, mas que vai levar algum 

tempo, porque se vive um período de contenção de despesas e ter-se-ão de encontrar 

medidas de rentabilização do mesmo. 

 Intervenções nas reuniões de Câmara - o Sr. Vereador Octávio Machado 

refere que intervém menos vezes nas reuniões de Câmara, porque ao ter aceite Pelouros, 

tem também acesso ao debate das questões e tem conhecimento profundo das soluções 

encontradas. 

 Animais selvagens de um circo / Intervenções nas reuniões de Câmara – o 

Sr. Vereador Octávio Machado refere-se a uma notícia publicitada nos órgãos de 

comunicação social relativa a alguns animais selvagens pertencentes a um circo que estão 

a co-habitar com uma zona em desenvolvimento urbanístico na Lagoínha.  

É preocupante a situação dramática dos animais, assim como a falta de segurança e 

de iluminação, para além dos incómodos que ocasionam às pessoas. 

Verificou-se ser urgente e necessário encontrar uma solução. 

A solução já existe e deverá ser apresentada aos donos dos animais, na medida em 

que existe uma associação na disposição de vacinar gratuitamente os animais e arranjou 

mesmo quem os receba (jardim zoológico). 

Esta informação é exemplo de que como Eleito assume a responsabilidade de 

colaborar em muitos dos problemas que existem. 

É de opinião que o progresso exige novas soluções e prefere resolver os problemas 

dentro do Executivo Municipal do que apresentá-los em praça pública. 

Em suma prefere ajudar a resolver os problemas do que fomentar  a discussão 

pública. Daqui a quatro anos haverá novas eleições autárquicas e o que importa é 

demonstrar quem trabalhou e quem não trabalhou; quem colaborou efectivamente e quem 

não colaborou para a resolução dos problemas deste concelho. 

Está empenhado em colaborar de forma desinteressada na resolução dos 

problemas. 

 

Atendendo à intervenção do Sr. Vereador Octávio Machado no âmbito das 

Intervenções nas reuniões de Câmara – o  Sr. Vereador José Braz Pinto intervém 

nos seguintes termos: 

 Em Portugal é permitido haver Oposição; antes do 25 de Abril de 1974 quem fazia 

Oposição ia parar à Pide, ao Tarrafal ou ao cemitério. Foi graças ao 25 de Abril que houve 

possibilidade de haver Oposição em Portugal. 

 O lugar de Oposição é tão digno quanto o lugar de Gestão. 

 As situações são de tal modo assim que existe uma lei que define os Partidos 

com Estatuto de Oposição. Segundo essa lei, os Partidos que têm Estatuto de Oposição 
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são aqueles que não têm qualquer vínculo, quer de Pelouros, quer de Acordos com o 

Executivo. A lei define concretamente o Estatuto de Oposição. Esses mesmos Partidos 

têm o direito a ser informados pelo Executivo dos problemas mais relevantes que existem 

no âmbito concelhio. 

 Nesta ordem de ideias efectivamente o  Partido Socialista (P.S.) é o único Partido 

em Palmela que tem o Estatuto de Oposição; foi uma opção que fizeram e é essa 

Oposição que estão a cumprir; e entendem que ela é tão legítima e tão válida quanto as 

outras opções que se fizeram. 

 Não pode aceitar que pelo facto de serem Oposição não estejam a construir. 

Quem assim pensa está exactamente a pensar como um homem chamado Oliveira 

Salazar. 

 

A propósito do assunto – Intervenções nas reuniões de Câmara, a Sr.ª 

Presidente tece os seguintes comentários: 

 Não tem nenhuma dúvida sobre a dignidade da Oposição e esse assunto nunca 

esteve em causa; tanto que não tem dúvidas a este respeito que a sua prática é a de nutrir 

o maior respeito pela Democracia e pelos Eleitos. 

 Não é obrigatório, nem tão pouco é a situação maioritária nas Câmaras deste 

País que uma força política que ganha as eleições com maioria absoluta (como é o caso 

da Câmara Municipal de Palmela) faça propostas de distribuição de Pelouros às demais 

forças políticas; se o faz é pelo reconhecimento que tem do papel de todos os Eleitos. 

 Os Srs. Vereadores da Oposição têm todas as condições de trabalho e mais 

algumas que o Estatuto da Oposição não confere, pelo reconhecimento que faz do seu 

Estatuto.  

 Todas as pessoas que participam em actos públicos podem testemunhar o 

tratamento que é prestado a qualquer Eleito da Câmara Municipal, quer pelo respeito que 

tem das pessoas como cidadãos e seres humanos, quer pelo voto directo que a eleição 

conferiu a cada um. 

Os Srs. Vereadores da Oposição têm o direito ao tratamento com toda a dignidade 

nas reuniões públicas em que participam, assim como nas sessões para as quais são 

convidados como Eleitos da Câmara Municipal e onde sempre são referidos como tal. 

Quando estão presentes em actos públicos faz sempre referência à presença dos 

Srs. Vereadores, quer sejam da Oposição ou da maioria. 

Todas estas acções / atitudes significam o maior respeito pela Oposição. 

  O trabalho desenvolvido no âmbito do projecto “semanas dedicadas às 

freguesias” é a continuação normal do trabalho quotidiano simplesmente dirigido e 

destinado a uma freguesia específica, nesta semana dedicada ao Pinhal Novo. 
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Assiste-lhe toda a legitimidade para não convidar os Srs. Vereadores da Oposição a 

participar nestas reuniões, porque também não os convida a participar nas reuniões que 

diariamente e regularmente faz com chefias e trabalhadores desta Câmara ou com 

instituições do concelho com as quais se relaciona. 

 Realmente não cabe aos Vereadores que não têm responsabilidades participar na 

gestão quotidiana da Câmara. Esta é a questão fulcral. 

Não reconhece nenhuma obrigação em convidar os Srs. Vereadores da Oposição 

para reunirem a propósito da obra x ou y ou do problema a ou b nesta freguesia. Já para 

as reuniões públicas estão todos convidados. 

Admite que vai pensar sobre o assunto (participação dos Srs. Vereadores do P.S. no 

projecto das “semanas dedicadas às freguesias”), mas não vai fazê-lo à luz da exigência 

do Estatuto de Oposição, porque esse direito não têm.  

Concluída a sua intervenção a Sr.ª Presidente deu por encerrado o Período de 

Antes da Ordem do Dia, não permitindo novas intervenções dos Srs. Vereadores. 

 

ADMISSÃO DO PONTO 2-A  NA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª. Presidente propôs a admissão do ponto 2-A na Ordem do dia: 

- Atribuição de subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Palmela – Comemorações 25 de Abril: 

A Câmara deliberou, por unanimidade, admitir o Ponto 2-A na Ordem do Dia  

 

ADMISSÃO DO PONTO 3-A  NA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª. Presidente propôs a admissão do ponto 3-A na Ordem do dia: 

- Atribuição de subsídio – Festas Populares de Pinhal Novo: 

A Câmara deliberou, por unanimidade, admitir o Ponto 3-A na Ordem do Dia  
 

PROCESSOS DESPACHADOS PELA SR.ª. PRESIDENTE, POR DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA: 

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

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

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

documento n.º 1, dos processos despachados pela Sr.ª. Presidente, no período de 

04.04.2006 a 10.04.2006. 
 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

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

03.04.2006. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

no período compreendido entre os dias 05.04.2006 e 18.04.2006, no valor de € 883.509,34 

(oitocentos e oitenta e três mil quinhentos e nove euros e trinta e quatro cêntimos). 

A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta acta como documento n.º. 1. 

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

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

2.325.392,99 (dois milhões trezentos e vinte cinco mil trezentos e noventa e dois euros e 

noventa e nove cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 1.278.646,47 (um milhão duzentos e setenta e oito mil 

seiscentos e quarenta e seis euros e quarenta e sete cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.046.746,52 (um milhão quarenta e seis mil 

setecentos e quarenta e seis euros e cinquenta e dois cêntimos). 

    

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTA 

 

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

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

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

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

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

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

executivo: 

• ACTA n.º. 07/2006, reunião extraordinária de 29.03.2006 – aprovada por 

unanimidade. 
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      II – DIVISÃO DE APOIO AOS ÓRGÂOS MUNICIPAIS 

 

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

 

 Constituição de Fundo de Maneio: 

 

 PROPOSTA N.º. 1/DAOM/09-2006: 

 ASSUNTO: Missão Técnica a Cabo Verde: 

 

 «De 21 de Abril a 2 de Maio realiza-se mais uma Missão Técnica de Cooperação nos 

Municípios de S. Filipe e Praia (Cabo Verde). 

 Tendo em consideração que algumas despesas decorrentes das actividades a 

desenvolver terão de ser assumidas pela Câmara Municipal, propõe-se, ao abrigo do 

ponto 2.3.4.3 das considerações técnicas do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 

Locais do D.L. n.º 54 A/99 de 22 de Novembro, a constituição de um Fundo Maneio, no 

valor de 500,00€ (quinhentos euros), em nome de Patrícia Maria Teixeira Santos de 

Oliveira Soares, técnica da Divisão de Apoio aos Órgãos Municipais. 

 O Fundo será reposto após a conclusão da missão. 

 As despesas efectuadas por conta do presente Fundo de Maneio deverão ser 

cabimentadas na Acção das GOP’s 4.3.01.02, e nas seguintes classificações orçamentais: 

- 11/02.02.25: € 400,00 

- 11/02.01.15: € 100,00.» 

 

Sobre a proposta de constituição de fundo de maneio interveio o Sr. Vereador José 

Braz Pinto que pretende obter alguns esclarecimentos acerca da mesma, 

nomeadamente: 

- Em que é que consiste a “missão técnica de cooperação”? 

- Quais são os Técnicos que se vão deslocar a Cabo Verde? 

- Qual é o custo total desta “missão”?  

A Sr.ª Presidente responde que não está em condições de no momento identificar o 

encargo total da missão. 

Em geral os encargos deste tipo missões prendem-se com a deslocação., Do acordo 

de cooperação firmado entre C.M.P. e os Municípios de S. Filipe e Praia (Cabo Verde) faz 

parte o princípio de que cada uma das instituições suporte a respectiva deslocação e a 

instituição que recebe suporte as despesas relacionadas com o alojamento e com a 

estadia das delegações respectivas. 
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Esta missão é constituída pelo srDr. Paulo Pacheco, Chefe de Gabinete e 

Coordenador do Serviço Municipal de Protecção Civil e a Dr.ª Patrícia Soares, Técnica da 

Cooperação Internacional e pertencente à Divisão de Apoio aos Órgãos Municipais.Ela 

própria juntar-se-á à equipa por ocasião da celebração, no dia 01 de Maio, do Dia do 

Município de São Filipe e celebração dos 10 anos do Acordo de Geminação, assinado em 

1996.   

Sobre a questão da “missão técnica” propriamente dita, a Sr.ª Presidente presta os 

seguintes esclarecimentos: 

 O acordo de colaboração abrange uma intervenção em várias áreas, 

designadamente: 

• Protecção Civil (a C.M.P. com as Corporações de Bombeiros do concelho de 

Palmela ajudaram a criar, em Cabo Verde, a primeira Associação de Bombeiros 

Voluntários; É de realçar que as Corporações do concelho têm sido inexcedíveis em 

matéria de trabalho directo, realizando acções de formação em Cabo Verde, mas também 

recebendo no concelho pessoas de Cabo Verde para serem Bombeiros e fazerem cá 

acções de formação. As Associações de Bombeiros do concelho têm igualmente cedido 

equipamento para Cabo Verde. A Câmara suporta os encargos com o transporte dos 

contentores – neste âmbito existe um acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros 

para o apoio à cooperação descentralizada que estimula no País -, aliás o anterior 

Presidente da República dava muito valor a este trabalho);  

• Educação / Apoio à Infância - concretamente apoio às escolas e jardins de infância 

(neste âmbito o trabalho é maioritariamente das IPP’s - Instituições Particulares de 

Solidariedade Social do concelho de Palmela -. Este ano foi ministrado mais um curso de 

formação para monitores(as) de jardins de infância desenvolvido pelo COI – Centro de 

Ocupação Infantil – e da sua inteira responsabilidade do ponto de vista técnico e 

pedagógico);  

• Saúde – a Câmara Municipal apoia directamente a estadia / permanência de 

médicos e enfermeiros da AMI (Assistência Médica Internacional) em Cabo Verde; 

• Materiais de necessidade – a Câmara de Palmela envia anualmente contentores 

com materiais recenseados na lista das necessidades. Os materiais recolhidos provêm de 

pedidos de auxílio que a C.M.P. dirige a várias empresas no concelho e no País pedindo-

lhes auxílio para satisfazer necessidades em Cabo Verde. 

A Sr.ª Presidente refere que a presente missão técnica tem por obrigação 

acompanhar a distribuição dos bens e materiais que foram recolhidos e serão enviados 

para Cabo Verde. Na altura em que os materiais forem recepcionados já lá estarão o 

Dirigente e a Técnica com responsabilidade de garantirem a distribuição dos bens em 

parceria directa com os Municípios envolvidos. 
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Esta missão realiza-se todos os anos e existem acordos com empresas que 

anualmente fazem um conjunto de donativos para entregar em Cabo Verde. 

A Sr.ª Presidente explicita ainda que a Câmara Municipal de Palmela tem quatro 

acordos de geminação :com os Municípios de S. Filipe e Praia em Cabo Verde e Jávea e 

Barcarrota em Espanha. 

São relações diferentes as que se mantêm com os Municípios de Cabo Verde e os 

Municípios de Espanha. 

No caso dos Municípios de Jávea e Barcarrota (Espanha) tratam-se de intercâmbios 

culturais, com relações institucionais e não há claramente uma relação de cooperação 

como é o caso dos Municípios de S. Filipe e Praia (Cabo Verde). Esta cooperação deriva 

da natureza específica do acordo com os dois Municípios de Cabo Verde, atendendo às 

características do País e às necessidades que apresenta. 

 

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

minuta.  

 

III – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

 III.I – DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

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

 

 Subsídios:  

 

 PROPOSTA N.º. 1/DCD-DAC/09-20006: 

 ASSUNTO: Comemorações do 25 de Abril: 

 REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

 «Comemorar o 25 de Abril é um dos elementos presentes na maioria dos Planos de 

Actividades das Associações do nosso Concelho. 

No período que antecede este acontecimento, Câmara Municipal, Juntas de 

Freguesia e Movimento Associativo, debatem e constroem conjuntamente um programa 

de actividades diversificado e que garanta uma ampla participação da população dos 

diferentes locais do Concelho. 

Actividades Desportivas, Culturais e Recreativas, envolvem os diferentes agentes, 

numa permuta de actividades que permite enriquecer os diversos programas locais, 
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proporcionando um intenso convívio associativo e uma sempre frutuosa troca de 

experiências. 

Assumir um programa deste tipo, comporta custos e recursos que não são possíveis 

de assegurar na íntegra pelos Agentes Associativos. 

A Câmara Municipal enquanto parceira nesta actividade, assume por seu lado a 

comparticipação e apoio às organizações locais que integram o programa de 

comemorações do 25 de Abril no Concelho de Palmela. 

Assim, propõe-se, de acordo com a alínea b), do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei 169/99, 

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

subsídios a seguir indicados, no valor global de € 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta 

euros): 

- Associação de Moradores do Bairro da Cascalheira    € 250 

- Associação de Moradores Qtª. Sobral Canastra /Terrim    € 300 

- Grupo Desportivo da Lagoa da Palha       € 150 

- Grupo Desportivo de Rio Frio        € 175 

- Grupo Folclórico Danças e Cânticos dos Olhos de Água    € 200 

- Rancho Folclórico “Os Rurais” da Lagoa da Palha e Arredores   € 300 

- Motoclube de Pinhal Novo         €   75 

- União Desportiva da Palhota        € 100 

- Grupo Desportivo Leões de Cajados       € 400 

- Associação Os Académicos da Agualva de Cima     € 300 

- Associação Cultural e Recreativa de Fernando Pó     € 200 

- Associação Humanitária dos Bombeiros V. de Águas de Moura  € 200 

- Clube Desportivo de Águas de Moura       € 100 

- Grupo Desportivo e Recreativo Águias da Aroeira     € 400 

- Sociedade de Recreio e Instrução 1.º de Maio – Asseiceira   € 200 

- Sociedade Recreativa e Instrutiva 1.º de Janeiro – L. Calvo   € 100 

- Rancho Folclórico Fazendeiros das Lagameças     € 200 

- Grupo Desportivo das Lagameças       € 100 

- Rancho Folclórico de Poceirão        € 400 

- Associação de Cultura e Desporto de Poceirão     € 150 

- Associação de Dadores de Sangue da Freguesia de Poceirão   €   75 

- Associação Cultural da Agualva de Cima      € 150 

- Clube Desportivo e Recreativo Padre Nabeto     € 250 

- Grupo Desportivo Volta da Pedra        € 250 

- Grupo Coral Ausentes do Alentejo       €   75 

- Motoclube de Palmela         € 150 
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- Grupo Desportivo Ídolos da Baixa       € 100 

- Sociedade de Recreio e Desporto da Lagoinha     € 100 

- Associação Idosos de Palmela        € 100 

- Rancho Folclórico R. Palhota e Venda do Alcaide     € 450 

- Associação de Moradores do Lau       € 800 

- Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz       € 100 

- Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”     € 300 

- Grupo Desportivo de Palmela        € 150 

- Sociedade de Instrução Musical        € 150 

- Sociedade Rec. Cul. do Povo do Bairro Alentejano     € 750 

- Grupo Popular e Recreativo Cabanense      € 200 

- Associação Moradores Marquesas II 1ª fase      € 100 

- Botafogo Futebol Clube         € 100 

- Coophanjo, CRL          € 100.» 

  

 Em relação à proposta antes mencionada interveio: 

. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto questiona sobre o critério de atribuição das verbas, 

sendo que, por exemplo, o Rancho Folclórico dos “Fazendeiros de Lagameças” recebe 

200 euros e o Rancho Folclórico do Poceirão recebe 400 euros. 

O Rancho Folclórico dos “Fazendeiros das Lagameças” é um Rancho Folclórico que 

tem uma sede, está associado em grupo e movimenta muitas pessoas e o Rancho 

Folclórico do Poceirão, com toda a dignidade que tem, mas não tem sede própria, e não 

possui um envolvimento social tão grande como o Rancho anterior e verifica-se uma 

diferença na atribuição dos subsídios a cada um. 

Julga (podendo todavia estar a tirar conclusões precipitadas) que os critérios de 

atribuição dos subsídios terão a ver com a participação e responsabilização das acções 

que cada entidade terá a desenvolver e, se assim for, a pergunta que formulou está 

devidamente justificada. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias responde que Sr. Vereador José Braz Pinto já 

disse o fundamental. 

Assim, o dinheiro que as associações recebem não tem a ver com a valia da sua 

associação ou o trabalho que fazem ao longo do ano. Para a sua actividade efectuam uma 

candidatura que é apoiada, de acordo com a qualidade de trabalho e qualidade técnica 

das iniciativas. 



Acta nº. 9/2006 

Reunião de 19 de Abril de 2006 

 22 

Em relação ao 25 de Abril e à proposta em concreto a atribuição dos subsídios está 

relacionada com as acções que se propõem realizar no âmbito das comemorações desta 

data. 

Tem ideia que o Rancho Folclórico do Poceirão está envolvido em várias iniciativas, 

desde uma acção de recolha de sangue a um almoço convívio e ainda a um conjunto de 

acções que vão para além da actuação do Rancho. 

O critério de atribuição dos subsídios no âmbito do 25 de Abril está relacionado com 

o programa que cada entidade se propõe realizar e o número de pessoas que consegue 

envolver; quantas mais pessoas envolvidas tanto melhor serão. 

 

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

minuta. 

 

 SAÍDA DA REUNIÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

 Cerca das vinte e duas e quarenta minutos, ausentou-se da reunião o Sr. Vereador 

Octávio Machado. 

 

 PROPOSTA N.º. 2/DCD-DAC/09-2006: 

 ASSUNTO: Comemorações 25 de Abril: 

 REQUERENTE: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Palmela: 

 

 «Comemorar o 25 de Abril é um dos elementos presentes na maioria dos Planos de 

Actividades das Associações do nosso Concelho. 

No período que antecede este acontecimento, Câmara Municipal, Juntas de 

Freguesia e Movimento Associativo, debatem e constroem conjuntamente um programa 

de actividades diversificado e que garanta uma ampla participação da população dos 

diferentes locais do Concelho. 

Actividades Desportivas, Culturais e Recreativas, envolvem os diferentes agentes, 

numa permuta de actividades que permite enriquecer os diversos programas locais, 

proporcionando um intenso convívio associativo e uma sempre frutuosa troca de 

experiências. 

Assumir um programa deste tipo, comporta custos e recursos que não são possíveis 

de assegurar na íntegra pelos Agentes Associativos. 

A Câmara Municipal enquanto parceira nesta actividade, assume por seu lado a 

comparticipação e apoio às organizações locais que integram o programa de 

comemorações do 25 de Abril no Concelho de Palmela. 
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Assim, propõe-se, de acordo com a alínea b), do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei 169/99, 

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

no valor de € 150,00 (cento e cinquenta euros), à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Palmela.» 

 

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

minuta. 

 

 ENTRADA NA REUNIÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

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

participada pelo Sr. Vereador Octávio Machado. 

 

 PROPOSTA N.º. 3/DCD-DAC/09-2006: 

 ASSUNTO: Festas Populares de Pinhal Novo: 

 REQUERENTE: Associação das Festas Populares de Pinhal Novo – 

Desenvolvimento e Cultura Local: 

 

 «A diversidade dos principais núcleos populacionais do nosso concelho, 

conjuntamente com o sentimento de pertença e afinidade conferido pela história de cada 

comunidade, tem contribuído para o desenvolvimento de iniciativas de afirmação local, em 

que assume destaque a realização de festas locais. 

As Festas Populares de Pinhal Novo, que assinalam este ano 10 anos de existência, 

afirmaram-se nos últimos anos com um marco determinante na actividade cultural da 

freguesia de Pinhal Novo e do concelho de Palmela. 

Estas iniciativas envolvem custos elevados, recorrendo as entidades organizadoras à 

apresentação de candidaturas a apoios municipais, como forma de valorização das 

actividades e de equilíbrio financeiro, indispensáveis à sua continuidade no futuro. 

Assim, propõe-se, de acordo com a alínea b), do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei 169/99, 

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

no valor de € 42.000,00 (quarenta e dois mil euros), à Associação das Festas Populares 

de Pinhal Novo – Desenvolvimento e Cultura Local.» 

 

 Sobre a proposta referente às Festas Populares de Pinhal Novo, o  Sr. Vereador 

José Carlos de Sousa intervém nos seguintes termos: 

 • Crê que o subsídio de 42.000 euros propostos é inferior ao que foi atribuído no ano 

de 2005, atendendo a que esta tem sido a prática do Executivo da Câmara no ano em 

curso. Gostava de ver confirmada esta observação. 



Acta nº. 9/2006 

Reunião de 19 de Abril de 2006 

 24 

 • Cada vez mais as festas terão de ser populares. É de opinião que as festas de 

início eram mais populares do que actualmente.  

• Se por parte da Autarquia não há capacidade de investimento ao nível das festas 

que são realizadas no concelho e, se há genericamente o entendimento de que os 

subsídios terão de ser reduzidos, então tem que haver também por parte das associações 

um critério mais rigoroso sobre a forma como a aplicação da verba é feita. 

 A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que a Associação das Festas Populares 

de Pinhal Novo apresentou à Câmara um orçamento bastante pormenorizado, com o valor 

total de 190.000 euros. A Câmara Municipal está a apoiar com 42.000 euros. 

 Acrescenta que no ano transacto a Câmara comparticipou esta festa com o valor de 

50.000 euros.                 

As características das festas são tema de permanente discussão entre todos os 

agentes no sentido de todos procurarem valorizar, diversificar e qualificar os programas. 

Desconhece se as Festas Populares do Pinhal Novo eram, no início, mais populares 

do que o são actualmente, porque não participou tão activamente. O que está em 

condições de adiantar é que tem sido feito um grande esforço no sentido de valorizar a 

Festa e envolver a população. 

 

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

minuta. 

 

 III.II – DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

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

 

 Apoio à Junta de Freguesia de Pinhal Novo: 

 

 PROPOSTA N.º. 1/DCD-DD/09-2006: 

 ASSUNTO: No âmbito da organização da prova de corrida a pé em estrada 

“Pinhal Novo – Correr a Liberdade 1974 m”: 

 

 «No âmbito das comemorações do 32.º aniversário do 25 de Abril de 1974, a Junta 

de Freguesia de Pinhal Novo com o apoio da Câmara Municipal de Palmela e em parceria 

com as associações desportivas da freguesia, organiza no próximo dia 25 de Abril, a 

quarta edição da prova de corrida a pé em estrada denominada Pinhal Novo Correr a 

Liberdade 1974 m, evento que integra o plano anual de actividades do Programa de 

Desenvolvimento de Atletismo. Trata-se de uma iniciativa que tem reunido nos últimos 
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anos cerca de 250 participantes de todas idades, sendo uma importante manifestação 

desportiva que mobiliza parte significativa das associações da freguesia, envolvendo um 

orçamento de aproximadamente 5.000,00 €. 

Neste sentido, de acordo com o disposto na alínea b), do n.º 4 e na alínea b), do n.º 

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

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se que seja transferido para a Junta de 

Freguesia de Pinhal Novo, o montante de € 900,00 (novecentos euros), no sentido de 

comparticipar as despesas de organização deste evento desportivo.» 

 

 Sobre esta proposta interveio o Sr. Vereador José Braz Pinto que refere o 

seguinte: 

 • Felicita a Junta de Freguesia do Pinhal Novo pela acção que vai levar a cabo no 

âmbito das comemorações do 25 de Abril. 

 • Pergunta se as restantes Juntas de Freguesia do concelho não têm programação 

própria nesta data • É muito importante realizar acções que levam a que o 25 de Abril 

não seja esquecido. 

Para aqueles com mais idade ou que já viveram mais anos o 25 de Abril será difícil 

de esquecer, mas para os mais novos é necessário realizar iniciativas que levem à 

perpetuação desta data. 

Considera muito importantes as programações desenvolvidas pelas associações do 

concelho, mas também é muito importante a intervenção das Juntas de Freguesia. 

• Questiona sobre a razão pela qual esta verba não poderá ser integrada num 

protocolo sem necessidade de estar a votar este subsídio todos os anos, uma vez que o 

mesmo faz parte de uma actividade que a Junta desenvolve anualmente. 

• Manifesta a sua estranheza pelo facto das outras Juntas de Freguesia do concelho 

não possuírem actividades no âmbito do 25 de Abril, nomeadamente a Junta de Freguesia 

da sede do concelho – Palmela -, ou então, é a Câmara Municipal que comparticipa para a 

Junta de Freguesia do Pinhal Novo e não comparticipa para as demais Juntas do 

concelho. 

• Gostava de ser esclarecido sobre as questões da sua intervenção. 

 A sr.ª Vereadora Adília Candeias presta os seguintes esclarecimentos: 

- A Junta de Freguesia do Pinhal Novo realiza outras iniciativas para além da 

que vem na proposta; 

- As restantes Juntas de Freguesia do concelho também realizam iniciativas. 

- Participou numa reunião com todos os Presidentes das Juntas de Freguesia 

do concelho sobre a programação para o 25 de Abril. Da reunião resultaram 
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uma série de apoios conforme propostas que foram formuladas pelas Juntas 

e aceites pela Câmara. 

- Frisa que a Junta de Freguesia do Pinhal Novo tem uma programação muito 

rica desde há muitos anos e o facto de esta verba não constar de um 

protocolo entre Câmara Municipal e Junta de Freguesia poder-se-á  vir a 

analisar. 

- A acção  “Pinhal Novo – Correr a Liberdade 1974 m” integra-se no Programa 

de Desenvolvimento do Atletismo e é um momento alto porque permite a 

participação de muitas pessoas, desde os mais pequenos até pessoas com 

mais de 80 anos de idade. 

- A Câmara Municipal apoia com 900 euros embora a acção esteja estimada 

em cerca de 5.000 euros 

 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

 

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

 

 1 - Subsídio: 

 

 PROPOSTA N.º. 1/DEIS-DE/09-2006: 

ASSUNTO: Educação pré-escolar itinerante (2.º período escolar – ano lectivo 

2005/2006): 

 REQUERENTE: Agrupamento de Escolas de Marateca e Poceirão: 

 

 «A Educação Pré-Escolar Itinerante, no presente ano lectivo, funciona em quatro 

pólos em zonas rurais isoladas do concelho, nomeadamente  Agualva, Forninho, Fonte 

Barreira e Bairro Margaça, deslocando-se as educadoras em viatura própria de forma a 

proporcionarem a estas crianças práticas pedagógicas em contexto de Jardim de Infância. 

 No âmbito das responsabilidades assumidas pela autarquia neste projecto, e de 

acordo com a alínea b), do nº4, do artigo 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
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pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de € 

3.030,30 (três mil e trinta euros e trinta cêntimos), destinado ao pagamento das despesas 

de transporte das educadoras de infância, cabendo a cada uma  o valor de € 1.515,15 (mil 

quinhentos e quinze euros e quinze cêntimos), referente à 2.ª prestação do presente ano 

lectivo. 

 O subsídio deverá ser pago ao Agrupamento de Escolas de Marateca e Poceirão.» 

 

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

minuta. 

 

 2 – Aditamento ao Acordo de Cooperação: 

  

 

 PROPOSTA N.º. 2/DEIS-DE/09-2006: 

 A CELEBRAR COM: Direcção Regional de Educação de Lisboa (DREL): 

 ASSUNTO: No âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento da 

Educação Pré-escolar (ano lectivo 2005/2006): 

 

 «A Câmara Municipal de Palmela aprovou em 07.12.2005 o anexo ao Acordo de 

Cooperação, no âmbito do programa de expansão e desenvolvimento da educação pré-

escolar, ano lectivo 2005/2006. 

 No 2.º período escolar do presente ano lectivo o Jardim de Infância de Aires entrou 

em funcionamento, contemplando três salas de actividades. Embora não havendo 

alterações no articulado do Acordo firmado anteriormente, e aprovado em reunião de 

Câmara, é necessário introduzir as informações constantes nos quadros em anexo, as 

quais se reportam às crianças que frequentam a componente educativa e de apoio à 

família (fornecimento de refeições), assim como as auxiliares de acção educativa afectas 

ao estabelecimento de educação pré-escolar. 

 Face ao exposto, e de acordo com a alínea h), do n.º 2, 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 

aprovação do Anexo ao Acordo de Cooperação, o qual faz parte integrante desta 

proposta, e dar poderes bastantes à Sr.ª Presidente, Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, 

para a sua assinatura.» 

 

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

minuta. 
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V – 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/09-2006: 

 ASSUNTO: Tarifa de saneamento – Liquidação: 

 REQUERENTE: António Júlio Ferreira Duarte: 

 

 «Através do ofício registado no passado dia 07 de Março de  2002,  é solicitado pelo  

Sr. António Júlio Ferreira Duarte, com local de consumo sito na Rua de Angola Lt 79 U 

Padre Nabeto em Aires, a redução da  tarifa de saneamento debitada  na factura de água 

n.º  2001000008, relativa ao mês de Fevereiro/2002, dado o valor da mesma de 464,89 €,  

correspondente a 194 m3, se  ter verificado devido a uma rotura ocorrida na canalização 

que estava debaixo do chão, não sendo visível, por a água se ter infiltrado na terra. 

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

causas fortuitas e involuntárias; 

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

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

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

tratamento de águas residuais; 

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

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

rede de drenagem de águas residuais; 

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

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

disposto no n.º 3, do art.º 20.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 12 meses posteriores à rotura e que foi de 21 m3 

mensais.»   

 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere-se à proposta de consumo anormal de água 

– tarifa de saneamento – liquidação nos seguintes termos: 

  Na sua vida profissional já teve de fazer muitas instalações de regas e sabe 

perfeitamente que uma rotura a debitar 200 m3 de água é detectada rapidamente; 

detectava inclusivamente avarias nas canalizações. 
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  Parece-lhe que a justificação dos Munícipes neste tipo de situações ficam sempre 

um pouco aquém e a Câmara Municipal é sempre muito benigna nas suas análises. 

  O processo respeitante a esta proposta apresenta algumas anomalias.  , O 

requerimento deu entrada em  Março de 2002 e está a ser  finalizado em Abril de.2006. A 

tramitação deste requerimento durou quatro anos, o que é de facto muito tempo.   Não 

havendo uma justificação para esta situação, revela-se alguma ineficiência na situação em 

análise. 

  O processo revela-se ainda um tanto complicado na medida em que: 

- este começa por ser requerido por um senhor chamado José António 

Marques Pedro; 

- depois (sem se perceber porquê; se a casa terá sido vendida, alugada ou 

qualquer outra razão) surge o Sr. António Júlio Ferreira Duarte. 

- Posteriormente e, sem que conste nada no processo referente à 

transferência da propriedade, o recibo da água é passado à Subtil Conta – 

Serviços de Contabilidade; 

- Questiona: 

- Será algum dos requerentes anteriores proprietário da firma Subtil Conta? 

- Será esta factura para deduzir nos impostos da Subtil Conta? 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que tem de haver alguma justificação 

para todos os considerandos que expôs e gostaria de ser devidamente elucidado 

sobre as questões que apresenta. 

 O Sr. Vereador José Charneira refere que o requerimento é feito em nome do Sr. 

António Júlio Ferreira Duarte porque é a pessoa que detém o contrato de fornecimento de 

água com a Câmara. 

 De facto o processo demorou tempo nos serviços para ser analisado 

convenientemente. 

 A Subtil Conta pode ser uma empresa de gestão de condomínios ou de gestão de 

propriedades e por isso surge no processo em causa. 

 Esclarece que o consumo de água é pago pelo consumidor, este apenas fica isento 

do pagamento da taxa do saneamento. De acordo com o parecer jurídico e os 

procedimentos que se têm vindo a ter é justo que o consumidor não pague esta taxa. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto chama a atenção para todos as situações que 

antes expôs e refere que, embora haja empresas de gestão do condomínio, não lhe 

parece certo que as facturas sejam passadas às empresas, devendo ser passadas aos 

titulares dos contadores. 

 Chama ainda a atenção para um parecer jurídico da Dr.ª Dora Oliveira, datado de 

2004, dirigido ao Sr. Vereador José Charneira e que consta do processo, em que é feita 

referência a José António Marques Pedro. 
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 O Sr. Vereador José Charneira respondeu-lhe que o processo teve de ser analisado 

convenientemente, mas quatro anos é de facto um período de tempo muito extenso para a 

análise pretendida. 

 O Sr. Vereador José Charneira esclarece que o parecer jurídico em causa não se 

refere a este processo em concreto; esse mesmo parecer jurídico cria jurisprudência e  

validade para todos os processos semelhantes e que estavam pendentes de resolução do 

ponto de vista jurídico. 

 O parecer jurídico foi enquadrado no processo em questão e passou a fazer 

jurisprudência para o mesmo. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto denota uma certa estranheza pelo facto do 

processo datar de 2002 e do parecer jurídico ser de 2004, dois anos após... 

 O Sr. Vereador José Charneira insiste na jurisprudência criada pelo parecer jurídico 

e que veio dar aval a que o processo “pendente” de 2002 pudesse ter seguimento no 

âmbito do enquadramento que foi feito. 

 O Sr. Vereador Adilo Costa refere que a Divisão de Apoio Jurídico emitiu um 

parecer jurídico no âmbito de um processo e os serviços podem, atendendo ao facto de os 

assuntos serem idênticos, fazer doutrina para casos semelhantes. 

 A Sr.ª Presidente refere que a questão está esclarecida. 

 Considera que futuramente os serviços deverão enquadrar estas questões, quer no 

âmbito da constituição do processo com a expressão “utilizando o parecer produzido”, quer 

no âmbito da proposta que é apresentada para aprovação em reunião de Câmara. Não 

devem restar dúvidas sobre este procedimento. 

 

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

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

Sousa. 

 DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES JOSÉ BRAZ PINTO E JOSÉ 

CARLOS DE SOUSA: 

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

seguinte declaração de voto: 

“A nossa abstenção não é pelo fundo do problema, embora não estejamos muito de 

acordo que a Câmara Municipal seja efectivamente tão benevolente para situações deste 

género. 

O nosso voto vai para a abstenção, porque achamos que a organização do processo está 

com alguns defeitos e sobretudo peca por ter tido um prazo não aceitável de quatro anos 

para ser resolvido.” 
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VI – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

 DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS: 

 

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

 

 Empreitada: 

 

 PROPOSTA N.º. 1/DAI-DASU/09-2006: 

 OBRA: “Requalificação do Sector Nascente da Praça da Independência”: 

 ASSUNTO: Abertura de concurso público: 

 

 «Na sequência da aprovação do projecto de execução da obra de Requalificação do 

Sector Nascente da Praça da Independência, em Pinhal Novo, procedeu-se à elaboração 

de todos os elementos necessários à realização do concurso público para a adjudicação 

da respectiva empreitada. 

 Nesta conformidade, propõe-se: 

1. Que seja aberto concurso público para adjudicação da empreitada de 

“Requalificação do Sector Nascente da Praça da Independência”, em Pinhal 

Novo, em conformidade com o exposto na alínea a), do n.º 2, do art.º 48.º, do 

Decreto-Lei n.º 59/99, 02 de Março; 

2. Que o preço base do concurso seja no valor de 215.000,00 € (duzentos e quinze 

mil euros); 

3. Aprovar o Anúncio de Abertura de Procedimento, Programa de Concurso e 

Caderno de Encargos; 

4. Que a Comissão de Abertura das Propostas seja constituída por: 

• Presidente – Eng.º. João Faim; 

• Secretário – Eng.º. Rui Silva; 

• Vogal – Eng.º. José Antunes. 

Sendo suplentes os seguintes elementos: 

• Arqt.º. Paisagista Jaime Antunes; 

• Arqt.ª. Paisagista Gertrudes Gonçalves. 

5. Que o enquadramento jurídico seja efectuado pela Divisão de Apoio Jurídico; 

6. Que a Comissão de Análise de Propostas seja constituída por: 

• Presidente – Eng.º. João Faim; 

• Secretário – Arqt.ª. Paisagista Susana Araújo; 
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• Vogal – Eng.º. Marco Vale. 

Sendo suplentes os seguintes elementos: 

• Eng.º. Rui Silva; 

• Arqt.º. Paisagista Jaime Antunes. 

 7. Que o apoio administrativo seja assegurado pela Assistente Administrativa 

Especialista, Maria do Céu Jorge.» 

 

 Sobre esta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que não é feita referência à data de 

aprovação do projecto de execução, possivelmente tal aprovação data do mandato 

anterior. Considera que a proposta podia fazer alusão a este facto. 

Da análise do processo ressaltam-lhe as seguintes observações: 

- Toda a zona que a obra vai abranger vai ficar com um aspecto muito 

agradável. 

- Recomenda que para o lado direito à rotunda se faça a mesma intervenção. 

- Saúda os procedimentos que vão ser adoptados relativamente aos cabos (há 

postos eléctricos, de telecomunicações, da Cabovisão por todo o Pinhal 

Novo). A intervenção que vai ser feita no âmbito deste concurso ressalva 

muito bem uma solução para intervir neste âmbito e que premeia o aspecto 

estético. Em Pinhal Novo verifica-se de facto muita poluição visual. 

- Sugere que as condutas que serão executadas possam ser aproveitadas 

também para a passagem de outros cabos. 

 O Sr. Vereador José Charneira refere-se a outra inovação que a obra vai  ter: os 

contentores do lixo vão ficar enterrados. 

 

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

minuta 

 

VII – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

 

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

 Atribuição de Licenças de Táxis para as Freguesias de Palmela e Pinhal Novo: 

 

 PROPOSTA N.º. 1/DAGF/09-2006: 
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 «Considerando que: 

- Aos municípios se encontram legalmente cometidas atribuições e competências em 

matéria de acesso e organização do mercado, no âmbito da actividade de transporte em 

táxi, permanecendo na administração central as competências relacionadas com o acesso 

à actividade; 

- Não se encontra atribuído o número total de licenças dentro dos contigentes 

fixados para o concelho, no que respeita aos veículos afectos ao transporte em táxi; 

- A crescente expansão urbana e a necessidade de complementar a rede de 

transportes afectos ao serviço público, colmatando as carências das populações neste 

domínio, justificam a atribuição de novas licenças dentro dos contigentes fixados para as 

freguesias do Pinhal Novo e de Palmela; 

- As novas licenças serão emitidas em regime de estacionamento fixo e 

condicionado, postulando-se a criação de novos locais de estacionamento de veículos 

afectos ao transporte em táxi, particularmente em zonas de maior tráfego urbano e nós de 

acessibilidade e ligação a transportes ferroviários; 

- Se procedeu, para o efeito e nos termos regulamentares, à audição das seguintes 

entidades representativas do sector: “ANTRAL - Associação Nacional dos Transportes 

Rodoviários em Automóveis”, “SINMTAXI - Sindicato dos Motoristas de Táxis e 

Automóveis de Aluguer Ligeiros de Passageiros” e “F.T.P.- Federação Portuguesa de 

Táxi”, e Juntas de Freguesia do Concelho; 

• Ao abrigo do disposto no artigo 64.º, n.º 1 alínea u), da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nos artigos 14.º 

e 16.º, do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, na redacção actual do Decreto-Lei n.º 

4/04, de 6 de Janeiro, e nos artigos 8.º, 11.º a 26.º, do “Regulamento de Actividade de 

Transporte de Aluguer em Veículos Ligeiros de Passageiros – Transporte em Táxi” do 

município de Palmela, propõe-se à Câmara Municipal deliberar: 

1. Criar novos locais de estacionamento, dentro da área para a qual os contigentes 

foram fixados: 

a) na Freguesia de Pinhal Novo: na EN 252, junto ao Cruzamento dos Mochos e 

junto à Estação da REFER/CP, todos em regime de estacionamento condicionado; 

b) na freguesia de Palmela: junto à Estação da REFER/CP, em regime de 

estacionamento fixo. 

2. Proceder à abertura de concurso público limitado às entidades legalmente 

habilitadas ao exercício da actividade de transporte em táxi, com vista à atribuição de 5 

(cinco) licenças de taxis, para as freguesia de Palmela e Pinhal Novo, em regime de 

estacionamento fixo e condicionado respectivamente, dentro dos contigentes fixados, com 

as seguintes localizações: 
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 a) Freguesia de Pinhal Novo, em regime de estacionamento condicionado: 

 2 (dois) lugares a atribuir na EN 252, junto ao Cruzamento dos Mochos, 

 2 (dois) lugares a atribuir junto à Estação da REFER/CP, 

 b) Freguesia de Palmela: 1(um) lugar junto à Estação da REFER/CP, em regime de 

estacionamento fixo. 

3. Aprovar o Programa de Concurso, que define os termos a que obedecerá o 

concurso público objecto de deliberação, anexo à presente proposta, e que para todos os 

efeitos a integra. 

4. Aprovar os modelos de requerimento e declaração de candidatura, em anexo e 

parte integrante do Programa de Concurso. 

5. Nomear o Júri do concurso, com a seguinte composição, sendo o presidente do 

Júri substituído nas suas faltas e impedimentos pelo primeiro vogal efectivo: 

a) Presidente: Dr. Adilo Oliveira Costa, Vereador do pelouro, 

b) Primeiro vogal efectivo: Dr. Rui Costa Ferreira, Chefe da Divisão de Apoio 

Jurídico; 

c) Segundo vogal efectivo: Eng.ª Cristina Custódia dos Reis Rodrigues, Chefe da 

Divisão da Rede Viária; 

d) Primeiro vogal suplente: Dra. Cristina Sena Ferreira, Técnica Superior Jurista de 

2.ª Classe; 

e) Segundo vogal suplente: Eng.ª Maria Elizabete da Silva Pereira, Engenheira Civil 

de 1.ª classe; 

f) Terceiro vogal suplente: Sérgio Miguel Silva Macela, Técnico Profissional de 1.ª 

Classe. 

 O concurso público objecto da presente deliberação deverá ser publicitado na 3.ª 

série do Diário da República e, em simultâneo, num jornal de circulação nacional, bem 

como por edital a afixar nos lugares de estilo e obrigatoriamente nas sedes das Juntas de 

Freguesia para cuja área é aberto o concurso, nos termos do artigo 13º do “Regulamento 

de Actividade de Transporte de Aluguer em Veículos Ligeiros de Passageiros – Transporte 

em Táxi” do município de Palmela e em conformidade com o artigo 91º da Lei n.º 169/99 

de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro.» 

 

 Acerca desta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que aquando de uma reunião no 

âmbito do Orçamento Participativo interveio um senhor, que faz serviço de táxi em Pinhal 

Novo, muito indignado sobre quando se iria abrir concurso para atribuição de novos 

lugares de táxis. 

 Pretende ser informado sobre quantos lugares existem actualmente no Pinhal Novo. 
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 Pretende igualmente saber se os dois lugares a atribuir na E.N. 252 junto ao 

cruzamento dos Mochos são no sentido de Norte para Sul, ou seja, onde está actualmente 

a paragem dos autocarros. (Não conseguiu visualizar esta situação porque no processo 

não consta nenhuma planta). 

 O Sr. Vereador Adilo Costa refere que já existem em Pinhal Novo desde há algum 

tempo dois lugares fixos; esses lugares fixos são direitos adquiridos, situam-se junto à 

estação da Refer e ir-se-ão manter (vai haver o maior cuidado para identificar os lugares 

fixos e as viaturas de táxis que lá podem estar para evitar problemas futuros). 

 Haverá mais dois lugares condicionados junto à estação da Refer e mais dois 

lugares condicionados junto à E.N. 252 (junto aos Mochos) o que significa que em Pinhal 

Novo vai haver no total seis lugares, sendo dois fixos e quatro condicionados. 

 . 

 

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

minuta. 

 

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 

 

1. Nelson Martins: 

 Num prédio no centro do Pinhal Novo existe um prédio de 1.º andar com duas 

famílias, uma vive no 1.º andar e outra vive no rés-do-chão. 

A família do 1.º andar alberga doze cães no andar. Os cães ladram dia e noite, 

fazem barulho e incomodam toda a vizinhança. 

Para agravar a situação no rés-do-chão mora um senhor que anda em cadeira de 

rodas e a esposa que sofre de doença do foro nervoso. Este casal são seus pais. 

Gostava que todos se colocassem no papel dos seus pais a viver esta situação 

diariamente, principalmente à noite quando querem descansar e não podem. 

A Câmara Municipal tem conhecimento deste assunto desde Julho.2005 e tem feito 

várias tentativas para solucionar o problema, porque esse facto é do seu conhecimento. 

A fiscalização da Câmara desloca-se ao local, a senhora do 1.º andar simplesmente 

não abre a porta e o assunto fica como até ao momento. 

Deve haver leis para casos como este, porque não acredita que as pessoas possam 

ter num andar a co-habitar consigo um número de cães que entenderem, para além de 

incomodar os outros. 

 

 2. João Marques, Membro da Comissão de Moradores e Amigos da Venda do 

Alcaide: 
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 Vem apresentar os seguintes temas: 

- Venda do Alcaide é uma localidade “encravada” entre Pinhal Novo e Palmela, em 

que metade da localidade pertence à freguesia de Pinhal Novo e a outra metade pertence 

à freguesia de Palmela. 

Considera não se justificar esta situação por ser uma localidade tão pequena. 

Gostaria que este assunto fosse estudado e, numa próxima oportunidade, no âmbito do 

ordenamento do território fosse definido se a localidade poderá ficar incluída numa única 

freguesia. 

 - Na ligação de Pinhal Novo a Venda do Alcaide é utilizada uma via no Bairro do 

Pinheiro Grande. Para este Bairro existe há alguns anos um Plano de Pormenor (P.P.). 

Gostaria de saber em que situação se encontra este Plano. 

 - Enaltece a actividade da Junta de Freguesia na intervenção que executa de 

manutenção das ruas em Venda do Alcaide. 

- No acesso ao Bairro do Pinheiro Grande, na Estrada dos Espanhóis (antes do 

viaduto da via férrea) existe há algum tempo uma vala a correr a céu aberto. Solicita a 

intervenção dos serviços da Câmara. 

- Pretende saber o ponto de situação do projecto do emissário de Venda do Alcaide. 

Sabe que este projecto foi transferido para a empresa Simarsul. 

 - Pretende ser informado sobre quando se prevê a pavimentação da Rua 1.º de Maio 

em Venda do Alcaide. Em Julho.2005 tiveram uma reunião com o Sr. Vereador José 

Charneira no Gabinete do Pinhal Novo sobre este assunto. 

- Iluminação pública -  na Estrada dos Espanhóis, na ligação de Pinhal Novo à 

Palhota, existe um viaduto de Refer sem iluminação pública. Pede a intervenção da 

Câmara. 

 - Iluminação pública -  a Rua 25 de Abril é uma rua paralela à linha de caminho de 

ferro, alcatroada em 2005 pela Câmara Municipal em que metade da rua não tem 

iluminação. 

- Iluminação pública -  faltam lâmpadas em alguns postos de iluminação em Venda 

do Alcaide, essencialmente na Estrada de Venda do Alcaide. 

- Aguarda a visita do Sr. Vereador à Venda do Alcaide para verificação de outras 

situações. 

 

 3. João Filipe: 

Abriu um bar no centro do Pinhal Novo junto ao Pingo Doce. Depois do bar fechar os 

jovens ficam no parque de estacionamento do Pingo Doce a fazer barulho, nomeadamente 

com rallys. 
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O bar está aberto à noite e também à tarde e grande parte dos jovens antes de irem 

para a escola secundária vão para o bar. 

 

4. João Henrique: 

A Rua 1.º de Maio fica no Bairro Lencastre e durante à noite realizam-se rallys, com 

um autêntico desassossego durante toda a noite. Os moradores já pediram à Câmara a 

colocação de bandas na estrada. 

Constata a dificuldade na passagem do lado Norte para o lado Sul do Pinhal Novo. 

 

5. Abílio Neves: 

Alerta para o facto de ocorrem frequentemente acidentes no cruzamento entre a Rua 

Vasco da Gama e a Rua Francisco de Almeida, a par de outros cruzamentos nas 

proximidades. Até no passeio as pessoas não estão em segurança. 

 

6. Álvaro Amaro, Presidente da Junta de Freguesia do Pinhal Novo: 

Saúda a Câmara Municipal pela realização das reuniões de Câmara 

descentralizadas e cumprimenta os Pinhalnovenses pela adesão à iniciativa que poderia 

ser maior. querendo  saudar a forma correcta como se dirigem à Mesa e considera 

pertinentes as questões colocadas. 

No dia de hoje realizou-se uma reunião de trabalho muito profícua entre a Câmara 

Municipal e a Junta de Freguesia do Pinhal Novo em que foram assumidos compromissos 

que certamente irão ser do agrado das populações. 

Os Srs. Vereadores do P.S. levantaram nesta reunião a questão dos cemitérios e 

apresentaram inclusivamente soluções (algumas que a Junta de Freguesia  conhece). 

No que respeita aos cemitérios do Pinhal Novo clarifica que é a Junta de Freguesia 

do Pinhal Novo quem faz a gestão destes. Um dos cemitérios tem essencialmente  uma 

concessão de covais a título perpétuo (tem sido criada regulamentação para o gerir da 

melhor forma possível). A Junta de Freguesia gere também o cemitério do Terrim 

(projectado e edificado há 10 anos) para fazer face ao crescimento demográfico. Tem 

conhecimento que as terras não são as mais adequadas, mas aproveita para esclarecer 

que está a ser colocado bioenzimex e outros produtos. Começaram recentemente a fazer-

se exumações no  talhão 1 (algumas não foram bem sucedidas mas correspondem a um 

período em que o bioenzimex ainda não era usado). 

Fez-se recentemente um investimento de cerca de 12.000 euros na construção do 

talhão 8 e aguarda que a Câmara Municipal regularize a transmissão do terreno do 

cemitério para a Junta de Freguesia, porque há um espaço ainda para ampliar. 
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Sossega os presentes na medida em que esta questão está devidamente estudada 

e os nichos para consumpção aeróbia constam do plano da Junta de Freguesia. Faz parte 

do plano de actividades para 2006 a adjudicação de um novo projecto de alteração ao 

actualmente existente e para 2007 está previsto, além da construção de ossários, a 

construção dos nichos aeróbios. Vai ser de facto uma solução para o futuro, porque não 

se pode continuar a alargar terreno e fazer cemitérios em extensão ter-se-á, assim, de 

aumentar a cércea. 

A questão dos cemitérios merece uma concertação e reflexão entre todas as Juntas 

de Freguesia e a Câmara Municipal, porque é preciso pensar na incineração dos resíduos 

cemiteriais. 

Alerta para o facto de haver cada vez mais pedidos para cremação e considera que 

no Município de Palmela deviam ser criadas condições para tal. 

È preciso primar pela qualidade nos cemitérios e deve haver um trabalho conjunto 

porque há soluções que têm de ser encontradas integradamente com o Município. 

 

7. Daniel Rocha: 

É morador na Rua 1.º de Maio.  

Reforça a intervenção do Sr. João Henrique, na medida em que o tráfego na Rua 1.º 

de Maio é constante. A prevenção é algo de fundamental e em que se deve trabalhar. 

 

Em resposta às questões apresentadas pelos Srs. Munícipes intervieram: 

• A Sr.ª Presidente responde ao Sr. Nelson Martins (1.) do seguinte modo: 

- A Câmara Municipal é conhecedora desta situação. Houve de facto diversas 

deslocações dos serviços à habitação em questão e está identificada a 

proprietária do 1.º andar. A situação é de facto muito complexa. 

- A Câmara Municipal entrou em colaboração directa com o sector do 

Ambiente da G.N.R. e com o Ministério Público. 

- Foi já pedido ao Tribunal, ao Juíz de Instrução Criminal para que seja emitido 

um mandado judicial que permita, com cobertura da G.N.R., entrar na 

residência da pessoa em questão e retirar de lá os cães. 

- A Câmara Municipal tem funções de fiscalização mas não tem competências 

para actuar directamente. 

- Chegou mesmo a fazer um atendimento à senhora que habita no 1.º andar, 

por iniciativa da própria, que pediu um período para retirar os cães, o que foi 

concedido. Mas gorada que foi esta expectativa de resolução do problema, 

avançaram-se para outros procedimentos. 
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- Desde 2005 que a Câmara Municipal intervém junto da Direcção Geral de 

Veterinária e do Instituto de Conservação da Natureza (com responsabilidade 

sobre estas matérias) e apela à intervenção daqueles organismos. 

- Este caso é preocupante até por questões de salubridade e de convivência 

das pessoas. 

- Os serviços estão em condições de fornecer dados do processo, caso os 

particulares o requeiram. 

- Julga que se pode estar numa fase muito próxima da conclusão. 

 

• A Sr.ª Presidente responde ao Sr. João Marques, Membro da Comissão de 

Moradores e Amigos de Venda do Alcaide (2.) do seguinte modo: 

- Em relação ao P.P. do Bairro do Pinheiro ainda não há resposta da Direcção 

Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano. Nas 

mesmas condições estão uma série de outros Planos do Pinhal Novo. 

- Relativamente às demais questões que apresentou, referentes à iluminação 

pública e outras situações, estão identificados os problemas, e a Câmara 

Municipal continua o seu trabalho com a Refer relativamente à conclusão das 

fases de iluminação e outros pontos da responsabilidade desta empresa.  

 

• A Sr.ª Presidente responde ao Sr. João Filipe (3.) do seguinte modo: 

- Bar junto ao Pingo Doce - trata-se de um processo complicado que data de 

2005. O bar não possui condições para poder ser legalizado. 

- Segundo a proprietária dispensa o espaço em questão aos jovens para 

poderem realizar festas; esta é uma situação incomportável e não existe 

enquadramento legal que permita esta situação. 

- Já foi emitido um auto de contra-ordenação e já foi notificada a proprietária 

através da G.N.R. do Montijo no sentido de encerrar o espaço. 

- Vai ser certamente um processo longo mas  não há qualquer condição para 

legalização da actividade em causa. 

- A Câmara Municipal vai ficar atenta e actuar sempre que tal se verifique 

necessário. 

 

 

• A Sr.ª Presidente responde ao Sr. Abílio Neves (5.) do seguinte modo: 
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- Trata-se de uma zona que está sinalizada, mas os serviços actuarão no 

sentido de verificar que se há alguma sinalização que possa vir a ser 

reforçada. 

 

• A Sr.ª Presidente responde ao Sr. João Henrique (4.) do seguinte modo: 

- A primeira opção é sempre a de colocar bandas junto às escolas, mas evita-

se generalizar esta situação devido aos contras que a colocação de bandas 

também provoca. No entanto, os serviços vão verificar melhor a situação na 

Rua 1.º de Maio. 

 

• A Sr.ª Presidente responde ao Sr. Daniel Rocha (7.) do seguinte modo: 

- A Câmara Municipal avaliará a opinião técnica dos serviços relativamente à 

rua 1.º de Maio. 

 

• O Sr. Vereador Octávio Machado responde ao Sr. João Marques, Membro da 

Comissão de Moradores e Amigos de Venda do Alcaide (2.) do seguinte modo: 

- O facto de não se ter deslocado à Venda do Alcaide não é sinónimo de 

“deixar andar”, até porque muitas das preocupações que apresentou já lhe 

foram transmitidas pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Pinhal 

Novo. 

- Preocupa-o a falta de uniformização da iluminação pública. Os serviços 

contactarão a E.D.P. para fazer o ponto da situação sobre as questões que 

enumerou. 

- Considera as questões abordadas - cremação e incineração – bastante 

pertinentes. Efectivamente terão de ser encontradas soluções integradas 

entre Juntas de Freguesia e Câmara Municipal. No silêncio tem-se tentado 

tratar dos assuntos. 

-  

VIII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das zero horas e dez minutos, do dia vinte de Abril de dois mil e seis, a Sr.ª 

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. 
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A Presidente, 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

A secretária, 

 

Luísa Cristina Frutuoso Lopes 


