
 

 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º. 15/2006: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 

2006: 

 No dia cinco de Julho de dois mil e seis, pelas dezassete horas e vinte minutos, no 

edifício dos Paços do Concelho e respectiva Sala das Sessões, reuniu ordinariamente a 

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

encontrando-se presentes os Vereadores José Justiniano Taboada Braz Pinto, Octávio 

Joaquim Coelho Machado, José Manuel Conceição Charneira, Adilo Oliveira Costa  e José 

Carlos Matias de Sousa. 

 A Sr.ª Vereadora Adília Maria Prates Candeias não se encontrava presente, por 

estar em período de férias. 

  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª. PRESIDENTE: 

1. Festa de Artesanato de Aires: 

A Sr.ª Presidente informa que a Festa de Artesanato de Aires terá início no próximo 

dia 07 de Julho. 

 

2. Plano de Pormenor da Aldeia do Bacelo: 

A Sr.ª Presidente informa que no dia 11 de Julho, às 21 horas, na Sociedade de 

Instrução Musical, em Quinta do Anjo, vai ser apresentado publicamente o Plano de 

Pormenor da Aldeia do Bacelo. 

 

3.º Seminário Internacional sobre Orçamentos Participativos: 

A Sr.ª Presidente distribuiu pelos Eleitos a seguinte informação: 
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III Jornadas Internacionais sobre Democracia Local, Direitos de Cidadania e 

Participação Cidadã: 

 

“A Câmara Municipal de Palmela participou no 3.º Seminário Internacional sobre 

Orçamentos Participativos, realizado em Córdova, de 26 a 29 de Junho, através de uma 

delegação constituída pela Comissão Técnica do OP e pela Presidente Ana Teresa 

Vicente, que integrou a mesa de encerramento do Seminário. 

Este Seminário marcou o final das actividades previstas pelo projecto “Participar no 

Governo Local: Impactos dos Orçamentos Participativos na Administração Pública Local”, 

financiado pela União Europeia, através do Programa URB-AL, do qual a Câmara 

Municipal é um dos promotores, e que parte do pressuposto de que as diferentes 

experiências de implementação dos Orçamentos Participativos constituem oportunidades 

de melhorar os governos locais ao aprofundar a democracia, envolvendo os cidadãos nos 

processos de desenvolvimento. 

Em Córdova, reuniram-se dezenas de representantes das autoridades locais, da 

comunidade académica e das organizações sociais da América Latina e da Europa. A 

partilha e troca de experiências em diversos encontros de trabalho sobre os processos de 

inovação democrática, participação cidadã, melhor implementação dos OP e da gestão 

pública dominaram os trabalhos do Seminário. O Seminário avaliou também os impactos 

dos projectos de orçamento participativo no aumento da eficácia da administração pública 

local, através da apresentação de estudos de caso sobre as experiências das cidades e 

municípios parceiros. 

A apresentação do estudo de caso do Município de Palmela “Participar no governo 

local: Impacto do Orçamento Participativo na administração pública local” revelou que este 

método de gestão, implementado desde 2002, contribuiu para: 

- a desburocratização administrativa, dado que ajudou os serviços a agilizar os 

procedimentos, centrando a sua intervenção na resposta às expectativas dos 

munícipes; 

- uma maior proximidade entre eleitos, serviços e munícipes, acrescentando 

confiança e mais transparência, promovendo a participação activa dos 

cidadãos, por sua vez mais informados e com novas capacidades para uma 

intervenção qualificada; 

- a definição partilhada com os munícipes das prioridades de investimento 

municipal. 

Estas metodologias, como os Orçamentos Participativos, têm registado uma 

crescente adesão por parte dos governos locais, como ferramentas com impactos 

positivos na implementação de estratégias para uma nova visão da gestão pública, 
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orientada para a inclusão social e política, combatendo o descrédito, o alheamento e a 

exclusão, promovendo comunidades mais justas e solidárias.” 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

1. Despejo de fossas em Brejos do Assa: 

O Sr. Vereador Octávio Machado chama a atenção para uma situação, já exposta 

à Câmara, e que se refere à necessidade do despejo regular das fossas, designadamente 

em Brejos do Assa.  

A resposta para a prestação do serviço do despejo de fossas nem sempre é feita 

atempadamente. É necessário melhorar a prestação deste serviço. 

 

2. Extensões de Saúde no concelho de Palmela: 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que a Autarquia tem feito de tudo para 

obter respostas a nível superior em matéria de saúde. 

Actualmente várias entidades reconhecem que o distrito de Setúbal é, a nível 

nacional, o distrito com maiores problemas na resposta às populações, em termos de 

saúde. 

Manifesta a sua satisfação pelo envolvimento da Câmara Municipal de Palmela e dos 

vários agentes no sentido de conseguir criar respostas para os vários problemas que 

existem. 

Em reuniões com entidades distritais de saúde, foi informado que o Centro de Saúde 

de Pinhal Novo será inscrito em PIDDAC em 2007, prevendo-se a sua abertura aos 

utentes em 2008. 

Vai ser reactivado o processo de aluguer de um espaço para a instalação do Centro 

de Saúde de Quinta do Anjo, que é um equipamento por demais importante para o 

pessoal que nele trabalha e população. 

Tem sido noticiado o encerramento de Extensões de Saúde no concelho de Palmela. 

A este propósito tem a acrescentar que nada aponta para um tal desfecho. 

Estão em curso algumas reformas ao nível da saúde com a criação de Unidades 

Familiares de Saúde. Vão ser efectuadas candidaturas para duas Unidades Familiares de 

Saúde para freguesias do concelho de Palmela. Segundo as perspectivas estas situações 

poderão resolver os problemas das populações e vai ao encontro daquilo que são as 

carências em termos de cuidados primários das populações. 

Enaltece a capacidade e a sensibilização da Autarquia – Município de Palmela - e de 

todos os órgãos e pessoas envolvidas: Juntas de Freguesia, Utentes de Saúde, 

Comissões de Moradores, Centro de Saúde de Palmela e ARS – Administração Regional 

de Saúde, na pessoa do Sr. Monteiro 
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A Sr.ª Presidente refere que o tema da saúde é demasiadamente importante para 

deixar de se falar nele. 

Acrescenta que são boas notícias, a confirmarem-se, tanto a execução do Centro de 

Saúde de Pinhal Novo para entrada em funcionamento em 2008, como o facto de não se 

preverem encerramentos de Extensões de Saúde no concelho. 

Relativamente à questão das Unidades de Saúde Familiares, como já tinha 

comentado com o Sr. Vereador Octávio Machado, tem algumas dúvidas que decorrem da 

pouca informação que detém sobre o tema. Reserva esta questão para uma melhor 

análise. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que sobre o tema da saúde não se 

vai pronunciar nesta fase, percebendo-se que a nova lei orgânica a publicar-se implicará 

que alguns dos projectos que estão pensados, nomeadamente o do Centro de Saúde do 

Pinhal Novo, tenha de sofrer alterações nomeadamente em termos da sua dimensão e da 

sua implantação. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

1. Ocupação do espaço frente à  Escola EB1/JI de Palmela: 

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

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que, através da Associação de Pais 

da Escola EB1/JI de Palmela, recebeu o Gabinete da Vereação do PS uma “queixa” 

relativa à ocupação do Largo em frente a esta escola. 

Esta ocupação deu-se no dia 20 de Junho, aparentemente por falta de um dos 

pilares de delimitação e demarcação de terreno. 

O Largo foi completamente invadido pelos ocupantes de um evento que ocorreu no 

Cine-Teatro S. João. 

Deixa este alerta, no sentido de se conseguir fazer a identificação das causas que à 

partida serão única e exclusivamente pela falta do pilar. 

 

2. Sociedade Filarmónica União Agrícola (SFUA): 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que as instalações da SFUA são 

instalações que foram aceites por todos como estando num estado de elevada 

degradação, necessitando da realização de obras de fundo. 

Em 06.Abril.2005 deu entrada na Câmara Municipal um projecto referente a esta 

Sociedade. Somente em Março.2006 a Autarquia solicita cópias dos projectos e é 

referenciada numa reunião com a Sr.ª Vereadora Adília, Dr. Luís Guerreiro e Dr. Calado 

Mendes que, em princípio, em Abril.2006 se avançaria com algo mais. 
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O facto é que esta colectividade não tem ideia da situação em que se encontra 

actualmente o projecto. 

A questão das frequentes inundações de que a SFUA é alvo (a ser aprovada a 

proposta de atribuição de subsídio para este fim), já possui o diagnóstico realizado. 

O sistema de esgotos já possui mais de 30 anos e carece de uma solução, que aliás 

já foi diagnosticada na reunião havida entre a SFUA e a Câmara Municipal sendo que se 

trata da colocação de uma válvula de não retorno. 

Em Junho verificou-se mais uma inundação e os camarins ficaram completamente 

alagados, sendo que as actividades da SFUA ficaram paradas. 

 

Para responder às questões colocadas pelos Srs. Vereadores Octávio Machado 

e José Carlos de Sousa foram dadas as seguintes respostas: 

- A propósito do despejo de fossas em Brejos do Assa, o Sr. Vereador José 

Charneira responde que vai averiguar o que se passa. 

- A propósito do processo da SFUA, o Sr. Vereador José Charneira responde que 

a válvula  está encomendada. 

A respeito deste processo, a Sr.ª Presidente refere que a Sr.ª Vereadora Adília 

Candeias numa próxima reunião poderá informar acerca do mesmo. De qualquer modo 

está em condições de acrescentar que o projecto para a SFUA é extremamente 

ambicioso. A Câmara Municipal tem manifestado a necessidade de reunir um conjunto de 

apoios para sua concretização , desde logo a formulação de candidaturas. 

Seguidamente, a Sr.ª Presidente dá a palavra ao Director do Departamento de 

Cultura e Desporto para que informe convenientemente a respeito do processo da SFUA, 

o que este fez. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa chama a atenção que para efectivação das 

candidaturas, a SFUA necessita de ter o projecto aprovado pela Câmara Municipal. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

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

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

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

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

período de  16.06.2006 a 30.06.2006.     
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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 20.06.2006 a 30.06.2006.           

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

no período compreendido entre os dias 21.06.2006 e 04.07.2006, no valor de € 

1.750.889,78 (um milhão setecentos e cinquenta mil oitocentos e oitenta e nove euros e 

setenta e oito 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 € 

3.400.779,18 (três milhões quatrocentos mil setecentos e setenta e nove euros e dezoito 

cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 2.017.753,50 (dois milhões dezassete mil setecentos e 

cinquenta e três euros e cinquenta cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.383.025,68 (um milhão trezentos e oitenta e 

três mil vinte cinco euros e sessenta e oito cêntimos). 

    

ORDEM DO DIA 

 

      I – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 

 

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

 

 PROPOSTA N.º. 1/SMPC/15-2006: 

ASSUNTO: Apoio à adaptação de viatura em Autotanque Urbano (VTTU) – 2.ª 

Tranche: 

REQUERENTE: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pinhal 

Novo: 

 

 «Através de deliberação aprovada na reunião pública de 21.12.2005, a Câmara 

Municipal assumiu o compromisso de financiar, até ao limite do orçamento apresentado – 

cerca de 32.000,00 € – , a adaptação de uma viatura doada à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Pinhal Novo, de modo a transformá-la num Autotanque Urbano 

(VTTU). 

Face aos limites orçamentais então existentes, foi deliberado conceder um subsídio 

no valor de 29.000,00 €, ficando o remanescente de ser atribuído no corrente ano, 

mediante a apresentação de documento justificativo da despesa efectuada. 

Em face do exposto, e tendo em consideração que foi apresentado documento 

justificativo da despesa efectuada, cujo montante é superior ao orçamentado, propõe-se 

nos termos da alínea b), do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro, a atribuição de um subsídio no valor de 3.000,00 (três 

mil euros), à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pinhal Novo, 

destinado a comparticipar na transformação de uma viatura doada em Autotanque Urbano 

(VTTU). 

O presente subsídio encontram-se cabimentado no código 1.2.1.01.02. das Grandes 

Opções do Plano, a que corresponde a classificação orçamental 01.02.05/08.07.01.» 

O Sr. Vereador José Braz Pinto cumprimenta todos os presentes. 

Sobre a proposta antes mencionada, o Sr. Vereador José Braz Pinto refere que os 

Vereadores do P.S. estão de acordo com a mesma. 

Entende que é salutar e de realce um ponto da proposta “(...) que houve a 

apresentação de documentos justificativos de despesa efectuada (...)”. 

Este aspecto denota uma grande clareza. A Câmara Municipal vai atribuir um 

subsídio mas tem noção clara onde foram despendidas as verbas. 

Seria de bom agrado que esta prática se verificasse na maior parte dos subsídios 

que a Autarquia atribui. Esta realidade permitiria à Câmara confirmar como foram 

aplicadas as verbas despendidas, e se estas foram aplicadas com vista a um melhor 

desenvolvimento do concelho e em benefício das colectividades. 
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 Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

II – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E CONTROLO DE ACTIVIDADES 

 

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

 

Orçamento e Grandes Opções do Plano: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DPCA/15-2006: 

ASSUNTO: 2.ª Alteração ao Orçamento 2006 e Grandes Opções do Plano 

2006/2009: 

 

«A 2.ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano económico 

de 2006, efectuada no final do 1º semestre, tem como objectivo proceder a 

reajustamentos nos documentos em vigor. 

Em termos das Grandes Opções do Plano os movimentos mais significativos foram: 

- Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta contra Incêndios: reforço da dotação 

para elaboração do Plano, de acordo com a legislação recentemente publicada, que impõe 

a sua execução em 120 dias; 

- EB1/JI de Aires: reforço para proceder a pagamentos finais da empreitada; 

- Remodelação da EB1/JI de Pinhal Novo n.º 2: redução por motivo do valor de 

adjudicação ser inferior à dotação nas GOP; 

- Apoio a Crianças e Jovens – Apoio a Instituições: reforço para cumprimento do 

protocolo entre o Município e o Centro Social da Quinta do Anjo, no âmbito da ampliação 

das instalações; 

- Infra-estruturas do B.º da Quinta das Flores: a redução proposta resulta do facto da 

adjudicação ter sido inferior à dotação orçamental; 

- Remoção Integrada de Resíduos Sólidos: a redução proposta resulta do facto da 

adjudicação ter sido inferior à dotação orçamental; 

- Remodelação do Sector Nascente da Praça da Independência: reforço de dotação 

para elaboração de contrato; 

- Manutenção e Conservação de Equipamento Semafórico: reforço para 

fornecimento e instalação de sinalização luminosa automática do trânsito: cruzamento do 

CM 1029 com a Rua do Vale do Alecrim e o Aceiro Dr. Veríssimo; Estrada dos 4 Castelos; 

passagem de peões na Escola EB1 de Lagameças. Este reforço é compensado por 
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diminuição de verba considerada excedentária, na acção “conservação permanente da 

rede viária”. 

As alterações no Orçamento resultam em grande parte das alterações introduzidas 

nas GOP. O reforço das despesas com pessoal é consequência do términus das 

requisições de 2 funcionários pertencentes ao quadro deste Município. 

A presente proposta de Alteração totaliza 919.727 euros, que representa 1,8% do 

Orçamento em vigor. 

Assim, e nos termos do Decreto-Lei n.º 54–A/ 99, de 22 de Fevereiro, proponho a 

aprovação da 2.ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano.» 

 

Em relação à proposta numerada 1/DPCA/15-2006, o Sr. Vereador José Braz Pinto 

em representação dos Vereadores do P.S. refere a seguinte tomada de posição: 

- A proposta em apreço tem como base a mesma lógica das propostas de 

alteração e revisão orçamental que têm sido apresentadas; 

- Verifica-se que em despesas correntes houve um aumento de 18.875 euros 

e a competente redução em despesas de capital; 

- Com despesas de pessoal há um acréscimo de 24.760 euros; 

- Com aquisição de bens correntes há um decréscimo de 26.485 euros; 

- A presente proposta representa 1,8% do orçamento; 

- Em todas as alterações e revisões orçamentais, os Vereadores do P.S. têm 

tomado a posição de votar contra, exactamente pela lógica em que ocorrem 

as alterações e com as quais discordam. De qualquer forma, e em relação a 

esta proposta especificamente, analisadas que foram estas alterações e 

concordando com a sua justeza, os Vereadores do P.S. ir-se-ão abster na 

votação desta proposta. 

- Ficam a aguardar as alterações e revisões que por certo serão submetidas 

ao Executivo Municipal e analisarão qual é a tendência para tomarem uma 

atitude mais definitiva. 

A Sr.ª Presidente refere que reconhece a leitura dos Srs. Vereadores do P.S.. 

 

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

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

Sousa. 

 

III – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO 

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO: 

 

Pela Sr.ª. Presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 
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1 - Loteamento: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DP-DP/15-2006: 

ASSUNTO: Pedido de informação prévia de loteamento (Proc.º L-28/02 – 

Requerimento 5002/06): 

REQUERENTE: Constantino Fernandes dos Santos: 

 

«Através do requerimento n.º 5002/06, de 5 de Maio, vem o Sr. Constantino 

Fernandes dos Santos solicitar a prorrogação da deliberação da CMP de 04.05.2005, 

sobre informação prévia de loteamento para o terreno de sua propriedade sito em Pinhal 

Novo, onde funcionou a ETAR do Pinhal Novo, tendo em conta a sua desactivação e a sua 

classificação actual como Espaço Urbanizável de Expansão.  

Vem ainda o requerente solicitar que em sede do PU do Pinhal Novo em elaboração, 

lhe seja conferido um aumento de edificabilidade, de Muito Baixa Densidade B1 (4 

fogos/ha) para B2 (10 fogos/ha), como forma de compensação pela ocupação do seu 

terreno ao longo dos anos, pela ETAR.  

1. A pretensão afigura-se, do ponto de vista global, como aceitável, já que a Baixa 

Densidade B2 corresponde à densidade habitacional média preconizada nos estudos em 

curso. 

2. Este pedido de viabilidade vem na sequência dos efectuados desde 2002, que 

mereceram o parecer favorável da CMP, com a validade de um ano respectivamente. 

Nessas viabilidades foram determinados alguns condicionalismos a cumprir em fase de 

licenciamento.  

3. Avaliada a pretensão, propõe-se a emissão de parecer favorável à pretensão, 

sendo que só poderá ocorrer o licenciamento uma vez o Plano de Urbanização se 

encontre em vigor, com a necessária alteração de densidade habitacional, bem como uma 

vez introduzidas as restantes alterações anteriormente solicitadas no pedido de viabilidade 

de 2003, aprovado em Reunião de Câmara em 03 de Março de 2004, e que continuam, 

nesta fase de estudo prévio, por incorporar, sem prejuízo para o Regulamento Municipal 

entretanto em vigor e o restante quadro legislativo aplicável. 

4. Enquadramento legal: 

Para o licenciamento da operação de loteamento, deverá ser observado o regime 

jurídico estabelecido pelo Decreto - Lei n.º 555/00 com a redacção em vigor. A instrução 

do respectivo pedido de licenciamento está definida na Portaria n.º 1105/2001 de 18 de 

Setembro, sem prejuízo do estipulado no Regulamento Municipal. Deverão ainda ser 

considerados os parâmetros urbanos estabelecidos pelo Decreto - Lei n.º 123/97 de 22 de 



Acta nº. 15/2006 

Reunião de 05 de Julho de 2006 

 11 

Maio (normas técnicas sobre acessibilidades), sem prejuízo da restante legislação em 

vigor. 

Esta informação é vinculativa pelo prazo de um ano, a contar da data da sua 

comunicação ao requerente. 

5. Consultas às entidades: 

Em sede de licenciamento deverão ser consultadas as seguintes entidades: 

• CCDR – LVT em conformidade com o n.º 7 do art.º 40º da Lei n.º 58/2005 de 29 de 

Dezembro “… estão sujeitos a parecer vinculativo…o licenciamento de operações de 

urbanização ou edificação, quando se localizem dentro do limite de cheia, com período de 

retorno de 100 anos…”. 

• EDP 

• PT  

• Setgás.» 

 

Sobre a proposta n.º 1/DP-DP/15-2006 e referente ao processo n.º L-28/02 

intervieram:  

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a proposta e o tema da mesma 

não pode ser desenquadrada do que foram as decisões de Câmara Municipal de 

04.Dez.2002, de 03.Março.2004 e de 04.Maio.2005.  

Efectuou uma leitura das actas e percebe que genericamente há alguns aspectos 

que se mantêm. 

Conhecia, assim como todos os pinhalnovenses, a Salgueirinha e aquilo que era o 

“pulmão do Pinhal Novo” e que, no momento, já não existe. 

Foi com grande insatisfação que no final dos anos 80 viu arder toda aquela área, e 

assistiu à venda dos terrenos. 

Custa-lhe imenso ver aquele terreno completamente abandonado há muitos anos 

que numa das áreas serve para cultura e na outra para pastagens do gado. 

Trata-se de um terreno que está no limite do Plano Director Municipal (PDM) e que 

necessitará de uma atenção especial. 

Teve o cuidado de analisar o projecto e a ocupação estende-se a uma área superior 

27.000 m2 (toda a zona que vai da parte traseira do Intermarché até à zona que segue 

para a Cooplisboa). 

A passagem de B1 para B2 crê que devia ter sido acautelada aquando da instalação 

da ETAR. Actualmente está a permitir-se: a implantação de um maior número de edifícios 

e uma maior edificação no solo, porque se considera que o proprietário foi lesado (de 
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acordo com o que vem mencionado na proposta). 

O facto é que quem minutou o protocolo deveria ter assegurado uma série de 

aspectos para que o Executivo pudesse renegociar todo o processo. 

Considera que o pagamento da forma proposta não é um pagamento plausível, nem 

aceitável. 

Custa-lhe muito ver toda aquela zona condicionada. É uma entrada no Plano de 

Urbanização do Pinhal Novo que vem condicionar o que será o futuro PDM para o Pinhal 

Novo e para a zona Nascente. 

A Sr.ª Presidente já referiu que, em tempos tomou certas decisões porque deu o 

benefício da dúvida aos promotores e que se fosse actualmente já não o faria, o que é 

facto é que e também já a ouviu dizer que no caso de dúvida as urbanizações ficam em 

“stand-by”. Esta última hipótese podia ter sido a melhor opção em 2002 quando surge o 

requerimento que foi depois aprovado em reunião de Câmara. 

Finaliza que os Vereadores do P.S. entendem que a forma encontrada como contra-

partida (a compensação pela utilização da ETAR durante estes anos) não é a mais 

adequada. 

A Sr.ª Presidente refere que não faz muito sentido hoje dizer o que devia ter sido 

feito na década de 80, porque o quadro legal e o quadro de desenvolvimento do concelho 

eram completamente diferentes do actual 

Havia naturalmente outros cenários de compensação possíveis de acautelar. A 

questão é que esta alteração de 4 fogos / hectare para 10 fogos / hectare é o desenho que 

é proposto no âmbito do Plano de Urbanização para a zona. Não se está a conferir 

nenhuma situação de excepção ao proprietário. 

Há uma justificação, proposta no âmbito do próprio Plano de Urbanização, que 

fundamenta este aumento de fogos. Os 4 fogos / hectare referem-se a um tipo  de 

desenho que pode ser definido pelas características do espaço rural (moradia com espaço 

à volta) o que do ponto de vista das infra-estruturas da gestão do espaço público e no 

fundo de todas as sinergias que um loteamento gera não são verdadeiramente criadas 

nesta densidade; os 10 fogos / hectare num espaço urbano conferem outra dimensão ao 

espaço e permitem outras exigências. Considera que no presente esta viabilidade não tem 

nenhuma dificuldade em ser aceite. 

 

 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. 
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 2 – Protocolo: 

 

PROPOSTA N.º. 2/DP-DP/15-2006: 

A CELEBRAR COM: BERTIMÓVEL – Sociedade Imobiliária, S.A.: 

ASSUNTO: Aprovação de minuta de Protocolo: 

 

«A Via Alternativa à EN 379, prevista em PDM, tem associado um Espaço canal “non 

aedificandi” que, de acordo com o n.º 4, do artigo 24.º, do respectivo Regulamento, 

prevalece até à aprovação do projecto da via por parte das entidades competentes, após o 

que se aplicam os afastamentos previstos na legislação em vigor.  

Este condicionalismo recai, entre diversos outros, sobre o terreno em que a Empresa 

Bertimóvel – Sociedade Imobiliária, S.A., pretende construir uma unidade comercial, 

constituída por três estabelecimentos de comércio retalhista, que constituem as “Lojas 

Âncora” – “Modelo”, “Worten” e “Modalfa” e mais duas pequenas lojas, para as quais já 

inclusive obteve enquadramento junto do Ministério da Economia, de acordo com o 

disposto na legislação que regulamenta este tipo de actividade comercial – Lei n.º 

12/2004, de 30 de Março. 

 Nesse pressuposto, vem a Empresa Bertimóvel propor à CMP, através da 

celebração de um protocolo, cuja minuta se anexa, promover ela própria a elaboração do 

projecto de execução do troço da Via Alternativa compreendido entre a volta da Pedra e o 

limite Sul do Concelho, junto ao bairro Padre Nabeto, com vista a não só resolver os 

conflitos de tráfego aí existentes e simultaneamente evitar também os eventualmente 

aduzidos pela unidade comercial ‘per si’, como também criar as condições necessárias ao 

desagravamento das condicionantes que actualmente impendem sobre o terreno. 

Igualmente se compromete a construir uma intersecção giratória na Estrada Nacional 252 

ainda que de carácter provisório, pelo menos até ao momento em que venha a ser 

programado pela EP o alargamento previsto da AE2 e que com ela necessariamente 

interferirá. 

Assim, uma vez que se considera vantajosa a proposta apresentada, na medida em 

que vem consolidar, ao nível de projecto, uma parte importante daquilo que é uma Grande 

Opção do Plano de actividades da CMP – Via Alternativa à EN 379 – bem como contribuir 

para a resolução de um ponto de conflito de tráfego há muito identificada e repetidamente 

solicitada, propõe-se a aprovação da minuta de protocolo anexa, ao abrigo do disposto na 

alínea h), n.º 1, do Artigo 64.º, da Lei 196/99, de 18 de Setembro.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 
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O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que a Bertimóvel se propõe fazer três 

unidades comerciais importantes (Modelo, Worten e Modalfa) e duas pequenas unidades 

comerciais (cafetaria e loja de venda de produtos farmacêuticos sem necessidade de 

prescrição médica). 

Analisando o que esta pretensão traz de benefício e de prejuízo para o concelho há 

a salientar o seguinte: 

- Trata-se de uma superfície comercial que vai entrar em competição com o Lidl, 

Intermarché, Pluricoop (em Palmela) e ainda com o Modelo (à entrada do Pinhal Novo). 

- Se por um lado é verdade que vai propiciar a criação de novos postos de trabalho, 

também é uma medida de certa forma ilusória, uma vez que nas superfícies comerciais já 

existentes para fazer face à concorrência possivelmente terão de fazer despedimentos. 

- Para a população em geral e face a uma maior concorrência talvez possa haver 

uma melhoria nos preços praticados. 

Analisando o Protocolo e constatando as obras que são propostas fazer pela 

Bertimóvel há a salientar o seguinte: 

- A execução de uma rotunda “provisória” (não sabe exactamente que sentido tem o 

“provisória”); mas a verdade é que a execução de uma rotunda é uma obra cara e a que o 

Município não terá de fazer face, uma vez que a empresa se propõe realizar sem prejuízo 

do pagamento das taxas. 

Estas são as considerações que fazem com que os Vereadores do P.S. tenham 

algumas reservas na votação da proposta em apreço. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto tece ainda a seguinte observação à minuta do 

Protocolo: 

- Neste documento consta: “(...) que se elabora um projecto de execução de uma via 

alternativa entre o limite do concelho de Palmela (...)”. Pressupõe que o limite do concelho 

seja a Quinta do Anjo... 

A Sr.ª Presidente explicita que esta identificação refere-se ao lado Sul e está 

identificada na proposta. De qualquer modo e para que fique explícito a minuta do 

Protocolo deve conter a designação “Sul”, conforme observação do Sr. Vereador. 

Ainda sobre a minuta do Protocolo, o Sr. Vereador José Braz Pinto refere que na 

mesma consta “(...) 200 metros a Poente (...) e uma distância aproximada de 3,5 Km (...)”. 

Estas designações não estão muito perceptíveis... 

A Sr.ª Presidente dá a palavra ao Director do Departamento de Planeamento para 

que preste os esclarecimentos necessários às questões colocadas pelo Sr. Vereador José 

Braz Pinto, o que foi feito. 

Quanto à questão das actividades económicas, a Sr.ª Presidente refere que as 

autarquias têm actualmente uma grande dificuldade em posicionar-se relativamente à 

matéria do licenciamento das actividades económicas de uma determinada dimensão. 
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Estes processos, em geral, são conduzidos pelo Ministério da Economia, surgem nas 

câmaras municipais com uma apreciação favorável deste Ministério e, depois, as câmaras 

têm de se limitar a licenciar as localizações. 

A Sr.ª Presidente acrescenta o seguinte: 

- É constituída a Comissão Municipal de Economia onde intervém a Câmara 

Municipal, o Ministério da Economia, a Associação de Comerciantes, a DECO. Só é 

possível indeferir um projecto desta natureza, por questões, devidamente comprovadas, 

do âmbito municipal relativamente a urbanizações, localizações completamente exteriores 

às áreas consideradas adequadas. Em resumo: é muito difícil a uma Autarquia emitir 

parecer desfavorável à instalação destas unidades comerciais. 

- Do ponto de vista do desafio económico: as unidades comerciais instalam-se lado a 

lado e há um conceito que menciona que este facto é que as torna rentáveis. 

- A grande preocupação da Câmara Municipal é quanto aos acessos e à localização, 

e de modo a não virem provocar nenhum constrangimento aos cidadãos. 

- Uma parte significativa desta variante já tem o projecto executado. 

 

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. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Subsídio: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DAC/15-2006: 

ASSUNTO: Obras urgentes e apoios pontuais: 

REQUERENTE: Várias entidades do concelho: 

 

 «Os apoios municipais são contributos preponderantes para a vida das associações 

locais e para o desenvolvimento das comunidades em que se inserem. Nesse sentido tem 

a Câmara Municipal de Palmela apoiado a realização de obras que valorizam o património 

das associações e permitem a fruição desportiva, cultural e recreativa dos associados e 

demais população, ou apoiado na resolução de situações resultantes de factores 



Acta nº. 15/2006 

Reunião de 05 de Julho de 2006 

 16 

imponderáveis, para além de apoiar a dinamização de iniciativas que se revestem de 

importante conteúdo cultural. 

 Assim, e considerando que: 

 - a Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros” vem desenvolvendo um trabalho 

de dinamização da actividade cultural e física, com especial relevância para as camadas 

mais novas da população de Palmela, em instalações que não reúnem as indispensáveis 

condições de higiene e conforto e que as obras de remodelação devem realizar-se durante 

o período de férias escolares; 

 - a Sociedade Filarmónica União Agrícola foi afectada pelas recentes intempéries 

que se fizeram sentir, necessitando de uma intervenção urgente para prosseguir a sua 

actividade; 

 - a Sociedade Filarmónica Humanitária vai promover através do Conservatório 

Regional de Música de Palmela, o 1º Festival de Metais de Palmela, de 14 a 16 de Julho, 

iniciativa que tem como objectivos a promoção a divulgação dos metais, bem como a 

evolução e estimulo da sua prática e aprendizagem, em Portugal, e que será constituída 

por Masterclasses de Metais, Concertos e Conferências; 

 - o Grupo Coral Alentejano Ausentes do Alentejo tem sido um parceiro em diversas 

iniciativas promovidas em Palmela, nas quais se inclui a Queima do Judas, na qual 

garantiu a alimentação para todos os participantes na iniciativa; 

 Propõe-se a atribuição, de acordo com a alínea b), 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, de € 12.000,00 

à Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”, € 4.000,00 à Sociedade Filarmónica 

União Agrícola, € 3.500,00 à Sociedade Filarmónica Humanitária e € 600,00 ao Grupo 

Coral Ausentes do Alentejo, no valor global de € 20.100,00 (vinte mil e cem euros).» 

 

A propósito da proposta antes mencionada intervém o Sr. Vereador Octávio 

Machado que refere que estes apoios são por demais justificados, uma vez que propiciam 

espectáculos de qualidade para os cidadãos. 

 

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

 DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

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

 

 PROPOSTA N.º 1/DEIS-DIS/15-2006: 

 A CELEBRAR COM: Centro Social de Quinta do Anjo: 

 

 «O Centro Social de Quinta do Anjo é uma Instituição Particular de Solidariedade 

Social sem fins lucrativos com relevante importância na comunidade em que se insere, no 

sentido de encontrar respostas sociais para munícipes dos diferentes grupos etários. 

A freguesia de Quinta do Anjo regista um crescimento demográfico significativo e é 

necessário que, em simultâneo, a população residente disponha de serviços de qualidade 

e adequados às suas necessidades, nomeadamente ao nível das valências de creche, 

jardim de infância, actividades de tempos livres, entre outras. 

Sendo o Centro Social de Quinta do Anjo a única Instituição sem fins lucrativos, da 

área da infância, sediada nesta localidade, proceder à ampliação e requalificação das suas 

instalações é um imperativo que urge concretizar, por forma a dotar a instituição de 

capacidade de resposta às solicitações actuais. 

Neste sentido, no âmbito do protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de 

Palmela e a MECMINOP - Sociedade Técnica de Máquinas e Equipamentos Industriais 

aprovado em reunião de Câmara de 27/09/2000 e rectificado em reunião de Câmara de 

10/01/2001, foi possível elaborar um projecto de ampliação e requalificação das actuais 

instalações do Centro Social de Quinta do Anjo, cuja obra está orçamentada em 

692.738,06 € (seiscentos e noventa e dois mil setecentos e trinta e oito euros e seis 

cêntimos) acrescido de IVA à taxa em vigor. 

Para apoio financeiro à primeira fase desta obra a Câmara Municipal de Palmela 

atribuiu ao Centro Social de Quinta do Anjo, em Reunião de Câmara de 23/11/2004, com 

rectificação a 06/04/2005, um subsídio no valor de 37.000,00 € (trinta e sete mil euros).  

Ainda no âmbito do protocolo anteriormente referido, celebrado entre a Câmara 

Municipal de Palmela e a MECMINOP – Sociedade Técnica de Máquinas e Equipamentos 

Industriais, esta empresa disponibilizou ao Centro Social de Quinta do Anjo em Março de 

2006 o valor de 50.000,00 € (cinquenta mil euros) referentes à sua comparticipação nesta 

obra. 

Estando as obras a decorrer foi apresentada à Câmara Municipal solicitação para 

comparticipação no custo relativo às restantes obras de ampliação e remodelação das 

instalações do Centro Social de Quinta do Anjo, incluindo as despesas com o equipamento 

de cozinha. 
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É no seguimento deste processo de colaboração que agora se propõe a celebração 

de um Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Palmela e o Centro social 

de Quinta do Anjo que defina o conjunto de apoios municipais à obra de ampliação e 

remodelação das instalações desta instituição. 

Assim, e de acordo com o disposto no artigo 64.º, n.º 4, alínea a), da Lei 169/99, de 

18 de Setembro, na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e em conformidade com 

o preceituado nos artigos 13.º, n.º 1, al. h), e 23.º, n.º 1, da Lei 159/99, de 14 de Setembro, 

propõe-se a aprovação da minuta de protocolo em anexo que faz parte integrante da 

presente proposta.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

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

a opor ao protocolo. 

Chama a atenção para a falta de transparência que houve em relação ao Protocolo 

celebrado entre a Câmara Municipal de Palmela e a empresa Mecminop. 

Não se percebe como é que para um equipamento social que custa 692.000 euros 

mais IVA a Mecminop comparticipe somente com 50.000 euros... 

Retira como conclusão que este equipamento não foi devidamente priorizado e 

reverte em encargos acrescidos para a Câmara Municipal. 

A Sr.ª Presidente explicita que a obra em discussão não faz parte do protocolo entre 

a Câmara Municipal e a Mecminop. 

O Protocolo entre estas duas entidades refere-se à ampliação do jardim de infância 

da EB1/JI, onde, em vez das oito salas de aula inicialmente previstas, foram executadas 

treze salas com o respectivo apetrechamento de equipamentos. Se porventura, a 

Mecminop só executasse as oito salas inicialmente previstas teria nesta obra uma 

comparticipação superior. Esta foi uma opção clara da Câmara Municipal: a Mecminop 

assume a comparticipação na execução das treze salas e a Câmara responsabiliza-se em 

comparticipar no futuro Centro Social de Quinta do Anjo. 

A obra que o Centro Social de Quinta do Anjo se propôs realizar refere-se 

essencialmente à ausência de oferta deste tipo de equipamento. É a Câmara Municipal 

que incita o Centro Social a trabalhar numa perspectiva muito mais ambiciosa. 

Chegou mesmo a duvidar que fosse possível a realização de uma obra tão 

ambiciosa como a que acabou por vir a acontecer e que se encontra praticamente 

concluída. 

A responsabilidade da Câmara no âmbito desta obra não está relacionada com o 

protocolado entre o Município e a Mecminop. 
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A Sr.ª Presidente dá a palavra à Directora do Departamento de Educação e 

Intervenção Social para que acrescente o que tiver por necessário para melhor elucidação 

deste tema, o que esta fez. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que esta obra é por demais justificada; é 

uma obra extraordinária e deve enaltecer-se a coragem dos Dirigentes que conseguiram 

levar por diante a mesma. 

O protocolo com a Mecminop criou nas pessoas a ideia de que toda esta obra é fruto 

do protocolo celebrado entre a C.M.P. e a Mecminop e que tudo são contra-partidas, o que 

de facto não corresponde à verdade.  

O que merece ser realçado é que os Dirigentes do Centro Social de Quinta do Anjo e 

a Câmara Municipal permitiram a criação de um equipamento de qualidade que a todos 

deve deixar orgulhosos. 

 

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

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA 

 

 DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 

 

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

 

 Loteamento: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DGU-DL/15-2006: 

 ASSUNTO: Pedido de informação prévia de alteração à licença de loteamento 

(alvará n.º 161) – (Proc.º L-8/83 – Requerimento n.º 10604): 

 REQUERENTE: Eunice Carla Marques Bernardino: 

 

«Pretende a requerente, na qualidade de solicitadora, informação prévia sobre a 

possibilidade de alteração das prescrições referentes ao lote n.º 1, constituído ao abrigo 

do alvará de loteamento n.º 161, emitido a favor de Herdeiros de Emilia Gomes Patarra em 

02.01.1991. 

A informação prévia em apreço, resulta do determinado no art.º 14º, do D.L. 555/99 

de 16 de Dez., republicado pelo D.L. 177/01, de 4 de Jun.. 



Acta nº. 15/2006 

Reunião de 05 de Julho de 2006 

 20 

O lote n.º 1, com 1.588,35 m2 de área, propriedade de Olegário Gomes dos Santos e 

mulher, encontra-se descrito na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 

02547/030496. 

Nos termos do solicitado, pretende-se subdividir o lote n.º 1, constituindo-se dois 

lotes, sendo que as suas respectivas áreas corresponderão a 545,60 m2 e 1.042,75 m2. 

 A pretensão foi sujeita a pareceres do Departamento de Planeamento (D.P.), Divisão 

de Águas de Abastecimento e Residuais (D.A.A.R.) e Divisão da Rede Viária (D.R.V.), 

conforme cópias em anexo, daí resultando apreciações que não obviam à sua viabilidade. 

A área objecto do alvará de loteamento n.º 161 está, face ao P.D.M., classificada 

como Espaço Urbano Consolidado (H1c), sujeita aos parâmetros urbanísticos 

determinados nos artigos 11º e 12º do Regulamento do P.D.M. e assim passível de admitir 

a pretensão. 

 Face ao exposto, propõe-se, ao abrigo do n.º 1, do art.º 16.º, do D.L. 555/99, de 16 

de Dez., republicado pelo D.L. 177/01, de 4 de Jun., a emissão de parecer favorável no 

que respeita ao pedido de informação prévia apresentado a coberto do requerimento n.º 

10604 de 29.11.2004. 

O pedido de alteração à licença de loteamento, titulada pelo alvará n.º 161 e que, 

nos termos do art.º 27º, da legislação antes invocada, venha a ser interposto para o lote 

n.º 1, carecerá do cumprimento das seguintes condições: 

- Conforme parecer do Departamento de Planeamento, a edificabilidade nos lotes a 

constituir, deverá corresponder a uma utilização habitacional (moradia unifamiliar) e 

garantir o cumprimento do determinado nos art.ºs 11.º e 12.º do Regulamento do P.D.M., 

designadamente no que se refere aos seguintes parâmetros urbanísticos, aplicados à 

totalidade do prédio objecto do alvará de loteamento n.º 161: 

- Índice bruto < 0,40 

- Densidade habitacional < 30 (fogos/ha) 

- Altura de fachada < 6,5 metros 

- Número de pisos < 2 

Ainda e nos termos do mesmo parecer, o valor referente às cedências, destinadas 

a Espaços Verdes e de Utilização Colectiva e a Espaços para Equipamentos de Utilização 

Colectiva, decorrente do aumento de área bruta de construção, será convertido em 

compensação em numerário ou em espécie a favor do município, de acordo com o art.º 

44.º, do D.L. 555/99 de 16 de Dez., republicado pelo D.L. 177/01 de 4 de Jun., e nos 

termos do art.º 37.º, do Regulamento de Urbanização e Edificação do Município de 

Palmela. 

- Nos termos do parecer da D.A.A.R., a drenagem das águas residuais domésticas, 

será assegurada por sistema autónomo. 
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- A área restante da implantação das construções, deverá manter-se permeável. 

 - Conforme resulta do parecer da D.R.V., os lotes a constituir serão obrigatoriamente 

servidos de "entradas e saídas de mão", devendo para o efeito garantir-se a sinalização 

vertical e horizontal necessária. 

- A instrução do pedido de alteração, deverá obedecer, com as necessárias 

adaptações ao determinado na Portaria n.º 1110/2001, de 19 de Setembro, sendo o 

respectivo pedido formalizado sobre a planta de síntese anexa ao alvará de loteamento em 

apreço. 

- Conforme resulta do n.º 2, do art.º 27.º, do D.L. 555/99, de 16 de Dez., republicado 

pelo D.L. 177/01, de 4 de Jun. e caso não haja consentimento escrito dos proprietários de 

todos os lotes constantes do alvará, a alteração será precedida de discussão pública. 

 - O acréscimo dos encargos públicos de realização, manutenção e reforço das infra-

estruturas decorrente da alteração a propor, sujeitará a alteração ao pagamento da 

respectiva taxa, nos termos do art.º 31.º, do Regulamento de Urbanização e Edificação do 

Município de Palmela. 

Mais se propõe que se notifique a requerente, comunicando-lhe que a presente 

informação é vinculativa pelo prazo de um ano, nos termos do n.º 1, do artigo 17.º, do 

Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro alterado pelo Decreto-lei n.º 177/01, de 4 de 

Junho. 

Mais se propõe, conforme determinado no n.º 3, art.º 14.º, da legislação antes 

invocada, que, desta deliberação, seja dado conhecimento ao detentor do direito de 

propriedade sobre o lote n.º 1, Olegário Gomes dos Santos.» 

 

 Relativamente à proposta nº 1/DGU-DL/15-2006 intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que na proposta é referido “(...) conforme 

resulta do parecer da DRV os lotes a constituir serão obrigatoriamente servidos de 

entradas e saídas (...) devendo para o efeito garantir-se a sinalização vertical e horizontal 

necessária (...)”. No parecer da DRV pode ler-se “(...) uma vez que já existe um acesso 

aprovado para o lote 1 que, na nossa opinião, é perigoso, a única solução possível será 

efectuar o acesso ao lote adicional resultante da divisão do lote 1 através do acesso já 

existente (...)”. Parece-lhe que o parecer da DRV entra em conflito com o que vem 

expresso na proposta. Gostava que fosse comentada esta situação. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que, no momento, a proposta trata de uma 

informação prévia de alteração ao loteamento, onde ainda não existe sequer o desenho 

urbano. A Câmara Municipal está a dar como resposta, que o requerente pode dividir o 

lote em dois com determinadas condicionantes. Quando o requerente apresentar o 



Acta nº. 15/2006 

Reunião de 05 de Julho de 2006 

 22 

desenho terão de ser analisadas todas as questões técnicas levantadas no parecer dos 

vários serviços, porque o desenho tem de respeitar as condicionantes existentes. 

 

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

minuta. 

 

VII – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

 

 DIVISÃO DE FINANÇAS: 

 

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

 

 PROPOSTA N.º 1/DAGF-DF/15-2006: 

 ASSUNTO: Abertura de conta bancária: 

 

 «Considerando que: 

- foi apresentada uma proposta comercial pelo grupo financeiro “Caja Duero – Caja 

de Ahorros de Salamanca y Soria” que prevê a remuneração de conta de depósito à 

ordem com taxas de juro bastante atractivas, a saber: 

• Para um saldo <= 200.000 euros remuneração de 2,00% 

• Para um saldo > 200.000 euros remuneração de 2,25%. 

- a Caja Duero é uma instituição financeira espanhola fundada há mais de 125 anos 

na cidade de Salamanca e que actua na banca de retalho/empresas, contando 

actualmente com mais de 560 agências em Espanha e 13 agências/centros de empresa 

em Portugal.  

- as taxas de remuneração propostas encontram-se próximas dos valores 

negociados e contratados, nos últimos anos, por esta Câmara com algumas instituições 

financeiras portuguesas, para aplicações a prazo – sendo em alguns casos até superiores 

ao retorno obtido – mas com a vantagem de não ter o ónus de o dinheiro não poder ser 

movimentado durante o período de aplicação. 

- a C.M.Palmela possui contas bancárias que apresentam saldos médios superiores 

a 200.000 euros não tirando qualquer benefício desse facto. 

- a abertura e encerramento de contas bancárias deverão ser procedidas de decisão 

do órgão executivo, de acordo com o ponto 2.9.10.1.2 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 

de Setembro (POCAL), e a alínea b), do n.º 10, do art.º 19.º, do sistema de controlo 

interno desta Câmara. 
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Propõe-se, nos termos do ponto 2.9.10.1.2 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de 

Setembro (POCAL), a abertura de uma conta bancária junto da instituição financeira “Caja 

Duero – Caja de Ahorros de Salamanca y Soria”.» 

 

Sobre esta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que os Vereadores do P.S. congratulam-se 

pela preocupação dos ganhos de capital, mas não há dúvida de que se está perante um 

Executivo que pragmaticamente cede ao capitalismo... 

A Sr.ª Presidente crê que pode falar em nome do Executivo Municipal e, nestes 

moldes, de facto é de lamentar que não haja um Banco Português em condições de 

assegurar as condições descritas na proposta.. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que certamente terá sido elaborado 

um estudo sobre o que implica a retirada das contas de um Banco para outro. A Câmara 

Municipal terá  concerteza ponderado os valores a pagar por uma transferência nacional e 

internacional, assim como todos os demais aspectos que terão de ser tidos em conta e 

que resultam num quadro genérico de benefícios para o Município. 

A Sr.ª Presidente dá a palavra ao Director do Departamento de Administração Geral 

e Finanças para que informe o que tiver por conveniente sobre a proposta, o que foi feito. 

A Sr.ª Presidente refere que do ponto de vista da gestão é inatacável esta proposta. 

Salienta que a Câmara Municipal prefere trabalhar com Bancos portugueses desde 

que as suas condições sejam as mais vantajosas. 

O Sr. Vereador Adilo Costa explicita que não vão ser anuladas as contas 

existentes. Vai suceder sim uma maior “pressão” sobre os Bancos portugueses. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que os Bancos que são portugueses hoje 

são dos espanhóis amanhã. Como exemplo: o BNC há seis meses era português e foi 

vendido ao Banco Popular de Espanha. E no concelho de Palmela há exemplos de 

empresários que negociaram com o BNC e que, de um momento para o outro, viram a sua 

vida completamente alterada porque o BNC português vendeu as acções. O Santander 

também veio a Portugal e comprou Bancos portugueses. A Iberdrola veio também a 

Portugal comprar uma parte da EDP. São as leis da globalização e do mercado global.  

 

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

minuta. 
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 VII.II – DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO: 

 

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

 

 Prestação de serviços na área de seguros: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DAGF-DAP/15-2006: 

 ASSUNTO: Adjudicação: 

 

 «Em reunião de Câmara realizada em 21.Dez.2005, foram aprovados o programa de 

concurso, o caderno de encargos e a abertura do concurso público para a prestação de 

serviços na área de seguros. 

Com a abertura deste procedimento de concurso público pretende-se obter uma 

racionalização, em termos de processos administrativos e de custos financeiros, resultante 

da inclusão de todos os riscos inerentes à actividade da Câmara Municipal de Palmela 

numa única carteira de seguros. 

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

para o efeito e no respeito pela alínea b), do art.º 18.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 

Junho, compete à Câmara Municipal deliberar sobre a adjudicação da presente prestação 

de serviço. 

Assim, considerando o relatório final de análise das propostas, documento que se 

anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido, e após o júri ter procedido à 

audiência escrita dos concorrentes, conforme previsto no n.º 3 do art.º 108.º do Decreto-

Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, não tendo estes apresentado qualquer reclamação sobre o 

projecto de decisão final, propõe-se: 

� Nos termos da alínea q), do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a Câmara 

Municipal delibere adjudicar a prestação de serviços na área de seguros à 

empresa Império Bonança – Companhia de Seguros, SA, pelo valor da sua 

proposta, no montante de 235.426,38 € (duzentos e trinta e cinco mil 

quatrocentos e vinte e seis euros e trinta e oito cêntimos). 

A presente adjudicação, no montante global de 235.426,38 €, prevê a 

cobertura nos seguintes ramos e pelos valores constantes do quadro seguinte: 
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Descrição Valor 

Ramo acidentes de trabalho  

Subscritores da CGA 82.588,72 

Subscritores da Seg. Social 8.230,47 

Sub-total 90.819,19 

Ramo acidentes pessoais  

Bombeiros 12.427,65 

Utentes das instalações desportivas 11.005,05 

Programa "+60" 1.655,05 

Ocupantes de viaturas 3.120,97 

Sub-total 28.208,72 

Ramo seguro automóvel 64.542,25 

Ramo multi-riscos  

Máquinas 1.379,28 

Comércio e serviços 24.682,76 

Habitação 1.144,18 

Sub-total 27.206,22 

Ramo responsabilidade civil  24.650,00 

TOTAL 235.426,3

8 

 

� A presente despesa está prevista nas Grandes Opções do Plano 2006-2009 e 

cabimentada com respectiva repartição de encargos nas seguintes rubricas: 

Rubrica do plano Rubrica económica 

1.1.1 12.01 0205 020212 

1.1.1 12.02 0703 020212 

1.1.1 12.03 03.02 010309 

1.1.1 12.04 0205 020212 

1.2.1 01.07 010205 020212 

2.3.2 02.03 0903 020212 

2.3.2 05.01 0903 020212 

2.5.1 01.10 0805 020212 

2.5.1 05.07 0802 020212 

2.5.1 06.01 0802 020212 

2.5.1 06.06 0802 020212 

2.5.1 06.10 0802 020212 

2.5.1 06.12 0802 020212 

2.5.1 07.01 0802 020212 
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Rubrica do plano Rubrica económica 

2.5.1 07.08 0802 020212 

2.5.1 07.10 0802 020212 

2.5.1 08.02 0802 020212 

2.5.1 09.09 0905 020212 

2.5.2 03.03 0803 020212 

2.5.2 03.11 0803 020212 

2.5.2 03.15 0803 020212.» 

 

 

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

minuta. 

 

VIII – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

 

 DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

 Pelo Sr. Vereador Octávio Machado foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

 Subsídios: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DEIS-DIS/15-2006: 

 ASSUNTO: Apoio aos cidadãos insuficientes renais crónicos e suas famílias: 

 REQUERENTE: APIR – Associação Portuguesa de Insuficientes Renais 

(Delegação Regional de Setúbal): 

 

 «A APIR – Associação Portuguesa de Insuficientes Renais, é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, que tem por objectivos contribuir 

para a ajuda moral, física e informativa dos doentes renais crónicos, bem como para a  

defesa dos seus direitos, com destaque para o direito à vida, ao trabalho e à reabilitação e 

reintegração sócio-profissional. 

Esta Associação nacional possui representantes e associados de todos os distritos 

do país, e na maioria dos Centros de Hemodiálise existentes em Portugal. 

Na Delegação Regional de Setúbal, criada em 1997, encontram-se associados 49 

munícipes do concelho de Palmela.  
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Das acções  inscritas no Plano de Actividades anual, desta Delegação, destacam-se 

a interligação com todas as Delegações do país, bem como com a Direcção Nacional, as 

visitas regulares aos Centros e Clínicas de Hemodiálise do distrito, e a 

participação/organização de colóquios sobre temas específicos da problemática da 

insuficiência renal crónica. 

Propõe-se, assim, que a Câmara Municipal, reconhecendo o importante papel de 

solidariedade social que esta Associação desempenha na comunidade, principalmente no 

apoio aos cidadãos insuficientes renais crónicos e suas famílias, e de acordo com o 

disposto na alínea b), 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, atribua à APIR – Associação Portuguesa de 

Insuficientes Renais – Delegação Regional de Setúbal, um subsídio no valor total de 

900,00 € (novecentos  euros), destinado a apoiar a realização das actividades e 

transportes propostos em Plano de Actividades do ano de 2006.» 

 

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

minuta. 

 

 PROPOSTA N.º 2/DEIS-DIS/15-2006: 

 ASSUNTO: Apoio à Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Pinhal 

Novo: 

 REQUERENTE: Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Pinhal Novo: 

 

 «A Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Pinhal Novo foi criada em 

Setembro de 2003, com o objectivo de promover a  sensibilização para a dádiva benévola 

de sangue na Freguesia. Funciona actualmente em instalações cedidas pelo “Clube Todo 

o Terreno” de Pinhal Novo. 

Para além das recolhas de sangue, em várias localidades da Freguesia, ao longo do 

ano, que contam já com um número significativo de dadores, são efectuados 

periodicamente por elementos desta Associação rastreios de saúde, no mercado mensal 

em Pinhal Novo e nas iniciativas organizadas pela Junta de Freguesia. A Associação 

promove igualmente outras actividades de divulgação, junto da comunidade, de modo dar 

visibilidade à sua intervenção e aos temas de saúde, com especial destaque para a 

importância da dádiva de sangue e de medula óssea. 

 Assim e considerando o papel de solidariedade e de participação cívica que 

Associação  de Dadores Benévolos de Sangue de Pinhal Novo, desempenha na 

comunidade, propõe-se que a Câmara Municipal, de acordo com o disposto na alínea b), 

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, 
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de 11 de Janeiro, atribua um subsídio no valor total de 900,00 € (novecentos euros), 

destinados a comparticipar a concretização das acções propostas em Plano de 

Actividades de 2006.» 

 

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

minuta. 

 

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 

 

Francisco Cabral de Sousa: 

Recebeu da CCRLVT um ofício informando que já por oito vezes pediram à CMP 

que se pronunciasse sobre a legalização de um aldeamento. Gostava que a Câmara 

Municipal se pronunciasse. 

Há várias situações que foram sendo apresentadas à Câmara Municipal sobre o 

processo 86/60 e para as quais ainda não obteve resposta do Município. 

Estão actualmente 19 lotes em processo de contra-ordenação e só há 6 lotes 

considerados válidos. 

A Sr.ª Presidente refere que se trata de uma urbanização muito complexa. O 

processo tem tramitado em Tribunal e não se sente habilitada, no momento, para dizer o 

que quer que seja sobre o processo.  

 

IX – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das dezoito 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 


