
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º. 08/2006: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 05 DE ABRIL DE 

2006: 

 No dia cinco de Abril 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 Adília Maria Prates Candeias, José Justiniano 

Taboada Braz Pinto, Octávio Joaquim Coelho Machado, Adilo Oliveira Costa  e José 

Carlos Matias de Sousa. 

 O Sr. Vereador José Manuel Conceição Charneira não se encontrava presente, 

por estar em férias. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª. PRESIDENTE: 

1. Admissão do Ponto 10-A na Ordem do Dia: 

A Sr.ª. Presidente propôs a admissão do Ponto 10-A na Ordem do dia – Proposta 

de aditamento ao Contrato-Programa com a Palmela Desporto, E.M.: 

Foi aprovado, por unanimidade, a admissão do Ponto 10-A na Ordem do Dia. 

 

2. Moção: Situação laboral na Visteon Portuguesa: 

A Sr.ª. Presidente apresentou a moção que se transcreve em seguida: 

 

“A Câmara Municipal de Palmela tomou conhecimento de que a Visteon Portuguesa 

iniciou um processo de despedimento colectivo de 33 trabalhadores, na sua maioria 

mulheres. 

Esta decisão vem na sequência de uma tentativa gorada de rescisão de contratos 

por mútuo acordo, anunciada aos trabalhadores no Dia Internacional da Mulher, e não 
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terá, aparentemente, como fundamento razões económicas – a Visteon apresenta 

resultados financeiros confortáveis e recorre regularmente ao trabalho temporário de 

dezenas de pessoas para cumprir a sua elevada carteira de encomendas. 

A Visteon é uma das maiores beneficiárias dos incentivos fiscais do Estado 

português (mais de 90 milhões de euros) a empresas estrangeiras para a criação de 

emprego. Deveria, ao abrigo destes incentivos, acolher 1900 postos de trabalho, dos quais 

apenas estão criados 1700.  

Entre estes incentivos, conta-se também o da Câmara Municipal de Palmela, na 

redução, aprovada em reunião pública, de impostos municipais relativos ao recente 

investimento no centro de engenharia, instalado na fábrica de Palmela. 

Face a esta situação, a Câmara Municipal de Palmela, reunida a 5 de Abril de 2006, 

manifesta a sua solidariedade aos trabalhadores desta empresa e a sua grande 

preocupação pela decisão da Visteon Portuguesa, que afecta particularmente famílias do 

nosso concelho, e alerta para o facto de podermos estar perante uma tentativa de 

despedimento sem justa causa, uma vez que não se fundamenta em razões de ordem 

económica ou de mercado.” 

 

 A propósito da moção intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto saúda a Presidente, Vereadores, Comunicação 

Social, Técnicos e Munícipes. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere o seguinte: 

 Constata a instalação de empresas em Portugal que usufruem de benefícios e 

privilégios concedidos pelo Governo Central e pelo Poder Local, como é o caso desta 

empresa. 

Os incentivos tendem a propiciar a instalação de empresas tão necessárias para 

desenvolver a economia do País e proporcionar mais emprego e mais possibilidades à 

população. Verifica-se que, depois de receberem as benesses as empresas não fazem jus 

aos benefícios que receberam. 

Este é um facto muito preocupante. 

A moção apresentada não vai infelizmente resolver o problema dos trabalhadores e 

a empresa se assim o entender leva por diante a sua decisão. 

Não há dúvida que os Autarcas de Palmela estão incomodados com este facto e 

sentem que caíram num logro, porque a redução das taxas aprovada pela Câmara de 

Palmela e Assembleia Municipal a esta empresa vê-se traduzida numa série de 

despedimentos sem justa causa, isto é, sem causa aparente e real para tal. 

Pelos motivos antes apontados os Vereadores do P.S. vão votar favoravelmente 

esta moção. 
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O Sr. Vereador Octávio Machado cumprimenta os presentes. 

Refere que a presente situação o deixa surpreso. 

A Visteon é uma das empresas que premeia apoios sociais, quer a Associações, 

quer ao Corpo de Bombeiros do concelho. 

Situações como as descritas na moção são preocupantes, tanto as que ocorrem na 

Visteon, como em outras empresas no concelho de Palmela e no País em geral. 

 As empresas usufruem de incentivos para a criação de emprego e posteriormente 

tomam decisões contrárias ao que são os interesses nacionais. 

Pelo conhecimento que tem dos contributos que a empresa Visteon despende, a  

presente situação deixa-o ainda mais perplexo. 

 A Sr.ª. Presidente refere que a proposta de redução do pagamento de taxas foi 

aprovada pela Câmara Municipal em 2002. 

As razões que a empresa invocou, na altura, foram o facto de ter de fazer um 

considerável investimento, que correspondia à aquisição de equipamentos produtivos 

considerados indispensáveis para o crescimento da produção em novas áreas e para 

atingir novos clientes, ou seja, supostamente aumentar o seu investimento num valor 

superior a 40 milhões de euros. 

O Estado Português considerou haver interesse neste projecto, desde que a Câmara 

de Palmela e Assembleia Municipal reconhecessem e deliberassem no sentido de uma 

declaração de interesse municipal, com a necessária isenção ou redução das taxas 

municipais, concretamente da contribuição autárquica. 

A Assembleia Municipal de Palmela deliberou, com base em informações e parecer 

da Câmara Municipal sobre as condições concretas que a empresa reunia na altura. Nesta 

medida foi reduzida a taxa em 25%. 

Partilha da expressão usada pelo Sr. Vereador José Braz Pinto que situações destas 

a fazem sentir  como que perante um logro. 

O Município de Palmela foi prejudicado relativamente às taxas municipais, o Estado 

Português foi prejudicado, e sobretudo, serão prejudicadas as famílias dos(as) 

trabalhadores(as) que vierem a ser despedido(as). 

Não resta outra alternativa que não seja a de claramente manifestar o desagrado e 

condenação desta situação. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa questiona sobre se o investimento que a 

empresa se propunha realizar foi efectivamente feito, ao que a Sr.ª. Presidente responde 

não poder dizer, com exactidão, que o investimento tenha sido realizado 

A Sr.ª. Presidente refere que o processo foi iniciado em 2002, deliberado pela 

Assembleia Municipal em 2003. 
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Para todos os efeitos trata-se de um processo recente na medida em que ainda 

beneficia do período pelo qual vigora o incentivo. 

 

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

minuta. 

 

3. Voto de louvor – Concurso de vinhos: 

A Sr.ª. Presidente exprime um voto de louvor em nome da Câmara Municipal de 

Palmela pela recente atribuição de prémios a vinhos de Palmela, numa iniciativa 

internacional, concretamente num dos mais prestigiados concurso de vinhos realizado em 

Paris e denominado Vinalis Internacionales. 

 Neste concurso foram premiados com medalhas de prata os vinhos da Casa 

Ermelinda Freitas (Fernando Pó 2002 e Fernando Pó 2003) e também com medalha de 

prata a Sivipa (Moscatel de 1996). 

Palmela está de parabéns com a atribuição destes prémios e é obrigação do 

Município felicitar as adegas e os profissionais envolvidos, porque é de facto gratificante 

ser-se reconhecido num dos mais importantes certames internacionais. 

Fica firmado o reconhecimento à Casa Ermelinda Freitas e à Sivipa. 

 

4. Gabinete da Câmara Municipal de Palmela em Quinta do Anjo: 

A Sr.ª. Presidente refere que no passado dia 01 de Abril foi inaugurado o Gabinete 

de Quinta do Anjo. 

É um espaço que pretende servir os cidadãos do ponto de vista da prestação de 

serviços realizados pela Câmara Municipal, nas mais variadas áreas, à excepção da 

gestão urbanística. É em tudo semelhante ao Gabinete de Pinhal Novo, apenas com a 

diferença de não ter a componente de gestão urbanística. 

O objectivo é o de aproximar os serviços municipais dos cidadãos e proporcionar-

lhes uma certa facilidade no acesso aos serviços municipais. 

É também pela primeira vez que, um serviço desta natureza está em funcionamento 

ao sábado de manhã (numa situação experimental) e será averiguado até que ponto esta 

medida se justificará. 

Este serviço foi instalado na antiga Escola n.º 1 de Quinta do Anjo (escola 

desactivada quando construída a nova escola). O edifício foi reabilitado com nova beleza, 

constituindo-se à sua volta um pequeno espaço público: o logradouro da escola foi 

disponibilizado para espaço público para usufruto de toda a população. 
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5. Projecto da “Semana dedicada à freguesia de Pinhal Novo”: 

A Sr.ª. Presidente informa que a próxima reunião de Câmara será no dia 19 de 

Abril, às 21 horas, no Auditório da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Pinhal Novo e vai inserir-se no âmbito do projecto da “semana dedicada à freguesia” que 

decorre em Pinhal Novo, de 17 a 21 de Abril. 

 

INTERVENÇÃO DA SR.ª. VEREADORA ADÍLIA CANDEIAS: 

Voto de louvor a Tiago Venâncio (nadador), ao seu treinador e à Palmela 

Desporto: 

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias apresenta o seguinte voto de louvor: 

 

“O nadador Tiago Venâncio, da Palmela Desporto, sagrou-se bi-campeão nacional, 

nas categorias de 100 metros livres e 50 metros mariposa, no Open de Portugal, que 

decorreu no Estádio Universitário de Lisboa, no último fim-de-semana de Março. 

Tiago Venâncio é um dos sete atletas portugueses presentes nos Campeonatos do 

Mundo de Piscina Curta, que estão a decorrer em Xangai, até ao próximo dia 9. 

O percurso deste jovem atleta da Palmela Desporto, que iniciou a sua aprendizagem 

na Piscina Municipal de Palmela, merece que enalteçamos o seu exemplo e dedicação 

como forma de incentivo à continuação do seu sucesso desportivo. 

Assim, a Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão ordinária, no dia 5 de 

Abril de 2006, congratula-se pelos resultados alcançados por Tiago Venâncio e endereça 

ao nadador, ao seu treinador e à Palmela Desporto um voto de reconhecimento público.” 

 

Sobre o voto de louvor antes transcrito intervieram: 

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias informa que, entretanto tomou conhecimento 

que, esta madrugada, Tiago Venâncio e mais três nadadores portugueses registaram um 

novo recorde nacional absoluto na estafeta quatro por cem metros livres batendo o 

recorde alcançado em 2002 nos mundiais de Moscovo. 

Provavelmente até final do campeonato haverá mais surpresas a registar. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que são sempre os melhores filhos que dão 

maior propaganda às gerações de onde saíram, e Palmela, nesse aspecto tem algo que 

se pode orgulhar. 

Hoje está-se a discutir o voto de louvor a Tiago Venâncio. Poder-se-ia no passado 

estar a discutir um voto de louvor aos homens da Volta da Pedra, que ganharam grandes 

provas no ciclismo; ainda nesta reunião a Presidente apresentou as medalhas atribuídas 

no âmbito do concurso de vinhos a produtores de Palmela, o que é sinónimo que em 
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Palmela existe matéria prima para orgulho de todos e colocar no mapa o nome de Palmela 

para o dignificar. 

Não é demais louvar todas as vitórias dos filhos da terra ou daqueles que não sendo 

filhos deste concelho aqui residem. 

Os Vereadores do P.S. estão satisfeitos e comungam da alegria de haver um 

nadador que se tenha consagrado bicampeão fazendo votos para que continue até ganhar 

provas no estrangeiro. 

Vão votar favoravelmente o voto de louvor. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que, embora o Tiago Venâncio não seja 

filho desta terra, tem cá familiares, e foi Palmela que o acolheu.  

Tendo em conta que os equipamentos desportivos municipais não são só 

vocacionados para a competição, esta vertente é também uma mais valia. 

Hoje está-se a aprovar um voto de louvor justo a alguém que se dedicou de alma e 

coração a uma actividade, porque é preciso ter em devida conta que os resultados de 

craveira internacional só se conseguem com muito sacrifício. 

Congratula-se pelos êxitos alcançados pelo Tiago Venâncio, porque é dignificante 

ganhar e é dignificante ter campeões. 

 

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

unanimidade e em minuta. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

1. Dia Mundial da Saúde: 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que foi efectuada, pela comunicação 

social, ampla divulgação das comemorações do Dia Mundial da Saúde (dia 7.Abril), sendo 

que em Palmela vão acontecer de 3 a 11 de Abril, com acções de incidência sobre as 

crianças e os seus hábitos alimentares, assim como dos pais e encarregados de 

educação. 

Esta vai ser uma boa forma de informar a população sobre hábitos alimentares e 

medidas saudáveis a adoptar em matéria de alimentação e, simultaneamente, reconhecer 

o excelente trabalho que os técnicos fazem em prol da população, em prol de uma 

educação alimentar baseada em princípios saudáveis que podem contribuir para a melhor 

qualidade de vida de todos. 
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2. Moção: Melhoramentos e requalificação da E.N. 252 dentro do concelho de 

Palmela: 

Pelo Sr. Vereador Octávio Machado foi apresentada a seguinte moção: 

 

“Um concelho desenvolvido tem de assentar entre outras razões numa rede de 

transportes em que a rede rodoviária deve ser moderna e actual, que responda ao 

esperado em matéria de fluidez do tráfego e à segurança adequada, para todos os seus 

utentes, sejam eles, automobilistas ou peões. 

A E.N. 252 sendo uma via de comunicação estruturante regional na Península de 

Setúbal e com grande importância no atravessamento do concelho de Palmela necessita 

de melhoramentos no seu traçado, bem como, a requalificação dentro das zonas urbanas 

que devem ser apresentadas à E.P. – Estradas de Portugal. 

• Dentro da zona urbana da Volta da Pedra – Troço entre a E.N. 379 e nó de acesso 

à AE do Sul, será necessário: 

- A eliminação de todas as infra-estruturas aéreas (poluição visual); 

- Restabelecimento das linhas de água com soluções funcionais; 

- Criação de zonas pedonais com ciclovias e estacionamento; 

- Criação de uma 2.ª faixa no sentido Norte – Sul (de Pinhal Novo para Palmela) 

para facilitar o escoamento de tráfego em direcção a Palmela; 

- Requalificação ambiental dos taludes marginantes à via (E.N. 252) no Alto de 

Miraventos onde é urgente proceder à sua estabilização e eliminação das 

regueiras existentes donde já saíram “toneladas de solo” com todas as 

consequências e como tal, é necessário um tratamento paisagístico  adequado. 

A Câmara Municipal de Palmela, reunida nos Paços do Concelho a 05 de Abril de 

2006, decide: 

 Pressionar o Poder Central para a construção da variante da E.N. 252 à Vila de 

Pinhal Novo; 

 Recuperar a ideia de estruturar e construir a variante à E.N. 252 na zona de Aires 

e Volta da Pedra; 

 Promover formas de sensibilização e de pressão junto do Governo e 

Administração Central por forma a suspender temporariamente as portagens (Palmela – 

Setúbal) e vice versa na AE do Sul, enquanto não for construída a variante de Aires e 

Volta da Pedra à E.N. 252. 

Esta exigência coloca-se por razões de equidade e de justiça à população do 

concelho de Palmela, como acontece com outras zonas do País onde existe uma 

discriminação positiva, o que não acontece no nosso concelho. 



Acta nº. 8/2006 

Reunião de 05 de Abril de 2006 

 8 

Esta proposta deve ser assumida e interiorizada pela Câmara Municipal de Palmela, 

levada ao conhecimento do Sr. Presidente da Assembleia Municipal e aos eleitos da 

mesma Assembleia, à Sr.ª. Governadora Civil de Setúbal, ao Governo através dos 

Ministérios respectivos (Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

(MOPTC) e Ministério do Ordenamento do Território), ao Sr. Primeiro Ministro e ao Sr. 

Presidente da República. 

Mais, deve ser dada ampla divulgação à Comunicação Social.” 

 

Na discussão desta moção intervieram: 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que todos os utentes da A2 com saída em 

Setúbal ou em Palmela pagam o mesmo preço. 

Não faz qualquer sentido que quem entra em Palmela e sai em Setúbal pague 

portagem. 

Esta situação faz parte de uma das promessas não cumpridas de todos os 

Governos, ainda mais quando a execução da variante à E.N. 252 nem sequer foi 

executada. 

É uma situação da mais premente justiça, que vai contribuir decisivamente para uma 

maior fluidez de tráfego. 

A Sr.ª. Presidente refere que este é um tema actual. 

Já no anterior mandato autárquico foi deliberada uma decisão no mesmo sentido. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que não há dúvida de que o diálogo entre as 

autarquias e o Governo Central é um diálogo reivindicativo. 

Nesse sentido, é de opinião que todos os Autarcas têm de assumir, 

independentemente dos partidos a que pertençam, a defesa do seu concelho e pautarem-

se por uma atitude reivindicativa face ao Poder Central. 

Acrescenta que, no actual momento, não estão criadas as melhores condições para 

se proceder a grandes investimentos. Assim, alguns dos itens propostos têm uma certa 

dificuldade de execução. 

Não consegue perceber o motivo de se propor uma “suspensão temporária”, 

temporária porquê? 

Este assunto já foi muito discutido no passado, nomeadamente pelos Autarcas do 

P.S. da Junta de Freguesia de S. Sebastião (Setúbal) que se uniram numa posição 

reivindicativa. Esta é uma “velha” reivindicação. 

Sucede que os automobilistas para não pagarem portagem não utilizam a auto-

estrada e, derivado a isso, verifica-se um avultado estrangulamento de tráfego em Aires, 

como é de todos conhecido.  
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Certamente que a Câmara Municipal pode pressionar o Governo, mas é preciso 

atender que quem administra as portagens é uma empresa semi-pública / semi-privada e 

as relações não são assim tão fáceis. 

Considera que a presente moção tem algo de justo na sua essência, algo de utópico 

na realização temporal das ansiedades que enumera, mas precisamente por ter algo de 

justo na sua essência, os Vereadores do P.S. irão votar a favor da moção. 

A Sr.ª. Presidente refere que compreende a expressão da “suspensão temporária”, 

porque não se está a tomar uma posição relativamente às portagens, mas sim em relação 

a uma portagem em concreto. 

Partilha da opinião que no dia em que esteja construída a via alternativa deixa de ser 

forçoso às populações usarem a auto-estrada como alternativa única a uma nacional 

congestionada e, nessa altura, será aceitável, eventualmente, a ideia da portagem. 

 

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

minuta. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

Dia Mundial do Teatro - Espectáculo realizado no Auditório da Biblioteca 

Municipal de Pinhal Novo: 

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

Técnicos, Jornalistas e Público presente. 

Teve ocasião de há alguns dias aceitar o convite da Câmara para assistir, no Dia 

Mundial do Teatro, a um espectáculo que decorreu no Auditório da Biblioteca Municipal do 

Pinhal Novo, com o actor José Pedro Gomes. 

Quando chegou ao Auditório verificou que, para além de si, do Presidente da 

Assembleia Municipal, do Vereador José Charneira todas as pessoas que ali se 

encontravam eram de um círculo muito próximo da Câmara Municipal: Técnicos e 

Funcionários. 

 Inicialmente pensou que todas as pessoas tivessem sido convidadas, mas depois 

veio a saber que foram pagos os bilhetes para assistirem ao espectáculo. 

Sobre este assunto apresenta as seguintes questões: 

- Que tipo de divulgação foi feita? 

- Quais foram os critérios para colocar à venda os bilhetes que efectivamente 

foram vendidos e que levaram a que aquela plateia se formasse? 

- Com que antecedência foram postos os bilhetes à venda? 
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Ressalva que a plateia em questão tem todo o direito de assistir à peça, mas tem a 

ideia que é o Auditório é um espaço demasiado pequeno para, caso mais algumas 

pessoas quisessem, eventualmente, assistir não o pudessem fazer. 

Defende que esta iniciativa e outras congéneres devem ser abertas ao máximo de 

pessoas possível. 

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias refere que ao fim de uma hora em que foram 

postos os bilhetes à venda, os mesmos ficaram esgotados.  

Trata-se de uma sala que não é muito grande e o espectáculo era conhecido não só 

pelas pessoas da Câmara, mas também por pessoas ligadas ao teatro.  

A Câmara teria o maior agrado em ter podido realizar a peça numa sala maior, mas 

efectivamente o Auditório de Pinhal Novo era o espaço que foi disponibilizado. 

Os bilhetes foram postos à venda, reservados e pagos e as pessoas entraram 

naturalmente. Uma vez que não pôde estar presente, telefonou aos serviços e 

disponibilizou o seu bilhete para dar possibilidade a outra pessoa em assistir à peça. 

Não percebe muito bem qual a intenção da intervenção do Sr. Vereador José Carlos, 

mas o seu entendimento é somente o de lamentar que o espectáculo não se tenha 

realizado numa sala maior para permitir a assistência de mais pessoas. 

A Sr.ª. Presidente refere que é preciso ter algum cuidado na abordagem que se faz 

destes assuntos. 

 Compreende alguma ilação que pudesse ter tirado relativamente a uma plateia com 

muitas caras conhecidas, algumas da Câmara Municipal, mas a verdade é que nunca 

ocorra a ninguém a ideia de limitar a participação dos funcionários da Câmara, 

nomeadamente quando compram os seus bilhetes, em qualquer iniciativa, antes pelo 

contrário, pela sua parte fica muitíssimo satisfeita que participem, encham as salas 

(mesmo as pequenas) e, sobretudo, quando compram os bilhetes. 

O que é desejável é poder-se voltar a ter a oportunidade de realizar este espectáculo 

no concelho e, se possível, numa sala maior, convidando desde já à participação de 

Técnicos e Funcionários da Câmara, porque este espectáculo recolheu a adesão de 

muitas pessoas. 

Quanto à limitação do círculo onde os bilhetes são divulgados, as horas em que 

estão disponíveis, considera que não se deve ir por aí... 

É normal que quem está no meio onde a informação circula (e espera bem que 

circule) com relativa facilidade tenha a preocupação até de reservar bilhetes para um 

espectáculo que tem muito interesse. 

Sublinha que em nenhum momento deve passar pela ideia de alguém limitar 

participações em espectáculos organizados pela Câmara, nem mesmo aos técnicos da 

Autarquia e nem mesmo aos técnicos da cultura da Autarquia. 



Acta nº. 8/2006 

Reunião de 05 de Abril de 2006 

 11 

Defende que este assunto deve ficar por aqui. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que ficou agora a saber que os 

bilhetes ficaram reservados ao fim de uma hora de terem sido colocados à venda. 

Percebe que ao fim dessa hora houve um número limitado de pessoas que teve 

acesso aos bilhetes e daí a plateia que se formou.  

Não deve inferir das suas palavras que os técnicos da Câmara não têm direito a 

assistir ao espectáculo, muito pelo contrário, devem estar nos espectáculos, e se a 

informação circula devem ter acesso à mesma e devem ser protagonistas principais 

também nestas questões. 

A nota da Sr.ª. Vereadora Adília Candeias de que os bilhetes estavam esgotados ao 

fim de uma hora é de certa forma preocupante e, eventualmente, poder-se-á avançar para 

um processo como a Sr.ª. Presidente sugeriu: fazer de novo o espectáculo e tentar que 

outro tipo de público tenha acesso ao mesmo. 

A Sr.ª. Presidente refere que percebe o sentido da intervenção do Sr. Vereador 

José Carlos de Sousa que é: provavelmente houve algum veículo especial de informação 

sobre a iniciativa em questão. 

O único ângulo de abordagem deste assunto é: o facto de os bilhetes terem 

esgotado ao fim de uma hora, ainda por cima com interesse dos técnicos da Câmara e 

demais pessoas do concelho terem mostrado igual interesse em assistir, qualquer outra 

ilação parece-lhe descabida. 

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias refere que a peça foi divulgada no Boletim 

Municipal e no Catavento a que toda a população tem acesso. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR ADILO COSTA: 

Empreitada de “Execução de drenagem doméstica e pluvial, abastecimento de 

água e pavimentação das Ruas António José Marques e José Ricardo Xavier, em 

Quinta do Anjo”:    

O Sr. Vereador Adilo Costa informa que esta semana será finalizada a obra de 

“Execução de drenagem doméstica e pluvial, abastecimento de água e pavimentação das 

Ruas António José Marques e José Ricardo Xavier, em Quinta do Anjo”. 

Aproveita para agradecer a todos os técnicos e trabalhadores que intervieram nesta 

obra, e sobretudo agradecer a colaboração dos moradores das ruas em questão e 

também da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo que encetou contactos junto dos 

moradores no sentido de se ultrapassarem problemas que conseguiram ser levados a bom 

caminho 
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PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

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

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

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

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

período de 16.03.2006 a 31.03.2006. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

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

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

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

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

período de 10.03.2006 a 31.03.2006. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

no período compreendido entre os dias 14.03.2006 e 05.04.2006, no valor de € 

2.403.961,13 (dois milhões quatrocentos e três mil novecentos e sessenta e um euros e 

treze 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 € 

2.756.446,85 (dois milhões setecentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e quarenta e 

seis euros e oitenta e cinco cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 1.449.390,76 (um milhão quatrocentos e quarenta e 

nove mil trezentos e noventa euros e setenta e seis cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.307.056,09 (um milhão trezentos e sete mil 

cinquenta e seis euros e nove cêntimos). 
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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. 06/2006, reunião ordinária de 15.Março.2006 – aprovada por 

unanimidade. 

 

      II – GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS E ORGANIZAÇÕES LOCAIS 

 

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

 

 Protocolo de Colaboração: 

 

 PROPOSTA N.º. 1/GAFOL/08-2006: 

 A CELEBRAR COM: Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal: 

 ASSUNTO: Atribuição de apoio financeiro: 

 

 «No âmbito do Protocolo de Colaboração celebrado em 1999 com Associação dos 

Agricultores do Distrito de Setúbal, a Câmara Municipal de Palmela tem apoiado ao longo 

dos anos, um conjunto muito diverso de projectos e iniciativas de qualificação da 

actividade agrícola, com o objectivo de promover a modernização do mundo rural, em 

particular, com relevância fundamental para o concelho de Palmela. 

No início deste ano veio a AADS solicitar à Câmara Municipal de Palmela a 

antecipação do apoio financeiro previsto para o ano de 2006, em virtude de este ser um 

momento de profunda crise para os pequenos e médios agricultores, a qual se reflecte 

directamente nesta Associação e que justifica o pedido formulado. 

A AADS e os seus associados candidataram-se às medidas comunitárias agro-

ambientais, nomeadamente à produção e protecção integradas, assumindo um conjunto 

de compromissos e custos acrescidos na sua actividade. As candidaturas foram 
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apresentadas e aprovadas no início de 2005 pelo Ministério da Agricultura. Contudo, como 

é do conhecimento público, e com justificação nas restrições orçamentais, o Governo 

comunicou não existirem verbas para os apoios às candidaturas anteriormente referidas. 

Assim, propõe-se, ao abrigo da 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, e de acordo com a 

cláusula n.º 4, do referido Protocolo de Colaboração, a atribuição de apoio financeiro no 

valor de € 7.000,00 (sete mil euros), numa única prestação a ser transferida após 

aprovação da presente proposta.» 

 

 Na discussão desta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que a proposta apresenta-se com algumas 

vertentes que importa abordar: 

 Tem acompanhado as atribuições de subsídios por parte da Câmara Municipal de 

Palmela às organizações. 

 Verifica que os subsídios entregues a organizações ligadas à agricultura são na 

sua grande maioria direccionados, como exemplo: o apoio que a Câmara Municipal deu ao 

Encontro Vitivinícola promovido pela Avipe e o apoio que deu à Cooperativa de Frutas para 

promoção e divulgação da maçã riscadinha. 

 Verifica que a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal é a única que tem 

um Protocolo, sendo o apoio destinado ao seu próprio funcionamento. 

 Questiona sobre qual o motivo que leva a que só esta associação de carácter 

agrícola no concelho receba um subsídio no âmbito do protocolo sendo que o subsídio não 

é direccionado. 

 A sua dúvida é ainda agravada com a seguinte situação: embora esta Associação 

se intitule Distrital (nutre sérias dúvidas da sua representação ser efectivamente distrital). 

 Na eventualidade de a Associação em causa assumir uma representatividade 

distrital poderia a mesma estabelecer Protocolos com os treze Municípios do distrito? 

 Porque se efectivamente os treze Municípios comparticipassem com o montante 

de 7.000 euros poder-se-ia estar perante um grande apoio. 

 Na realidade entende que a denominação distrital não tem qualquer relação com 

a realidade. 

  Embora o seu comentário possa desagradar tem de o firmar: sente que há um 

certo proteccionismo da C.M.P. a esta associação por razões político partidárias. 

  A justificação tida na proposta para o subsídio ser pago numa só tranche prende-

se com as dificuldades inerentes às candidaturas para o financiamento à produção e 

protecção integrada. 
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  Relativamente a estas candidaturas tem a realçar que o Governo do seu Partido 

Político não está a traçar medidas muito directas e criou alguns problemas à agricultura 

motivada por excesso de pedidos deste subsídio e mau cálculo dos respectivos 

pagamentos o que levou a dificuldades financeiras. De certa forma, o Governo criou 

expectativas nalguns agricultores, sendo que essas expectativas não se fizeram 

transparecer na realidade.  

 Este ponto em concreto não veio só criar complicações à Associação dos 

Agricultores do Distrito de Setúbal, criou complicações à Avipe e a uma série de 

associações que não tiveram uma Câmara Municipal a quem pedir apoio. 

 Estranha a coincidência de na sexta-feira, dia 31 de Março, ter recebido a Ordem 

de Trabalhos desta reunião de Câmara, e ontem esteve numa reunião da Avipe à qual 

pertence como associado, sendo que os argumentos apresentados pela Avipe são 

exactamente idênticos aos agora apresentados. 

 Na reunião da Avipe foi mencionado não poder a mesma garantir o pagamento da 

assistência técnica e portanto se os viticultores quisessem ter assistência técnica teriam 

de a pagar. (Estavam presentes muitos viticultores, sendo que alguns disseram 

“julgávamos que éramos subsidiados pelo Estado e somos nós que estamos a subsidiar” e 

saíram tristes, mas a grande maioria disse: “a Avipe tem de continuar e para termos a 

assistência técnica nós vamos de facto pagar uma taxa por hectare”). 

 Volta a firmar que estranha a coincidência dos argumentos apresentados pela 

Avipe com a argumentação contida na proposta da Associação dos Agricultores do Distrito 

de Setúbal.  

 Sobre a proposta em concreto refere que: a mesma cria “dois pesos duas 

medidas” ou seja: há associações que prestam de facto este serviço de apoio à protecção 

integrada que têm dificuldades como é o caso da Associação dos Agricultores do Distrito 

de Setúbal e há associações como a Avipe que têm as mesmas dificuldades mas têm de 

ser elas próprias a gerir os seus recursos sem recorrerem a ninguém. Tratam-se de 

situações de disparidade que não são do agrado dos Vereadores do P.S.. 

 Por outro lado, a verba que a Associação recebe de 7.000 euros não é muito 

grande se se tiver em consideração que esta Associação contempla 60 agricultores com 

as medidas agro-ambientais.  

 O apelo formulado não pôde ser tido como a solução para o problema das agro-

alimentares; é que efectivamente aproveitou-se este pedido para fazer uma luta contra as 

medidas governamentais. Considera esta uma medida de manipulação de um subsídio 

que é dado pela Câmara para o normal funcionamento de uma associação e que se 

reverte numa arma de ataque às políticas governamentais.  
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 Sublinha que os Vereadores do P.S. não estão em desacordo com o facto da 

Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal receber um subsídio, estão sim em 

desacordo com a formulação feita para a referida Associação receber o subsídio. 

Entendem que competiria à Câmara Municipal propor o adiantamento com critérios de 

dificuldades sem fazer um juízo de valor acerca de uma situação das agro-ambientais que 

poderia ser discutida noutro âmbito. 

 Conhece muito bem o Presidente da Associação dos Agricultores do Distrito de 

Setúbal, é quase um Presidente vitalício e já deixou de ser agricultor há muito tempo. 

 Na documentação entregue consta um relatório de actividades, mas seria de facto 

salutar que houvesse também um relatório de contas para se saber como é que 

efectivamente esta Associação gasta e contempla os subsídios recebidos. 

O Sr. Vereador Octávio Machado tece as seguintes considerações: 

♦ Refere que no início da reunião todos se congratularam com os prémios mais uma 

vez conseguidos pela excelência dos vinhos produzidos no concelho de Palmela. 

♦ Este facto é um dado adquirido e por mais voltas que se dê ao texto é real que os 

vinhos de Palmela são efectivamente vinhos de excelência e prestigiam todos os que se 

envolvem no seu trabalho, desde as colheitas da uva até à qualificação dos técnicos, que 

existem no concelho e no distrito. São técnicos de inegável qualidade, gente jovem com 

iniciativa e todos se congratulam com os prémios recebidos. 

♦ Ontem esteve na reunião da Avipe, em que os técnicos expuseram claramente as 

virtudes da protecção integrada e das medidas agro-ambientais. 

♦ Estranha que por mau cálculo ou porque os viticultores e os agricultores 

aperceberam-se dos contributos positivos que tinha a adesão às medidas agro-ambientais 

excederam largamente tudo o que se inventariou como possível e que seria um 

comparticipação da Comunidade Europeia em cerca de 85%.  

♦ Atendendo a que os responsáveis não assumiram o pagamento dos 85% não 

puderam pedir à Comunidade Europeia serem ressarcidos dessa verba e foram os 

viticultores que ficaram prejudicados. 

♦ A Avipe sofreu esse prejuízo no seu funcionamento pois tinha direito a uma parte 

pelo apoio técnico que fazia aos viticultores; os viticultores por sua vez perderam na 

comparticipação que tinham pela implementação de novas práticas, de novos produtos, 

menos penalizantes para o ambiente e para todos os que com eles trabalham. 

♦ Esta situação criou dificuldades às diversas associações no respeito pelo futuro e 

todos os que se inscreveram em 2005 não vão receber e para 2006 não se sabe, esta 

situação é frustrante e penalizante.  

♦ A vitivínicultura, assim como a agricultura em Portugal é complicada e difícil. 
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Está expectante que haja bom senso para as taxas de alcoolémia, uma vez que os 

impactos negativos permitem perceber que não é o consumo de vinho o que provoca as 

elevadas taxas de alcoolémia. 

 ♦ Se se analisar a incidência dos acidentes trágicos verifica-se que acontecem a 

horas em que ninguém vende vinho; os controles da polícia são a horas em que os 

restaurantes estão fechados. 

♦Sobre este subsídio em concreto, o Sr. Vereador Octávio Machado refere que: 

- Este subsídio não é para compensar os agricultores de nada, este apoio faz parte 

de um Protocolo assinado e que terá de ser cumprido; 

- Não faz comentários sobre se os restantes Municípios do Distrito atribuem algum 

subsídio a esta Associação, porque são situações que desconhece; 

- Não faz juízos político-partidários, por uma questão de princípio. 

♦ Finaliza a sua intervenção e refere que aqueles que foram prejudicados são os 

que vão junto das entidades procurar apoios que os levem a continuar. Não se pode só 

falar na “excelência dos vinhos” é preciso também contribuir para que essa “excelência” se 

verifique. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto acrescenta à sua intervenção que o subsídio de 

apoio à protecção integrada não é circunscrito à vinha, destina-se a uma diversidade muito 

grande de culturas, no caso de Palmela é com maior incidência na vinha, por causa da 

dimensão que a cultura apresenta nesta zona. 

Relativamente às intervenções dos Srs. Vereadores, a Sr.ª. Presidente apresenta 

os seguintes comentários: 

• Esta proposta não está a subsidiar nem a apoiar qualquer candidatura, programa 

ou projecto ao qual os agricultores se tenham candidatado. 

• A proposta em apreço sustenta-se num Protocolo firmado com a Associação de 

Agricultores, que data de 1999. 

• A única nuance desta proposta é o facto de propor a atribuição do subsídio numa 

única prestação, quando o Protocolo prevê a atribuição em duas tranches; esta é a 

questão que está a ser votada. 

• Esclarece que na proposta apresentada a Câmara Municipal está a justificar a 

situação invocada pela Associação (“e que é do conhecimento público”) para sublinhar 

uma necessidade e a propor, conforme já referiu, a atribuição do subsídio numa única 

tranche. 

• Aceita que os Srs. Vereadores façam considerações de outra ordem, mas convém 

não misturar os temas 

• Sobre as intervenções dos Srs. Vereadores a Sr.ª. Presidente tece as seguintes 

considerações: 
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- Relativamente à natureza da Associação e à sua abrangência de ordem distrital 

remete para a leitura dos estatutos; 

- São de facto muitos os agricultores do concelho de Palmela que são 

beneficiados pela acção desta Associação. A actividade desta é apresentada em 

relatório com regularidade tal como o Protocolo o firma. Fica registada a 

sugestão do Sr. Vereador José Braz Pinto para que sejam apresentadas as 

contas. 

- Discorda frontalmente das considerações tecidas (“que são obviamente da 

responsabilidade de quem as profere”), e manifesta-se claramente contra este 

tipo de afirmações: que as pessoas à frente das Associações a, b, c ou d são de 

determinada opção político-partidária; 

A este respeito, acrescenta que o Partido que representa teria muito mais votos 

se a situação fosse de outra maneira. 

Não faz qualquer sentido que os Protocolos celebrados com as várias 

Associações estejam relacionados com as opções partidárias das pessoas; caso 

contrário as associações, que são mais de 400 (formalmente constituídas)no 

concelho de Palmela estabeleceriam um efectivo do P.C.P. (Partido Comunista 

Português). 

 Não considera correcto que seja feita qualquer alusão, independentemente de 

ser conhecida a filiação ou a vocação político partidária de qualquer pessoa que 

seja. 

Repara negativamente este tipo de observação. 

 

 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 

 

GABINETE DE RECONVERSÃO DE ÁREAS DE GÉNESE ILAGAL: 

 

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

 

1 - Loteamentos: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DP-GRAGI/08-2006: 



Acta nº. 8/2006 

Reunião de 05 de Abril de 2006 

 19 

ASSUNTO: Licenciamento da Operação de Loteamento de Reconversão da 

AUGI Bairro Sousa Cintra (Proc.º. L-9/92) – Local: Barra Cheia (Bairro Alentejano) – 

Freguesia de Quinta do Anjo: 

REQUERENTE: Administração Conjunta do Prédio Rústico Descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 18451 – Quinta do Anjo 

(Bairro Sousa Cintra): 

 

«       I 

O pedido de licenciamento para operação de loteamento para a reconversão do 

Bairro Sousa Cintra foi requerido, pela respectiva Associação de Moradores, através do 

requerimento n.º 918, de 12 de Fevereiro de 1992, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 400/84, de 

31 de Dezembro. 

Trata-se do prédio rústico sito em Barra Cheia (Bairro Alentejano), freguesia de 

Quinta do Anjo, descrito na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 18451, 

do livro B-57, e inscrito na matriz cadastral sob o artigo 1, da secção B, daquela mesma 

freguesia 

O Plano de Pormenor, entretanto elaborado, para enquadramento da reconversão do 

Bairro viu recusada pela Direcção Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento 

Urbano, a sua ratificação em Setembro de 1994. 

Em reunião de 21 de Fevereiro de 1996, a Câmara Municipal deliberou aprovar a 

delimitação das AUGI – Áreas Urbanas de Génese Ilegal, estabelecendo que a 

modalidade de reconversão a adoptar seria a de “reconversão por iniciativa dos 

particulares”, ficando então o Bairro incluído em AUGI. 

Em 29 de Março de 2001, através do requerimento n.º 2800 (C-160/01), solicitaram a 

emissão de certidão, confirmando que o Bairro está classificado como AUGI, para ser 

apresentada no Registo Nacional de Pessoas Colectivas, para efeitos de constituição da 

AUGI. Simultaneamente, e anexo a este requerimento, entregaram cópia do 

aviso/convocatória, cópia da acta da Assembleia Constituinte, cópia da acta da reunião da 

Comissão de Administração, cópia do aviso, contendo o resumo das deliberações da 

Assembleia Constituinte e Certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial de 

Palmela. 

Em 26 de Junho de 2001, através do registo n.º 16754, apresentaram cópia do 

cartão de identificação de entidade equiparada a pessoa colectiva, com a designação de 

Comissão de Administração Conjunta do Prédio Rústico descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Palmela sob o n.º 18451 – Quinta do Anjo – Bairro Sousa Cintra, com o 

NIPC n.º 901 218. 
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Em 15 de Novembro de 2001, através do requerimento n.º 9362 solicitaram o 

licenciamento da operação de loteamento de reconversão, sem obras de urbanização, do 

Bairro Sousa Cintra, ao abrigo do artigo 18 da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 165/99, de 14 de Setembro, entregando a Planta 

Síntese de Loteamento actualizada, declaração do técnico autor e listagem dos 

comproprietários das parcelas. 

II 

Posteriormente ocorreram deliberações sobre estas situações em 22 de Outubro de 

2003; em 16 de Fevereiro de 2005; em 18 de Maio de 2005 e em 16 de Novembro de 

2005. 

Convindo reunir em deliberação única as condições de licenciamento do loteamento 

de reconversão em causa, considera-se aqui acolhidas aquelas deliberações, em 

redacção final que se expressa agora actualizada e ajustada às transformações entretanto 

ocorridas. 

Está em causa o loteamento por reconversão no âmbito da Lei n.º 91/95, de 2 de 

Setembro, com alterações do prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Palmela sob o n.º 18451, da freguesia de Quinta do Anjo. 

A Planta Síntese e Quadro Síntese finais do loteamento foram objecto de audiência 

prévia perante os interessados através da Comissão de Administração Conjunta da AUGI 

respectiva. 

Esses documentos foram depois objecto de aprovação formal em reunião camarária 

de 16 de Novembro de 2005. 

O loteamento, de acordo com a Planta Síntese e Quadro Síntese em anexo, 

apresenta as seguintes características: 

• Área total do prédio:  55.860,00 m2; 

• Superfície Total de Pavimentos: 22.181,94 m2; 

•  Área total dos lotes a constituir:  47.774,34 m2; 

• Número total de unidades de comércio/serviços: 1 (com 257,66 m2); 

• Número de lotes a constituir: 112; 

• Número total de fogos: 139; 

• Estacionamento (2 lugares/fogo em logradouro): 224. 

Entretanto a Comissão de Administração Conjunta da AUGI informou sobre quais os 

lotes cujos comproprietários já liquidaram os correspondentes encargos de reconversão e 

que são os seguintes: 

Lote n.º 1 – 7.862,14 €; Lote n.º 2 – 2.797,67 €; Lote n.º 3 – 2.570,34 €;                             

Lote n.º 4 – 2.145,67 €; Lote n.º 5 – 2.862,46 €; Lote n.º 6 – 2.423,63 €;                              

Lote n.º 7 – 2.855,67 €; Lote n.º 8 – 7.463,80 €; Lote n.º 9 – 3.991,12 €;                           
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Lote n.º 10 – 2.508,81 €; Lote n.º 11 – 11.631,28 €; Lote n.º 12 – 7.226,98 €;                     

Lote n.º 13 – 6.809,88 €; Lote n.º 14 – 1.890,69 €; Lote n.º 15 – 2.032,42 €;                       

Lote n.º 16 – 1.990,19 €; Lote n.º 17 – 2.121,28 €; Lote n.º 18 – 12.715,36 €;                     

Lote n.º 19 – 6.787,74 €; Lote n.º 20 – 2.049,35 €; Lote n.º 21 – 2.532,40 €;                       

Lote n.º 22 – 9.118,86 €; Lote n.º 23 – 2.458,56 €; Lote n.º 24 – 1.985,02 €;                       

Lote n.º 25 – 2.175,41 €; Lote n.º 26 – 2.092,09 €; Lote n.º 30 – 2.392,31 €;                       

Lote n.º 31 – 2.219,56 €; Lote n.º 32 – 2.315,18 €; Lote n.º 33 – 2.273,42 €;                       

Lote n.º 34 – 13.720,82 €; Lote n.º 35 – 4.893,83 €; Lote n.º 36 – 16.878,11 €;                   

Lote n.º 37 – 6.740,85 €; Lote n.º 38 – 2.426,75 €; Lote n.º 39 – 3.101,98 €;                       

Lote n.º 41 – 2.798,06 €; Lote n.º 42 – 2.835,21 €; Lote n.º 43 – 5.748,69 €;                       

Lote n.º 44 – 2.866,33 €; Lote n.º 45 – 2.790,64 €; Lote n.º 46 – 2.357,30 €; Lote n.º 47 – 

2.726,06 €; Lote n.º 48 – 2.268,67 €; Lote n.º 50 – 2.376,44 €; Lote n.º 51 – 2.886,05 €; 

Lote n.º 52 – 4.643,78 €; Lote n.º 53 – 2.932,48 €; Lote n.º 54 – 2.241,31 €; Lote n.º 55 – 

4.292,82 €; Lote n.º 56 – 2.146,59 €; Lote n.º 57 – 2.172,78 €; Lote n.º 58 – 2.114,17 €; 

Lote n.º 59 – 2.298,85 €;  Lote n.º 60 – 2.654,72 €; Lote n.º 61 – 2.834,32 €; Lote n.º 62 – 

2.872,23 €; Lote n.º 63 – 2.980,48 €; Lote n.º 64 – 2.532,81 €; Lote n.º 65 – 8.632,67 €;                       

Lote n.º 66 – 6.392,66 €; Lote n.º 67 – 5.766,61 €; Lote n.º 68 – 2.194,09 €;                       

Lote n.º 69 – 2.203,73 €; Lote n.º 70 – 4.755,99 €; Lote n.º 71 – 4.128,12 €;                       

Lote n.º 72 – 5.960,55 €; Lote n.º 73 – 5.167,70 €; Lote n.º 74 – 2.597,22 €;                       

Lote n.º 75 – 2.120,58 €; Lote n.º 76 – 2.186,12 €; Lote n.º 77 – 2.524,26 €;                       

Lote n.º 78 – 2.134,78 €; Lote n.º 79 – 2.433,03 €; Lote n.º 80 – 2.086,67 €;                       

Lote n.º 81 – 2.516,45 €; Lote n.º 82 – 2.164,44 €; Lote n.º 83 – 3.032,78 €;                       

Lote n.º 84 – 6.919,21 €; Lote n.º 86 – 2.607,39 €; Lote n.º 87 – 5.045,23 €;                       

Lote n.º 88 – 4.347,61 €; Lote n.º 89 – 3.896,41 €; Lote n.º 90 – 3.767,89 €;                       

Lote n.º 91 – 2.470,83 €; Lote n.º 92 – 3.524,34 €; Lote n.º 93 – 2.439,94 €;                       

Lote n.º 94 – 5.556,79 €; Lote n.º 95 – 2.055,00 €; Lote n.º 96 – 2.481,73 €;                        

Lote n.º 97 – 4.780,58 €; Lote n.º 98 – 6.567,40 €; Lote n.º 99 – 2.463,47 €;                       

Lote n.º 100 – 2.668,34 €; Lote n.º 101 – 2.736,93 €; Lote n.º 102 – 3.384,01 €;                 

Lote n.º 103 – 3.200,54 €; Lote n.º 104 – 2.264,92 €; Lote n.º 106 – 7.770,95 €;                 

Lote n.º 107 – 2.447,30 €; Lote n.º 108 – 2.057,68 €; Lote n.º 109 – 2.955,39 €;                 

Lote  n.º   110  –   2.353,30  €; Lote  n.º  111  –   3.849,99  €;   Lote   n.º  112   –  2.997,78  

€. 

De acordo com a mesma informação, não liquidaram tais encargos os proprietários 

dos seguintes lotes e correspondentes importâncias: 

Lote n.º 27 – 2.238,08 €; Lote n.º 28 – 2.063,37 €; Lote n.º 29 – 8.495,45 €;                       

Lote n.º 40 – 7.785,40 €; Lote n.º 49 – 2.745,84 €; Lote n.º 85 – 7.032,28 € e                        

Lote n.º 105 – 3.201,90 €. 
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III 

O presente licenciamento fica sujeito às seguintes regras e condicionantes: 

1. De acordo com a Planta Síntese e Quadro Síntese, já aprovados, a integração no 

domínio público municipal das áreas correspondentes a arruamentos, passeios e outros 

espaços de fruição colectiva opera pelo registo do alvará de loteamento perante a 

Conservatória do Registo Predial;  

2. Fica estabelecido um prazo geral de quatro anos, a partir do registo do Alvará de 

Loteamento na Conservatória do Registo Predial de Palmela, para a demolição, para a 

legalização ou para as alterações impostas às construções existentes; este prazo só 

poderá ser prorrogado por um ano e apenas em situações que a Câmara considere 

justificadas; 

3. O prazo geral estabelecido no ponto anterior não prejudica a demolição imediata 

sempre que a Câmara Municipal reconheça, fundamentadamente, por razões de interesse 

público, a necessidade de demolição urgente, tal como é admitido pelo art.º 24.º, n.º 4, da 

Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, republicada pela Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto (Lei 

das AUGI); 

4. As demolições impostas ficam isentas do pagamento de taxas ao Município, mas 

não do reembolso das despesas a que derem origem as demolições a que a Câmara haja 

de proceder, se for o caso; 

5. Ficam sujeitas a demolição, nos termos que antecedem, as construções 

existentes nos seguintes Lotes: 

a.   Lote n.º 7 – Construção designada como anexo/garagem com a área de 28,02 m2; 

b.   Lote n.º 14 – Construção designada como anexo/garagem com a área de 35,51 m2; 

c.   Lote n.º 17 – Construção designada como anexo/garagem com a área de 21,02 m2; 

d.   Lote n.º 28 – Construção com a área total de 312,93 m2; 

e.   Lote n.º 74 – Construção designada como anexo/garagem com a área de 21,04 m2; 

f.   Lote n.º 77 – Construção designada como anexo/garagem com a área de 44,80 m2; 

g.   Lote n.º 85 – Construções com a área de 512,03 m2; 

h.   Lote n.º 93 – Construção designada como anexo/garagem com a área de 27,97 m2; 

i.   Lote n.º 101 – Construção designada como anexo/garagem com a área de 25,02 m2; 

j.   Lote n.º 105 – Construção designada como anexo/garagem com a área de 9,31 m2. 

6. As obras necessárias à aquisição de condições mínimas de habitabilidade por 

parte de edificações existentes são definidas no procedimento de legalização das 

mesmas; 

7. Nenhum pedido de legalização, de alteração, de construção, de ligação aos 

sistemas públicos de água, saneamento, energia, será considerado sem que se mostrem 

pagos os encargos devidos por cada lote pela reconversão; 
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8. As situações de demolição ou alterações que resultem das condições deste 

licenciamento de loteamento não conferem direito a indemnização e serão objecto de 

registo desse ónus perante a competente Conservatória do Registo Predial; 

9. As obras de urbanização encontram-se executadas, tendo importado em €.: 

436.604,14 (quatrocentos e trinta e seis mil seiscentos e quatro euros e catorze cêntimos) 

com a imputação a cada lote das quotas de comparticipação que constam acima; 

10. Os lotes cuja quota de comparticipação no custo da reconversão se não mostre 

paga ficam sujeitos, pelo montante em dívida acima expresso, a hipoteca legal a favor do 

Município de Palmela, a registar oficiosamente no acto de inscrição do Alvará de 

Loteamento perante a competente Conservatória do Registo Predial, passando o dito 

montante a vencer juros à taxa legal desde a data do registo e até integral pagamento; 

11. O Município de Palmela reserva-se o direito de executar o montante da quota em 

dívida e juros logo que decorrido o prazo previsto no Ponto 2 que antecede; 

Assim, porque as obras de urbanização necessárias se encontram concluídas e, 

através da Planta Síntese que fica anexa se mostram definidas e cumpridas as exigências 

contidas na alínea d), do ponto 1 do artigo 18.º e 22.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, 

na sua actual redacção, propõe-se, com invocação do artigo 24.º da mesma Lei, a 

aprovação do projecto de loteamento de reconversão da AUGI do Bairro Sousa Cintra em 

Barra Cheia, freguesia de Quinta do Anjo, tudo nos termos que antecedem. 

Mais se propõe a aprovação desta deliberação de licenciamento em minuta para 

imediata produção de efeitos, no que respeita à publicidade imposta pelo artigo 28.º e 

posterior emissão do Alvará de Loteamento como é previsto pelo artigo 29.º, ambos da Lei 

n.º 91/95, 2 de Setembro. 

O projecto de deliberação constante da presente proposta foi apresentado em 

audiência prévia à Comissão de Administração Conjunta da AUGI para que se 

pronunciasse, que tendo decorrido o prazo de dez dias (úteis), nada disse.» 

 

Sobre a proposta antes transcrita, referente ao processo L-9/92 interveio o Sr. 

Vereador José Braz Pinto expressa, em nome dos Vereadores do P.S. as seguintes 

observações: 

 Todos os procedimentos que contribuam para legalização de áreas de 

urbanização de génese ilegal (AUGI’S), devidamente identificadas, e levem a uma 

melhoria do concelho, do seu planeamento e gestão, merecem o seu voto favorável e 

devida congratulação. 

 As questões que vai colocar não pretendem obstinar qualquer considerando de 

inviabilização à proposta em apreço. Saúda que esta AUGI esteja a chegar ao final, 

porque crê que depois da aprovação desta proposta está-se em condições de a 
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requerente pedir a emissão do respectivo alvará de loteamento e, desde logo, as pessoas 

ficam com a possibilidade de legalizar os seus terrenos. 

 Apresenta assim as seguintes questões / considerações: 

1. Da leitura do articulado constata-se que a Câmara defende, e bem, a hipoteca 

dos lotes no caso do não pagamento dos encargos que cada lote tem, assim 

como o estabelecimento de prazos. 

Vê com alguma dificuldade que haja pelo menos três lotes (nºs. 28, 85 e 105) 

não pagaram ainda a sua taxa, para além de que têm de proceder a demolições. 

Esta situação pode criar um clima de conflito. 

A Câmara defendeu-se no formulado da proposta, mas ainda assim poderá ter 

de vir a exercer alguma força legal, o que é sempre complicado. 

Sucede, muitas vezes, que nestes processos de AUGI’s as pessoas se 

consideram injustiçadas e vitimizadas. 

2. Chama a atenção para o facto do quadro síntese do loteamento estar incorrecto, 

nomeadamente: no lote 28 há que fazer a demolição duma construção com a 

área total de 312,93, sendo que no quadro não consta esta construção. 

Esta situação deverá ser corrigida. 

3. O quadro síntese menciona que o índice de utilização bruto é de 0,4 (definido 

pelo P.D.M.) mas constata-se que os índices de todas as construções são de 

0,448 e numa situação atinge mesmo o 0,45. 

Pretende ser esclarecido sobre este ponto. 

Relativamente às observações efectuadas pelo Sr. Vereador José Braz Pinto, a Sr.ª. 

Presidente dá a palavra ao Director do Departamento de Planeamento para que preste os 

necessários esclarecimentos, o que foi feito.  

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que o Sr. Arquitecto explicou que há um 

acordo tácito em que o proprietário do lote 28 se compromete a fazer a demolição, mas é 

preciso ter em atenção que a pessoa em causa não cumpriu com o pagamento a que 

estava obrigado no âmbito deste processo, às vezes a boa fé pode conduzir a algum 

estrangulamento. 

A explicação dada pelo Técnico relativamente ao índice bruto e ao índice líquido 

devia vir mencionada na proposta e no alvará de loteamento para se perceber o limite 

imposto pelo P.D.M. de 0,4 e os índices constantes desta planta que ultrapassam esta 

medida.  

A solicitação da Sr.ª. Presidente volta a intervir o Director do Departamento de 

Planeamento para prestar os necessários esclarecimentos ao Sr. Vereador José Braz 

Pinto.  
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A Sr.ª. Presidente refere que esta foi a solução globalmente encontrada. É a única 

que ainda assim permite ser relativamente justos, ou seja: a que premeia, por não travar 

um processo que, aguardando-se a regularização por parte de todos os co-proprietários, 

provavelmente levaria a uma situação demorada no tempo 

Esta solução é relativamente segura, pelo menos não impede a continuação do 

processo na sua globalidade; impede seguramente (e constitui um ónus) as pessoas que 

não têm a situação regularizada de virem obter a regularização, quer pela via do registo 

das suas construções, quer pela via do recurso às infra-estruturas de água, electricidade, 

e redes públicas. 

Considera de todo justa a resolução deste loteamento. 

A Sr.ª. Presidente volta a dar a palavra ao Director do Departamento de 

Planeamento para esclarecer no sentido de que os valores constantes na planta estão 

correctos e que não há desrespeito pelos índices do P.D.M., o que este fez. 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º. 2/DP-GRAGI/08-2006: 

ASSUNTO: Informação prévia sobre operação de loteamento (Proc.º. L-62/2006) 

- Local: Pinhal das Formas, freguesia de Quinta do Anjo: 

REQUERENTE: LINEATUR – Investimentos Imobiliários e Turísticos, S.A.: 

 

«           I 

Através do requerimento supra referido, a requerente, LINEATUR, Investimentos 

Imobiliários e Turísticos, SA, apresentou um pedido de Informação Prévia sobre Operação 

de Loteamento, tendo em vista a pretensão de obter viabilidade para levar a efeito uma 

operação de loteamento abrangendo um conjunto de prédios (apenas provando ser titular 

de 3 destes prédios), localizados no Pinhal das Formas, freguesia de Quinta do Anjo, 

incidindo numa área total de 22,5 Hectares. 

A proposta preconiza a constituição de 220 fogos (em moradias unifamiliares de 

diversas tipologias), com uma área de construção total de 44.000 m2, apontando para um 

índice de utilização de 0,18. 

A memória descritiva apresentada é omissa quanto à situação das infra-estruturas, 

nomeadamente de carácter estruturante, consideradas essenciais para a viabilização de 

uma operação desta dimensão. 

II 
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De acordo com o PDM - Plano Director Municipal a área objecto deste pedido 

encontra-se classificada, segundo a sua Carta de Ordenamento como Espaços Naturais 

(artigo 22.º do Regulamento do PDM - “ (...) nos Espaços Naturais, são proibidas todas as 

acções que diminuam ou destruam as suas potencialidades, nomeadamente obras 

hidráulicas, vias de comunicação e acessos, construção de edifícios, aterros e 

escavações, destruição do coberto vegetal e vida animal”.), os quais incidem 

essencialmente na zona norte envolvente ao Caminho de Ferro, e ainda como Espaços de 

Recuperação e Reconversão Urbanística – Áreas Constituídas em Avos (artigo 14.º do 

Regulamento do PDM – “a possibilidade de urbanização destes assenta nos (...) seguintes 

fenómenos: Operações urbanísticas ilegais de que resultou a constituição de parcelas em 

avos; Fraccionamento de prédios rústicos em parcelas de área inferior à unidade mínima 

de cultura não titulado por alvará de loteamento; Fraccionamento de prédios rústicos em 

parcelas de 5.000 m2”. 

“(...) a autorização de construções ou de operações de loteamento nos Espaços de 

Recuperação e Reconversão Urbanística fica condicionada às disposições de Plano de 

Urbanização ou de Pormenor”. Sendo que enquanto não se encontrem ratificados aqueles 

instrumentos urbanísticos os indicadores brutos máximos a observar, nas áreas de que 

trata o presente artigo, são os seguintes: densidade bruta máxima – 30 fogos/ha; n.º 

máximo de pisos – 2”). 

Segundo a Carta de Condicionantes, verifica-se a incidência de uma área afecta à 

REN – Reserva Ecológica Nacional (coincidente com os Espaços Naturais já identificados) 

e a existência de uma faixa de protecção ao Aterro Controlado do Pinhal das Formas 

(artigo 31.º do Regulamento do PDM – “(...) é constituída uma faixa de protecção ao 

Espaço de Aterro Controlado (...), com uma largura mínima de 400 metros contada a partir 

da sua delimitação, (...). Na faixa referida (...) são unicamente permitidas, explorações 

agrícolas e florestais e construções, sem fins habitacionais, destinadas ao apoio às 

explorações agrícolas e florestais”. É ainda “interdita a abertura de poços ou furos dentro 

de uma faixa com a largura de 50 ou 100 metros, consoante se destinem ao fornecimento 

de água para rega ou para consumo doméstico”.), a qual abrange mais de metade da área 

objecto da pretensão. 

III 

A Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 64/2003, de 23 

de Agosto, admite como AUGI os prédios ou conjunto de prédios contíguos que sem a 

competente licença de loteamento tenham sido objecto de operações materiais de 

parcelamento. 

Não basta contudo que esses prédios se encontrem simplesmente delimitados como 

AUGI, já que o mesmo diploma impõe a sua constituição e registo, ficando sujeitos à 
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existência de Comissão de Administração validamente constituída até 31 de Dezembro de 

2004. 

Tais circunstâncias não se verificam neste caso, pelo que o enquadramento de uma 

operação de loteamento, por iniciativa dos particulares resulta numa clara impossibilidade, 

através deste regime jurídico. 

IV 

Relativamente às infra-estruturas gerais (estruturantes), potencialmente 

viabilizadoras de uma operação urbanística desta natureza e das AUGI que se encontram 

actualmente em processo de reconversão, é possível apurar que apesar da iniciativa dos 

particulares e do acompanhamento efectuado por parte da autarquia, na realização das 

infra-estruturas gerais (estruturantes) do Pinhal das Formas, as mesmas não se 

encontram concluídas e por conseguinte em funcionamento, não existindo presentemente 

previsão da sua conclusão. 

V 

Conforme referido, a área em causa não reúne os requisitos normativos constantes 

do n.º 2, do artigo 14.º, do Regulamento do PDM, não podendo a mesma ser legalmente 

constituída como AUGI, pelos motivos já explicitados em III. 

Face ao disposto no artigo 41.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho – “As operações de 

loteamento só podem realizar-se nas áreas situadas dentro de perímetro urbano e em 

terrenos já urbanizados ou cuja urbanização se encontre programada em plano municipal 

de ordenamento do território”. 

Fica desta forma, a programação desta área, dependente do disposto no 1.º 

parágrafo do n.º 3 do artigo 14.º do PDM - “a autorização de construções ou de operações 

de loteamento nos Espaços de Recuperação e Reconversão Urbanística fica condicionada 

às disposições de Plano de Urbanização ou de Pormenor”, não se aplicando o disposto no 

2.º parágrafo do mesmo n.º 3, porquanto não constituírem os genéricos parâmetros 

referidos - 30 fogos/ha e n.º de pisos máximo – 2, critérios de programação adequados ao 

desenvolvimento desta área, nem por outro lado se encontrarem executadas e em 

funcionamento as necessárias infra-estruturas gerais. 

Não pode, por conseguinte, a apreciação do pedido de viabilidade relativo a estas 

propriedades ser igual àqueles que resultaram inequivocamente do um real 

fraccionamento e do seu reconhecimento legal para operar por iniciativa dos particulares 

um processo de urbanização. 

Face à ausência de infra-estruturas gerais (estruturantes) em funcionamento, aptas 

a servir esta área, à existência de condicionantes de ordem regulamentar (decorrentes do 

disposto no artigo 31.º do PDM), e tendo-se procedido à audiência dos interessados, nos 
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termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, sem que a 

requerente apresentasse quaisquer elementos susceptíveis de alterar o sentido 

desfavorável do projecto de decisão, propõe-se a emissão de parecer desfavorável à 

presente pretensão. 

Poderá a requerente vir a solicitar a revisão desta informação, caso venha a ocorrer 

alteração (diminuição ou supressão) dos condicionamentos legais estabelecidos pelo PDM 

actualmente em vigor, e ainda por via de uma intervenção dirigida e coordenada pelo 

Município, através da elaboração de um PMOT – Plano Municipal de Ordenamento do 

Território, adequado à resolução dos problemas e fenómenos urbanísticos inerentes a esta 

zona.» 

 

Sobre esta proposta enumerada 2/DP-GRAGI/08-2006, o Sr. Vereador José Braz 

Pinto apresenta as seguintes observações: 

 O capítulo II refere “De acordo com o PDM a área objecto deste pedido encontra-

se classificada, segundo a sua Carta de Ordenamento como Espaços Naturais (...) nos 

Espaços Naturais, são proibidas todas as acções que diminuam ou destruam as suas 

potencialidades, nomeadamente obras hidráulicas, vias de comunicação e acessos, 

construção de edifícios, aterros e escavações, destruição do coberto vegetal e vida 

animal”. 

 É de opinião que a proposta devia terminar neste ponto, só que a mesma 

continua com uma série de articulados e termina a dizer “Poderá a requerente vir a 

solicitar a revisão desta informação, caso venha a ocorrer alteração (diminuição ou 

supressão) dos condicionamentos legais estabelecidos pelo PDM actualmente em vigor, e 

ainda por via de uma intervenção dirigida e coordenada pelo Município, através da 

elaboração de um PMOT – Plano Municipal de Ordenamento do Território, adequado à 

resolução dos problemas e fenómenos urbanísticos inerentes a esta zona.” 

 Toda a argumentação expandida é para poder chegar à consideração final de que 

com a elaboração de um PMOT ainda será possível viabilizar a sua pretensão. 

 Pretende ser informado sobre qual é efectivamente a postura da Câmara 

Municipal no âmbito da proposta em apreço. 

 A Sr.ª. Presidente refere compreender a preocupação do Sr. Vereador José Braz 

Pinto e presta os seguintes esclarecimentos: 

• Embora o argumento do P.D.M. poder ser desde logo um impedimento por si só à 

operação requerida, ainda assim, é preciso ter em conta toda a envolvente; aliás é 

invocada a questão das infra-estruturas já existentes no Pinhal das Formas. 

• É necessário responder a todas as questões que hipoteticamente se podem 

colocar perante uma operação destas; desde logo, uma das observações que o Sr. 
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Vereador José Braz Pinto não fez referência mas que é igualmente importante: analisar 

esta pretensão pela via da delimitação das AUGI’s, que teria de ter sido até 31.Dez.2004; 

mas as circunstâncias não se verificaram neste caso. 

• Por assim dizer não basta estar-se perante uma zona onde existem infra-estruturas 

nas áreas adjacentes e que podiam ser consideradas como hipóteses de viabilização de 

uma futura infra-estruturação desta parcela. 

• Se pudesse ser legalmente dispensável o último parágrafo da proposta, o mesmo 

sê-lo-ia, mas os considerandos contidos no mesmo acontecem por restrições legais: se 

porventura, como a lei refere, se verificassem ou ultrapassassem todas as condicionantes 

colocadas, em abstracto, poder-se-ia estar perante uma viabilização. 

• Realça que não há a menor intenção de viabilizar qualquer AUGI, a não ser as que 

estão identificadas no P.D.M. e se encontram devidamente constituídas. 

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

deste acrescentar o que tiver por conveniente para melhor elucidação da proposta em 

análise, o que foi feito. 

 

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

minuta. 

 

2 – Plano de Pormenor: 

 

PROPOSTA N.º. 3/DP-GRAGI/08-2006: 

ASSUNTO: Plano de Pormenor da AUGI do Bairro Assunção Piedade – 

Alteração da modalidade de elaboração do Plano (Proc.º. K/E/B.01 (167/2004) - Local: 

Bairro Assunção Piedade – Barra Cheia: 

REQUERENTE: Plano de Pormenor de Iniciativa Municipal: 

 

 «A elaboração do Plano de Pormenor, de iniciativa municipal, com vista à 

Reconversão Urbanística da AUGI do Bairro Assunção Piedade (Barra Cheia) foi aprovada 

pela Câmara Municipal de Palmela em 2004.11.03, tendo-se definido que o mesmo 

decorreria sob a modalidade simplificada de Plano de alinhamento e cércea, definindo a 

implantação da fachada face à via pública, conforme disposto na alínea d), do ponto 2, do 

artigo 91.º, do D.L. 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo D.L. 

310/2003, de 10 de Dezembro. Recentemente, no seguimento da primeira reunião de 

acompanhamento do Plano realizada entre técnicos do Departamento de Planeamento da 

Câmara Municipal de Palmela e técnicos da CCDR-LVT, foi sugerido por aquela entidade 

que este Plano se enquadraria melhor em função dos seus objectivos na alínea e) do 
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ponto 2 do supracitado diploma legal – também um Plano de Pormenor de âmbito 

simplificado, mas como Projecto Urbano. 

 Tal alteração não trará quaisquer consequências em termos dos objectivos definidos 

pela Câmara Municipal de Palmela com a elaboração deste Plano, nem provocará 

quaisquer atrasos nos seus prazos de elaboração. 

 Assim, propõe-se que seja alterada a modalidade simplificada de elaboração do 

Plano de Pormenor da AUGI do Bairro Assunção Piedade para Projecto Urbano, conforme 

disposto na alínea e), do ponto 2, do artigo 91.º, do D.L. 380/99, de 22 de Setembro, com 

as alterações introduzidas pelo D.L. 310/2003, de 10 de Dezembro, aprovando os Termos 

de Referência em anexo à presente Proposta.» 

 

Acerca da proposta antes mencionada intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto começa por destacar a boa vontade da Câmara 

que, perante uma impossibilidade de constituição da Assembleia Geral da AUGI, 

contornou o problema com um Plano de Pormenor de Iniciativa Municipal; o que vem de 

certa forma contradizer que as AUGI’s ficavam sujeitas à existência de Comissão 

Administrativa validamente constituída até 31.Dez.2004.  

Tem a louvar de facto a boa vontade da Câmara, porque trata-se de uma AUGI e 

todos os mecanismos que sirvam para de facto regularizar estas situações são de 

enaltecer. Espera que de facto a boa vontade seja extensiva a todas as dificuldades das 

outras AUGI´s. 

Este Plano é tão pormenorizado que chega ao ponto de mencionar os períodos a 

que respeita cada uma das fases de elaboração do mesmo. Assim: a 1ª fase tem 15 dias, 

a 2ª fase tem 30 dias e a 3ª fase tem 60 dias. Tece votos para que o cumprimento dos 

prazos seja uma realidade no futuro. 

A Sr.ª. Presidente refere que a questão essencial neste processo é a de esclarecer 

porque é que se considera a hipótese de uma AUGI que não conseguiu ser constituída 

nos prazos estabelecidos. 

Acrescenta que o Bairro Assunção Piedade existe há muitos anos junto ao Bairro 

dos Marinheiros e Bairro Alentejano e possui uma pequena AUGI no seu seio e, apenas 

por questões formais da época, não foi possível a esta população que ali vive há 30 anos, 

legalizar as suas habitações. A legislação entretanto publicada veio permitir este 

enquadramento. 

Defende que relativamente a estas populações deve caber à Câmara Municipal o 

necessário esforço no sentido de viabilizar a reconversão urbana destas zonas e a sua 

competente legalização, que é algo de completamente diferente de se estarem a admitir 

novas AUGI’s, nomeadamente a partir do momento em que é definido o P.D.M.. 
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No texto que caracteriza os objectivos do Plano, a dada altura, refere-se que já tinha 

havido uma tentativa de viabilizar uma operação de loteamento. Também foi limitada a 

área em questão em 1996 no P.D.M., o que é prova de que a mesma já existia e era 

reconhecida pelos serviços. 

A Sr.ª. Presidente dá a palavra ao Director do Departamento para que acrescente 

os necessários esclarecimentos à proposta em apreço, o que foi feito. 

 

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

minuta. 

 

3 – Loteamento: 

 

PROPOSTA N.º. 4/DP-GRAGI/08-2006: 

ASSUNTO: Pedido de licenciamento de operação de loteamento (Proc.º. L-

29/03) – Local: Lagoinha: 

REQUERENTE: Administração Conjunta de Comproprietários da AUGI da 

Lagoinha: 

 

«Através do requerimento n.º 11257/03, de 2003.12.11, apresentou a Administração 

Conjunta de Comproprietários da AUGI da Lagoinha um pedido de licenciamento de uma 

operação de loteamento com vista à reconversão urbanística de uma AUGI sita no lugar 

de Poços – Lagoinha, correspondente ao prédio rústico descrito sob o n.º 9796 na 

Conservatória do Registo Predial de Palmela e inscrito na matriz sob o artigo 32, secção 

U, da freguesia de Palmela, com a área de 14.500 m2. 

Após analisada a pretensão, foi a requerente notificada da intenção de indeferimento 

da pretensão (através do nosso Ofício n.º 837, de 28 de Janeiro de 2004), com 

fundamento legal na ausência de infra-estruturas, de acordo com o disposto no Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação. 

Não obstante a proposta de indeferimento emitida, a proposta de desenho urbano 

apresentada pela requerente foi enviada à equipa projectista do Plano de Pormenor de 

Olhos de Água, Lagoinha e Vale de Touros (actualmente em elaboração – fase de 

Proposta), no sentido de a mesma poder vir a ser contemplada no desenho urbano desse 

Plano. A actual Proposta do Plano de Pormenor contém já a proposta de desenho urbano 

do loteamento apresentado pela requerente, contudo, consideramos que a mesma só 

poderá vir a ser viabilizada com a entrada em vigor do Plano de Pormenor e com a 

necessária construção das redes de infra-estruturas de saneamento básico e arruamentos 

para esta área. 
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  Não tendo a requerente, nos termos do Código do Procedimento Administrativo 

(artigos 100º e 101º - Audiência dos Interessados), procedido à apresentação de 

quaisquer elementos susceptíveis de alterar o sentido desta decisão, propõe-se o 

indeferimento da pretensão de licenciamento de uma operação de loteamento de 

reconversão com fundamento legal no disposto no n.º 5, do art.º 24.º, do D.L. n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro, na actual redacção dada pelo D.L. n.º 177/2001, de 4 de Junho e pela 

Declaração de Rectificação n.º 13-T/2001, de 30 de Junho.» 

 

Sobre a proposta antes apresentada, relativa ao processo L-29/03, o Sr. Vereador 

José Braz Pinto refere que o texto alude a um Plano de Pormenor em elaboração, em 

fase preliminar, e depois propõe-se o indeferimento. 

Opina que esta proposta podia ser enquadrado como a proposta da requerente 

Lineatur em que a mesma é indeferida, mas que se vier a respeitar determinados 

parâmetros a mesmo poderá vir a ser deferida. 

A propósito da proposta em apreciação coloca a seguinte questão, assim como 

formula uma sugestão: 

- Quais os prazos que se prevêem para elaboração deste Plano de Pormenor 

(P.P.)? 

- Talvez fosse sensato que nas conclusões finais se adiantasse a possibilidade de 

vir a legalizar-se a pretensão com base no P.P. entretanto elaborado. 

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

acrescentar as explicações que tenha por necessárias. 

 

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 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 

TURISMO 

 

DIVISÃO DE TURISMO: 

 

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

 

Subsídios: 
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PROPOSTA N.º. 1/DDET-DT/08-2006: 

ASSUNTO: Comparticipação em eventos: 

REQUERENTE: Associação da Confraria Gastronómica de Palmela: 

 

 «A Confraria Gastronómica de Palmela organiza e participa anualmente em 

iniciativas de índole gastronómica em vários locais do país, com o intuito de dignificar e 

promover a gastronomia regional. 

 Do Plano de Actividades traçado pela referida associação para o ano de 2006, 

podemos salientar a realização de diversas acções de formação, como o Curso de 

Fogaças, Curso do Folar de Palmela, Curso de Doces e Licores, Curso de Cozinha 

Tradicional de Palmela e Curso de Doçaria de Natal, sempre ministrados por formador 

habilitado para o efeito, assim como a revitalização de tradições gastronómicas do 

concelho como a cerimónia da Benção das Fogaças e a comemoração do Dia das 

Merendas. 

 É também de realçar a elaboração duma Carta Gastronómica do Concelho e Carta 

de Vinhos, a participação em certames do concelho, assim como a realização do Capítulo 

anual e participação nos Capítulos das diversas confrarias a nível nacional. 

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

referidos eventos, propomos, ao abrigo da alínea b) do nº4 do artº 64º da Lei 169/99 de 18 

de Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição de um subsídio 

no valor de 2.700,00 € (dois mil e setecentos euros).» 

 

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

minuta.  

 

PROPOSTA N.º. 2/DDET-DT/08-2006: 

ASSUNTO: Exposição / Concurso Nacional de Ovinos de Raça Saloia: 

REQUERENTE: Associação Organizadora da Exposição / Concurso Nacional de 

Ovinos de Raça Saloia: 

 

 «Pelo vigésimo primeiro ano consecutivo vai-se realizar em Quinta do Anjo, nos dias 

28, 29 e 30 de Abril a Exposição / Concurso de Ovinos de Raça Saloia, que ao longo dos 

anos veio crescendo, consolidando-se e transformando-se no maior concurso nacional de 

ovinos de uma só raça. 

 Esta exposição conta todos os anos com cerca de quarenta participantes, sendo a 

esmagadora maioria dos concelhos de Palmela, Setúbal e Sesimbra, o que demonstra a 

importância desta raça e o seu enraizamento na nossa região. 
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 Do programa deste certame, podemos salientar o leilão de borregas seleccionadas 

para reprodução, as demonstrações de ordenha manual e tosquia com tesoura, o almoço 

do ovelheiro e o regresso dos rebanhos do campo. 

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

realização de um evento desta natureza, propomos, ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do 

art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/2002, de 11 de 

Janeiro, a atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), à 

Comissão Organizadora da Exposição / Concurso de Ovinos de Raça Saloia.» 

 

 Sobre esta proposta, o Sr. Vereador José Braz Pinto refere que os Vereadores 

Socialistas congratulam-se pela realização do concurso ovinos de raça saloia. 

 Refere que a raça saloia é aquela que possui o leite com maior percentagem de 

gordura e é aquela que poderá dar maior produção de queijo para fabricar o queijo de 

Azeitão. Fica a mágoa de o queijo ser predominantemente produzido em Palmela e ser 

conhecido por “queijo de Azeitão”; assim como o Moscatel é conhecido por “Moscatel de 

Setúbal”. 

 Congratulam-se pela realização deste tipo de iniciativas que contribuem para o 

desenvolvimento do concelho. 

 Louvam igualmente a realização do leilão das borregas seleccionadas para a 

reprodução 

 Ainda sobre esta proposta, o Sr. Vereador José Braz Pinto questiona de onde  

emana a comissão organizadora desta iniciativa. 

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

Económico e Turismo para que preste os necessários esclarecimentos ao Sr. Vereador 

José Braz Pinto, o que foi feito. 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que a Quinta do Anjo é efectivamente a 

capital do queijo de Azeitão. 

 Acrescenta que o concelho de Palmela está próxima de ficar por debaixo da 

designação “Península de Setúbal”. Este é um facto que já se começa a reflectir. Esta 

estratégia tem de ser combatida desde já, caso contrário pode vir a ser tarde.  

 A Quinta do Anjo tem o maior certame de ovelhas, cria riqueza e é uma mais valia 

em termos da qualidade deste concelho. 

 A Sr.ª. Presidente refere que compreende a preocupação exposta pelo Vereador 

Octávio Machado.  

 Apesar da designação “queijo de Azeitão” ninguém dúvida que maioritariamente a 

Quinta do Anjo tem a principal produção deste produto; o mesmo é válido relativamente ao 
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vinho. Todos ficariam mais contentes se, em vez da designação “Terras do Sado”, o vinho 

tivesse outra designação, uma vez que é produzido em Palmela. 

 Considera que não se deve ser alarmista relativamente a este tema, porque há já 

muito tempo que as produções do concelho cresceram e se afirmaram. 

 Ainda na conferência de imprensa da Câmara que anunciou a programação do 

Festival do Queijo, Pão e Vinho ficou claro o número de queijarias, que significam uma 

percentagem enorme da produção de queijo de Azeitão, em que a economia familiar está 

assente na produção deste tipo de queijo. O mesmo sucede com o pão de Quinta do Anjo 

que há uns anos atrás era somente consumido naquela aldeia e que actualmente é 

comercializada para além desta. 

 Relativamente ao vinho de Palmela este está associado à qualidade, essa conquista 

foi feita e ganha pelos produtores. 

 Se ainda pode ficar alguma mágoa pelo vinho se denominar “Terras do Sado” é 

também verdade que, em algumas situações, é uma felicidade Palmela estar inserido na 

região de Setúbal. 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que os produtos de Palmela devem ser 

defendidos como tal, porque já aconteceu de, noutros fóruns, ter ouvido menção à região 

quando a matéria é efectivamente deste concelho. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que compreende que o queijo seja 

denominado “queijo de Azeitão” porque a designação reporta-se muito mais à zona onde 

as ovelhas vão pastar do que propriamente ao local do fabrico (queijaria). 

 É natural da Covilhã e a maior parte do “queijo da Serra da Estrela” não é oriundo da 

Serra da Estrela, mas de Alcains onde há a maior produção deste queijo. Como 

anteriormente as ovelhas pastavam na Serra da Arrábida provavelmente começou-se a 

denominar “queijo de Azeitão”. 

 

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 

 

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

 

Loteamentos: 
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PROPOSTA N.º. 1/DGU-DL/08-2006: 

ASSUNTO: Pedido de alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º. 

197). (Proc.º L-38/92) – Local: Urbanização do Montado – Algeruz. Requerimento n.º 

11759/05: 

REQUERENTE: Rui Pedro Brehm e outros: 

 

«Através do requerimento em epígrafe, subscrito pelos proprietários dos lotes n.º 15, 

71 e 101 e, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei.º 177/01, de 04 de Junho, é solicitada alteração da licença 

de loteamento, oportunamente titulada pelo alvará n.º 197, registado na Câmara Municipal 

de Palmela, no livro 3, em 29 de Setembro de 1995 e emitido a favor de Sadigolf - 

Turismo, S.A.. 

Os lotes antes referidos, destinados a habitação unifamiliar, encontram-se registados 

a favor dos ora requerentes, conforme a seguir indicado: 

- Lote n.º 15, descrito na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 

06141/080496 e registado a favor de Luís Bernardo Ferreira Dias Castro 

Wanzeller e Ana Mafalda Sant'Ana Almeida Eça Wanzeller. 

- Lote n.º 71, descrito na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 

06197/080496 e registado a favor de Rui Pedro Brehm e Ericka Ferreira de 

Almeida Brehm. 

-  Lote n.º 101, descrito na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 

06227/080496 e registado a favor de Luís Manuel Henriques da Rocha. 

A alteração, cujo licenciamento se requer, decorre do interesse expresso pelos 

requerentes em dotar, quaisquer dos lotes em apreço, de edificabilidade correspondente à 

inclusão de uma área de 60,00 m2, destinada a parqueamento em cave. 

A pretensão em causa, que mantém inalterável o modelo urbano antes licenciado, 

possui enquadramento no que se refere ao cumprimento dos parâmetros determinados no 

Plano Director Municipal, pois e conforme resulta do determinado no seu artigo 32.º, as 

áreas em cave, com um máximo de 60,00 m2 e desde que destinadas a parqueamento em 

lotes de habitação unifamiliar, não são contabilizadas para efeito do cálculo do Índice de 

Utilização Bruto. 

Deste modo e no que se refere à globalidade do loteamento, mantêm-se inalterados 

os indicadores de ocupação antes licenciados.  

Conforme dispõe o n.º 2, do art.º 27º e n.º 3, do art.º 22.º, do D.L. 555/99, de 

16.Dez., republicado, a pretensão foi precedida de um período de discussão pública, que 

não registou qualquer objecção, ou manifestação contrária à presente proposta de 

alteração. 
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Face ao exposto, propõe-se, ao abrigo do art.º 23.º, da legislação antes invocada, a 

aprovação da alteração à licença de loteamento, consubstanciada na planta de síntese 

apresentada com o requerimento n.º 11759, de 06.09.05, da qual deverão ser 

oportunamente apresentadas dez cópias em opaco e uma em material reprodutível, a fim 

de ser lavrado o respectivo aditamento ao alvará. 

Conforme resulta do determinado no 32.º, do Regulamento do Plano Director 

Municipal, as áreas em cave, contidas nas condições que o mesmo artigo determina, 

embora não contabilizadas no Índice de Utilização Bruto, resultam em contribuição para 

efeito das taxas previstas no art.º 31, do Regulamento da Edificação e Urbanização do 

Município de Palmela, pelo que antes da emissão do aditamento de alteração ao alvará, 

deverá ser realizada a seguinte taxa municipal de urbanização: 

TMU (€) = 2,00 € x 180,00 m2  = 360,00 € (trezentos e sessenta euros) 

Em complemento deverá ser entregue ficha com os elementos estatísticos (INE), 

devidamente preenchida, que considerando todos os indicadores do loteamento, também 

inclua os dados referentes às alterações agora em causa, conforme estipulado na alínea 

a), do n.º 1, do artigo 8.º, da Portaria n.º 1110/2001, de 19 de Setembro.» 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º. 2/DGU-DL/08-2006: 

ASSUNTO: Pedido de redução de garantia bancária (alvará de loteamento n.º. 

257. Proc.º. L-34/99) – Local: Aires – Palmela. Requerimento n.º 14240: 

REQUERENTE: URBIAIRES – Construções e Empreendimentos, S.A.: 

 

«Pelas deliberações camarárias de 1 de Agosto de 2001 e 2 de Julho de 2003 foram, 

respectivamente, licenciadas a operação de loteamento e as correspondentes obras de 

urbanização, tituladas pelo alvará de loteamento n.º 257, emitido a 8 de Outubro de 2004. 

Para garantia da boa e regular execução das obras de urbanização, foi prestada 

caução no montante de € 1.846.569,54 (um milhão oitocentos e quarenta e seis mil 

quinhentos e sessenta e nove euros e cinquenta e quatro cêntimos), emitida apelo BIC – 

Banco Internacional de Crédito, S.A., a favor da Câmara Municipal de Palmela. 

Na reunião pública de 27.07.2005, foi reduzida a caução para o montante de € 

1.485.505,23 (um milhão quatrocentos e oitenta e cinco mil quinhentos e cinco euros e 

vinte e três cêntimos). 

Através do requerimento em epígrafe, apresentado na secretaria do DGU, a 

requerente solicita que a caução antes indicada e válida no montante de 1.485.505,23 (um 
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milhão quatrocentos e oitenta e cinco mil quinhentos e cinco euros e vinte e três cêntimos), 

seja reduzida para o montante de € 184 656,95 (cento e oitenta e quatro mil seiscentos e 

cinquenta e seis euros e noventa e cinco cêntimos). 

Considerando as informações técnicas em anexo, elaboradas pela Divisão de 

Loteamentos, resulta considerar que estão em falta as seguintes obras de urbanização: 

Arruamentos: 

Execução da rua L e correspondente ligação à Rua A e Rua B. 

Execução de sinalização horizontal e vertical na rua L. 

Consideram-se assim em falta 5% das obras determinadas no licenciamento das 

obras de urbanização; 

Rede de esgotos pluviais: 

Conclusão das passagens hidráulicas e entrega dos respectivos licenciamentos, 

emitidos pela CCDR/LVT, tanto da regularização e descarga das linhas de água, como das 

passagens hidráulicas. 

Deste modo e no que se refere à rede de esgotos pluviais, não se considera 

qualquer percentagem, para efeito da redução da garantia bancária agora solicitada; 

Infra-estruturas eléctricas: 

Não obstante concluídas, encontra-se em falta o certificado de garantia emitido pela 

EDP, pelo que resulta considerarem-se em falta 50% das obras correspondentes a estas 

infra-estruturas; 

Arranjos exteriores: 

Execução da plantação e semeadura de espécies arbóreas e relva, consideradas no 

licenciamento das obras de urbanização, resultando assim que estão em falta 15% das 

obras correspondentes aos arranjos exteriores. 

Face ao exposto e não obstante a redução solicitada, propõe-se, nos termos da 

alínea b), do n.º 3, do art.º 24.º, do Decreto-Lei 448/91, de 29 de Novembro, com a 

redacção introduzida pelo Decreto-Lei 334/95, de 28 de Dezembro, que a garantia 

bancária n.º D 17237, emitida pelo BIC – Banco Internacional de Crédito, S.A., a 4 de 

Março de 2004 e válida no montante de € 1.485.505,23 (um milhão quatrocentos e oitenta 

e cinco mil quinhentos e cinco euros e vinte e três cêntimos), seja reduzida para o valor de 

€ 312.797,12 (trezentos e doze mil setecentos e noventa e sete euros e doze cêntimos), 

valor superior às obras por concluir.» 

 

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

minuta. 
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VI – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

VI.I – DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

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

 

Subsídio: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DCD-DAC/08-2006: 

ASSUNTO: Comparticipação nas acções com o programa de comemorações 

do aniversário: 

REQUERENTE: Grupo Desportivo e Recreativo Airense: 

 

«O Grupo Desportivo e Recreativo Airense é uma instituição associativa que ao 

longo dos seus 50 anos de existência tem sabido adaptar-se às realidades do meio onde 

se insere, diversificando a sua actividade e fazendo com que esta corresponda aos 

anseios de uma população bastante heterogénea, onde antigos e recentes moradores 

revelam necessidades, hábitos e práticas bastante diversificadas. 

É esta a razão porque neste espaço associativo convivem as actividades e 

modalidades desportivas, as iniciativas culturais e ainda o núcleo principal da Organização 

da Festa do Artesanato de Aires. 

No mês em que se comemora o seu 50.º aniversário, o Grupo Desportivo e 

Recreativo Airense assinala esta data com um conjunto de iniciativas que pretendem, de 

uma forma digna, marcar esta existência ao serviço da cultura e do desporto concelhio. 

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 um 

subsidio no valor de € 1.000,00 (mil euros), ao Grupo Desportivo e Recreativo Airense, 

como comparticipação financeira à realização das acções previstas no programa de 

comemorações do aniversário desta entidade.» 

 

Em relação à proposta antes mencionada interveio: 

O Sr. Vereador Octávio Machado felicita o Grupo Desportivo e Recreativo Airense 

pela passagem de uma data significativa – 50 anos -. 

Teve conhecimento que a festa se realizou nas melhores condições, mas mais do 

que felicitar pela comemoração dos seus 50 anos é de felicitar o dinamismo deste Grupo. 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

VI.II – DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

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

 

1 – Subsídios: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DCD-DD/08-2006: 

ASSUNTO: Programa de Desenvolvimento do Atletismo: 

REQUERENTE: Sociedade Recreativa e Cultural do Povo – Bairro Alentejano: 

 

«A Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bairro Alentejano vai realizar, no 

dia 28 de Maio de 2006, duas provas de corrida a pé em estrada denominadas, 9.ª 

Estafeta de Palmela e 5.ª Mini Estafeta de Palmela. A primeira é uma prova colectiva, por 

estafetas, com cinco percursos num total de 21.400 metros que percorre, este ano pela 

primeira vez, apenas zonas da Freguesia de Quinta do Anjo. A segunda é também 

colectiva e por estafetas, realiza-se somente no Bairro Alentejano, tem quatro percursos 

num total de 6.000 metros e destina-se a crianças e jovens de ambos os sexos.  

Este evento integra-se nos objectivos do Programa de Desenvolvimento do Atletismo 

e constitui-se também como factor de promoção, por um lado, da prática desportiva 

informal e de cariz popular e, por outro, do Concelho de Palmela, sendo actualmente a 

maior festa da corrida que se realiza no nosso concelho. Nesta iniciativa participam 

habitualmente cerca de 90 equipas e 450 atletas e colaboram com a organização 

inúmeras entidades públicas e privadas que, em conjunto, possibilitam suprir o conjunto de 

despesas que se estimam poderem atingir o valor de 15.500 €. 

 Neste sentido, propõe-se, de acordo com os critérios gerais específicos definidos 

nos artigos 7.º e 9.º, do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo e em 

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

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

atribuição de um apoio financeiro à Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bairro 

Alentejano, no valor de € 4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros), para comparticipar as 

despesas com a realização da 9.ª Estafeta de Palmela e 5.ª Mini Estafeta de Palmela.» 

 

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

minuta. 
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PROPOSTA N.º. 2/DCD-DD/08-2006: 

ASSUNTO: Campeonato Nacional de Dança Desportiva: 

REQUERENTE: Grupo Desportivo “Estrelas de Alegruz”: 

 

«O Grupo Desportivo “Estrelas de Algeruz” vai realizar no próximo dia 6 de Maio, no 

Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo, pela sétima vez, uma prova do 

Campeonato Nacional de Dança Desportiva nas modalidades de Latinas e Clássicas, 

destinada a jovens e adultos. Trata-se de um evento desportivo integrado no calendário 

anual da Federação Portuguesa de Dança Desportiva, que trará ao concelho cerca de 28 

equipas e 300 participantes, bem como os respectivos acompanhantes, vindos de várias 

regiões do país, o que se traduz também numa manifestação desportiva promotora do 

nosso concelho.  

A Câmara Municipal desde a primeira prova que colabora com esta organização, por 

considerar que se trata de um evento importante para a promoção deste desporto e do 

Concelho de Palmela, que pode estimular o aumento do número de praticantes e por ser o 

ponto alto de uma actividade regular que o Grupo Desportivo anualmente desenvolve. 

Dada a dimensão deste campeonato e os encargos financeiros avultados que envolve, 

torna-se necessária a atribuição de um apoio financeiro para comparticipar as despesas 

de organização, que se estima atingirem o valor de € 2.300.  

Esta prova é uma iniciativa de promoção desta modalidade e os objectivos 

enquadram-se no protocolo de cooperação estabelecido entre a Câmara Municipal de 

Palmela e o Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz, designadamente no número dois do 

capítulo segundo, no qual se estabelece a obrigação da autarquia comparticipar as 

despesas contraídas com a organização de eventos relacionados com a dança. 

Assim, de acordo com os critérios gerais e específicos definidos nos artigos 7.º e 

9.º, do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo e em conformidade com a 

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

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

subsídio no montante de € 1.000,00 (mil euros), ao Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz, 

como comparticipação nas despesas com a organização do supra-citado evento.» 

 

Relativamente à proposta antes referida intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que no n.º 2, do art.º 2.º, do 

Protocolo estabelecido entre a Câmara e o Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz refere-se 

“(...) comparticipar as despesas contraídas com a organização no concelho de eventos 
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relacionados com as danças de salão ou dança desportiva (...)” pelo que a proposta 

integra-se perfeitamente neste ponto. 

A sua dúvida prende-se com o seguinte: 

- Nos pontos 1 e 3 delimita-se a percentagem de comparticipação em relação às 

actividades anualmente realizadas e a verba contida na proposta é inferior ao estabelecido 

nestes pontos do protocolado. 

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias explicita que trata-se de uma iniciativa que, em 

termos desportivos não é obrigatória, ou seja, enquanto as valências técnicas são muito 

importantes e indispensáveis para o desporto desta Associação e o enquadramento 

técnico é muito dispendioso, também a questão dos transportes é necessária para se 

apresentarem nas provas. Assim, a participação da Câmara é de 50% para transportes e 

mais 25% para despesas. 

Há ainda que atender que as provas que ocorrem no pavilhão têm um custo 

diferente das que se realizam na colectividade, assim como o custo das provas regionais é 

diferente do custo das provas nacionais. 

 

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

minuta. 

 

2 – Palmela Desporto, E.M.: 

 

PROPOSTA N.º. 3/DCD-DD/08-2006: 

ASSUNTO: Proposta de aditamento ao Contrato-Programa com a Palmela 

Desporto, E.M.: 

 

«Considerando que a Câmara Municipal de Palmela deliberou, em 01 de Fevereiro 

de 2006, aprovar o Plano de Actividades da Palmela Desporto, E.M., para o ano 2006, que 

integra o contrato-programa a celebrar e que constitui suporte para a sua execução, no 

entendimento de que é o contrato programa que deve integrar o Plano de Actividades e 

não o contrário; 

Considerando que em sede de apreciação do contrato para atribuição ao mesmo de 

visto prévio, o Tribunal de Contas manifestou, por ofício de 30 de Março de 2006, recebido 

na Câmara Municipal em 04 de Abril de 2006, o entendimento de que, nos termos do n.º. 

2, do art.º. 31.º, da Lei 58/98, os planos de actividade das empresas que neles sejam parte 

devem integrar os contratos programa que devam ser celebrados entre a Câmara 

Municipal e a empresa; 
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Proponho que a Câmara Municipal aprove, nos termos e para os efeitos previstos 

no artigo 31.º, da Lei 58/98, de 18 de Agosto, o aditamento ao contrato programa com a 

Palmela Desporto, E.M., aprovado por deliberação de 01 de fevereiro de 2006, conforme a 

seguinte minuta, que se anexa.» 

 

Em relação à proposta antes transcrita intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a decisão do Tribunal de Contas 

é uma decisão que aparentemente surge pela primeira vez, não sendo contudo, a primeira 

vez que é submetido a aprovação da mesma entidade o plano de actividades integrado no 

contrato programa. 

Pretende saber se houve alguma alteração em relação à legislação que venha 

permitir ao Tribunal de Contas ter este tipo de atitude ou se existe algum outro tipo de 

enquadramento? 

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias refere que a lei das empresas municipais e as 

experiências neste âmbito são muito recentes. 

No final do ano transacto colocou-se, pela primeira vez, a questão deste contrato-

programa ser submetido ao Tribunal de Contas e considerou-se por bem que o mesmo 

devia ser enviado, facto pelo qual, esta ser a primeira vez que o Tribunal de Contas vem a 

apresentar a presente questão. 

 

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

minuta, com o voto contra dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 

Sousa, e a abstenção do Sr. Vereador Octávio Machado. 

 

DECLARAÇÂO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES JOSÉ BRAZ PINTO E JOSÈ 

CARLOS DE SOUSA: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa apresenta em nome dos Vereadores do 

P.S. a seguinte declaração de voto: 

“A nossa declaração de voto tem a ver com o facto de também termos votado contra 

o Plano de Actividades da Palmela Desporto, que foi deliberado em 01.Fevereiro.2006.” 

 

VII – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

 

Pela Sr.ª. Vereadora Adília Candeias foram apresentadas as seguintes propostas: 
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1 – Carta Educativa do Concelho de Palmela: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DEIS-DE/08-2006: 

 

«A publicação da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro estabelece o quadro de 

transferência de atribuições e competências da administração central para as autarquias, 

nomeadamente, no que se refere à área da Educação, destacando-se a elaboração da 

Carta Escolar. Esta terminologia foi posteriormente alterada pelo Decreto-Lei n.º 7/2003, 

de 15 de Janeiro, passando a designar-se por Carta Educativa, constituindo-se como 

instrumento de planeamento, complementar ao Plano Director Municipal e passando a 

fazer parte integrante deste após ratificação governamental. 

A Carta Educativa passa a ser o principal instrumento de apoio à decisão, por parte 

de quem tem a responsabilidade de gerir os destinos da educação e formação num 

determinado território. 

A Carta Educativa é a nível local, o instrumento de planeamento e ordenamento 

prospectivo da rede educativa do concelho, de acordo com as ofertas de educação e 

formação, que seja necessário satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos recursos 

educativos, no quadro do desenvolvimento social, demográfico e sócio-económico do 

município. 

Neste sentido, a Carta Educativa é um documento de particular importância 

estratégica, ao nível  municipal, já que o seu cumprimento terá implicações na qualidade 

de vida futura,  das respectivas populações. 

O estudo que agora se apresenta enquadra os princípios, orientações , grandes 

objectivos e normativos que decorrem da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 

46/86, de 14 de Outubro),  bem como os critérios do Ministério de Educação, em matéria 

de planeamento da rede educativa. 

A Carta Educativa de Palmela assenta numa análise científica da realidade social, 

em geral, educativa e formativa, em particular, e estabelece como princípios orientadores 

da sua acção: 

- a Educação e a Formação como um direito e dever dos cidadãos; 

- a Educação e a Formação como vectores importantes de um desenvolvimento 

económico-social integrado e sustentado;  

- assume a territorialização da Educação, como um processo de apropriação das 

suas dinâmicas pela comunidade; 

- entende a Educação como um espaço de gestão de conflitos e consensos, cuja 

resolução estratégica passa pela mobilização de todos os intervenientes. 
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  O estudo compreende vários relatórios os quais correspondem aos seguintes 

Módulos: 

• Módulo 0 – Estudo Prévio (conceptualização, filosofia e metodologia de trabalho); 

• Módulo 1 – Caracterização e Diagnóstico; 

• Módulo 2 – As Propostas; 

• Módulo final – Relatório síntese e propostas de ordenamento.  

O Estudo Prévio e Caracterização e Diagnóstico foram validadas pela Direcção 

Regional de Educação de Lisboa. O Módulo 2 e o Relatório Final foram, igualmente, 

remetidos para o Ministério da Educação (DREL), não se tendo o mesmo pronunciado, até 

ao momento, sobre estes documentos. 

O processo de discussão pública formal (Conselho Municipal de Educação) e 

informal (aberto à participação da comunidades educativa e cidadãos em geral) decorreu 

entre 16 de Fevereiro e 27 de Março, tendo recolhido contributos dos diversos parceiros da 

comunidade educativa,  os quais foram incorporados no documento final. 

De acordo com o estipulado no n.º1, do artigo 19, do Decreto-Lei n.º 7/2005, de 15 

de Janeiro, o Conselho Municipal de Educação de Palmela emitiu parecer favorável sobre 

a Carta Educativa do concelho , que junto se anexa , passando a fazer parte integrante da 

presente  proposta. 

Face ao exposto e em conformidade com o n.º 1, do artigo 19, do Decreto-Lei n.º 

7/2005, de 15 de Janeiro, propõe-se a aprovação da Carta Educativa de Palmela, que se 

anexa, e faz parte integrante desta proposta. 

Esta proposta deverá ser submetida à Assembleia Municipal para deliberação em 

conformidade com a legislação anteriormente referida.» 

 

Em relação à proposta da Carta Educativa do Concelho de Palmela intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa expressa que o sentido de voto dos 

Vereadores do P.S. relativamente a este instrumento de trabalho – Carta Educativa -  vai 

ser favorável. 

A sua intervenção contém a opinião dos Vereadores Socialistas. Assim, o Sr. 

Vereador José Carlos de Sousa exprime as seguintes observações: 

- Depois de confrontar a última versão do documento em apreciação com as versões 

conhecidas parece-lhe que a incorporação de contributos a que a proposta faz referência 

fica aquém do que esperava, face a tanta discussão pública e, ainda, ao número de 

reuniões do Conselho Municipal de Educação. 

- As Cartas Educativas fazem parte de um Acordo aprovado entre a A.N.M.P., 

(Associação Nacional dos Municípios Portugueses) e o Ministério da Educação. 

Relativamente a este tema teve ocasião de, numa reunião de Câmara de Novembro 
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último, apresentar uma moção referente às Cartas Educativas e à Rede Escolar do 1.º 

Ciclo. 

- Recorda que, na altura, a maioria C.D.U. votou contra a moção relativa às Cartas 

Educativas, alegando que este Acordo teria vindo demasiado tarde em relação àquilo que 

era previsível; o que é facto é que os Municípios estão a aproveitar e bem tudo o que as 

Cartas Educativas poderão trazer no futuro. 

- Além de resultarem num útil instrumento de trabalho são essencialmente um 

instrumento que pode balizar o que serão os futuros territórios educativos. E, os futuros 

territórios educativos de Palmela, de acordo com o que são os actuais números da 

frequência, nomeadamente do pré-escolar, quer público, quer privado, denotam que os 

territórios educativos pressupostos na Carta Educativa lhe parecem demasiado extensos. 

- Propõem-se a criação de seis territórios educativos, quando o número de 

crianças é de: 

o Em Quinta do Anjo existem 115 crianças no 4º ano de escolaridade e no 

1º ano de escolaridade são 110; 

o Marateca e Poceirão tem 78 crianças no 4º ano escolaridade e no 1º ano 

são 92.  

Não se verifica um crescimento aparentemente tão grande que venha premiar a 

quantidade de territórios educativos contemplados na Carta. 

- A Câmara Municipal de Palmela foi dos primeiros Municípios do País a elaborar a 

Carta Educativa que entregou na D.R.E.L. (Direcção Regional de Educação de Lisboa) em 

Junho.2003 e refez o documento em Maio de 2004, atendendo ainda à Lei de Bases que o 

anterior Governo queria fazer aprovar, mas que foi vetada pelo Sr. Presidente da 

República à data e, assim, houve que voltar com todo o trabalho atrás.  

- A Carta Educativa é um documento para vigorar durante cinco anos e, de acordo 

com o que leu, parece-lhe que falta na Carta Educativa os dados relativamente à 

perspectiva e ao enquadramento do crescimento no concelho.  

- É perceptível que cerca de 75% dos alunos não têm apoio depois das 25 horas 

lectivas ao nível do 1º ciclo, o que se traduz em dificuldades acrescidas; dificuldades que 

terão de ser equacionadas porque, em matéria de Educação, há sempre conflitos entre 

famílias, professores, sociedade e o(s) Município(s) tem de desenvolver um trabalho que 

agrade a todos.  

- Defende que a política deve servir para resolver os problemas das pessoas e os 

problemas da Educação também. 

- Com a constituição do Quadro de Apoio Comunitário para 2007 – 2013 há a clara 

perspectiva do Ministério da Educação de, em detrimento dos cursos chamados 

tecnológicos, estar-se mais predisposto para os cursos de educação / formação, 
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denominados CEF’s e também para os cursos de formação profissional. Por outro lado, as 

tipologias são cada vez mais os EB’is ou escolas secundárias (e há ainda quem pense em 

não colocar nomes nas escolas, nem tipologias...) esta via universal e via 

profissionalizante tem de ser claramente muito bem equacionada. 

- Na página 19 da Carta, no Diagnóstico, há uma grande falta de componente 

tecnológica e que não é suprida em toda a extensão do documento. 

- Com a entrega da Carta Educativa abrem-se algumas perspectivas no sentido de 

os Municípios que tenham a Carta Educativa aprovada e entregue haver uma 

requalificação ao nível do 1º ciclo, pelo que a Carta Educativa surge cada vez mais como 

uma necessidade. 

- Ao nível da Carta página 47 (da carta antiga, mas que está exactamente como na 

actual), no 3.2.1 – gestão do projecto refere-se “o projecto exige uma direcção autónoma 

com uma visão global integrada com efectiva capacidade de decisão, com flexibilidade e 

uma grande capacidade de diálogo (...) tem de estar política e organizativamente 

dependente da CMP” - Parece-lhe que devia-se suprir este ponto de estar unicamente 

dependente da Câmara todas as questões do projecto educativo, formativo e cultural. 

- É preciso atender que cerca de 60 a 65% dos jovens no concelho, entre os 18 e os 

24 anos, têm escolaridade inferior ao 9º ano; em Marateca o índice é de 75%; em Palmela 

o índice é de 54%; em Pinhal Novo o índice é de 55%; no Poceirão o índice é de 78% e na 

Quinta do Anjo o índice é de 61%. Parece-lhe que a Carta Educativa também devia 

atender à vertente do abandono e insucesso escolar e devia prever o necessário 

enquadramento neste âmbito. (Refere que o projecto “novas oportunidades” destina-se a 

abranger cerca de 150.000 jovens, para que a faixa etária que antes referiu, possa ter 

acesso ao ensino nos próximos quatro anos). 

- As linhas orientadoras do projecto “novas oportunidades” pretende essencialmente 

que a faixa etária de jovens, dos 18 aos 24 anos, tenha uma abrangência de cerca de 

2.500 alunos / ano que até ao ano 2010 fiquem com cursos de educação / formação e com 

cursos de formação profissional. 

 - A Carta Educativa é um documento dinâmico que está sistematicamente a ser 

avaliado e tem de ser devidamente enquadrado nas políticas nacionais. Este ponto deve 

ficar perfeitamente salvaguardado. 

- Como última nota: 

- Relativamente ao que a Sr.ª Ministra da Educação denomina de “escola a 

tempo inteiro” a C.M.P. tem parceiros privilegiados, porque são atribuídos 

ao longo do ano subsídios para as actividades de colectividades, grupos 

desportivos e outras entidades congéneres que têm a porta aberta à 

população. 
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- Não se pode de maneira nenhuma inviabilizar a frequência de actividades 

extra-curriculares, porque as salas de aula não têm capacidade e a 

Câmara também não tem capacidade, uma vez que os recursos para fazer 

escolas são finitos, mas pode-se perfeitamente optimizar os recursos que a 

comunidade possui. Assim, como a Câmara de Palmela é suficientemente 

disponível para poder abarcar iniciativas particulares, os particulares 

também terão de ser disponíveis para abarcar aquilo que são as iniciativas 

tendentes à melhoria da qualificação e do ensino neste concelho. 

Refere que a Carta Educativa é um instrumento de trabalho que possibilitará balizar 

algumas áreas de intervenção e perceber-se exactamente o(s) objectivo(s) a seguir. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que assistiu à sessão de apresentação da 

Carta Educativa no Pinhal Novo. Lamenta a fraca adesão da assistência e gostaria que 

muitas mais forças políticas estivessem presentes na discussão, numa matéria tão 

importante para as gerações vindouras. 

Refere que a Carta Educativa partiu de um diagnóstico sem constrangimentos e daí 

também se atende ao investimento que o Executivo Municipal realizou, nos últimos anos,  

na área da Educação e, actualmente, existem outras condições que não existiam há cinco 

anos atrás. 

Tendo em conta que a Carta Educativa em apreciação tem um prazo temporal até 

2011, se forem atingidos os objectivos inseridos na mesma ficará muitíssimo feliz. 

Ficou claro na reunião a que assistiu que a Carta é um documento dinâmico, com 

maleabilidade e abertura para aproveitar o melhor possível a riqueza do concelho: o 

movimento associativo e alargá-lo às actividades extra-curriculares. 

As potencialidades do movimento associativo poderão ser aproveitadas como 

vantagens para ambas as partes: desde a própria dinamização do movimento associativo 

à riqueza que este poderá transmitir às gerações vindouras e aos jovens do concelho. 

Da reunião em que esteve presente ressalta os bons contributos que foram dados e 

a participação das pessoas resultou na criação de cenários para que este documento 

possa ser mais abrangente e enriquecedor para todos. 

Em relação ao documento propriamente dito, a Sr.ª. Vereadora Adília Candeias 

refere, tal como o Sr. Vereador Octávio Machado o disse, está em causa um documento 

flexível que vai ser monitorizado e gerido com permanente actualização de elementos e 

diplomas novos. 

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias refere-se à intervenção do Sr. Vereador José 

Carlos de Sousa nos seguintes termos: 

• Aquando da apresentação da moção em Novembro de 2005, na altura, os Eleitos 

da C.D.U. votaram contra, não por estarem contra a Associação Nacional de Municípios ou 
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ao Protocolo celebrado, mas porque a moção em causa levava a que se colocasse em 

primeiro lugar o encerramento das escolas quando estava em elaboração a Carta 

Educativa que apontava para soluções alternativas. 

• Quando refere que a incorporação de contributos ficou aquém do que era 

esperado tem a firmar o seguinte: considera que foram ricas e interessantes as reuniões 

realizadas no âmbito da Carta Educativa e incorporaram-se muitos dos contributos. As 

sugestões acolhidas acabaram por valorizar o documento final. 

• Sobre o conteúdo da página 47 – gestão da Carta -, refere que todo o documento 

se orienta para uma gestão integrada; a gestão deve ser da responsabilidade da Câmara 

Municipal porque foi ela que iniciou este processo e, de acordo com o Protocolo, são as 

câmaras que deverão gerir, mas em articulação com o Ministério da Educação e todos os 

parceiros no terreno, como sejam as escolas e a comunidade educativa.  

Primeiramente deverá ser aprovada a Carta Educativa para depois poderem ser 

consolidados os grandes objectivos da mesma. 

• Sobre o facto de o Sr. Vereador considerar excessivo o número de territórios 

educativos, refere que a Carta Educativa é perspectivada para um horizonte de cinco anos 

e, caso as previsões de crescimento se verifiquem e o território ficar ocupado como o 

prevê o P.D.M., as escolas existentes não respondem às necessidades. Assim a Carta 

aponta para seis territórios educativos. 

- Ainda que o número de alunos venha a aumentar na mesma proporção dos últimos 

cinco anos, ainda que o crescimento não seja assim tão acelerado como o previsto, 

existem actualmente duas escolas de 2º e 3º ciclo e com o futuro 2º e 3º ciclo de Poceirão, 

serão três o número de territórios educativos já existentes. Tendo em conta que estas 

escolas estão muito sobrecarregadas e, a verificar-se a mesma tendência, os alunos não 

caberão nas escolas em número considerado razoável. 

- A Carta Educativa prevê que os 2.º e 3º ciclos funcionem num regime de maior 

ocupação dos alunos e não apenas com as habituais horas de ensino e é nessa 

perspectiva que se vê como vantajoso a criação de um território educativo em Aires. 

-  Um outro território educativo será o de Venda do Alcaide que abrangerá a parte de 

baixo de Palmela até à Venda do Alcaide que, de acordo com a previsão de crescimento 

feita pela equipa é de contemplar para a área em questão. 

 - E um outro território educativo em Quinta do Anjo com abrangência a Vila Amélia e 

Bairro Alentejano. 

- Realça que as previsões dos territórios educativos não servirão para “agitar uma 

bandeira” de corrida imediata ao Ministério da Educação exigindo as escolas para Venda 

do Alcaide, Quinta do Anjo e Aires. Esta previsão na Carta Educativa serve para um 
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planeamento a longo prazo. A elaboração da Carta Educativa foi mesmo encomendada a 

uma equipa da especialidade 

- Considera que o número de territórios educativos não deve servir para desunir o 

Executivo da Câmara. Aliás o Conselho Municipal de Educação elaborou um parecer 

interessante baseado na capacidade de gerir consensos e conflitos para, no futuro, 

construir os melhores territórios educativos, de modo a responder da melhor forma às 

questões da Educação.  

• A Carta Educativa refere em vários momentos que no concelho de Palmela existe 

uma tradição das colectividades e clubes muito dinâmica e baseada em experiências de 

aproveitar os recursos da própria comunidade.  

A Sr.ª. Presidente refere que partilha inteira/ das posições expostas pela Sr.ª. 

Vereadora Adília Candeias. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a questão dos territórios 

educativos não vai servir para separar ou desunir o Executivo da Câmara. 

Parece-lhe irreal, com os números conhecidos em 2005, que se perspective para o 

futuro um tão elevado aumento do número de crianças, quando o horizonte temporal da 

Carta (5 anos) vai até 2011. 

Recorda que em 2000 faziam-se jornadas “Pinhal Novo – cidade jardim” e previa-se 

que em 2006 esta vila ficaria com mais de 40.000 habitantes, o que não se veio a verificar 

por factores de vária ordem. 

O que é facto é que quando são definidos territórios educativos para Quinta do Anjo, 

Aires e Venda do Alcaide vai esvaziar-se claramente o território educativo de Palmela. 

No ano lectivo em curso estão 79 crianças a frequentar o 4º ano de escolaridade que 

a entrarem para o 2º e 3º ciclo em 2007/2008 vão equivaler a somente três turmas; a 

frequentar o 3.º ano de escolaridade estão 86 crianças; a frequentar o 2º ano de 

escolaridade estão 85 crianças e a frequentar o 1º ano de escolaridade estão 74 crianças. 

Não há portanto uma curva ascendente para uma perspectiva futura dos próximos cinco 

anos. Tem alguma dificuldade em perceber a necessidade de constituição dos territórios 

educativos conforme o que se perspectiva na Carta. 

Percebendo-se que cada vez mais se caminha para uma escola de 1º ciclo onde as 

aprendizagens formais deverão ser feitas durante mais de cinco horas lectivas em 

Matemática, Português e Estudo do Meio, tudo o mais será feito em horário extra-

curricular. Este ponto tem de começar a ser preparado desde já.  

Sobre a intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa a respeito do número de 

alunos no 1º ciclo, a Sr.ª. Vereadora Adília Candeias refere que existem actualmente 

2.707 alunos no 2º e 3º ciclo nas escolas de Pinhal Novo e de Palmela; as escolas estão 
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sobrelotadas e mesmo com a construção da escola de Poceirão  as escolas tornam-se 

ineficientes. 

Considera preferível perspectivarem-se seis territórios educativos, mesmo que 

alguns deles não se venham a concretizar, do que não os prever e estes verificarem-se 

necessários. Em cada momento terão de ser avaliadas as razões financeiras e outros 

pontos de relevo. 

Refere que o Agrupamento de Escolas de Palmela e Quinta do Anjo é só um, por 

existir uma só escola com 2.º e 3.º ciclo, nas duas freguesias; mas é um Agrupamento 

demasiado extenso em termos da sua área, para além de que os territórios são de tal 

forma diferentes e diversificados, que dificultam bastante a gestão do mesmo. 

Há um ponto crucial que é defendido na Carta Educativa: as escolas devem estar o 

mais próximo possível dos alunos. Assim: 

- o pré-escolar e 1º ciclo deve estar o mais próximo possível da residência do 

aluno; 

- um pouco mais distante, mas ainda próximo do aluno, o 2º e 3º ciclo; 

- e o ensino secundário inserido ao nível do concelho. 

É baseado nestes conceitos e objectivos que são defendidos os territórios 

educativos. 

As propostas devem ser de acordo com o que é o ideal, a realização destas já vai 

depender de vários factores que terão de ser avaliados e ponderados em cada momento 

concreto. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que o conceito de território educativo 

só é válido com uma escola chamada nuclear, e essa escola nuclear tem sempre de ser 

uma escola EB1 ou uma escola 2/3. 

O conceito de território educativo tem a ver e cita “um espaço geográfico que 

assegure o cumprimento da escolaridade obrigatória em funcionamento vertical, horizontal 

integrado”, tal como a Sr.ª. Vereadora Adília Candeias o referiu. 

 Tem alguma dificuldade em perceber como se conseguirá ter efectivamente o 

número de escolas nucleares propostas até 2011... quando tem de haver uma 

sequencialidade dos ciclos. 

Realça que há carências de variada ordem ao nível do pré-escolar e do 1º ciclo, 

embora as IPSS’s (Instituições Particulares de Solidariedade Social) cumpram o seu papel 

ao nível do colmatar a rede pública. 

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias refere que no fundamental estão de acordo. A 

questão dos territórios educativos trata de um conceito difuso, traduz uma realidade 

complexa e global da transformação das relações entre o Estado e a Educação e que não 

se esgota na dicotomia entre a centralização e descentralização... 
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A Sr.ª. Presidente refere que o Sr. Vereador José Carlos de Sousa está a trabalhar 

com base num conceito válido para analisar os territórios educativos. Acontece que o 

conceito de território educativo também, em sua opinião, remete para a questão da 

territorialidade, ou seja, não é independente o facto das escolas serem agrupadas de uma 

determinada maneira, ou de se organizarem com base num território ou noutro. 

É preciso sublinhar que estão a falar de conceitos que não são imutáveis, e logo, 

não são conceitos estritamente técnicos; são também conceitos políticos e opina que deve 

ser respeitado o seu conceito de território educativo. 

As Cartas Educativas não são documentos estritamente técnicos são instrumentos 

que configuram opções políticas. Nesta medida, considera de certo modo irrelevante ir 

muito longe na discussão dos territórios educativos para o conjunto da matéria em apreço. 

A Carta Educativa é fundamentalmente um conjunto de princípios orientadores da  

política de educação desenvolvida pelo Município na sua relação com o território. 

Não estão a discutir uma Lei de Bases do Sistema Educativo, estão sim, a discutir 

princípios de orientação e de visão política para a organização da educação num território. 

Ficam devidamente registadas as observações do Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que o conceito de território educativo  

não deve ultrapassar o âmbito concelhio. Por exemplo, para Palmela, a Escola de Aldeia 

Nova da Aroeira ficará agregada ao Agrupamento Vertical como escola nuclear; não tem 

lógica que as Faias e Foros do Trapo façam parte do Agrupamento de Pegões, quando a 

escola do Poceirão é uma escola que estará muito mais próxima. 

Não quer de forma nenhuma que os alunos fiquem lesados porque não se previu 

determinado território educativo que lhes permitisse ter um acesso mais fácil e mais 

proveitoso das aulas.  

O conceito em si premeia o âmbito concelhio, não o podendo ser, terá de haver uma 

partilha entre os Municípios que fazem fronteira entre si. 

A Sr.ª. Presidente refere que aceita a sua visão do território educativo que o Sr. 

Vereador defende, mas essa não é a questão determinante para a análise do documento 

em apreciação; até porque nem divergem substancialmente do conjunto do documento e  

todas as opiniões são válidas. 

 

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

minuta. 

 

2 – Contrato-Programa: 
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PROPOSTA N.º. 2/DEIS-DE/08-2006: 

A CELEBRAR COM:  Direcção Regional de Educação de Lisboa (Ministério da 

Educação): 

ASSUNTO: Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 

 

«A Câmara Municipal de Palmela iniciou em 1995, o Programa de Alimentação 

Escolar, com o objectivo de proporcionar aos alunos, cujas famílias apresentavam uma 

situação economicamente desfavorecida, uma refeição completa. 

Em 2001, a autarquia traçou como objectivo o alargamento deste programa a todas 

as escolas do 1.º ciclo e Jardins de Infância do concelho contemplando, deste modo, o 

universo da população escolar, independentemente da sua condição económica, por 

considerar que a implementação de uma refeição completa diária constitui um passo 

importante no desenvolvimento harmonioso dos alunos, e contribui para uma melhor 

aprendizagem escolar. 

 A publicação do Despacho n.º. 22.251/2005, datado de 25 de Outubro vem permitir 

a comparticipação, por parte do Ministério da Educação, do fornecimento de refeições 

escolares aos alunos daquele nível de ensino. 

 Assim, e apesar de o fornecimento de refeições aos alunos do 1.º Ciclo do ensino 

básico da rede pública já se verificar no concelho de Palmela desde 2001 (universo da 

população escolar), a Câmara Municipal apresentou ao Ministério da Educação, em 

Dezembro de 2005, candidatura ao financiamento do Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

 Neste sentido, e na sequência da aprovação da referida candidatura, é necessário 

formalizar a colaboração entre a autarquia e a Direcção Regional de Educação de Lisboa, 

através do estabelecimento de um contrato - programa que tem por objectivo o incentivo e 

a cooperação financeira, no âmbito específico do apoio a este Programa. 

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

aprovação do Contrato-Programa relativo ao financiamento do Programa de 

Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, que se anexa e faz parte integrante desta proposta.» 

 

Em relação à proposta antes mencionada intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere congratular-se com o facto de a 

C.M.P., embora tenha votado contra a moção por si apresentada em Novembro, ter 

envidado os esforços possíveis, para concorrer de forma eficaz ao Programa de 
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Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico. Em bom tempo pensou e inflectiu a sua posição no sentido de concorrer a este 

Programa. 

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias refere que a maioria C.D.U. votou contra a 

moção que o Sr. Vereador apresentou, por esta valorizar a política do Ministério da 

Educação; também nunca afirmaram que estavam contra o Programa ou que não se iriam 

candidatar ao mesmo. 

Lembra-se que proferiu a afirmação de que lamentava que tardiamente este 

Programa surgisse e que pecava por ser tardio. 

 

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

minuta. 

 

3 – Subsídios: 

 

PROPOSTA N.º. 3/DEIS-DE/08-2006: 

ASSUNTO: Programa de Alimentação Escolar – refeitórios escolares, 

fornecimento de refeições em espaço escolar e lanches (ano lectivo 2005/2006): 

REQUERENTES: Várias instituições do concelho: 

 

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

vertentes refeitórios escolares, fornecimento de refeições em espaços escolares e 

lanches, na medida em que se pretende que todos os alunos beneficiem de uma refeição 

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

 Este Programa contempla o universo da população escolar, independentemente da 

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

particulares de solidariedade social, escolas/jardins de infância e agrupamentos de 

escolas. 

 Para os alunos cujas famílias apresentam uma situação economicamente 

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

custeia o diferencial entre o valor estabelecido pelas entidades fornecedoras (custo real da 

refeição) e o valor definido pela legislação em vigor (valor de venda das refeições aos 

alunos) - € 1,34 (um euro e trinta e quatro cêntimos). 

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

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

subsídios a seguir mencionados, no valor global de € 121.302,00 (cento e vinte e um mil 

trezentos e dois euros), os quais se destinam a custear as refeições ou lanche diário de 
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1.542 alunos inseridos nos estabelecimentos de educação e ensino e modalidades abaixo 

indicados: 

1) Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela - € 39.556,00 (trinta e nove mil quinhentos 

e cinquenta e seis euros), previsão de despesa: 

• Fornecimento de almoço em espaço escolar 

- EB1 de Algeruz-Lau e CAIC - €2.864,55 – abrange 48 alunos e reporta-se aos meses de 

Abril, Maio, Junho e Julho (1ª quinzena) 

- EB1/JI do Bairro Alentejano - € 3.035,70 – abrange 34 alunos e reporta-se aos meses de 

Abril, Maio, Junho e Julho (1ª quinzena) 

• Refeitórios Escolares  

- EB1/JI de Aires - € 9.943,20 – abrange 157 alunos e reporta-se aos meses de Abril, 

Maio, Junho e Julho (1.ª quinzena) 

- EB1 de Olhos de Água 1 - € 1.412,10 - abrange 33 alunos e reporta-se aos meses de 

Abril, Maio e Junho  

- EB1 de Olhos de Água 2 - € 3.713,90 – abrange 34 alunos e reporta-se aos meses de 

Abril, Maio e Junho 

- EB1/JI de Palmela - € 5.789,70 - abrange 118 alunos e reporta-se aos meses de Abril, 

Maio, Junho e Julho (1ª quinzena) 

- EB1/JI de Quinta do Anjo - € 12.796,50 – abrange 196 alunos e reporta-se aos meses de 

Abril, Maio, Junho e Julho (1.ª quinzena). 

2) Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos - € 25.203,00 (vinte e cinco mil 

duzentos e três euros), previsão de despesa: 

• Refeitórios Escolares  

- EB1/JI de Pinhal Novo - €2.497,74 - abrange 109 alunos e reporta-se aos meses de Abril, 

Maio, Junho e Julho (1ª quinzena) 

- EB1 de Pinhal Novo 2 - €2.610,90 – abrange  81 alunos e reporta-se aos meses de Abril, 

Maio e Junho  

- EB1/JI de Pinhal Novo 2 – 17.588,10 – abrange  248 alunos  e reporta-se  aos meses de 

Abril, Maio, Junho e Julho (1.ª quinzena); 

• Fornecimento de almoço em espaço escolar: 

- EB1 de Pinhal Novo 1 - € 2.506,08 – abrange  26 alunos e reporta-se  aos meses de 

Janeiro, Fevereiro e Março. 

3) Agrupamento de Escolas de Marateca e Poceirão - € 1.935,00 (mil novecentos e trinta e 

cinco euros), previsão de despesa para os meses Abril, Maio e Junho: 

• Fornecimento de lanches  

- EB1 de Lagameças- € 765,00 - abrange 17 alunos  

- EB1 de Poceirão 1 - € 1.170,00 – abrange  26 alunos. 
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4) Centro Social de Palmela “A Árvore” e “A Cegonha” – € 23.473,50 (vinte e três mil 

quatrocentos e setenta e três euros e cinquenta cêntimos), abrange  164 alunos  da  EB1 

de Batudes, Palmela 2, Aldeia Nova da Aroeira, Forninho, EB1/JI de Lagoa do Calvo e  

Poceirão 1 (frequência do inglês) e reporta-se aos meses de Novembro (acerto), 

Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março (previsão). 

5) Centro Social de Quinta do Anjo - € 2.103,00 (dois mil cento e três euros) abrange 34 

alunos da EB1/JI de Cabanas e reporta-se aos meses de Dezembro (acerto), Janeiro, 

Fevereiro e Março (previsão). 

6) Casa do Povo de Palmela/Centro Social de Lagameças - € 11.476,00 (onze mil 

quatrocentos e setenta e seis euros) abrange 88 alunos da EB1/JI de Cajados e de 

Lagameças (frequência do inglês) e reporta-se aos meses de Novembro (acerto), 

Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março (previsão). 

7) União Social Sol Crescente de Marateca “Os Cenourinhas” - € 12.219,50 (doze mil 

duzentos e dezanove euros e cinquenta cêntimos) abrange 74 alunos das Escolas EB1 de 

Águas de Moura 1 e 2, Fonte Barreira e Jardim de Infância de Asseiceira e reporta-se aos 

meses de Novembro (acerto), Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março (previsão). 

8) Associação de Solidariedade Social de Brejos do Assa ‘O Rouxinol’ - € 5 336,00 (cinco 

mil, trezentos e trinta e seis euros) abrange 55 alunos da EB1 de Brejos do Assa 1 e 2 e 

reporta-se aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março (previsão).» 

 

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

minuta. 

 

SAÍDA DA REUNIÃO DO SR. VEREADOR JOSÈ CARLOS DE SOUSA: 

Cerca das vinte horas e trinta e cinco minutos, ausentou-se da reunião o Sr. 

Vereador José Carlos de Sousa. 

 

PROPOSTA N.º. 4/DEIS-DE/08-2006: 

ASSUNTO: Programa de Alimentação Escolar –  fornecimento de refeições em 

espaço escolar (ano lectivo 2005/2006): 

REQUERENTES: Centro de Ocupação Infantil de Pinhal Novo: 

 

 «No âmbito da acção social escolar, a Câmara Municipal desenvolve o Programa de 

Alimentação Escolar nos estabelecimentos de educação e ensino, da rede pública. 

 Este Programa contempla o universo da população escolar, independentemente da 

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

de solidariedade social. 
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 Todos os alunos, cujas famílias apresentam uma situação economicamente 

desfavorecida, beneficiam de uma refeição completa diária, custeada na íntegra pela 

autarquia. No que se refere aos alunos não carenciados, a Câmara Municipal custeia o 

diferencial entre o valor estabelecido pelas entidades fornecedoras (custo real da refeição) 

e o valor definido pela legislação em vigor (valor de venda das refeições aos alunos). - € 

1,34 (um euro e trinta e quatro cêntimos). 

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

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

subsídio ao “Centro de Ocupação Infantil”, no valor de € 22.929,00 (vinte e dois mil 

novecentos e vinte e nove euros), o qual se destina a custear as refeições diárias de 175 

alunos inseridos na EB1 de Arraiados, Carregueira, Lagoa da Palha, Palhota, EB1/JI de 

Vale da Vila e Jardim de Infância do Terrim. 

 O valor em questão contempla a despesa respeitante aos meses de Novembro 

(acerto) e Dezembro de 2005, Janeiro, Fevereiro e Março(previsão) de 2006, do presente 

ano lectivo.» 

 

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

minuta. 

 

 

PROPOSTA N.º. 5/DEIS-DE/08-2006: 

ASSUNTO: Projecto Fantasiarte: 

REQUERENTE: Centro de Ocupação Infantil do Pinhal Novo: 

 

 «O Projecto Fantasiarte envolve os estabelecimentos de educação e ensino do 

Concelho de Palmela, com o pressuposto da aproximação do universo da criança e do 

jovem ao mundo das artes, como instrumento de vivência e de desenvolvimento de 

linguagens diversas. 

 Apostando na promoção, difusão e divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelas 

escolas em áreas expressivas ou artísticas (teatro, música, dança, canto, mímica, artes 

visuais), o Fantasiarte promove, ainda, a partilha de experiências, sensibilidades e 

criatividade, enquanto valoriza a acção de educadores, professores, auxiliares de 

educação, pais e alunos. 

 A evolução do projecto tem sido marcada pela componente avaliativa e reflexiva 

por parte da comunidade educativa e Câmara Municipal, os quais têm definido os 

percursos do Fantasiarte. 
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 O desenvolvimento do Projecto acontece em cinco âmbitos específicos, com 

momentos distintos, os quais  se resumem a seguir: 

 1. Apresentação do Projecto às escolas; 

 2. Formação desenvolvida nos formatos: seminários, oficinas de apoio à concepção 

e realização de programas; 

 3. Plano de Mobilidade, com um programa de circulação de espectáculos na rede 

dos equipamentos municipais do concelho, bem como a deslocação da população escolar 

a eventos de referencial artístico (festivais, encontros);  

 4. Festas de Encerramento, as quais se traduzem na apresentação dos programas 

preparados ao longo do ano lectivo, nas áreas atrás enunciadas, com a seguinte 

calendarização: de 9 a 19 de Maio de 2006, para os 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e 

ensino secundário; e de 22 a 26 de Maio de 2006, para o pré-escolar e 1.º ciclo do ensino 

básico; 

 5. Avaliação do projecto, a qual se traduz em reuniões com a equipa técnica, 

formativa e comunidade educativa. 

No presente ano lectivo, registamos a participação de 2.100 crianças / alunos distribuídos 

por 77 programas nas áreas expressivo-artísticas.  

 Assim, e de acordo com a alínea l), do n.º 1, do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 

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

subsídio, no valor de € 500,00 (quinhentos euros), ao Centro de Ocupação Infantil de 

Pinhal Novo, o qual se destina a comparticipar as despesas com os programas a 

apresentar nas Festas de Encerramento, tendo como base o n.º de crianças envolvidas, 

n.º de programas por escola/instituição, áreas de intervenção e necessidades 

recenseadas.» 

 

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

minuta. 

 

ENTRADA NA REUNIÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

Cerca das vinte horas e quarenta minutos, a reunião voltou a ser participada pelo Sr. 

Vereador José Carlos de Sousa. 

 

PROPOSTA N.º. 6/DEIS-DE/08-2006: 

ASSUNTO: Projecto Fantasiarte: 

REQUERENTES: Várias instituições do concelho: 

 

 «O Projecto Fantasiarte envolve os estabelecimentos de educação e ensino do 

Concelho de Palmela, com o pressuposto da aproximação do universo da criança e do 
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jovem ao mundo das artes, como instrumento de vivência e de desenvolvimento de 

linguagens diversas. 

 Apostando na promoção, difusão e divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelas 

escolas em áreas expressivas ou artísticas (teatro, música, dança, canto, mímica, artes 

visuais), o Fantasiarte promove, ainda, a partilha de experiências, sensibilidades e 

criatividade, enquanto valoriza a acção de educadores, professores, auxiliares de 

educação, pais e alunos. 

 A evolução do projecto tem sido marcada pela componente avaliativa e reflexiva 

por parte da comunidade educativa e Câmara Municipal, os quais têm definido os 

percursos do Fantasiarte. 

 O desenvolvimento do Projecto acontece em cinco âmbitos específicos, com 

momentos distintos, os quais  se resumem a seguir: 

 1. Apresentação do Projecto às escolas; 

 2. Formação desenvolvida nos formatos: seminários, oficinas de apoio à concepção 

e realização de programas; 

 3. Plano de Mobilidade, com um programa de circulação de espectáculos na rede 

dos equipamentos municipais do concelho, bem como a deslocação da população escolar 

a eventos de referencial artístico (festivais, encontros);  

 4. Festas de Encerramento, as quais se traduzem na apresentação dos programas 

preparados ao longo do ano lectivo, nas áreas atrás enunciadas, com a seguinte 

calendarização: de 9 a 19 de Maio de 2006, para os 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e 

ensino secundário; e de 22 a 26 de Maio de 2006, para o pré-escolar e 1.º ciclo do ensino 

básico; 

 5. Avaliação do projecto, a qual se traduz em reuniões com a equipa técnica, 

formativa e comunidade educativa. 

 No presente ano lectivo, registamos a participação de 2.100 crianças / alunos 

distribuídos por 77 programas nas áreas expressivo-artísticas.  

 Assim, e de acordo com a alínea l), do n.º 1, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 

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

subsídios a seguir mencionados, no valor global de € 8.950,00 (oito mil novecentos e 

cinquenta euros), os quais se destinam a comparticipar despesas com os programas a 

apresentar nas Festas de Encerramento, tendo como base o n.º de crianças envolvidas, 

n.º de programas por escola/instituição, áreas de intervenção e necessidades 

recenseadas. 

 1. Agrupamento de Escolas de Marateca/Poceirão (JI de Cajados; EB1 de Aldeia 

Nova da Aroeira; EB1/JI de Lagoa do Calvo; EB1 de Águas de Moura 1; EB1 do Forninho) 

– € 850,00 (oitocentos e cinquenta euros); 
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 2. Agrupamento Vertical das Escolas de Palmela (EB1/JI de Quinta do Anjo; EB1 de 

Cabanas; EB1/CAIC de Algeruz-Lau; EB1 de Brejos do Assa 1;EB1/JI de Aires; EB1 de 

Olhos de Água 1; EB1/JI de Palmela 1; EB1 de Palmela 2; EB 2/3 Hermenegildo Capelo- 

Palmela) – € 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta euros); 

 3. Agrupamento Vertical José Maria dos Santos, de Pinhal Novo ( Jardim de Infância 

do Terrim; EB1 / JI de Vale da Vila; EB1/JI de Pinhal Novo; EB1 de Pinhal Novo 1; EB1 /JI 

de Pinhal Novo 2; EB1 de Lagoa da Palha; EB 2/3 José Maria dos Santos – Pinhal Novo / 

Pólo de Poceirão) – € 2.600,00 (dois mil e seiscentos euros); 

 4. Escola Secundária de Pinhal Novo - € 800,00 ( oitocentos euros); 

 5. Escola Secundária de Palmela - € 400,00 ( quatrocentos euros); 

 6. União Social Sol Crescente de Marateca “Os Cenourinhas” - € 150,00 (cento e 

cinquenta euros); 

 7. Centro Social de Palmela “A Árvore” e “A Cegonha” - € 550,00      (quinhentos e 

cinquenta euros); 

 8. Casa do Povo de Palmela – Centro Social de Lagameças - € 150,00 (cento e 

cinquenta euros); 

 9. Associação de Solidariedade Social de Brejos do Assa “O Rouxinol” - € 400,00 

(quatrocentos euros); 

  10. Centro Social de Quinta do Anjo- €250,00 (duzentos e cinquenta euros); 

 11. Centro Social e Paroquial de Pinhal Novo - €250,00 (duzentos e cinquenta 

euros).» 

 

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

minuta. 

 

VIII – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

 

VIII.I – DIVISÃO DE FINANÇAS: 

 

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

 

Abertura de conta bancária: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DAGF-DF/08-2006: 

 

«Considerando que: 

- Abriu ao público no dia 1 de Abril de 2006 o Gabinete de Quinta do Anjo;  
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- A abertura de um equipamento com aquelas características implica a 

movimentação de fundos monetários; 

- O Sistema de Controlo Interno aprovado por esta Câmara estipula que as 

cobranças efectuadas por serviços diversos do tesoureiro são entregues 

diariamente, na Tesouraria ou, em alternativa, através de depósito numa das 

instituições bancárias em que o município seja titular de conta de Depósitos à 

Ordem; 

- A abertura e encerramento de contas bancárias deverão ser objecto de decisão 

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

•••• Propõe-se, assim, ao abrigo 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 

“Crédito Agrícola – Quinta do Anjo”, para efectuar os depósitos dos movimentos ocorridos 

no posto de atendimento ao cidadão em Quinta do Anjo.» 

 

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

minuta. 

 

VIII.II – DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO: 

 

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

 

Prestação do Serviço de Vigilância: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DAGF-DAP/08-2006: 

ASSUNTO: Adjudicação: 

 

 «Por despacho da Sr.ª Presidente da Câmara, datado de 06.10.2005, deu-se início 

ao concurso público para a contratação do “serviço de vigilância para sete instalações da 

Câmara Municipal de Palmela”.  

As instalações em causa são: Auditório Municipal do Pinhal Novo, Bibliotecas 

Municipais de Palmela e Pinhal Novo, Armazéns Gerais, instalações da DGU, Castelo de 

Palmela e Núcleo Museológico da Vinha e do Vinho. 

O Júri admitiu as sete (7) propostas que se apresentaram a concurso. 

Na fase de apreciação das propostas e ordenação para efeitos de adjudicação 

verificou-se que as condições financeiras subjacentes às propostas eram as seguintes: 



Acta nº. 8/2006 

Reunião de 05 de Abril de 2006 

 62 

 

Concorrentes Preço total mensal (s/ IVA) Classificação 

  Allsegur, SA € 29.800,00 1.º lugar 

  Securitas, SA € 29.990,00 2.º lugar 

  2045, SA € 30.269,00 3.º lugar 

  Comansegur, SA € 30.425,57 4.º lugar 

  Protesegurança, SA € 30.944,60 5.º lugar 

  Viprese, Lda € 32.209,64 6.º lugar 

  Charon, SA € 35.607,02 7.º lugar 

 

Avaliadas as propostas segundo o determinado no art.º 7.º, do Programa do 

Concurso, – ‘Critério de adjudicação, o Júri deliberou propor que a prestação de serviço 

objecto deste processo seja adjudicada à firma ALLSEGUR, SA pelo facto de apresentar o 

preço total mensal mais baixo. 

A despesa total inerente aos 12 meses da prestação do serviço é de € 355.125,00 

(trezentos e cinquenta e cinco mil cento e vinte cinco euros), acrescido do valor do IVA à 

taxa legal em vigor de 21%, no montante de € 74.576,25 (setenta e quatro mil quinhentos 

e setenta e seis euros e vinte e cinco cêntimos), o que perfaz um valor global de € 

429.701,25 (quatrocentos e vinte e nove mil setecentos e um euros e vinte e cinco 

cêntimos). 

Nos termos do art.º 108.º do decreto-lei 197/99, de 8 de Junho, foi o relatório do júri 

sujeito a audiência prévia, não tendo sido registada qualquer objecção sobre a referida 

proposta. 

Assim, ao abrigo da alínea b), do n.º 1 do art.º 18.º do diploma supracitado, propõe-

se que a Câmara Municipal delibere: 

  a) A ratificação da autorização de abertura do procedimento; 

b) A adjudicação da prestação à firma  ALLSEGUR, S.A., pelo prazo de um 

ano, no valor global de  € 429.701,25.» 

 

 Em relação à proposta da Prestação do Serviço de Vigilância intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto pretende ser informado sobre os valores 

despendidos em matéria de segurança nos exercícios anteriores. 

 O Sr. Vereador Adilo Costa acrescenta, como esclarecimento que, o Auditório do 

Pinhal Novo só está em funcionamento durante onze meses do ano. 
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  Como resposta ao Sr. Vereador José Braz Pinto, o Sr. Vereador Adilo Costa refere 

que, em 2005, o total global era de 363.740,44 euros; em 2006 com esta adjudicação 

ficará em 355.125,00 euros, ou seja, há uma poupança de 8.615,44 euros. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto questiona sobre se o concurso é anual e se o 

mesmo é feito com base no pressuposto de conseguir atingir uma maior poupança, ao que 

o Sr. Vereador Adilo Costa responde afirmativamente. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto questiona sobre se a previsão para o próximo ano 

é a de conseguir condições mais vantajosas, atendendo a que a concorrência também é 

cada vez maior, ao que o Sr. Vereador Adilo Costa responde que sim; está-se perante 

uma economia de escala e, no futuro dever-se-á continuar a adoptar este procedimento de 

um concurso anual da prestação de serviço de vigilância. 

 O Sr. Vereador Octávio Machado questiona sobre que tipo de vigilância abrange 

este concurso. 

 O Sr. Vereador Adilo Costa responde que sobretudo será a vigilância normal dos 

serviços do Departamento de Gestão Urbanística (durante todo o dia) e vigilância fora do 

horário normal nos Armazéns Gerais. 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que, tendo em conta que existem muitos 

eventos e existem sistemas de alarme contra incêndios, a lei também prevê que o sistema 

de segurança possa estar ligado a uma empresa ou a um Corpo de Bombeiros. Neste 

caso, sugere como mais eficaz a ligação a uma Corporação de Bombeiros. 

Ainda há relativamente pouco tempo, uma empresa mandou os Bombeiros à Escola 

dos Olhos de Água, porque havia um foco de incêndio, o que acabou, felizmente, por não 

se verificar. 

Com este procedimento talvez se possa economizar meios e tempo. 

 O Sr. Vereador Adilo Costa responde que a observação do Sr. Vereador Octávio 

Machado fica devidamente registada. 

 A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias acrescenta que as Bibliotecas, para além do 

sistema de alarme ligado à central, tem de obrigatoriamente (está contratualizado entre o 

Ministério e as Câmaras Municipais) ter um vigilante permanentemente; tal como sucede 

com os Museus. 

 

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

minuta. 
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IX – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das vinte horas e quarenta e cinco 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 


