
 

 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º. 19/2006: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO 

DE 2006: 

 No dia vinte e sete de Setembro de dois mil e seis, pelas dezassete horas e quinze 

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

ordinariamente a Câmara Municipal, sob a Presidência de Adília Maria Prates Candeias, 

Vice-Presidente, encontrando-se presentes os Vereadores José Justiniano Taboada Braz 

Pinto, Octávio Joaquim Coelho Machado, José Manuel Conceição Charneira, Adilo Oliveira 

Costa  e José Carlos Matias de Sousa. 

 A Sr.ª Presidente, Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, não se encontra presente 

por estar de atestado médico. 

A Sr.ª Vice-Presidente informa que o estado de saúde da Sr.ª Presidente está a 

desenvolver-se de acordo com o que estava previsto e brevemente a Sr.ª Presidente 

voltará ao trabalho. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª. VICE-PRESIDENTE: 

Informações: 

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

Munícipes. 

A Sr.ª Vice-Presidente presta as seguintes informações: 

1. Calendarização da próxima reunião de Câmara – A próxima reunião de Câmara 

está prevista para o dia 04 de Outubro. No entanto, tendo em consideração que nesse 

mesmo dia terá lugar um Congresso Extraordinário da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses (A.N.M.P.) com o objectivo de debater a nova Lei das Finanças Locais, 

informa que a mesma se realizará dia 09 do mesmo mês, às 17,00 horas, no Salão Nobre 

da Câmara Municipal.  
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2. Comemorações do Dia Mundial da Música – O concelho de Palmela acolhe um 

conjunto de iniciativas no âmbito do Dia Mundial da Música. Uma grande parte destas 

iniciativas concentram-se na obra do Maestro Fernando Lopes Graça, comemorando-se o 

centenário do seu nascimento. 

Neste âmbito irá decorrer no dia 01.Outubro um concerto, às 21,30 horas, no Cine-

Teatro S. João, intitulado “Variações”, da responsabilidade da colectividade “Os Loureiros”, 

que conta com a colaboração da Câmara Municipal. 

O centenário de Fernando Lopes Graça será ainda assinalado com um espectáculo 

de Dança da Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, no dia 20.Outubro, 

igualmente no Cine-Teatro S. João ir-se-ão realizar duas exposições evocativas e duas 

Conferências para a apresentação do livro “A canção popular portuguesa” de Fernando 

Lopes Graça. 

De referir que estas últimas iniciativas são rentabilizadas entre os vários Municípios 

da Associação de Municípios da Região de Setúbal (A.M.R.S.), e decorrem de um trabalho 

de parceria. 

3. Comemorações do centenário do Pensador e Pedagogo Agostinho da Silva – 

A Câmara de Palmela vai também associar-se às comemorações do centenário do 

pensador e pedagogo Agostinho da Silva.  

Para além da exposição sobre a vida e a obra do professor, que tem estado patente 

na Biblioteca de Pinhal Novo, a Câmara Municipal promove no próximo dia 30.Setembro, 

às 15,00 horas, no mesmo espaço uma Conferência sobre o seu pensamento. 

Tem a referir que Agostinho da Silva manteve uma ligação forte com o concelho de 

Palmela, sendo um dos impulsionadores da realização do 1.º Encontro sobre Ordens 

Militares e a criação do Grupo de Estudos sobre a Ordem de Santiago em Palmela. 

4. Realização da Feira Hipolazer - Na próxima sexta-feira, dia 29.Setembro, vai 

inaugurar-se a Feira Hipolazer, no recinto do mercado mensal de Pinhal Novo. É uma 

iniciativa da responsabilidade da Junta de Freguesia de Pinhal Novo em colaboração com 

a Associação de Cavaladores da Lagoa da Palha, que conta com o apoio da Câmara 

Municipal e irá reunir um conjunto de demonstrações de actividades e ofícios ligados à arte 

equestre, com pavilhões de vendas, exposições e espectáculos tradicionais. 

A Feira abre as portas sexta-feira às 19.00 horas e prolonga-se até domingo. 

A Sr.ª Vice-Presidente apela à participação de todos os presentes e solicita a 

divulgação destas iniciativas para que mais pessoas possam participar. 
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INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

Reunião de Câmara de 19.Julho.2006 – Gripe das aves: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto cumprimenta a Vice-Presidente, Técnicos, 

Membros da Comunicação Social e Munícipes. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que na reunião de 19.Julho.2006, cuja acta 

vai ser hoje aprovada, teve oportunidade de falar sobre um assunto: o tratamento desigual 

dado à venda das aves, nomeadamente das aves pequenas, nas diversas feiras que 

ocorrem no concelho (feira do Pinhal Novo, feira do Poceirão e feira do Lau). Somente na 

feira do Lau não foi autorizada a venda dos pintos. 

Quando colocou este problema, a Sr.ª Vice-Presidente respondeu-lhe que 

oportunamente seria dada resposta a esta questão só que, até ao momento, não foi dada 

qualquer resposta. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

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

“Cinco freguesias / Cinco questões”: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa apresenta cinco questões relativamente 

às cinco freguesias do concelho, nomeadamente: 

• Freguesia de Quinta do Anjo – Palmela Village: 

Foi alertado para uma reportagem sobre a urbanização Palmela Village e sobre as 

necessidades que os moradores têm nesta fase. 

Os moradores, na reportagem, reclamam pela falta de cumprimento dos contratos, o 

atraso na obra e a má qualidade na execução dos trabalhos. 

Ouvido o promotor, este alega que os atrasos são da responsabilidade da Câmara 

Municipal de Palmela (C.M.P.), que a qualidade do trabalho é da responsabilidade do 

empreiteiro e da fiscalização da obra, citando de novo a C.M.P.. Cita a peça jornalística 

que o Sr. Vereador José Charneira terá dito que não há atrasos e, portanto, não percebe a 

indignação dos moradores. 

O assunto desta urbanização já tem sido apresentado por si em diversas reuniões de 

Câmara e, mais uma vez, o apresenta, na medida em que gostava de ouvir o que se 

oferece dizer sobre este assunto.  

• Freguesia de Palmela – Situa: Entroncamento da estrada que liga Palmela à 

Quinta do Anjo e que bifurca para a Escola Secundária e para o campo desportivo: 

A Escola Secundária é servida por mais de 1.000 alunos, o campo de futebol tem 

uma frequência imensa, as pessoas que vivem nas urbanizações próximas também 

precisam utilizar aquela via todos os dias. 
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Os sinais luminosos encontram-se já há vários meses desactivados, para além de 

que sistematicamente ocorrem obras naquela zona. 

Nos últimos 45 dias verificaram-se já dois acidentes, um deles com o atropelamento 

de uma rapariga. 

Seria de todo importante que estas questões fossem aferidas para tornar 

operacional e segura a via em causa. 

♦ Da última sessão da Assembleia Municipal reteve dois assuntos: um referente a 

Marateca e outro referente a Poceirão.  

• Freguesia de Marateca - Protocolos de Delegação de Competências 

atribuídos às Juntas de Freguesia: 

A Junta de Freguesia de Marateca relativamente ao serviço que presta no âmbito 

dos Protocolos de Delegação de Competências “perdeu” cinco funcionários; três deles 

regressaram à Câmara Municipal e dois deles aposentaram-se e, como o serviço não 

pôde deixar de ser executado, a Junta de Freguesia acabou por contratualizar, por fundos 

próprios, novos trabalhadores para permitir o prosseguimento do trabalho. 

Este acontecimento num orçamento reduzido como é o de uma Junta de Freguesia 

acaba por deslizar para verbas que não podem ser aceites em termos dos gastos com 

pessoal. 

Pensa que a curto prazo a Câmara Municipal terá que optimizar esta questão 

relacionada com os Protocolos. 

Em relação às demais Juntas de Freguesia sabe que sucede genericamente o 

mesmo. 

• Freguesia do Poceirão – Análises à água:  

Na última sessão da Assembleia Municipal teve ocasião de ouvir um dos Membros 

falar das análises que foram realizadas à água na freguesia do Poceirão. 

Quer saudar um novo procedimento que a Câmara Municipal está a ter desde 

Abril.2006: ao colocar no relatório de actividades que apresenta bimensalmente e/ou 

trimestralmente o número de estações elevatórias existentes, o volume de água fornecido, 

as análises da água efectuadas e as reparações de roturas realizadas. 

Esta nova prática vem um pouco na sequência dos inúmeros alertas que os 

Vereadores do P.S. têm feito, relativamente às roturas e perdas de água. 

Verifica-se um aumento de cerca de 500 novos consumidores de água no concelho: 

de 25.276 passaram para 25.787. 

O número de análises de água entre Abril e Maio foi de 706 e em Junho, Julho e 

Agosto foi de 920. 

A questão fulcral que se coloca é: porque razão, no anterior trimestre e, 

relativamente ao Poceirão foram efectuadas 22 análises de água e, no último trimestre, o 
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número de análises de água para a mesma freguesia foi de 202. Há alguma razão de 

saúde pública ou outra que justifique esta situação?  

• Freguesia do Pinhal Novo – Mercado Municipal do Pinhal Novo: 

Refere-se a uma notícia publicada no Jornal Sem Mais, de 22.Set.2006, referente ao 

novo Mercado Municipal que deve avançar em 2008 citando fontes da C.M.P.. 

Recorda que o Mercado Municipal do Pinhal Novo fechou as suas portas em 

Setembro.2001, três meses antes das eleições autárquicas, com a promessa de que seis 

meses depois estaria tudo resolvido. Volveram-se seis anos e a situação é completamente 

precária. 

Não houve da parte da Câmara Municipal coragem política para terminar de uma vez 

com o Mercado. Arrastaram-se decisões, opções e vontades, quer dos clientes que 

frequentam o Mercado, quer muito principalmente dos vendedores que fazem do Mercado 

a sua fonte de subsistência. Este projecto constou das Grandes Opções do Plano (GOP’s) 

de 2005 e o facto é que o mesmo transita de 2007 para 2008. Parece-lhe que há uma 

clara incoerência temporal na resolução desta questão. 

O facto é que seis anos depois de se ter encerrado o Mercado, a sua reactivação 

terá uma dinâmica completamente diferente, perdeu-se uma prática que é a da frequência 

desse mercado com a “reforma agrária” à volta. 

Estão em causa condições espaciais e temporais completamente diferentes e 

parece-lhe que houve da parte da Câmara Municipal falta de coragem política para 

encerrar durante um tempo o Mercado Municipal e quando o reabrisse, reabrisse de facto 

com qualidade e com garantias de sustentabilidade, quer para os vendedores, quer para 

os fregueses. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

O Sr. Vereador Octávio Machado presta as seguintes informações: 

1. Aniversário da Associação de Dadores Benévoles de Sangue do Pinhal 

Novo: 

Esteve presente no 3.º aniversário da Associação de Dadores Benévoles de Sangue 

do Pinhal Novo. 

Foi um momento alto que demostrou a dinâmica de uma Associação que em pouco 

tempo conseguiu angariar um bom número de dadores de sangue. 

Tendo em conta a presença de outras Associações é de enaltecer a maneira como 

esta Associação é respeitada pelo trabalho que desenvolve. 

2. Análises ao vinho no concelho de Palmela: 

No ano em curso justifica-se plenamente toda a expectativa criada pelas análises 

verificadas na Benção do Mosto da Festa das Vindimas. 
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Efectivamente prevê-se um ano de bom vinho, quer em qualidade, quer em 

quantidade. Esta realidade abre as melhores perspectivas para o concelho de Palmela.  

Tendo em conta o que a viticultura, no concelho de Palmela, contribui para um certo 

equilíbrio social e económico para muitas famílias, perspectiva-se um ano muito 

gratificante neste capítulo. 

Faz votos para que os investimentos que são feitos em termos da promoção e 

divulgação do vinho tenham as necessárias contra-partidas. 

3. Muro da Igreja de São Pedro: 

Alerta para o estado do muro de suporte da Igreja de São Pedro. Devido às raízes 

das palmeiras o muro começa a mostrar danos. 

Não sabe de quem será a competência de intervenção naquela área, mas pensa que 

será melhor antecipar preventivamente qualquer intervenção do que estar à espera que 

outra situação mais grave aconteça. 

4. Água quente para os trabalhadores da C.M.P.: 

Na última sessão da Assembleia Municipal questionou-se sobre a eventualidade de 

os trabalhadores não tomarem banho de água quente. No dia seguinte foi informar-se e tal 

não acontece. 

 

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

José Carlos de Sousa e Octávio Machado, a Sr.ª Vice-Presidente responde do 

seguinte modo: 

- Gripe das aves – A Sr.ª Vice-Presidente refere que os serviços deviam ter dado 

uma maior agilidade na resposta ao Sr. Vereador José Braz Pinto. 

Está em condições de adiantar que a legislação obriga à aplicação de exigências 

higieno-sanitárias nos mercados para permitir a venda das aves e, no caso concreto de 

Pinhal Novo, a Junta de Freguesia e os proprietários de aves comprometeram-se com o 

tipo de higiene exigido e, no caso do Lau, não foi possível obter esse compromisso técnico 

da parte dos proprietários. Falou com o Veterinário Municipal para que procurasse junto 

dos proprietários verificar esta situação. 

Atendendo ao período de tempo que decorreu, provavelmente haverá outros 

desenvolvimentos sobre esta matéria, pelo que propõe que o Gabinete de Apoio à 

Presidência averigúe junto dos serviços camarários e preste ao Sr. Vereador José Braz 

Pinto uma resposta mais concisa.  

- Freguesia de Marateca - Protocolos de Delegação de Competências 

atribuídos às Juntas de Freguesia – A Sr.ª Vice-Presidente refere que efectivamente é 

do conhecimento do Executivo o atraso que existe relativamente ao recrutamento de 

funcionários para as Juntas de Freguesia. A Câmara Municipal tem de obedecer à 
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restrição para admissão de novos funcionários. A impossibilidade que têm de recrutar 

pessoal, é uma dificuldades que existe.  

  Estes casos estão a ser analisados, de modo a que as Juntas de Freguesia não 

fiquem prejudicadas e sobretudo que o serviço prestado à população não deixe de ser 

realizado por isso. 

- Freguesia do Pinhal Novo - Mercado Municipal do Pinhal Novo – A Sr.ª Vice-

Presidente refere que o  atraso relativamente à obra do novo Mercado do Pinhal Novo 

está relacionada com opções que tiveram de ser tomadas.  

A experiência que existe no Município de Palmela, assim como a experiência de 

outros Municípios em relação aos mercados, ditam que o novo mercado-tipo requer outras 

exigências de modo a tornar-se mais apelativo e frequentado. 

Estas exigências acabam por dificultar a celeridade do processo, para além de que é 

necessário priorizar obras e, até ao momento, as obras prioritárias foram mesmo as 

escolas do concelho e, nomeadamente, na freguesia de Pinhal Novo. 

- Muro da Igreja de São Pedro – A Sr.ª Vice-Presidente refere que esta questão 

deverá ser tecnicamente apreciada, de modo a evitar problemas futuros.  

- Análises ao vinho no concelho de Palmela – A Sr.ª Vice-Presidente refere que 

não existe a menor dúvida de que vai ser um bom ano de vindimas, um bom ano de vinho, 

o que é desejável por todos e para a economia do concelho. . 

Seguidamente, a Sr.ª Vice-Presidente dá a palavra ao Sr. Vereador José 

Charneira para responder às questões colocadas no Período Antes da Ordem do 

Dia: 

O Sr. Vereador José Charneira cumprimenta todos os presentes. 

Em relação às questões colocadas pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa, 

nomeadamente: 

• Freguesia de Quinta do Anjo - Palmela Village – O Sr. Vereador José 

Charneira refere que também leu a notícia, mas que Câmara de Palmela nada tem a ver 

com o caso. Trata-se de uma questão entre particulares. As pessoas compraram casas à 

Palmella Village, nas circunstâncias cujos contratos o mencionam e a Câmara é 

completamente alheia e refuta qualquer responsabilidade nos atrasos da obra e na 

entrega das casas. Aliás a Câmara tem sido contactada de há uns meses a esta parte, por 

advogados dos particulares que pedem para consultar os processos na Câmara Municipal. 

Já falou inclusivamente com alguns dos advogados. 

A apreciação dos projectos e a emissão de licenças de construção são as normais 

para as circunstâncias em causa. As licenças estão a ser emitidas num período de quatro 

a cinco meses. O problema é que a Pelicano está a levar três anos para construir, mas a 

Câmara é completamente alheia à situação e refuta qualquer acusação. Não há nenhum 
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processo em Tribunal dos compradores contra a Câmara de Palmela. Sabe, no entanto, 

que há vários processos em Tribunal contra a Pelicano. Este é um assunto entre 

particulares.  

Na notícia refere-se o parecer de um advogado que, em última análise teria de ser a 

Pelicano a intentar uma acção a Câmara, mas o facto é que nada disso aconteceu.  

Em relação ao problema da qualidade das casas e das vistorias pode adiantar que a 

Câmara não faz as vistorias àquelas casas. De acordo com a lei é apresentado o termo de 

responsabilidade pelo técnico responsável pela execução da obra e na sequência da 

apresentação de todos os documentos que são obrigatórios, nomeadamente EDP e PT, a 

Câmara Municipal emite as licenças. Mesmo que se fizesse alguma vistoria, a vistoria nos 

termos da lei em vigor, seria meramente “informal”. A Câmara não tem uma acção directa 

de fiscalização sobre a execução da obra, nem sobre a aplicação dos materiais, mas sim 

só sobre o cumprimento do projecto apresentado. Aliás o que a Câmara aprova nem é um 

projecto de execução, é um projecto de licenciamento. 

Em relação ao Palmela Village sabe que há pessoas descontentes, mas também 

sabe que há muitas pessoas contentes. 

Sobre esta matéria a Câmara de Palmela refuta qualquer responsabilidade pelo 

atraso em obra. Esta é uma questão entre a Pelicano e os particulares. 

• Freguesia de Palmela – Entroncamento da estrada que liga Palmela à Quinta 

do Anjo e que bifurca para a Escola Secundária e para o campo desportivo – O Sr. 

Vereador José Charneira responde que se trata de uma Estrada Nacional e a 

manutenção dos sinais é feita pelas Estradas de Portugal. A Câmara de Palmela chegou 

inclusivamente a propor a semaforização desse entroncamento e foi entendido, na altura, 

pelas Estradas de Portugal que tal não era passível de ser executado. A Câmara Municipal 

insistiu com as Estradas de Portugal sobre a necessidade da semaforização naquele 

entroncamento e propôs mesmo executar a obra a expensas suas. 

Há sensivelmente dois anos foi feita a obra de repavimentação do arruamento e, na 

altura, foi colocada a paragem.  

Fica o seu compromisso de continuar a insistir com as Estradas de Portugal no 

intuito de conseguir uma resposta positiva.   

• Freguesia do Poceirão – Análises à água – O Sr. Vereador José Charneira 

refere que a Câmara Municipal faz mais análises do que aquelas que estão previstas na lei 

obrigatoriamente. 

Actualmente não se consegue identificar o sistema do Poceirão, porque este está 

inter-ligado ao do Forninho e ao de Águas de Moura.  

A colheita e as análises estão a ser feitas de acordo com a lei. 
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No mês de Agosto esteve no Município de Palmela um Técnico do Instituto das 

Águas a realizar uma inspecção às análises com o objectivo de produzir um relatório. Foi 

prestada toda a informação inclusivamente deslocações aos locais das captações de 

água. Da conversa com este Técnico foi referido que os procedimentos estavam a ser 

bem feitos e do seu relatório não havia nada de negativo a apontar. 

As análises à água são feitas de forma aleatória por um laboratório privado a quem 

todos os anos a Autarquia adjudica a execução das análises e os relatórios são mandados 

para as autoridades competentes. 

Efectivamente só há bem pouco tempo os resultados das análises começaram a ser 

publicados no boletim, mas há já três que os relatórios são mandados para as Juntas de 

Freguesia a fim de serem afixados num local público. 

 

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 08.09.2006 a 21.09.2006 

 

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 12.09.2006 a 22.09.2006. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

no período compreendido entre os dias 13.09.2006 e 26.09.2006, no valor de € 

1.761.954,86 (um milhão setecentos e sessenta e um mil novecentos e cinquenta e quatro 

euros e oitenta e seis cêntimos). 

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

 

 Balancete: 

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

6.143.687,48 (seis milhões cento e quarenta e três mil seiscentos e oitenta e sete euros e 

quarenta e oito cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 4.936.522,35 (quatro milhões novecentos e trinta e 

seis mil quinhentos e vinte e dois euros e trinta e cinco cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.207.165,13 (um milhão duzentos e sete mil 

cento e sessenta e cinco euros e treze cêntimos). 

 

RETIRADA DO PONTO 8 DA ORDEM DO DIA: 

Pela Sr.ª Vice-Presidente foi proposta a retirada do ponto 8 da Ordem do Dia: 

- Protocolos de Cooperação no âmbito do Programa de Desenvolvimento do 

Basquetebol no Concelho de Palmela. 

Aprovado, por unanimidade, a retirada do ponto 8 da Ordem do Dia. 

 

ADMISSÃO DO PONTO 11-A NA ORDEM DO DIA: 

Pela Sr.ª Vice-Presidente foi proposta a admissão do ponto 11-A na Ordem do Dia: 

- Atribuição de subsídios às Instituições Particulares de Solidariedade Social 

do concelho – Centro de Ocupação Infantil. 

Aprovado, por unanimidade, a admissão do ponto 11-A na Ordem do Dia. 

 

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTAS 

 

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

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

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

Câmara Municipal deliberou a aprovação das seguintes actas, sendo as mesmas 

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

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

membros do órgão executivo: 

• ACTA n.º 16/2006, reunião ordinária de 19.Julho.2006 – aprovada por 

unanimidade. 
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• ACTA n.º 17/2006, reunião ordinária de 23.Agosto.2006 – aprovada por 

unanimidade. 

 

      II – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E CONTROLO DE ACTIVIDADES 

 

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

 

 Orçamento e Grandes Opções do Plano 2006/2009: 

 

 PROPOSTA N.º. 1/DPCA/19-2006: 

 ASSUNTO: 3.ª Alteração ao Orçamento 2006 e Grandes Opções do Plano 

2006/2009: 

 

 «A 3.ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano económico 

de 2006, tem como objectivo proceder a reajustamentos nos documentos em vigor. 

A presente proposta de Alteração totaliza 1.923.343 euros (um milhão, novecentos e 

vinte e três mil, trezentos e quarenta e três euros), que representa 3,9% do Orçamento em 

vigor. 

O capítulo de “Pessoal” apresenta um acréscimo na dotação existente, em cerca de 

247 mil euros, que corresponde no essencial ao aumento da dotação da rubrica de 

“Encargos com Saúde”, destinado ao pagamento das despesas com saúde à ADSE. 

A “Aquisição de Bens e Serviços” regista um aumento na dotação orçamental de 

cerca de 828 mil euros, proveniente em grande parte das alterações introduzidas nas 

GOP, nomeadamente no reforço das dotações de suporte ao pagamento do tratamento de 

resíduos sólidos (AMARSUL) e de águas residuais (SIMARSUL). 

O capítulo de “Aquisição de Bens de Capital” apresenta uma diminuição de dotação 

de cerca de 1,1 milhão de euros. Este decréscimo resulta essencialmente, no atraso da 

execução de algumas empreitadas e, consequente reprogramação financeira das 

mesmas, nomeadamente as “Infra-estruturas do Bairro da Quinta das Flores” e 

“Repavimentação do Caminho Municipal 1038, entre Águas de Moura e Fernando Pó”. 

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

aprovação da 3.ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano.» 

 

 Na discussão desta proposta intervieram: 

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

abstiveram aquando da 2.ª alteração ao orçamento de 2006. 

 Nesta alteração não surge claramente nada de novo. 
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Há um aparente “desnorte” que tem a ver com o adiamento de algumas obras, o que 

implica a transferência de verbas para outros sectores, não se ficando a saber 

exactamente onde essas verbas vão ser despendidas. 

 Há ainda sectores fortemente inflacionados ao nível das horas extraordinárias. A 

grande “beneficiada” desta alteração é a Divisão de Conservação e Apoio à Produção que 

inicialmente tinha cerca de 80.000 euros para horas extraordinárias e passa para cerca de 

195.000 euros neste capítulo. 

 Verifica-se algum “desnorte” a este nível e uma clara falta de planificação. 

 Se se entender que estes 247.000 euros no capítulo do Pessoal corresponde 

essencialmente ao aumento da dotação da rubrica em encargos com saúde, não 

consegue perceber como é que a Sr.ª Presidente da Câmara, à data de 26.04.2006, refere 

que o que está a ser reforçado são os pagamentos à ADSE e encargos de saúde. De Abril 

até hoje fazem-se transferir da dotação anterior de 615.000 euros para 845.000 euros, um 

aumento de mais de 30%.  

 Há um claro acréscimo da contratação de serviços ao exterior, e se consegue 

perceber que os outros trabalhos especializados que aparecem ligados à DAAR (Divisão 

de Águas de Abastecimento e Residuais) se podem entender como pagamentos à 

Simarsul e à Amarsul, já não consegue  perceber porque é que estas verbas não são 

equacionadas aquando da realização do orçamento. Não consegue encontrar uma 

explicação para os 210.000 euros que são imputados à DASU (Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos) para outros trabalhos especializados. Tem alguma dificuldade na leitura 

destes números, percebendo que de facto se vai deixar de fazer obra, deixando-se de 

realizar despesa de capital para aumentar as despesas correntes.  

Aquando da 2.ª alteração ao orçamento, os Vereadores do P.S. abstiveram-se 

porque havia um raciocínio e um desenvolvimento lógico das alterações propostas, o que 

não é o caso desta 3.ª alteração ao orçamento.  

 A Sr.ª Vice-Presidente refere que, relativamente aos encargos com saúde, se fez 

uma alteração orçamental. Voltou a ser necessária outra alteração e não há certezas se 

não se terá de fazer mais alguma, porque não se consegue prever exactamente quais são 

os encargos com saúde. Este ano subiu muito relativamente àquilo que estava previsto. 

São facturas de encargos que têm  de ser obrigatoriamente suportados pelas Autarquias, 

mas também não têm nenhuma forma de fiscalizar ou de estimar exactamente estes 

montantes. 

 Relativamente às questões do trabalho extraordinário, a Sr.ª Vice-Presidente refere 

que o Sr. Vereador José Carlos de Sousa deve estar equivocado porque nesta proposta 

de alteração orçamental não é aumentada a verba referente a esta rubrica. Há 

efectivamente a possibilidade de se fazer uma gestão entre serviços. 



Acta nº. 19/2006 

Reunião de 27 de Setembro de 2006 

 13 

 Não é honestamente correcto referir-se que há “desnorte”. Se não houvesse um 

meticuloso cuidado, talvez houvesse casos que levariam ao “desnorte”. 

  Uma outra situação é a necessidade de afectar pessoal aos transportes escolares na 

área dos vigilantes. A lei obriga à adopção de tal medida. Vai ser necessário contratar no 

mínimo vinte pessoas para os transportes escolares. Estas transferências em matéria de 

competências não vêm acompanhadas em termos da competente receita do Ministério da 

Educação. O concelho de Palmela tem uma grande dificuldade porque não possui 

transportes públicos a abranger a totalidade da área do concelho e o concelho é muito 

disperso. 

  Com um grande número de transportes e de motoristas como é possível diminuir os 

encargos com pessoal? Há sectores em que há uma nítida falta de pessoas, como 

exemplo as auxiliares para os Jardins de Infância, uma vez que continuamos a abrir novas 

salas que obrigatoriamente só funcionam com pessoal qualificado. 

 O Sr. Vereador José Charneira refere que discorda de um comentário do Sr. 

Vereador José Carlos de Sousa sobre os pagamentos à Simarsul. De facto verifica-se um 

reforço relativamente importante, porque se estão a transferir de despesas de 

investimento para despesas correntes. 

De facto há uma obra que vai ser ligeiramente atrasada: repavimentação do C.M. 

1038. A previsão do início da obra estava prevista para Setembro corrente, mas houve um 

pedido dos vitivinicultores da zona que pediram o adiamento da obra por causa da época 

das vindimas e, por outro lado, a Simarsul, acelerou a obra de “execução do emissário 

Fonte Barreira / Fernando Pó”  e só depois desta obra concretizada é que será dada 

continuidade à obra de repavimentação do C.M. 1038. Este atraso físico de um mês 

origina que haja um montante previsto para ser pago em 2007. Este atraso resultou numa 

convergência de interesses: da Câmara Municipal, dos Munícipes e da Simarsul. 

Ainda em relação à Simarsul e, apesar de, de acordo com as regras oficiais se tratar 

de uma despesa corrente, assume de facto uma despesa de investimento. 

Na Simarsul a componente de execução de projectos e obras, no que concerne ao 

concelho de Palmela está a correr muito bem, como exemplo: 

- Está em execução a empreitada da ETAR da Lagoinha; 

- Está adjudicada a obra do emissário da Lagoinha; 

- Está a decorrer a empreitada de remodelação na ETAR do Pinhal Novo; 

- Está adjudicada a empreitada de execução dos sistemas de drenagem do 

sub-sistema de Águas de Moura; 

- Está em execução a obra de emissários e reformulação da ETAR da 

Autoeuropa; 

- Está em curso a iluminação da ETAR de Barracheia; 
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- Está em curso o concurso para execução do sistema de drenagem elevatório 

de Alcochete, Afonsoeiro e Seixalinho que é a nova ETAR do Afonsoeiro e 

que vai receber os efluentes do Pinhal Novo. A entrega das propostas 

termina no dia 11.Out.2006. Trata-se de um concurso internacional e a base 

de licitação foi de 9 milhões de euros, com um prazo de execução de 365 

dias. 

Há todo um conjunto de obras previstas para o concelho de Palmela que estão em 

curso. Existem alguns problemas com o financiamento, porque o financiamento à Simarsul 

é feito pelos Municípios e pelo financiamento que se vai buscar a Bancos Internacionais. 

Para recorrer ao financiamento a Bancos Internacionais é preciso haver algum aval do 

Estado Português, até porque as Águas de Portugal detêm 51% da empresa é um 

instrumento do Estado e houve de facto alguns atrasos por parte do Estado aos acordos 

que fizeram com Bancos. 

Sabe inclusivamente que a empresa Simarsul conseguiu o financiamento num Banco 

Coreano em condições extremamente favoráveis que as Águas de Portugal não queriam, 

porque tinham outro Banco na Europa com quem negoceiam preferencialmente e houve 

um  certo “braço de ferro”. Acabou por imperar o bom senso e negociaram com os 

Coreanos. Todas estas situações fizeram com que de facto os investimentos estejam, 

neste momento, a ser suportados quase que exclusivamente pelas Autarquias .A Câmara 

Municipal paga mensalmente à Simarsul e está praticamente a financiar os investimentos 

que estão a ser feitos. 

Daí a Simarsul ter feito sentir junto das Autarquias que é necessário cumprir os 

calendários, mais é preciso procurar antecipar pagamentos, no sentido de que as facturas 

que podiam ser pagas até 60 dias começassem a ser pagas em 30 dias, para evitar ir à 

Banca Comercial buscar dinheiro para, a curto prazo, garantir os compromissos. De facto 

as obras estão a correr a bom ritmo, e os pagamentos que a Câmara está a realizar 

acabam por ser investimento. 

Refere que a adjudicação da obra da ETAR da Lagoinha, se  cifrou em 3.634.000,00 

euros. A Câmara isoladamente não tinha condições financeiras para suportar custos de 

obras tão elevados. Por este motivo entrou para a referida empresa. 

Apesar de na estrutura ser despesa corrente, trata-se de investimento. Justifica-se o 

reforço da rubrica para que a Simarsul consiga cumprir com a calendarização das obras 

que se propõe executar para que até final de 2007, o mais tardar meados de 2008, a 

Península de Setúbal consiga ter concluída a cobertura integral na rede de saneamento e 

de tratamento de efluentes. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere-se à relação entre despesas correntes e 

despesas de capital ou investimento. 
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Num Município ideal, no futuro vão predominar as despesas correntes, porque um 

Município que resolva os problemas prementes de toda a população deixa de ter grandes 

despesas de investimento, porque a despesa de investimento multiplica depois nos anos 

subsequentes despesas correntes. 

Em relação às horas extraordinárias refere que o ideal seria cada serviço pagar as 

horas extraordinárias que solicita a outro serviço dentro da Câmara, mas este sistema não 

está montado. O que interessa é verificar se no cômputo geral e no final do ano  se verifica 

se foram ou não reduzidas as horas extraordinárias na Câmara Municipal. 

Tal como o Sr. Vereador José Charneira se referiu às obras em curso, também tem 

a mencionar que a empreitada de infra-estruturas no Bairro da Quinta das Flores está a 

correr a um bom ritmo. Por uma questão de gestão foram reprogramados os pagamentos. 

É uma obra estruturante. 

Em relação aos outros trabalhos especializados da DAAR, os 210.000 euros 

referem-se a pagamento à Amarsul. 

Em relação ao RECRIA, por uma questão de gestão foi feita a movimentação das 

verbas, uma vez que se desconhece quando é que este projecto vai avançar. Está, neste 

momento, dependente da Secretaria de Estado da Habitação para poder avançar. Não faz 

sentido estar a reservar verbas quando se desconhece o prazo temporal para a 

continuidade do projecto.  

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que percebe as questões aduzidas 

pela Sr.ª Vice-Presidente e pelos Srs. Vereadores. De qualquer forma há duas obras 

importantes que estavam inicialmente apontadas para avançar num determinado período e 

que vão ser adiadas. 

Conhece muito bem a questão do C.M. 1038 de Águas de Moura e Fernando Pó, 

assim como sabe que é necessária a realização do trabalho da Simarsul e da Amarsul, 

mas há uma situação real e que é o facto de se deixarem de fazer duas obras que 

estavam efectivamente agendadas e estruturadas e passa-se para um vazio, ou seja, o 

valor de 1.900.000 euros é transitado para despesas de saúde, e como a Sr.ª Vice-

Presidente acaba de alertar talvez seja necessário fazer mais uma alteração orçamental 

para reforço desta rubrica. A verba inicialmente prevista de encargos com saúde (ADSE) 

já duplicou. 

Fazer política implica exactamente tomar decisões e fazer opções como a maioria do 

Executivo que gere a Câmara tem de fazer. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que a questão da ADSE é completamente 

imprevisível porque não se sabe se os trabalhadores vão estar mais doentes ou menos 

doentes no ano seguinte. O Município de Palmela é uma entidade de bem e como tal tem 

de honrar os seus compromissos.  
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A Sr.ª Vice-Presidente refere que as duas obras a que o Sr. Vereador José Carlos 

de Sousa se referiu são reprogramadas em termos financeiros, mas não vão deixar de ser 

realizadas. Não deixar o dinheiro estagnado significa fazer uma boa gestão. 

 

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. 

 

III – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

III.I – DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

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

 

1 - Subsídios: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DAC/19-2006: 

ASSUNTO: Workshop de Dança e Movimento: 

REQUERENTE: Sociedade Filarmónica Humanitária: 

 

«Foi apresentada pela Sociedade Filarmónica Humanitária uma candidatura a 

Apoios Pontuais, no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, para a 

realização de um Workshop de Dança e Movimento. 

 Esta iniciativa realizou-se nos dias 15, 16 e 17 de Setembro do corrente ano e 

contou com a participação de um quadro técnico de qualidade, envolvendo alguns 

professores do Concelho. 

 Considerando que este evento é um importante contributo para o desenvolvimento 

da Dança no concelho de Palmela e para a diversidade de ofertas culturais proporcionadas 

pelas associações locais, 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 subsídio no valor de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros), à Sociedade 

Filarmónica Humanitária como comparticipação municipal à realização do Workshop de 

Dança e Movimento.» 

 

 Sobre esta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa coloca duas questões: 
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1. O que se entende por um “quadro técnico de qualidade” conforme vem referido 

na proposta? 

2. Com quantos participantes conta o workshop? 

 A Sr.ª Vice-Presidente refere que um quadro técnico de qualidade é constituído por 

técnicos especializados da área, como sejam, professores de música, maestros e técnicos 

da área da música e dança. Vai contar com a participação de nomes reconhecidos nesta 

área. 

 A Sr.ª Vice-Presidente dá a palavra ao Director do Departamento de Cultura e 

Desporto para que esclareça o que tiver por conveniente para melhor elucidação da 

proposta, o que foi feito. 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que um quadro técnico de qualidade, 

segundo a explicação que o Dr. Luís Guerreiro efectuou não se compadece com 750,00 

euros. Está perfeitamente de acordo que seja uma comparticipação, mas um quadro 

técnico de qualidade, pelo período de três dias, com uma comparticipação de 750,00 

euros parece-lhe  incongruente. 

 A Sr.ª Vice-Presidente esclarece que se trata de uma comparticipação municipal 

para ajudar a colectividade, é um contributo e não se destina ao pagamento do 

espectáculo em si. 

        

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 2/DCD-DAC/19-2006: 

ASSUNTO: Marchas Populares 2006: 

REQUERENTES: Sociedade Filarmónica Humanitária e Sociedade Filarmónica 

Palmelense “Loureiros”: 

 

 «Decorreu no passado mês de Junho, a apresentação das Marchas Populares do 

Concelho de Palmela. Esta iniciativa, que se realizou em Palmela, foi organizada pela 

Câmara Municipal em colaboração com o Movimento Associativo. 

 Participaram cerca de 250 marchantes e 80 músicos em representação de seis 

marchas, numa iniciativa que durou cerca de 4 horas. 

 Face à duração da iniciativa e ao esforço físico que a mesma implica, desfile com 

arcos e posterior marcação, tem a Câmara Municipal de Palmela garantido todos os anos 

um lanche no final da iniciativa, criando assim também, um momento de convívio entre os 

participantes. 

 Como em anos anteriores esse apoio tem sido prestado pelas colectividades da Vila 

de Palmela, que participam na iniciativa, Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros” e 



Acta nº. 19/2006 

Reunião de 27 de Setembro de 2006 

 18 

Sociedade Filarmónica Humanitária, assumindo o Município o pagamento das despesas, 

após verificação das quantidades fornecidas. 

Efectuado o apuramento dos lanches fornecidos, 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 global de € 1.330 (mil trezentos e 

trinta euros) às entidades responsáveis pela organização dos lanches de apoio às 

Marchas Populares, sendo este valor distribuído da seguinte forma: 

- Sociedade Filarmónica Humanitária      € 680 

- Sociedade Filarmónica Palmelense “ Loureiros”    € 650.» 

 

Em relação a esta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto ressalta uma expressão da proposta que o deixou 

fortemente agradado: “(...) assumir o Município o pagamento das despesas após 

verificação da quantidades fornecidas (...)”. 

Esta situação revela já algum cuidado na verificação dos gastos e talvez tenham sido 

frutíferas as constantes críticas dos Vereadores do P.S. acerca da necessidade de haver 

um controle apertadíssimo e pela demonstração de um certo cuidado que se deve ter em 

relação a algumas conclusões apontadas no relatório do Tribunal de Contas que refere ser 

necessário verificar a aplicação dos subsídios. 

Os Vereadores Socialistas congratulam-se por este facto. 

A Sr.ª Vice-Presidente refere que as pessoas e os serviços estão em constante 

aprendizagem e aperfeiçoamento dos métodos e formas de trabalho. É importante e válido 

aprender com a inspecção do Tribunal de Contas. 

Tendo em conta a legislação e a experiência todos os intervenientes estão a ser 

mais rigorosos. 

 

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

minuta. 

 

2 – Tarifa: 

 

PROPOSTA N.º. 3/DCD-DAC/19-2006: 

ASSUNTO: Tarifa para espectáculo da Companhia Portuguesa de Bailado 

Contemporâneo: 

 

 «No âmbito da programação cultural no Concelho de Palmela irá o Cine-Teatro São 

João acolher um espectáculo da Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, no 
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qual serão apresentadas três coreografias que prestam homenagem ao compositor 

português Fernando Lopes-Graça, cujo centenário de nascimento se comemora no 

corrente ano.  

 Por forma a comparticipar as despesas com este acolhimento e ao abrigo da alínea 

j), do Art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, e de acordo com o Parágrafo Segundo do Artigo 1.º da Tabela 

Municipal de Tarifas, Preços, Reembolsos e Compensações, propõe-se a aplicação de 

uma tarifa de 3 € (três euros) com IVA incluído à taxa de 5%.» 

 

 Sobre esta proposta interveio o Sr. Vereador José Carlos de Sousa que refere que 

a proposta é omissa quanto à data de realização do espectáculo e seria válida esta 

especificação. 

 A Sr.ª Vice-Presidente informa que o espectáculo terá lugar no dia 20 de Outubro. 

 

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

minuta. 

 

III.II – DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

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

 

1 – Palmela Desporto, E.M.: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DD/19-2006: 

ASSUNTO: Nomeação do Fiscal Único e do Conselho Geral da Palmela 

Desporto, E.M.: 

 

 «Na sequência do acto eleitoral para os órgãos das autarquias locais realizado em 

2005, a Câmara Municipal de Palmela nomeou o Conselho de Administração da Palmela 

Desporto, E.M., na reunião realizada em 11 de Janeiro de 2006.  

Para além deste órgão, fazem ainda parte da empresa municipal o Fiscal Único e o 

Conselho Geral, cujos membros não foram ainda nomeados no presente mandato 

autárquico, mantendo-se em funções os nomeados em 2002. 

Durante o primeiro semestre deste ano foram realizadas as diligências com vista à 

escolha dos cinco membros que compõem o Conselho Geral, tendo-se adoptado uma 

metodologia de discussão e participação conjunta entre a autarquia, a empresa municipal 

e os utilizadores individuais e colectivos dos equipamentos desportivos geridos pela 
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Palmela Desporto, EM. Relativamente ao Fiscal Único, o Conselho de Administração da 

empresa municipal propôs a continuação do que está em funções no presente e que tem 

assegurado esta função desde o início da Palmela Desporto. 

Deste modo, estão reunidas as condições para que a Câmara Municipal delibere 

nomear o Fiscal Único e os membros para o Conselho Geral da Palmela Desporto, E.M., 

pelo que se propõe a aprovação da nomeação das seguintes pessoas para estes órgãos: 

Fiscal Único: Lino António Gonçalves Correia - Revisor Oficial de Contas n.º 623. 

Conselho Geral: 

a) Representante dos funcionários da Palmela Desporto, EM – Paulo Manuel da Claudina 

Costa; 

b) Representante da Câmara Municipal de Palmela – Eduardo Borges Pereira; 

c) Representante dos utentes individuais – José Manuel Rosa Pires Gravanita; 

d) Representante do associativismo – Clube Desportivo Pinhalnovense – Manuel Gomes 

Rita; 

e) Representante de outras entidades – Centro de Ocupação Infantil – Maria João do 

Vale.» 

 

 Relativamente à proposta antes transcrita intervieram: 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que, mais uma vez, os Vereadores 

Socialistas reiteram a sua dificuldade de relacionamento estrutural com a Palmela 

Desporto, Empresa Municipal. 

 Lendo a proposta ficam com algumas dúvidas na relação que existe entre aquilo 

que é estabelecido para a constituição do Conselho Geral no seu artigo 15.º, da Lei 58/98, 

de 18.08 e aquilo que são o Regimento e os Estatutos da Palmela Desporto. 

Crê que o Regimento e os Estatutos da Palmela Desporto terão sido homologados 

notarialmente, mas o facto é que estes documentos contradizem claramente aquilo que é 

o disposto na lei. 

A Lei no seu artigo 15.º refere que o Conselho Geral é constituído por 

representantes do Município, da Associação de Municípios da Região Administrativa (se 

fosse na Madeira ou nos Açores), de entidades e organizações directamente relacionadas 

com a actividade desenvolvida pela empresa e por representantes dos utentes nos termos 

previstos estatutariamente. 

 Refere que o art.º 15.º, n.º 1, estipula como funciona e é organizado o Conselho 

Geral e os Estatutos da Palmela Desporto apontam para uma composição diferente. 

Questiona sobre se não houve impedimento notarial para se poder proceder deste modo. 

Com uma Lei em vigor não se pode ter um Regimento que vá contra.  

Não podem votar a proposta da forma como ela vem expressa. 
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 A Sr.ª Vice-Presidente refere que da leitura do art.º 15.º retém que a legislação se 

aplica a empresas públicas várias e quando se refere a Associação de Municípios é para 

os casos em que se tratam de empresas inter-municipais e, por esse motivo, contempla  

as Associações de Municípios e as Regiões Administrativas, consoante o caso que se 

trate. Refere a legislação “(...) organizações directamente relacionadas com a actividade 

desenvolvida pela empresa ou por representantes dos utentes nos termos previstos 

estatutariamente (...)”. 

Não há nenhuma discrepância relacionada com a lei e com a composição do 

Conselho Geral que é proposto. A natureza das empresas é que pode ser municipal ou 

inter-municipal e, portanto, há esta diferenciação na lei. A composição é referida num 

artigo único e este é genérico para as várias empresas. 

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

Cultura e Desporto para que explicite o que tiver por conveniente para melhor elucidação 

da proposta em discussão, o que este fez. 

 A Sr.ª Vice-Presidente refere que se recorda que na altura da formação da empresa 

se optou pelo maior alargamento possível desta composição. 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que o artigo 15.º refere cinco 

elementos, no capítulo II, e só o capítulo III das empresas de capitais públicos e empresas 

de capitais maioritariamente públicos é que é outra alínea. A sua leitura é de que a 

composição proposta está incorrecta. De qualquer modo se o Dr. Luís Guerreiro refere 

que houve um registo notarial dos estatutos, houve um notário que validou estas 

circunstâncias substituindo a Associação Nacional de Municípios pelos funcionários da 

empresa que, por acaso, na proposta surge em primeiro lugar. Não é nada contra os 

funcionários da empresa pertencerem ao Conselho Geral, a sua grande questão são as 

repercussões jurídicas que poderão existir com a composição feita da forma como está. 

O Executivo já aprovou em tempos uma proposta desta natureza e está a fazê-lo de 

novo, é obviamente uma responsabilidade do Executivo. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que o Fiscal Único existente desde o 

início da Palmela Desporto, apresentou uma relação de difícil acesso a documentos. No 

relatório e parecer deste é mencionado que “não teve acesso às reconciliações bancárias 

que devem ser executadas com base regular e periódica, de acordo com os bons 

princípios do controle interno”. Parece-lhe que há uma relação, não sabe se difícil, mas 

pelo menos distante entre o Fiscal Único e a Administração da Palmela Desporto. 

 A Sr.ª Vice-Presidente refere que a questão da composição do Conselho Geral está 

esclarecida: pediram-se pareceres e os estatutos estão aprovados. 
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Relativamente ao parecer do Fiscal Único já foi explicado, em reunião de Câmara, 

que o mesmo teve acesso à documentação e não se pode fazer a leitura de que não teve 

acesso.  

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que, face à avaliação dos estatutos no 

notário e face à idoneidade das pessoas que compõem o Conselho Geral só pode votar a 

favor desta proposta. 

 

 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.  

 

 2 – Subsídios: 

 

 PROPOSTA N.º 2/DCD-DD/19-2006: 

 ASSUNTO: No âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo 

para a época 2006/2007: 

 REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

«A Câmara Municipal de Palmela, no quadro da sua política desportiva, tem 

proporcionado ao movimento associativo um conjunto de apoios que garantem a sua 

actividade regular, a prestação de serviços à população, particularmente ao nível da 

formação dos jovens, e a afirmação do concelho, com a participação em competições de 

âmbito supra-concelhio. 

Fruto destes investimentos e parcerias, o número de praticantes desportivos 

federados e não federados tem vindo a aumentar, rentabilizando a rede de equipamentos 

desportivos, e usufruindo-se, de forma crescente, das ricas condições naturais do 

concelho. 

Os clubes desportivos, colectividades e associações com actividade desportiva, 

apresentaram as suas candidaturas para a época desportiva de 2006/2007, para a 

concretização dos seus planos de actividade, que compreendem também a realização de 

obras nos seus equipamentos e sedes sociais e a aquisição de equipamento diverso.  

 Com base na apreciação técnica da documentação entregue, 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 das comparticipações financeiras constantes da 
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tabela a seguir apresentada, cujo valor total ascende a € 110.950,00 (cento e dez mil 

novecentos e cinquenta euros):  

Associação 
actividades transportes obras equipamento 

total 

Associação de Cultura e 

Desporto de Poceirão  
   500         500 

Botafogo Futebol Clube 6.000 1.500 3.000  10.500 

Clube Desportivo e Recr. do 

Padre Nabeto 
   500  2.400    2.900 

Clube Portais da Arrábida   8.000    8.000 

Clube Todo-o-Terreno de 

Pinhal Novo 
   1.500   1.500 

Forninho Futebol  Clube 3.000 1.000 3.000 1.500   8.500 

Grupo Desportivo da Lagoa 

da Palha 
3.000 1.000 3.000    7.000 

Grupo Desportivo da Volta 

da Pedra 
   800         800 

Grupo Desportivo das 

Lagameças 
9.000 3.000 3.000  15.000 

Grupo Desportivo de Rio 

Frio 
17.000 1.000 10.000   28.000 

Grupo Desportivo e Cultural 

Ídolos da Baixa 
   500         500 

Grupo Desportivo e Recr. 

Leões de Cajados 
   500  1.500 1.000   3.000 

Grupo Desportivo Estrelas 

de Algeruz 
   500  5.000    5.500 

Grupo Desportivo Valdera 3.000 1.000     500   4.500 

Núcleo de Árbitros de 

Futebol de Pinhal Novo 
   250         250 

Núcleo de Palmela da 

Associação de Atletismo 

“Lebres do Sado” 

2.500 2.000     500   5.000 

Palmelense Futebol Clube    4.000   4.000 

Quintajense Futebol Clube  3.000  2.000   5.000 

União Desportiva da 

Palhota 
   500         500 

Total 47.550 13.500 38.900 11.000 110.950.» 
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 Sobre esta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto intervém em representação dos Srs. Vereadores 

do P.S.. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que tem sempre muita dificuldade em 

analisar este tipo de propostas e procura sempre encontrar os critérios que presidiram à 

atribuição destes subsídios. Normalmente vão consultar as propostas dos anos anteriores 

e, por vezes, contactam mesmo com algumas das entidades. 

 Enuncia vários exemplos: 

  Repara que o Grupo Desportivo da Volta da Pedra que normalmente para 

actividade recebe 1.000 euros desta vez recebe 800 euros. É do seu conhecimento que 

este Grupo Desportivo apresentou a situação de um uma viatura que está avariada, mas 

para equipamento este Grupo não é contemplado com nada. Num certo paralelismo 

constata que o Clube Todo-o-Terreno de Pinhal Novo só para equipamentos recebe 1.500 

euros. Qual é o critério que faz com que a viatura do Grupo Desportivo da Volta da Pedra 

não esteja contemplada e o Clube de Todo-o-Terreno de Pinhal Novo receba 1.500 euros 

para equipamento?  

  O Grupo Desportivo da Lagoa da Palha recebe no total 7.000 euros em subsídios, 

sendo 3.000 euros para a actividade, 1.000 euros para transportes e 3.000 euros para 

obras. Ora os 1.000 euros para transportes significam no total um apoio à actividade de 

4.000 euros. Tanto quanto lhe é dado saber o Grupo Desportivo da Lagoa da Palha estava 

quase que inactivo e agora vem ser contemplado com 7.000 euros. Porque razão? 

  O Grupo Desportivo de Rio Frio é o “leão” na tabela constante na proposta. É 

contemplado com 28.000 euros de subsídios, sendo que 17.000 euros são para 

actividade, 10.000 euros são para obras e 1.000 euros são para transportes. Gostava de 

ser esclarecido sobre se as instalações deste Grupo Desportivo pertencem ao mesmo, 

porque se não pertencerem a Câmara Municipal está a dar subsídios como se diz na gíria 

“para fazer filhos em mulher alheia”. 

 Recorda que há outras Herdades que têm também Grupos Desportivos como é o 

caso da Herdade do Zambujal, mas que possivelmente não se candidatou.  

 O Grupo Desportivo de Rio Frio abarca uma população que era maioritariamente 

afecta a uma determinada exploração económica dum espaço que continua a ser privado 

e que até já mudou de proprietários. 

  O Grupo Desportivo e Cultural Ídolos da Baixa surge com uma verba pequena de 

500 euros para actividade. De todo o modo, parece-lhe que a actividade do mesmo é 

muito diminuta: tem os passeios pedestres e alguns convívios. Com a mesma dotação 

aparece o Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz que tem uma actividade 

extraordinariamente grande. Quais foram os critérios para estas dotações? 
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  O “Palmelense”, o “Quintajense” e o “Pinhalnovense” surgem sem nada para 

actividade. Poderá dizer-se estão abrangidos por Protocolos exteriores a esta proposta. 

De qualquer modo recorda que, no ano passado, só o “Quintajense” foi contemplado com 

24.000 euros para actividade. Porquê? 

 De facto não consegue perceber qual o critério ou critérios que estão subjacentes a 

esta proposta. Gostava de ser devidamente esclarecido, porque dependente das 

explicações vai depender a orientação de voto dos Vereadores do P.S.. 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que julga que a atribuição destes têm por 

base os planos de actividades apresentados. 

 Estranha a verba diminuta proposta para o Grupo Desportivo da Volta da Pedra, 

dado que este tem uma actividade reconhecida por todos, inclusivamente em termos de 

projecção e representatividade do concelho de Palmela ao mais alto nível; em deslocações 

nacionais e internacionais. Gostaria de ser esclarecido.  

 Em relação ao “Pinhalnovense”, “Palmelense” e “Quintajense” a Sr.ª Vice-

Presidente presta os seguintes esclarecimentos: 

- Na última reunião trouxe uma proposta de adiantamento de verbas para o 

“Pinhalnovense” e “Palmelense”, tendo em conta os contratos-programa que 

estão a ser ultimados.  

- O relacionamento com estes três Clubes faz-se pela aprovação dos 

contratos-programa. 

- Os contratos-programa têm subjacente a diversidade desportiva e o 

envolvimento de muitas pessoas nas práticas desportivas. O montante 

financeiro envolvido, quer para obras, quer para actividade merecem a 

celebração de contratos-programa. 

- Estes contratos-programa são mais benéficos para os Clubes do que para a 

Câmara Municipal, porque estes ficam com a certeza do quantitativo que vão 

receber durante dois anos. A Autarquia considera importante que os Clubes 

possam desenvolver a sua actividade com segurança. 

A Sr.ª Vice-Presidente explicita ainda que: 

- Os critérios para atribuição dos subsídios constam do Regulamento 

Municipal de Apoio ao Associativismo. 

- Além de não ser possível, considera que também não é justo prestar apoios 

iguais todos os anos. A  Câmara Municipal considera que o mais correcto é: 

todos os anos seleccionar três ou quatro grandes obras e apoiá-las 

financeiramente. Nalguns anos serão uns Clubes beneficiados, noutros anos 

serão outros. 
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- O facto de o Grupo Desportivo de Rio Frio, este ano, ser contemplado com 

elevado valor para obras poderá significar que para o ano tal não venha a 

acontecer, tal dependerá do custo estimado da obra. Com os processos 

presentes é possível apreciar caso a caso. 

- Relativamente a “Rio Frio” tem ainda a referir que se trata de uma 

colectividade com elevado valor patrimonial e não se pode deixar degradar a 

mesma; tanto pelo valor patrimonial como pela falta que a mesma faz às 

pessoas que moram na Herdade. O pedido feito pelo Grupo Desportivo de 

Rio Frio é muito superior ao que está a ser proposto, embora seja 

reconhecido por todos que estes precisam mesmo de uma remodelação. 

- O Grupo Desportivo da Lagoa da Palha tem estado inactivo, mas agora 

apresenta um proposta de trabalho que justifica o apoio. A Câmara considera 

importante dinamizar a actividade e aproveitar as instalações existentes. 

- Relativamente ao Grupo Desportivo da Volta da Pedra recorda-se que, em 

tempos, já foi dado apoio para uma viatura. A Câmara Municipal cedeu o 

terreno e deu apoio para as instalações. Não se pode estar todos os anos 

dedicado a uma mesma instituição; é preciso diversificar de forma a 

qualificar a actividade tendo em conta que as verbas são poucas. 

 Em seguida, a Sr.ª Vice-Presidente dá a palavra ao Director do Departamento de 

Cultura e Desporto para prestar os necessários esclarecimentos à proposta em apreço e 

nomeadamente às questões levantadas pelos Srs. Vereadores, o que este fez. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que as explicações tornaram mais claros 

alguns aspectos. Cada vez é mais premente e há cada vez maior necessidade de, à 

posteriori, efectuar a verificação das verbas atribuídas. 

 Refere que primeiramente foi distribuída uma proposta para apreciação que depois 

veio a ser substituída pela actual. 

 Ressalta que, na anterior proposta,  relativamente ao Grupo Desportivo de Rio Frio, 

surgia com 3.000 euros para obras e 9.000 euros para actividade e, nesta proposta, surge 

com 10.000 euros para obras, o que significa que deve ter havido uma má programação 

na primeira proposta, uma vez que a verba nesta rubrica foi superior ao triplo da 

inicialmente prevista ou houve algum erro. De qualquer forma é uma tranche 

demasiadamente avultada se comparada com os demais. 

 Continua sem saber se efectivamente houve cedência ou doação da sede do Clube 

e se o terreno foi doado ou não. 

 Sugere que a piscina de “Rio Frio” talvez pudesse ser utilizada para o projecto 

“Aprender a Nadar”. 
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 Menciona que os Vereadores do P.S. não têm nada contra o Grupo Desportivo de 

Rio Frio ou a população, mas a proposta refere um valor abismal que os faz pensar. 

 A Sr.ª Vice-Presidente refere que as obras na colectividade de “Rio Frio” são 

efectivamente necessárias e prendem-se mesmo com razões de segurança das 

instalações.  

 Relativamente à piscina, há uma verba proposta para abertura ao público de forma a 

garantir condições de segurança a todas as pessoas que utilizam este equipamento. 

 Realça que a Câmara Municipal de Palmela foi pioneira, a nível do País, no que 

respeita à aprovação e implementação do Regulamento de Apoio ao Movimento 

Associativo.  

 Sugere a realização de uma reunião com os Srs. Vereadores para explicação e 

apreciação deste documento em detalhe.   

 

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

minuta. 

 

 3 – Protocolo de Cooperação: 

 

 SAÍDA DA REUNIÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

 Nesta altura, ausentou-se da reunião o Sr. Vereador Octávio Machado. 

 

PROPOSTA N.º 3/DCD-DD/19-2006: 

A CELEBRAR COM: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Palmela: 

ASSUNTO: Programa de Desenvolvimento do Judo e “+60” Programa 

Municipal de Actividade Física: 

 

«A Câmara Municipal de Palmela mantém em funcionamento regular, desde 1994, o 

Programa de Desenvolvimento do Judo e, desde 1996, o “+60” Programa Municipal de 

Actividade Física. 

Para a realização das actividades de ambos os Programas na Vila de Palmela, tem-

se recorrido à utilização de vários espaços. Entretanto, devido a várias vicissitudes 

relacionadas com a realização das actividades destes Programas, foi necessário encontrar 

um novo espaço que desse resposta às necessidades dos seus utentes. 

O Ginásio da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela é um 

espaço polivalente que, pontualmente, tem dado resposta a várias necessidades de 

natureza desportiva, cultural e recreativa estando, todavia, na maior parte do tempo, sem 
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ocupação. Deste modo, reunidas as vontades de ambas as partes, foi possível acordar-se 

a utilização deste Ginásio por um período regular aproximado de 14 horas por semana, a 

qual teve o seu início no passado mês de Janeiro. Acresce que, devido a esta iniciativa, a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela passou a usufruir de uma 

Secção de Judo estando, para o efeito, filiada na Associação Distrital de Judo de Setúbal. 

Relativamente ao “+60”, os três grupos da Vila de Palmela iniciaram esta semana as 

actividades regulares. Actualmente estes grupos integram 105 participantes que 

beneficiam das actividades de Dança, Ginástica e Natação. 

Neste sentido, propõe-se, 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, com a Lei n.º 30/2004, de 21 de Julho e com o Decreto-Lei n.º 

432/91, de 06 de Novembro: 

1. A aprovação do Protocolo de Cooperação a estabelecer entre a Câmara 

Municipal de Palmela e a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Palmela. 

2. Que sejam concedidos poderes à Senhora Presidente da Câmara Municipal 

para proceder à outorga deste documento.» 

 

Nesta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa questiona sobre se é legalmente possível 

que os Vereadores enquanto Presidentes das Associações assinem os Protocolos? Como 

exemplo, refere o caso do Sr. Vereador Octávio Machado que também detém a função de 

Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela. 

A Sr.ª Vice-Presidente responde que não há impedimento legal em que assine o 

Protocolo. Esclarece que o Sr. Vereador Octávio Machado não pode votar a proposta em 

apreço.  

 

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

minuta. 

 

ENTRADA NA REUNIÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

Nesta altura, a reunião voltou a ser participada pelo Sr. Vereador Octávio Machado. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

IV.I – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

 

Pela Sr.ª Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 
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Subsídios: 

 

PROPOSTA N.º 1/DEIS-DE/19-2006: 

ASSUNTO: Programa de Alimentação Escolar – refeitórios escolares e 

fornecimento de refeições em espaço escolar (ano lectivo 2006/2007) – 1.º período 

escolar: 

REQUERENTES: Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela e Agrupamento 

de Escolas José Maria dos Santos: 

 

 «A Câmara Municipal, no âmbito da acção social escolar, desenvolve o Programa de 

Alimentação Escolar destinado às crianças da educação pré-escolar e alunos do 1º ciclo 

da rede pública, nas vertentes refeitórios escolares e fornecimento de refeições em 

espaços escolares, 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 dos 

estabelecimentos de educação e ensino 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 estabelecido pela legislação em vigor (valor de venda das refeições aos 

alunos). 

 Sobre este diferencial, e no âmbito da candidatura ao financiamento do Programa 

de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1º Ciclo do 

Ensino Básico, o Ministério da Educação presta apoio financeiro à autarquia através duma 

comparticipação no valor de 0,58€ diário/por aluno não carenciado. 

 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 € 83.168,00 (oitenta e três mil cento e 

sessenta e oito euros), os quais se destinam a custear as refeições (nº médio diário) dos 

alunos inseridos nos estabelecimentos de educação e ensino e modalidades abaixo 

indicados: 

1) Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela - € 59.720 (cinquenta e nove mil 

setecentos e vinte euros): 

. Fornecimento de almoço em espaço escolar: 
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Escola EB1 e CAIC de Algeruz-Lau - € 4.183,74 – correspondente ao fornecimento de 45 

refeições diárias, e referente aos meses de Setembro (2.ª quinzena), Outubro, Novembro 

e Dezembro (1.ª quinzena) 

Escola EB1/JI do Bairro Alentejano - € 4.154,70 - correspondente ao fornecimento de 35 

refeições diárias, e referente aos meses de Setembro (2.ª quinzena), Outubro, Novembro 

e Dezembro (1.ª quinzena). 

. Refeitórios Escolares: 

Escola EB1/JI de Aires - € 18.664,80 - correspondente ao fornecimento de 232 refeições 

diárias, e referente aos meses de Setembro (2.ª quinzena), Outubro, Novembro e 

Dezembro (1.ª quinzena) 

Escola EB1 de Olhos de Água 1 - € 1.761,48 - correspondente ao fornecimento de 33 

refeições diárias, e referente aos meses de Setembro (2.ª quinzena), Outubro, Novembro 

e Dezembro (1.ª quinzena) 

Escola EB1 de Olhos de Água 2 - € 5.018,58 - correspondente ao fornecimento de 34 

refeições diárias, e referente aos meses de Setembro (2.ª quinzena), Outubro, Novembro 

e Dezembro (1.ª quinzena) 

Escola EB1/JI de Palmela - € 7.417,08 - correspondente ao fornecimento de 117 refeições 

diárias, e referente aos meses de Setembro (2.ª quinzena), Outubro, Novembro e 

Dezembro (1.ª quinzena) 

EB1/JI de Quinta do Anjo - € 18.519,60 - correspondente ao fornecimento de 230 refeições 

diárias, e referente aos meses de Setembro (2.ª quinzena), Outubro, Novembro e 

Dezembro (1.ª quinzena). 

2) Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos - € 23.448,00 (vinte e três mil 

quatrocentos e quarenta e oito euros): 

. Refeitórios Escolares:  

Escola EB1/JI de Pinhal Novo - € 2.948,88 - correspondente ao fornecimento de 109 

refeições diárias, e referente aos meses de Setembro (2.ª quinzena), Outubro, Novembro 

e Dezembro (1.ª quinzena) 

Escola EB1 de Pinhal Novo 2 - € 2.426,76 - correspondente ao fornecimento de 81 

refeições diárias, e referente aos meses de Setembro (2.ª quinzena), Outubro, Novembro 

e Dezembro (.1ª quinzena) 

Escola EB1/JI de Pinhal Novo 2 – € 18.072,12 - correspondente ao fornecimento de 200 

refeições diárias, e referente aos meses de Setembro (2.ª quinzena), Outubro, Novembro 

e Dezembro (1.ª quinzena).» 

 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto chama a atenção para o facto de ter sido anexado 

indevidamente à proposta uma licença para o lançamento de artefactos pirotécnicos.  
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 A Sr.ª Vice-Presidente refere que se tratou de um lapso dos serviços, pelo qual 

pede as necessárias desculpas. 

 

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

minuta. 

 

IV.II – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

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

 

Subsídios: 

 

PROPOSTA N.º 1/DEIS-DIS/19-2006: 

ASSUNTO: Apoio ao Cidadão com Deficiência: 

REQUERENTES: APD – Associação Portuguesa de Deficientes – Delegação 

Distrital de Setúbal, APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 

Cidadão Deficiente Mental de Setúbal  e CERCIMB – Cooperativa para a Educação e 

Reabilitação das Crianças Inadaptadas da Moita e Barreiro, CRL: 

 

 «A Câmara Municipal de Palmela tem prosseguido uma política social assente em 

estratégias preventivas, sendo uma das principais prioridades a criação de respostas 

promotoras de inclusão social, para os grupos vulneráveis do concelho, como é o caso das 

pessoas portadoras de deficiência. 

Esta intervenção é resultado do desenvolvimento de acções específicas e da 

colaboração em parcerias para a realização de projectos na área da deficiência, com as 

quais se pretende contribuir para a efectivação da igualdade de direitos das pessoas com 

deficiência, com vista à melhoria da sua qualidade de vida e à plena participação na 

sociedade.  

Têm ainda sido concedidos diversos apoios logísticos e financeiros às Instituições 

que têm por missão o acolhimento e apoio a esta população, e que dão assim resposta 

aos nossos munícipes, sediadas nos concelhos limítrofes de Palmela, a saber: a APD – 

Associação Portuguesa de Deficientes – Delegação Distrital de Setúbal; a APPACDM – 

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Setúbal; e a 

CERCIMB – Cooperativa para a Educação e Reabilitação das Crianças Inadaptadas da 

Moita e Barreiro, C.R.L.  

 Assim, propõe-se, de acordo com o disposto 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, a 
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atribuição, às Instituições acima referenciadas, de um subsídio no valor total de € 5.000,00 

(cinco mil euros), destinado a comparticipar a realização das actividades, projectos ou 

valências, previstos no seu Plano de Actividades de 2006, conforme o quadro a seguir 

discriminado: 

    Subsídios propostos para 2006:                   

 

INSTITUIÇÃO 

 

 

SUBSÍDIO 

 

APD – Delegação Distrital de 

Setúbal 

 

 

€ 750,00 

 

 

APPACDM de Setúbal 

 

HIPOTERAPIA – € 1.500,00 

CLUBE ANIMAÇÃO JOVEM – € 

2.000,00 

 

              TOTAL – € 3.500,00 

 

CERCIMB 

 

 

€ 750,00 

 

TOTAL 

 

 

 

€ 5.000,00.» 

       

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 2/DEIS-DIS/19-2006: 

ASSUNTO: Apoios vários: 

REQUERENTES: Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho 

– Infância, Idosos e Banco Alimentar: 

 

«As Instituições Particulares de Solidariedade Social enquanto estruturas cívicas de 

participação dos cidadãos na vida pública, têm constituído importantes pólos de 

desenvolvimento humano e social no concelho de Palmela, contribuindo objectivamente 

para promover a inserção social e a qualidade de vida dos indivíduos e das famílias. 

 No quadro da problemática da Infância e das Pessoas Idosas, as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social têm vindo a assumir uma relevante importância no 
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sentido de encontrar respostas sociais para munícipes dos diferentes grupos etários e à 

família na sua globalidade.  

São também as IPSS o garante de um progressivo e sustentado processo de 

desenvolvimento local, promovendo junto das populações mais vulneráveis acções de 

apoio sócio-económico, contribuindo para a melhoria das suas condições de vida. É 

também o caso do Banco Alimentar contra a Fome da Península de Setúbal que apoia 14 

(catorze) Instituições do Concelho de Palmela, que efectuam o apoio directo a 331 

(trezentas e trinta e uma) famílias carenciadas. 

Neste sentido, propõe-se, de acordo com o disposto na alínea b) 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, a 

atribuição de um subsídio no valor global de 81.750,00 € (oitenta e um mil e setecentos e 

cinquenta euros), para comparticipação nas despesas com Actividades, Transportes e 

Instalações, constantes em Plano de Actividades de cada uma das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, conforme quadro que se segue: 

 

Instituições 

 

Idosos 

Instalações 

 

  Idosos 

Actividades 

e 

Transportes 

 

 Infância 

Instalações  

 Infância  

Actividades 

e 

Transportes 

 

Centro Social Paroquial de Pinhal 

Novo 

7.500,00 € a) 1.500,00 € h)   3.000,00 € l) 

Casa do Povo de Palmela –  

Centro Social em Lagameças 

7.000,00 € b) 1.500,00 € h) 4.000,00 € k) 2.000,00 € 

 

l) 

Fundação Robert Kalley 7.500,00 € c) 750,00 € h)     

União Social Sol Crescente da 

Marateca  

2.000,00 € d) 1.500,00 € h) 5.000,00 € j) 3.500,00 € l) 

Centro Social de Quinta do Anjo 1.500,00 € e) 1.000,00 € h)     

Associação de Convívio para 

Idosos de Cabanas 

  7.000,00 € i)     

Associação de Reformados 

Pensionistas e Idosos de Pinhal 

Novo 

1.000,00 € f) 1.500,00 € h)     

Associação de Reformados 

Pensionistas e Idosos do Bairro 

Alentejano 

  1.500,00 € h)     

Associação dos Idosos de Palmela 4.500,00 € g) 1.500,00 € h)     
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Santa Casa da Misericórdia de 

Palmela 

  1.000,00 € h)     

Associação de Solidariedade 

Social de Brejos do Assa - 

Rouxinol 

    5.000,00 € j) 2.000,00 €  

Centro Social de Palmela       5.000,00 € l) 

Banco Alimentar Contra a Fome 

da Península de Setúbal 

  2.500,00 €      

a) Aquisição de cadeira elevatória, apoios para sanitários e barras de apoio para refeitório; 

b) Continuação das obras no sótão, material de desgaste para o serviço de apoio domiciliário, e 

aquisição de cadeira de rodas; 

c) Apoio para o projecto de arquitectura do novo lar; 

d) Apoio para obras de manutenção/remodelação das instalações e aquisição de 2 andarilhos e 

cadeira de rodas; 

e) Apoio para aquisição de grua eléctrica para transferir acamados do Serviço de Apoio Domiciliário; 

f) Aquisição de arca frigorífica e máquina de lavar loiça; 

g) Apoio para aquisição de equipamento para melhorar o funcionamento do centro de Dia (fritadeira, 

faca eléctrica, e material audiovisual); 

h) Apoio para o desenvolvimento das actividades e transportes com idosos; 

i) Apoio em 50% do valor do aluguer das instalações – 5.500,00 € e 1.500,00€ para o 

desenvolvimento das actividades e transportes com idosos; 

j) Apoio para a execução do projecto contra incêndios; 

k) Apoio para as obras nas instalações sanitárias da área da Infância; 

l)  Apoio para actividades, transportes e época balnear.»  

 

 

Relativamente à proposta antes mencionada intervieram: 

A Sr.ª Vice-Presidente refere que esta proposta foi presente à Comissão Executiva do 

Conselho Local de Acção Social e os critérios foram discutidos e aprovados por esta mesma 

Comissão. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto sublinha que esta proposta está explicada até à 

exaustão: cada alínea especifica a que fim se destinam os subsídios. É extremamente 

louvável. 

 

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

minuta. 

 

SAÌDA DA REUNIÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

Nesta altura, ausentou-se da reunião o Sr. Vereador José Carlos de Sousa. 
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PROPOSTA N.º 3/DEIS-DIS/19-2006: 

ASSUNTO: Apoios vários: 

REQUERENTE: Centro de Ocupação Infantil: 

 

«As Instituições Particulares de Solidariedade Social enquanto estruturas cívicas de 

participação dos cidadãos na vida pública, têm constituído importantes pólos de 

desenvolvimento humano e social no concelho de Palmela, contribuindo objectivamente 

para promover a inserção social e a qualidade de vida dos indivíduos e das famílias. 

 No quadro da problemática da Infância e das Pessoas Idosas, as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social têm vindo a assumir uma relevante importância no 

sentido de encontrar respostas sociais para munícipes dos diferentes grupos etários e à 

família na sua globalidade.  

São também as IPSS o garante de um progressivo e sustentado processo de 

desenvolvimento local, promovendo junto das populações mais vulneráveis acções de 

apoio sócio-económico, contribuindo para a melhoria das suas condições de vida.  

Neste sentido, propõe-se, de acordo com o disposto na alínea b), 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, a 

atribuição de um subsídio ao Centro de Ocupação Infantil  no valor de 750,00 € 

(setecentos e cinquenta euros), para comparticipação nas despesas com Actividades, 

Transportes, na área dos idosos.» 

 

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

minuta. 

 

ENTRADA NA REUNIÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

Nesta altura, a reunião voltou a ser participada pelo Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa. 

 

V – DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 

 

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

 

Loteamento: 
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PROPOSTA N.º 1/DGU-DL/19-2006: 

ASSUNTO: Pedido de licenciamento das obras de urbanização. Pedido de 

suspensão da tramitação da operação de loteamento (Proc.º L-3/00). 

REQUERENTE: Ribeiro e Polónia – Construções Civis, Ld.ª: 

 

«Para o local acima indicado foi aprovada, nos termos   do Decreto-Lei 448/91, de 29 

de Novembro, com a leitura introduzida pelo Decreto-Lei 334/95,  de 28 de Dezembro, 

uma operação de loteamento, conforme deliberação de 19.07.2000, concedendo-se o 

prazo de um ano para apresentação dos projectos de obras de urbanização. 

Na mesma deliberação, conforme estabelecido no Decreto-Lei 11/97, de 14 de 

Janeiro, (entretanto revogado  pelo Decreto-Lei  169/2001, de 25 de Maio com a leitura 

introduzida pelo Decreto-Lei 155/2004,  de  30  de  Junho)  e  no  que  respeita  à   

preservação  de  espécies  arbóreas  protegidas  (sobreiros), as respectivas obras de 

urbanização foram condicionadas ao prévio licenciamento da Direcção Geral dos Recursos 

Florestais (DGRF), para o abate de sobreiros. 

Sem prejuízo da interposição dos projectos de obras de urbanização, que o 

requerente apresentou a coberto do reqt.º 9127, de 18 de Dezembro de 2000, (pedido de 

licenciamento de obras de urbanização) e que mereceram apreciações globalmente 

favoráveis com algumas condições, não foi dado cumprimento à condição antes 

mencionada, relativamente  à autorização/licenciamento a conceder pela DGRF. 

 Posteriormente, através do reqt.º n.º 2064, de 27.03.2002, o requerente assumiu a 

impossibilidade na obtenção do licenciamento da DGRF e solicitou suspensão da 

tramitação da operação de loteamento. 

Dado que a legislação, aplicável ao licenciamento das operações de loteamento, não 

contempla o procedimento de suspensão solicitado no requerimento antes indicado, 

propõe-se o seu indeferimento. 

Não sendo apresentada autorização/licenciamento da DGRF, resulta que o pedido 

de licenciamento das obras de urbanização não se conforma com as condições antes 

impostas na deliberação de 19.07.2000 (licenciamento da operação de loteamento). 

Nos termos dos artºs 100 e 101, do Código do Procedimento Administrativo, revisto 

pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Junho e através do ofício n.º 2544/2006, procedeu-se a 

audiência escrita do interessado, relativamente às pretensões em causa. 

Tendo decorrido o período da audiência, sem que o requerente tenha apresentado 

qualquer exposição, ou elementos complementares, que suscitem revisão do sentido das 

decisões enunciadas, propõe-se também o indeferimento do pedido de licenciamento das 

Obras de Urbanização (reqt.º 9127/00),  conforme resulta do  n.º 2 , do art.º 22.º, do 



Acta nº. 19/2006 

Reunião de 27 de Setembro de 2006 

 37 

Decreto-Lei 448/91, de 29 de Novembro, com a leitura introduzida pelo Decreto-Lei 

334/95,  de 28 de Dezembro. 

Mais se propõe a caducidade da deliberação de 19.07.00 correspondente ao 

licenciamento da operação de loteamento, conforme determinado no  art.º 14, do Decreto-

Lei 448/91, de 29 de Novembro, com a leitura introduzida pelo Decreto-Lei 334/95,  de 28 

de Dezembro.» 

 

Relativamente esta proposta enumerada1/DGU-DL/19-2006 interveio o Sr. Vereador 

José Braz Pinto expressando a opinião dos Vereadores do P.S.: 

- Este loteamento ia implicar o derrube de sobreiros, para tal foi pedida licença aos 

Recursos Florestais que a negaram, o pedido de licença de loteamento caducou e deixou 

de ter efeito. 

- Trata-se de um procedimento correcto e fazem votos para que seja sempre assim, 

porque ainda têm dificuldade em aceitar a “ligeireza” com que foi tratado o loteamento do 

“Barroso”. 

 

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

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

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

 

PROPOSTA N.º 1/DAI/19-2006: 

ASSUNTO: Consumo Anormal de Água – Liquidação Tarifa de Saneamento: 

CONSUMIDOR: Joaquim Costa Pires: 

 

 «Através do ofício registado no passado dia 25 de Julho de 2006, é solicitado pelo 

Sr. Joaquim Costa Pires, com local de consumo sito na Rua Caçarino em Algeruz, a 

redução da  tarifa de saneamento debitada  na factura de água n.º  6001079345 relativa 

aos mês de Junho/2006, dado o valor da mesma de 61,36 €,  correspondente a 58 m3, se 

ter verificado devido a uma rotura na canalização interior.  

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

causas fortuitas e involuntárias; 

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

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



Acta nº. 19/2006 

Reunião de 27 de Setembro de 2006 

 38 

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

tratamento de águas residuais; 

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

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

rede de drenagem de águas residuais; 

 Assim e conforme estabelece a  alínea j), do n.º 1,  do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 

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

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

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

consumo de água apurada nos 12 meses posteriores à rotura e que foi de 1 m3 mensais.» 

 

Sobre esta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que somando esta proposta de consumo 

anormal de água às anteriores da mesma natureza, estima-se em água desperdiçada o 

quantitativo de 5.685 m3.  Este é um reparo que deixa ao Sr. Presidente da AGENA. 

A Sr.ª Vice-Presidente refere que este assunto já foi amplamente discutido na 

última reunião de Câmara. 

 

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. 

 

VII – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

 

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

 

PROPOSTA N.º 1/DAGF/19-2006: 

ASSUNTO: Concurso Público “Atribuição de licenças de táxi para as freguesias 

de Palmela e Pinhal Novo”: 

 

«Considerando que: 

- A Câmara Municipal procedeu, por deliberação tomada em reunião de 19/04/06, à 

abertura e nomeação do júri do concurso público limitado às entidades legalmente 

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

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

estacionamento fixo e condicionado, respectivamente, dentro dos contigentes fixados. 
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- A abertura do concurso foi devidamente publicitada, nos termos do artigo 91.º, da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, na 3.ª série do Diário da República n.º 99 de 23.05.06 e, em simultâneo, em jornal 

de circulação nacional e local, bem como por edital afixado nos lugares de estilo e nas 

sedes das Juntas de Freguesia para cuja área foi aberto o concurso. 

- Terminado o prazo de candidatura e após instrução de todas as candidaturas, o júri 

do concurso elaborou Relatório de Classificação Inicial dos Candidatos, fundamentado, de 

onde consta a lista dos candidatos excluídos e admitidos e a ordenação dos candidatos 

admitidos para efeitos de atribuição da licença, em conformidade com o disposto no artigo 

16.º, n.º 5, do “Regulamento de Actividade de Transporte de Aluguer em Veículos Ligeiros 

de Passageiros – Transporte em Táxi” do município de Palmela e artigo 11.º, do Programa 

de Concurso. 

- Estabelecem os artigos 18.º, n.º 3 e 20.º, n.º 1, do citado Regulamento e, em 

conformidade, os artigos 11.º, n.º 1 e 12.º, n.º 1, do Programa do Concurso, a 

apresentação do Relatório de Classificação Inicial, pelo júri designado, à Câmara 

Municipal e que esta, tendo-o presente, submetê-lo-á a audiência dos interessados, nos 

termos do artigo 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo. 

Ao abrigo do disposto no artigo 64.º, n.º 7, alínea d), da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, no artigo 14.º, n.º 

2, do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, na redacção actual do Decreto-Lei n.º 4/04, 

de 6 de Janeiro, e nos artigos 18.º, n.º 3 e 20.º, n.º 1.º, do “Regulamento de Actividade de 

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

município de Palmela, e do artigo 11.º e 12.º do Programa de Concurso, propõe-se à 

Câmara Municipal deliberar: 

1. Aprovar o Relatório de Classificação Inicial apresentado pelo Júri do Concurso, 

anexo à presente proposta e que se dá por integralmente reproduzido, do qual consta a 

lista dos candidatos excluídos e admitidos e a ordenação dos candidatos admitidos de 

acordo com o critério de ordenação fixado no artigo 5º do Programa do Concurso. 

2. Em cumprimento dos artigos 100.º e seguintes do C.P.A., ordenar a notificação de 

todos os candidatos para no prazo de 15 (quinze) dias se pronunciarem sobre o mesmo, 

em sede de audiência prévia.» 

 

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

minuta. 
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DIVISÃO DE FINANÇAS: 

 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAGF-DF/19-2006: 

ASSUNTO: Imposto Municipal sobre Imóveis – Taxa a aplicar em 2006: 

 

«O Imposto Municipal Sobre Imóveis, é um imposto que incide sobre o valor 

patrimonial tributário dos prédios rústicos e urbanos, constituindo receita dos municípios 

onde os bens se localizam. 

O valor patrimonial é apurado pela Direcção Geral dos Impostos de acordo com o 

Decreto-Lei  n.º 287/2003, de 12 de Novembro, que procedeu à reforma da tributação do 

património, aprovando os novos códigos do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) e do 

Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (CIMT), que vieram substituir  

em termos de impostos a Contribuição Autárquica e a SISA. 

De acordo com o art.º 112 do CIMI, compete aos municípios fixar as taxas a aplicar 

para efeitos de tributação dos prédios urbanos que variam entre: 

- Prédios urbanos: 0,4% a 0,8% 

- Prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI: 0,2% a 0,5% 

De acordo com os elementos fornecidos pela Direcção Geral de Impostos, os valores 

liquidados, desde o ano 2002 até ao presente, relativos ao concelho de Palmela, são os 

seguintes: 

 2002(CA) 2003(IMI) 

Variação 

relativa a 

2002 

2004 

Variação 

relativa a 

2003 

 

 

2005 

 Variação 

relativa a 

2003 

LIQUIDAÇÂO 7,392 

milhões de 

euros 

7,181 

milhões 

de euros 

-2,85% 

6,775 

milhões 

de euros 

-5,66% 

7,298 

milhões de 

euros 

+ 1,6% 

 

Como se pode verificar o valor da liquidação do IMI, nos anos de vigência deste 

imposto, foram inferiores ao valor liquidado no último ano de vigência da Contribuição 

Autárquica. 

Tendo em consideração que o volume da actividade municipal não é compatível com 

uma diminuição das receitas municipais; 

Tendo em consideração, que a proposta de Lei das Finanças Locais, aprovada em 

Conselho de Ministros de 27 de Julho, prevê uma redução de verbas para os municípios, 

caso a mesma seja aprovada em Assembleia da República, e que no caso concreto do 
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município de Palmela, a participação nos recursos públicos diminuirá 5% em 2007 e anos 

subsequentes. 

Assim, nos termos do n.º 1 do art.º 112, do D.L. 287/2003, de 12 de Novembro, 

proponho que seja sujeita a deliberação da Assembleia Municipal, a aprovação das 

seguintes taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis para o ano 2006, com cobrança no 

ano 2007: 

- Prédios urbanos: 0,8% 

- Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI : 0,5%.» 

  

Relativamente à proposta de Imposto Municipal sobre Imóveis – Taxa a aplicar em 

2006 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa recorda-se de, no ano passado, ter dito que 

a proposta se repetia em relação à do ano de 2004. Desta vez refere que o 2.º parágrafo 

foi trocado com o primeiro. 

Lendo as propostas de 2004, 2005 e 2006, verifica-se que os argumentos invocados 

estão sempre relacionados com os cortes que são feitos por parte do Estado em relação 

às Autarquias. 

Refere que as famílias são fortemente lesadas com o pagamento deste imposto, 

para além do imposto da “Ponte” que têm de suportar.  

O seu desafio era, por hipótese de não haver a redução de verbas para os 

Municípios por força da nova reformulação da Lei das Finanças Locais em sede de 

regimento da Assembleia da República, o Executivo comprometer-se a pelo menos baixar 

0,25% na taxa relativa ao ano de 2008. Esta não seria uma medida eleitoralista, até 

porque só em 2009 é que há novas eleições. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere o seguinte: 

- O que seria uma redução de 850.000 euros de IMI para a Câmara se 

baixasse de 0,8% para 0,7%? 

- O que seria uma redução de 425.000 euros de IMI para a Câmara se 

baixasse de 0,8% para 0,75%? 

- Quando, de acordo com o relatório do Tribunal de Contas, a Câmara 

Municipal não cobra 1.000.000 euros em fornecimento de água. 

- O orçamento da Câmara Municipal ascende a 49.000.000 de euros e a 

Autarquia anda a “regatear” junto das famílias do concelho de Palmela a 

importância de 850.000 euros que poderiam perfeitamente ser reduzidos. 

Em sua opinião é uma má visão estratégica da C.M.P.. 

- Há um dado que lhe parece falacioso e para o qual pede a necessária 

explicação. Antes de 2002 havia duas contribuições: a contribuição 
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autárquica e a sisa. Há verbas relativas à sisa que entraram nos cofres da 

Autarquia posteriormente e que teriam de ser somadas ao IMI nos anos de 

2003, 2004 e, eventualmente, em 2005. O quadro apresentado parece-lhe 

“ferido” destas indicações, porque as percentagens de avaliação relativas a 

cada ano seriam concerteza diferenciadas. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que terá de existir alguma “lisura” na 

apresentação dos dados e retoma a ideia de que é necessário optimizar a cobrança. 

Menciona que uma redução, ainda que simbólica, poderia significar um sinal positivo 

dado às famílias do concelho de Palmela e poderia, também, contribuir para a fixação 

destas.  

A Sr.ª Vice-Presidente refere que a proposta da maioria do Executivo mostra que 

há coerência em relação ao agravamento da fiscalidade. 

Seria de todo irresponsável baixar a taxa, tendo em conta as perspectivas futuras 

das receitas e os compromissos que o Município tem para com os Munícipes na realização 

dum desenvolvimento sustentável que se pretende no concelho.  

Caso aumentassem as receitas poder-se-iam diminuir as taxas. Esta é a postura da 

Câmara Municipal relativamente ao agravamento fiscal. É importante manter a coerência 

na gestão e, por isso, manter as taxas. 

Relativamente à composição da proposta, o Sr. Vereador Adilo Costa refere que, 

por mais inteligentes que os Técnicos sejam é difícil mudar o texto da proposta quando no 

País nada mudou para melhor. Neste âmbito todos devem concordar que a situação 

económica das empresas e das famílias não melhorou, antes pelo contrário. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere ainda o seguinte: 

 Não é por acaso que no próximo dia 04 de Outubro se vai realizar um Congresso 

Extraordinário da Associação Nacional de Municípios Portugueses; significa que os 

Municípios, independentemente da gestão comunista, socialista, social-democrata, 

centrista ou outras, estão com receio do que a Administração Central pretende fazer em 

relação às transferências para esses mesmos Municípios. 

 No ano passado já foi feito o raciocínio se se propusesse uma redução para 0,7% 

ou 0,75%. Uma redução para 0,7% significaria uma redução de 12%; para 0,75% 

significaria uma redução de 6%. Mas a estes dados terá sempre de se associar uma 

redução efectiva de 5%, porque em 2007 as transferecias do Orçamento de Estado  serão 

reduzidas em 5% por força da nova Lei das Finanças Locais. 

 O Município de Palmela quer fazer uma gestão honesta, coerente, no 

cumprimento do futuro para os próximos Autarcas e, para tal, é necessário fazer uma 

gestão criteriosa. 
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 Na última reunião de Câmara e para um determinado tecido habitacional (Centro 

Histórico), diminuiu-se a taxa do IMI; baixaram-se 30% na generalidade dos casos e 20% 

para os imóveis que estiverem arrendados. Neste momento, a Autarquia foi até onde lhe 

era possível. Por este facto há uma mudança a registar relativamente ao ano transacto e 

considera que houve mesmo uma certa audácia. 

 Não sabe se o valor de 1.000.000 euros, a que o Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa aludiu, relativamente à cobrança da água se cifra exactamente nesse montante, 

terá que  voltar a ler o relatório o sr vereador. 

 Em relação à optimização da cobrança refere que, neste momento, a Fazendo 

Nacional tem para cobrar 4.194.034 euros. 

 Alerta para o facto de o IMI e o IMT serem impostos diferentes. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que na Assembleia da República são 

sempre aduzidos os mesmos argumentos, e naturalmente, em termos de impostos “o povo 

é que vai sentindo”, porque também gosta de ser cumpridor e ainda que, com dificuldades 

no acesso à saúde, no acesso à educação, ainda assim, vai cumprindo. 

Sublinha que cada vez mais é necessário avançar com uma gestão criteriosa e, no 

fundo, quem paga são os contribuintes. Sãoo sempre os mesmos a pagar. Por isso, é 

necessário que também se sintam compensados em termos dos proveitos que poderão 

advir do pagamento dos impostos. 

Não pretende fazer nenhum tipo de discurso político-partidário, mas tem a realçar 

que no dia a dia das pessoas com quem contacta é possível constatar o mau estar que as 

pessoas vivem, além de que a cada dia parece que as situações estão piores. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que a Câmara Municipal reduziu a taxa do IMI no 

Centro Histórico, mas também já tem reduzido a Derrama e o IMI a empresas sediadas no 

concelho de Palmela, reduções aprovadas em reunião de Câmara e Assembleia Municipal. 

Neste momento não há condições objectivas para baixar a taxa. 

É preciso ter em atenção que a redução dos 5% relativamente às transferências do 

Governo Central ronda os 500.000 euros. É um dado assegurado e é um valor bastante 

elevado. Para além da redução de 5% são transferidas novas competências para as 

Câmaras Municipais. 

A Sr.ª Vice-Presidente refere que julga terem sido esclarecidas as questões 

levantadas pelos Srs. Vereadores. 

É de salientar que as actuais liquidações do IMI, bem como as projecções que são 

realizadas apontam para valores inferiores às obtidas ainda com o anterior imposto – 

contribuição autárquica -.  

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa questiona sobre se todos os edifícios em 

Palmela estão avaliados de acordo com o CIMI ou ainda há edifícios que não o estejam? 
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O Sr. Vereador Adilo Costa responde que 19% dos edifícios estão avaliados de 

acordo com o CIMI, cerca de 81% dos edifícios não o estão. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa faz o reparo de que, em três anos, somente 

19% dos edifícios estão avaliados de acordo com o CIMI. Porquê? 

O Sr. Vereador Adilo Costa responde que terá de fazer tal pergunta à Fazenda 

Nacional. 

A Sr.ª Vice-Presidente refere que no concelho de Palmela a grande maioria das 

habitações são recentes.  

 

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. 

O Sr. Vereador Octávio Machado apresenta declaração de voto. 

DECLARAÇÃO DE VOTO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

 

“A minha evolução na votação (já que no ano passado votei contra) tem a ver com a 

atenção que efectivamente tivemos anteriormente com a aprovação de uma proposta 

sobre a diminuição do IMI no Centro Histórico, e só por isso votei a favor.” 

 

PROPOSTA N.º 2/DAGF-DF/19-2006: 

ASSUNTO: Derrama – Taxa a aplicar em 2007: 

 

 «Os municípios podem lançar anualmente uma derrama, até ao limite de 10% sobre 

a colecta do imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), que 

proporcionalmente corresponda ao rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos 

passivos que exerçam, a titulo principal, uma actividade comercial, industrial ou agrícola, 

nos termos do art.º 18, da Lei das Finanças Locais (Lei n.º 42/98, de 6 Agosto). 

 A Derrama sobre o IRC deverá, assim, ser entendida como um contributo das 

empresas que apresentam resultados positivos (lucro) para o desenvolvimento e bem-

estar da população em geral. 

 No município de Palmela esta receita tem assumido, nos últimos anos, um papel 

importante na concretização dos investimentos municipais, conforme se pode verificar 

pelos valores arrecadados, e pelo peso desta receita no total das receitas municipais: 

                                                                                       Unidade: milhões de euros 

 2003 2004 2005 

Valor Cobrado de Derrama 5,2 5,9 5,5 

Total de Receitas 41,4 47,2 42,0 

Peso da Derrama nas Receitas Totais 12,7% 12,5% 13,1% 
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 O volume de investimentos em curso e aquele que está previsto, não é compatível 

com uma diminuição do nível de receitas a arrecadar, pelo que a derrama sobre o IRC, 

terá que continuar a desempenhar um papel importante no financiamento autárquico. 

 A quebra do financiamento municipal pela participação nos recursos públicos, 

previsível no próximo ano e futuros, agravará a situação financeira do município, 

decorrente da proposta de lei das finanças locais, aprovada pelo governo.   

 Assim, nos termos da alínea a), do n.º 6, do art.º 64, da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere, para submeter a aprovação da Assembleia Municipal, o lançamento de uma 

Derrama de 10% sobre a colecta do IRC, a ser cobrada durante o ano de 2007,  a que 

venham a estar sujeitas as pessoas colectivas com rendimentos gerados na área do nosso 

município.» 

 

 Na discussão desta proposta Derrama – Taxa a aplicar em 2007 intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que esta proposta mereceu da parte dos 

Vereadores Socialistas a maior atenção e dedicação. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto faz a seguinte exposição, em representação dos 

Vereadores Socialistas: 

 “Palmela é um concelho eminentemente agrícola. O Executivo Municipal gaba-se 

dos vinhos de Palmela, da fruta, dos queijos. Os Eleitos da Câmara de Palmela sabem das 

dificuldades com que vive a agricultura, e essas dificuldades são majoradas em relação à 

indústria e em relação ao comércio. 

 Ouvem-se constantemente críticas ao Governo porque não dá mais subsídios à 

agricultura, porque não cumpre aqueles que acordou, etc.. 

 Critica-se o Governo por, à semelhança do Governo Espanhol não baixar o custo do 

gasóleo agrícola e não colocar as taxas de electricidade mais reduzidas para a agricultura. 

 Foi estudar a Lei das Finanças Locais no que reporta à Derrama. Chega à conclusão 

que os Municípios podem lançar (não é obrigatório) a Derrama para reforçar a capacidade 

financeira e o artigo n.º 4 refere: “A Assembleia Municipal pode, por proposta da Câmara, 

através de deliberação fundamentada conceder benefícios fiscais relativamente aos 

impostos a cujas receitas têm direito e constituam contrapartidas para a fixação de 

projectos de investimento de especial interesse para o desenvolvimento do Município”. 

 A Câmara de Palmela já adoptou um sinal positivo em relação à aplicação da taxa 

do IMI no Centro Histórico para favorecer a recuperação do Centro Histórico e pergunta: 

que medida(s) é que a Câmara toma em relação à Derrama? 
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 A Câmara critica o Governo porque não subsidia e, entretanto, lança uma Derrama 

que nem sequer tem em atenção que a agricultura tem recursos financeiros muito 

diferentes da indústria e do comércio? 

 A lei estabelece um máximo de 10%, mas não é impeditiva de haver percentagens 

diferentes em relação a algumas actividades. Se a lei não o impede, a sua sugestão é de 

que, em relação à actividade agrícola, que é aquela que predomina no concelho, seja 

taxada uma percentagem inferior aos 10%?  

 A maioria da Câmara Municipal poderá alegar que não é hábito adoptar tal medida, 

mas o facto é que a lei não o impede. Sugere, de novo, que a Câmara seja criativa e 

beneficie a agricultura. Não seria esta medida um incentivo à agricultura? Aplicar uma taxa 

de Derrama diferenciada e inferior à de 10% para a actividade agrícola?” 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que, em diversas ocasiões, já demonstrou 

a sua preocupação face à evolução e ao abandono que tem acontecido nalgumas áreas. É 

uma situação que para si é preocupante. 

 Através dos órgãos de comunicação social e, através de contactos com os próprios 

agricultores, quer no concelho de Palmela, quer no País em geral é necessário enfrentar 

uma competição desenfreada com o exterior. 

 É de opinião que a Câmara Municipal de Palmela podia, face ao que a lei prevê, 

emitir um sinal positivo ao mundo rural, que seria o reconhecimento pela sua importância e 

para a sua continuidade neste concelho. 

 Já tem afirmado a vital importância que a agricultura tem para as cíclicas situações 

de crise criadas pelo desemprego na indústria. 

 Mais uma vez defende que “um sinal” de desagravamento face à taxa de 10% seria 

de vital importância para aqueles que diariamente trabalham terra e teimam em manter 

viva esta actividade no concelho de Palmela. Era importante fazer esta diferenciação. 

 O Sr. Vereador Adilo Costa refere que a ideia que a maioria do Executivo detém é 

de que no caso da Derrama não pode haver discriminação para este ou aquele sector. 

 De todo o modo os seus colegas do Executivo têm-se reportado ao pequeno 

empresário agrícola que está sujeito a IRS e não a IRC. A Derrama incide sobre o IRC. 

Caso se tratem de empresas agrícolas não crê que apresentem lucros muito significativos 

e este imposto só incide sobre as empresas que apresentam lucro. 

 Não vai fazer nenhuma intervenção sobre como podiam e deviam ser resolvidos os 

problemas no âmbito agrícola. 

 Neste momento é impossível baixar esta taxa, até porque os cálculos da Derrama 

que vão decorrer da nova Lei das Finanças Locais vai haver uma variação de cerca de 

menos 40%. 
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 Regista que a Derrama recebida em 2005 foi de 5,5 milhões de euros. O valor da 

Derrama, de acordo com a proposta de lei que irá incidir, no máximo em 1,5 % sobre o 

lucro tributável resultaria num valor de cerca 3,3 milhões de euros; vai haver uma 

diferença para menos de 2,2 milhões de euros. 

 Recorda que no passado recente o IRC passou de 30% para 25% até como 

incentivo governamental legítimo para apoiar os empresários, mas, nem assim, a situação 

melhorou. 

 Em 2002, esta Derrama representava 20,3% das receitas municipais e, actualmente, 

representa 13,1%, perderam-se cerca de 7%. Estes números retratam a realidade. 

 Em relação à competitividade e à política de incentivo à fixação dos empresários das 

empresas, não acredita que seja por causa da Derrama que haja maior ou menor 

competitividade na fixação das empresas aos concelhos, até porque, a generalidade dos 

Municípios opta por uma Derrama com esta taxa. 

  Recordar que o Município de Palmela, em 2005, apesar de a taxa da Derrama ser 

de 10%, não deixou de ser galardoado pela Agência Portuguesa de Investimentos como 

um Município que devia ser destinguido pelo apoio ao investimento no concelho. 

 Finaliza que o valor obtido com a arrecadação da Derrama representa um valor 

bastante importante, facto pelo qual a maioria do Executivo Camarário, não está em 

condições de propor a sua diminuição. 

 O Sr. Vereador José Charneira refere algumas notas em relação a este tema e que 

lhe parecem oportunas: 

1. A Derrama incide sobre o lucro das empresas. 

2. A Câmara de Palmela procura com outro tipo de incentivos, nomeadamente o 

prémio que foi referido da Agência Portuguesa de Investimentos, despender um 

tratamento cabal às empresas que se pretendem fixar no concelho. Por vezes é 

muito mais importante para os empresários  conseguir a tramitação de um 

processo em três meses do que levar dois anos essa tramitação. Este facto faz a 

maior diferença e é muito mais útil do que a diminuição da taxa da Derrama. 

3. Sucede que nas freguesias rurais do concelho (Marateca e Poceirão) já foi 

aplicada uma redução de taxas na ordem dos 50% relativas às taxas de 

construções. Até pode adiantar que algumas adegas fizeram a remodelação das 

suas instalações e foram beneficiadas neste capítulo, este foi o único apoio que 

tiveram, porque em seguida tiveram de recorrer à Banca para realizar a 

construção e do Estado receberam zero benesses. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que a lógica do prémio atribuído pela 

Agência Portuguesa de Investimentos e a argumentação do Sr. Vereador José Charneira 

estão essencialmente ligadas às condições dadas às indústrias. A sua intervenção e 
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sugestão foi no âmbito da agricultura, e não se destina às empresas que se vêm cá 

instalar, mas aos agricultores que já cá estão instalados e que laboram na terra 

diariamente.  

 Sublinha que no concelho há um elevado número de empresas agrícolas, como 

exemplo: as adegas, as queijarias, as panificações, os criadores de gado, os produtores 

de leite. São muitas empresas. Se a estas empresas fosse dado um sinal positivo, como o 

que foi feito com a redução da taxa do IMI no Centro Histórico de Palmela, poderia, em 

opinião dos Vereadores do P.S., ser dado um importante passo em termos do incentivo à 

agricultura. 

 Caso a maioria do Executivo Municipal não acolha esta sugestão, os Vereadores 

Socialistas não têm outra alternativa a não ser a de votar contra a proposta em 

apreciação. 

 A Sr.ª Vice-Presidente refere que já foram aduzidos esclarecimentos pelos Srs. 

Vereadores Adilo Costa e José Charneira que aos pequenos e médios empresários 

agrícolas não é aplicada a Derrama. 

  Também foi referenciado o galardão atribuído à C.M.P. no âmbito da Agência 

Portuguesa do Investimento. 

 O produto líquido obtido com a taxa da Derrama é aplicado em infra-estruras no 

concelho de Palmela, em benefício de todos. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que se efectivamente há poucas empresas 

no âmbito agrícola, conforme aludiram os Srs. Vereadores Adilo Costa e José Charneira, 

então mais uma razão para a Câmara emitir um sinal positivo para estas, porque a quebra 

nos proveitos para o Município seriam reduzidos. 

 O Sr. Vereador José Charneira refere que as adegas e as queijarias não são 

classificadas no capítulo da agricultura são classificadas em indústria. 

 Acrescenta que o concelho de Palmela tem duas freguesias rurais, uma vasta área 

rural, mas também tem um elevado peso de indústria; ninguém se pode esquecer do 

núcleo da Autoeuropa que pesa nas exportações nacionais. 

 Considera que seria importante que houvesse um sinal mais da parte do Governo, 

numa altura em que a economia do País está no estado em que está e, os Bancos, a 

especulação financeira continuam a apresentar lucros fabulosos. Nesta área os impostos 

são muito baixos e não há coragem para dizer aos Bancos que em vez de pagarem 13% 

ou 14% vão começar a pagar 20% ou 25%, porque bastava que os Bancos lucrassem um 

pouco menos para haver melhorias na economia do País. 

 É preciso registar que os Bancos não produzem riqueza, quem produz riqueza é a 

agricultura, o comércio e a indústria, os Bancos são pura especulação financeira. 
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 A Sr.ª Vice-Presidente refere que já foram aduzidas todas as opiniões pelo que dá 

por encerrada a discussão sobre esta proposta. 

 

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

minuta, com o voto contra dos Srs. Vereadores José Braz Pinto, José Carlos de 

Sousa e Octávio Machado, e o voto de qualidade da Sr.ª Vice-Presidente. 

 

VIII – DEPARTAMENTO DE OBRAS E APOIO À PRODUÇÃO 

 

DIVISÃO DE PROJECTOS E OBRAS PÚBLICAS: 

 

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

 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a proposta tem de ser corrigida, 

na medida em que a designação correcta da escola é Escola EB1/JI de Pinhal Novo n.º 2 

e não Escola EB1 de Pinhal Novo n.º 2, como é apresentado. 

A proposta foi corrigida. 

 

PROPOSTA N.º 1/DOAP-DPOP/19-2006: 

OBRA: Empreitada de Ampliação e remodelação da Escola EB1/JI de Pinhal 

Novo n.º 2: 

ASSUNTO: Erros e omissões de projecto – Ratificação: 

 

«Nos termos do estabelecido no artigo 14.º, do Decreto-Lei 59/99, de 2 de Março, o 

adjudicatário da empreitada de Ampliação e remodelação da Escola EB1/JI de Pinhal 

Novo n.º 2, apresentou reclamação por erros e omissões de projecto, no valor de 

19.463,79 €. 

Sobre a reclamação apresentada “O dono de Obra deverá, no prazo máximo de 44 

dias úteis contados da data da respectiva apresentação, notificar o empreiteiro da sua 

decisão sobre as reclamações referidas (reclamação contra erros e omissões do projecto) 

no presente artigo, as quais são aceites se não tiver havido notificação da decisão no 

referido prazo.” 

Da análise dos elementos entregues concluiu-se pela necessidade de, até ao dia 23 

de Setembro, concluir o processo de análise e propor aprovação de trabalhos no valor de 

2.015,58 €, correspondentes a 0,51% do valor de adjudicação, provenientes de 1.146,95 € 

relativos a erros de medição e 848,63 € relativos a omissões do projecto.  
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A necessidade de consultar os projectistas e de obter informações complementares, 

teve como resultado uma dilatação no tempo necessário à conclusão da análise sobre a 

reclamação apresentada. 

Atendendo ao montante global da despesa, a competência para a sua aprovação é 

da Câmara Municipal. No entanto, tendo em atenção o prazo para notificar o empreiteiro 

(23 de Setembro) e tendo-se concluído pela impossibilidade de, em tempo útil, submeter a 

sua aprovação, foi a mesma, ao abrigo do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, aprovada por despacho da 

Exma. Sr.ª Vice-Presidente da Câmara, de acordo com a informação 2006/32 258, datada 

de 15 de Setembro.  

O despacho efectuado carece de ratificação por parte da Câmara Municipal na 

primeira reunião que se lhe seguir, sob pena de anulabilidade do acto. 

Nestes termos, propõe-se: 

1. A ratificação do Despacho da Exma. Sr.ª Vice-Presidente Adilia Candeias, datado 

de 19 de Setembro, que aprovou os erros e omissões da empreitada de Ampliação e 

remodelação da Escola EB1/JI de Pinhal Novo n.º 2, no valor de 2.015,58 € (dois mil e 

quinze euros e cinquenta e oito cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, ou seja 

2.116,36 € (dois mil cento e dezasseis euros e trinta e seis cêntimos), de acordo com os 

mapas anexos à informação 2006/32 258, de 15 de Setembro; 

2. A celebração de contrato adicional com a firma Constrope, Construções S.A., no 

valor proposto; 

Anexo:  

- Informação 2006/32 258, de 15 de Setembro.» 

 

Sobre a proposta de empreitada de ampliação e remodelação da Escola EB1/JI de 

Pinhal Novo n.º 2 – erros e omissões do projecto: ratificação intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que constata com agrado que vem sendo 

prática comum de nas obras lançadas pela Câmara de Palmela serem detectadas 

rectificações por erros e omissões em percentagens bastante reduzidas, mas no presente 

caso a percentagem é de ínfima 0,51%. Releva o cuidado dos serviços em relação a este 

tipo de propostas e nomeadamente em relação a esta. A percentagem é ínfima e os 

Vereadores do P.S. irão votar a favor. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que é de felicitar todos aqueles que 

contribuíram para que a proposta apresentasse este resultado. 

Este é um exemplo de que, de entre as fórmulas utilizadas e com o empenhamento 

das pessoas, é possível obter estes resultados. 
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Face aos dados de outras reclamações por erros e omissões que já vieram a reunião 

de Câmara esta é de facto exemplar e o seu voto vai ser o de votar favoravelmente a 

proposta. 

Congratula-se pela proposta apresentada e a mesma deverá servir de exemplo para 

casos futuros. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que é de enaltecer o trabalho da Divisão de 

Projectos e Obras Públicas. 

Era impossível não haver erros e omissões a registar, no entanto, a percentagem é 

bastante reduzida e, também, as propostas anteriores apresentaram valores percentuais 

bastante aceitáveis, se comparados com aqueles que aparecem nas primeiras páginas 

dos jornais. 

Deixa o elogio aos funcionários e ao empreiteiro pelo tempo record com que esta 

obra foi executada, em período de Verão, para que a escola pudesse abrir a cumprir o 

calendário escolar. 

Realça que o empreiteiro teve uma grande capacidade para ouvir as sugestões 

apresentadas pelos serviços e houve uma convergência de sinergias. É de louvar. 

 

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

minuta. 

 

IX – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das vinte horas e vinte 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 Vice-Presidente 

 

Adília Maria Prates Candeias 

 

A secretária 

 

Luísa Cristina Frutuoso Lopes 


