
 

 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 24/2006: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO 

DE 2006: 

 No dia seis de Dezembro de dois mil e seis, pelas dezassete horas e vinte minutos, 

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

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

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

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

Carlos Matias de Sousa. 

 A Sr.ª Vereadora Adília Maria Prates Candeias inicia a sua participação na reunião 

mais tarde, assinalando-se o facto na altura devida. 

  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª PRESIDENTE: 

1. Concurso de vinhos da Península de Setúbal: 

A Sr.ª Presidente refere que vai prestar uma informação de grande satisfação para 

o Executivo Municipal e que diz respeito ao 6.º Concurso de Vinhos da Península de 

Setúbal. 

Este concurso foi organizado pela Comissão Vitivinícola Nacional e, à semelhança 

de anos anteriores, premiou vários vinhos do concelho de Palmela. 

- A Sivipa obteve uma distinção para o melhor vinho moscatel - medalha de ouro; 

- A Casa Ermelinda Freitas recolheu o prémio para o melhor vinho tinto da 

Península de Setúbal e para o melhor vinho regional “Terras do Sado” - medalha 

de ouro; 

- A Casa Agrícola Horácio Simões com o prémio revelação para o moscatel roxo. 
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Para além destas medalhas foi ainda distinguida a empresa Venâncio da Costa Lima 

e a Sociedade Agrícola Ti Bento. 

Em nome da Câmara Municipal dá os parabéns a estas empresas, aos produtores, e 

enólogos, porque, mais uma vez, com o seu trabalho e a excelência dos vinhos do 

concelho de Palmela, contribuíram para divulgar e promover os vinhos no mercado 

nacional, no caso em concreto, mas também em outras ocasiões no mercado 

internacional, quando estes prémios são atribuídos em concursos internacionais. 

 

2. Aniversário da Sociedade Filarmónica União Agrícola (SFUA): 

A Sr.ª Presidente refere que neste dia a Sociedade Filarmónica União Agrícola 

(SFUA), faz 110 anos, pelo que a colectividade está de parabéns. 

Endereça à SFUA o reconhecimento da Câmara Municipal pela actividade 

desenvolvida na área desportiva e cultural e pelo papel desempenhado como agente 

cultural em Pinhal Novo. 

A SFUA faz parte da história de Pinhal Novo, confundindo-se com a própria história 

de Pinhal Novo e tem protagonizado momentos muito importantes do ponto de vista 

cultural, desportivo e recreativo.  

Nesta colectividade realizam-se muitas das iniciativas que acontecem em Pinhal 

Novo, quer as que são organizadas pela própria SFUA, quer as que são organizadas por 

outras instituições e que ali encontram um espaço de acolhimento. 

À SFUA, aos seus Dirigentes e a todos os seus membros endereça, em nome da 

Câmara Municipal, os parabéns pela passagem deste aniversário . 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

1. Voto de Pesar: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto expressa o seu pesar pelo falecimento da D.ª 

Beatriz Tiago de Almeida, uma das mais velhas anciãs deste concelho. Tinha 102 anos de 

idade feitos em Janeiro último. 

Era conhecida pela Tia Beatriz, vivia no Poceirão, e disse em determinada altura que 

“não sabia a letra do tamanho de um comboio”, porque em vez de ir à escola tinha de 

trabalhar no campo de sol a sol. 

Esta foi a realidade das pessoas com estes anos. 

Faz votos para que no futuro das novas anciãs e anciãos possam saber ler e 

escrever e, se possível, livrarem-se do martírio que é o trabalho de sol a sol. 

Propõe que se faça um voto de pesar à família desta anciã e propõe, igualmente, 

que pelo menos na freguesia de Poceirão, se atribua o nome da D.ª Beatriz Tiago de 

Almeida a uma rua da freguesia.  
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2. Artigo do jornal Primeira Página “Eminente a ruptura entre o Palmelense e a 

Palmela Desporto”: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere-se a um artigo publicado no jornal Primeira 

Página, do passado dia 01 de Dezembro, com o título “eminente a ruptura entre o 

Palmelense e a Palmela Desporto”.  

Refere este artigo, em determinada altura, que o Palmelense nada tem a pagar à 

Palmela Desporto pela utilização do campo. O Presidente deste Clube considera que é 

fácil ao Palmelense abandonar o complexo de imediato e acrescenta “... já falei com o Sr. 

Eduardo Pereira e se calhar é isso que vai acontecer. Palmela Desporto é uma empresa 

para servir o Palmelense e não o contrário”. 

Ficou com a percepção que o Palmelense não tem bem a ideia de que efectivamente 

irá receber um subsídio da Câmara para pagar a utilização do campo. 

Estranha que estes subsídios sejam atribuídos sem as colectividades saberem para 

o fim a que os mesmos se destinam ou sem saberem que vão receber um subsídio 

De todo o modo, os Vereadores Socialistas vêm com enorme desagrado que 

comece a haver um mau ambiente entre a Palmela Desporto e as associações 

desportivas, nomeadamente o Palmelense, que é uma das mais antigas colectividades 

desportivas de Palmela. 

Já na reunião anterior, os Vereadores do P.S. fizeram uma intervenção estranhando 

os preços que eram praticados pela Palmela Desporto, que consideram exorbitantes. 

Teceram também algumas considerações acerca da fraca capacidade de ocupação do 

campo relvado, que seria de cerca 4 horas em 24 horas. 

Lamenta este facto que aconteceu entre o Palmelense e a Palmela Desporto. 

Defende que a Autarquia ou os responsáveis da Autarquia pelo desporto devem informar 

devidamente o Palmelense,  que eles nada têm a pagar, uma vez que vão ser ressarcidos 

da correspondente verba pela Câmara Municipal. Julga que é nestes termos que tudo se 

processará, mas o certo é que o Palmelense não estava devidamente advertido para esta 

situação.  

 

3. Co-incineração na Serra da Arrábida – Providência cautelar: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que na acta que vai ser aprovada na reunião 

de hoje, foi pela Sr.ª Vice-Presidente, apresentado o assunto relativo à uma providência 

cautelar apresentada no Tribunal de Almada contra o início da co-incineração na Serra da 

Arrábida. 
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Na referida reunião teve ocasião de intervir e lamentar que este tema não tivesse 

sido discutido numa reunião de Câmara antes da maioria do Executivo ter tomado a 

decisão de avançar com a providência cautelar. 

Na altura, a Sr.ª Presidente disse que “...pensava que o acto expedito que constituía 

a providência cautelar não justificava ser convocada uma reunião de Câmara 

extraordinária para decidir sobre este tema. Era, no entanto, indispensável fazer aquilo que 

a Sr.ª Vereadora Adília Candeias acabou de fazer, trazer o tema à reunião de Câmara e 

partilhá-lo com os Srs. Vereadores e com os Srs. Munícipes em geral”. 

Em sua opinião seria também necessário trazer hoje a esta reunião de Câmara a 

informação que efectivamente a providência cautelar não teve seguimento no Tribunal e 

que já se iniciaram os testes da co-incineração. 

Refere que os Vereadores do P.S. lamentam que seja necessário num País como 

este recorrer à co-incineração. No entanto, não são contra a co-incineração os pareceres 

científicos existentes apontam para o não prejuízo, quer da fauna, quer da flora. 

Os Vereadores Socialistas entendem que, neste momento, é necessário que se faça 

o acompanhamento e monitorização dos trabalhos que estão a ser realizados, para ver se 

efectivamente se chega a uma conclusão dos benefícios ou dos malefícios e se acabar de 

uma vez por todas com as posições, que muitas vezes assumem um cariz político 

partidário, em vez de pugnar pela resolução dos problemas que são problemas cadentes 

do País. 

 

ENTRADA NA REUNIÃO DA SR.ª VEREADORA ADÍLIA CANDEIAS: 

Nesta altura, a reunião começou a ser participada pela Sr.ª Vereadora Adília 

Candeias. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

1. Qualidade dos produtos vitivinícolas do concelho de Palmela: 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere-se à qualidade dos produtos vitivinícolas 

do concelho de Palmela. 

Considera que no futuro é fundamental procurar fazer a promoção e a divulgação da 

qualidade dos vinhos de Palmela. 

São já vários os prémios atribuídos aos vinhos de Palmela, em concursos nacionais, 

e internacionais. 

É necessário fazer a divulgação dos produtos de qualidade que são produzidos no 

concelho de Palmela. 
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Faz falta a realização de uma grande Mostra de Vinhos ou uma grande Feira de 

Vinhos para promoção dos vinhos desta região. Pode-se avançar com a transformação 

daquilo que já existe ou a criação de algo novo. 

Não se pode a permitir que só pontualmente fiquem na memória das pessoas estes 

prémios. Tem que se realizar qualquer iniciativa diferente, que actualmente não existe, e 

que faça a promoção dos vinhos, a nível nacional e internacional. 

A Autarquia investe verbas significativas na promoção dos produtos, só que em 

termos de causa / efeito, o efeito é ainda muito reduzido.  

 

2. Palmelense Futebol Clube / Palmela Desporto, E.M.: 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que vai abordar o tema Palmelense 

Futebol Clube / Palmela Desporto, E.M., tendo em conta que este é um assunto que está 

na ordem do dia. 

Na reunião de Câmara de 08.Nov.2006, conforme consta em acta, esta situação foi 

por si levantada a título de “profilaxia”. 

Pensa que com ponderação e vontade política, é possível encontrar uma solução, 

que agrade a todos e que talvez até seja menos onerosa para a Autarquia. 

Também nessa reunião de Câmara (08.Nov.2006) foi reconhecido pela Sr.ª 

Vereadora Adília Candeias que o campo relvado tem um prazo de duração e vai necessitar 

de outros investimentos. 

Insiste que com ponderação, perspectivando o futuro, e tendo em consideração o 

que o Palmelense tem feito no âmbito desportivo poder-se-á encontrar uma solução que 

compense a Autarquia do investimento que tem feito, e simultaneamente compense o 

Palmelense, que é um Clube com história no desporto do concelho de Palmela. 

Acredita sinceramente que, com ponderação, com justiça e com opções políticas 

correctas se seja capaz de viabilizar uma solução. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

Igreja do Pinhal Novo – Terreno: 

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

Jornalistas, Técnicos e Público em geral. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a única questão que quer está 

relacionada com a Igreja do Pinhal Novo e os futuros terrenos para a mesma. 

Não é frequentador da Igreja e tem alguma dificuldade em falar de questões quando 

lhe dizem que “alguém disse”. 

Teve ocasião de assistir à gravação duma missa que foi feita no Pinhal Novo e que 

foi transmitida na TVI, há duas semanas. Em determinada altura, o Sr. Padre do Pinhal 
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Novo refere com alguma propriedade, pelo menos no seu entender, que uma das 

questões fundamentais para o desenvolvimento da vila de Pinhal Novo teria a ver com a 

construção da futura Igreja. E acrescenta que, a responsabilidade da construção desta 

Igreja estaria imputada à Câmara Municipal que teria atribuído um terreno, que não é o 

terreno que está pensado por parte da comunidade da Igreja do Pinhal Novo para a 

construção da nova Igreja. Fez menção que haveria um outro terreno que teria sido 

prometido, mas que, até ao momento, a situação estava completamente inócua e não 

tinha havido desenvolvimento absolutamente nenhum em relação a isso. 

Gostava de saber se o terreno que está com uma placa há cerca de cinco anos na 

Quinta do Pinheiro com menção de que ali vai ser construída a futura Igreja de Pinhal 

Novo, se destina efectivamente à Igreja, e em caso afirmativo, de quê é que se está à 

espera para ceder o terreno? 

Opina que este esclarecimento tem de ser dado para que não existam divulgações 

públicas e resolução de questões que poderiam estar, aparentemente, já solucionadas.  

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR ADILO COSTA: 

Informações: 

O Sr. Vereador Adilo Costa saúda todos os presentes. 

O Sr. Vereador Adilo Costa presta as seguintes informações: 

- Está concluída a obra de drenagem de águas pluviais em Quinta do Anjo. Esta obra 

destinou-se a encaminhar as águas pluviais na Rua António José Marques e na Rua 

Ricardo Xavier. 

- Foi iniciada a obra de reforço do sistema de abastecimento de água a Palmela – 2.ª 

Fase. 

 

Em resposta às questões colocadas no Período de Antes da Ordem do Dia, a 

Sr.ª Presidente teceu as seguintes considerações: 

- Artigo do jornal Primeira Página “Eminente ruptura entre Palmelense e 

Palmela Desporto” – a Sr.ª Presidente refere que está convicta que não vai ser nesta 

sede que vão ser discutidas as relações de fundo com os Clubes do concelho. 

Relativamente à notícia que vem no jornal, considera que a questão estará, 

eventualmente, no facto do próprio Presidente do Palmelense desconhecer como é que 

toda a situação se processava, nomeadamente a questão dos subsídios que são 

atribuídos pela Câmara aos Clubes com vista ao pagamento à Palmela Desporto. 

Refere que a Câmara Municipal terá de ponderar em que termos  se deve relacionar 

com os Clubes no que diz respeito à disponibilização dos equipamentos municipais.  
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Esta questão não pode ser respondida de outra forma que não seja com um 

pequeno esclarecimento e nada mais há para clarificar.. 

 

 - Igreja do Pinhal Novo – Terreno – a Sr.ª Presidente presta os seguintes 

esclarecimentos relativamente a este tema: 

- A Câmara Municipal cedeu um terreno à Igreja, há já alguns anos. A Igreja vem, 

mais tarde, dizer à Câmara que na sua perspectiva não é um terreno muito adequado. 

 - Na altura, a Autarquia dialogou com o grupo que representava a Igreja e foi com 

esse grupo que se chegou a um consenso identificando aquele terreno. 

 - Nestes últimos anos, foi manifestado pela Igreja, mais directamente pelo actual 

Padre, alguma insatisfação relativamente ao terreno identificado dizendo que considerava 

um terreno um pouco reduzido para os seus objectivos. Foram feiras contra-propostas 

que, nalguns casos, foram imediatamente rejeitadas, sendo assumida por parte da 

Câmara Municipal a disponibilidade para encontrar um terreno alternativo. 

- A localização desse terreno estará identificada e está relacionada com o 

crescimento de Pinhal Novo. A Câmara não vai comprar terrenos a particulares para ceder 

à Igreja e terá que ser no âmbito de uma operação de loteamento que o terreno venha à 

posse da Câmara para posterior cedência à Igreja. Esta é a única razão pela qual estando 

identificada a zona, que parece ser relativamente consensual desta vez, não é possível 

concretizar a cedência do terreno. 

- A primeira zona identificada para construção da nova Igreja de Pinhal Novo foi na 

Quinta do Pinheiro e a actual zona identificada e que já reúne algum consenso, depois de 

eliminadas outras hipóteses sugeridas pela Igreja, é na zona do denominado “loteamento 

do Garcia”. Foi aí que se localizou um espaço para a Igreja, mas não é ainda possível 

identificar exactamente qual é o terreno nem cedê-lo à Igreja, nesta altura. 

 

 - Co-incineração na Serra da Arrábida – Providência cautelar – a Sr.ª 

Presidente refere que o Tribunal aceitou rapidamente a acção que as Câmaras de 

Palmela, Setúbal e Sesimbra interpuseram. 

Entretanto, no cumprimento do período que tinha para analisar a providência 

cautelar, resolveu não aceitar os argumentos das Câmaras, contudo a acção principal 

continua a decorrer em Tribunal. É por essa acção principal que os Municípios envolvidos 

continuam a debater-se. Entendem que a questão essencial continua a ser o facto da co-

incineração no Parque Natural da Arrábida ser uma má opção. Assim,  continua a acção 

em Tribunal que se espera venha a ter algum efeito. 

Se não for possível acabar com a decisão do Governo em efectuar a co-incineração 

na Serra da Arrábida, terão de ser levadas a cabo outro tipo de acções que possam vir, de 
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alguma modo, a compensar a região dos malefícios que, estes três Municípios estão 

convencidos, provêm daquele projecto. Esta é a questão que está em Tribunal. A 

providência cautelar foi efectivamente rejeitada. 

 

- Qualidade dos produtos vitivinícolas do concelho de Palmela – a Sr.ª 

Presidente refere que o Executivo Municipal partilha das opiniões aqui expressas 

relativamente à promoção e divulgação da qualidade dos vinhos de Palmela.  

Tal como o Sr. Vereador Octávio Machado referiu deixa o desafio para a tal grande 

iniciativa que se deseja e que é sem dúvida importante.  

 

- Voto de Pesar – a Sr.ª Presidente refere que o Executivo Camarário se associa 

ao voto de pesar efectuado pelo Sr. Vereador José Braz Pinto à D.ª Beatriz Tiago de 

Almeida. Deve ser endereçado um voto de pêsames à família desta anciã com quem a 

Câmara Municipal contactou também de perto. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito das Divisões de Loteamentos e Obras Particulares: 

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

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

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

período de 17.11.2006 a 30.11.2006. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

 A Sr.ª. Presidente deu conhecimento à Câmara, dos pagamentos autorizados no 

período compreendido entre os dias 22.11.2006 a 05.12.2006, no valor de € 2.283.632,41 

(dois milhões duzentos e oitenta e três mil seiscentos e trinta e dois euros e quarenta e um 

cêntimos). 

A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta acta como documento n.º 2. 

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

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

4.024.191,70 (quatro milhões vinte e quatro mil cento e noventa e um euros e setenta 

cêntimos), dos quais: 
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 • Dotações Orçamentais – €  2.617.065,77 (dois milhões seiscentos e dezassete 

mil sessenta e cinco euros e setenta e sete cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.407.125,93 (um milhão quatrocentos e sete mil 

cento e vinte e cinco euros e noventa e três cêntimos). 

   

ADMISSÃO DE PROPOSTAS NA ORDEM DO DIA: 

Pela Sr.ª Presidente foi proposta a admissão do ponto 3-A: 

- Atribuição de apoio financeiro ao Quintajense Futebol Clube para obras: 

Foi aprovada, por unanimidade, a admissão do ponto 3-A na Ordem do Dia. 

 

Pela Sr.ª Presidente foi proposta a admissão do ponto 4-A: 

- Programa de Alimentação Escolar – reposição de verbas respeitantes ao ano 

lectivo transacto, refeições e lanches 2006/2007: 

Foi aprovada, por unanimidade, a admissão do ponto 4-A na Ordem do Dia. 

  

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTA 

 

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

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

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

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

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

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

executivo: 

• ACTA n.º 22/2006, reunião ordinária de 08.Novembro.2006 – aprovada por 

unanimidade. 

 

      II – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 

 

 Pela Sr.ª Presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

 Subsídios: 

 

 PROPOSTA N.º 1/SMPC/24-2006: 
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 ASSUNTO: Apoio à formação e aquisição de equipamento de protecção 

individual: 

 REQUERENTES: Associações de Bombeiros Voluntários do concelho: 

 

«A salvaguarda da integridade física dos nossos bombeiros e a eficácia da sua 

actuação exigem, para além de outras condições, equipamento individual adequado e uma 

actualização técnica permanente, razão pela qual a Câmara Municipal garante anualmente 

a atribuição de subsídios destinados à formação e à aquisição de equipamento de 

protecção individual. 

Em face do exposto, propõe-se, nos termos da alínea b), do n.º 4, do art.º 64º, da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 

atribuição de um subsídio no valor global de 13.000,00 € (treze mil euros), destinado a 

comparticipar as despesas efectuadas com formação e aquisição de equipamento de 

protecção individual, a distribuir do seguinte modo: 

Associação Formação Equipamento de 

Protecção 

Individual 

Total 

Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Pinhal Novo 

1.500,00 5.000,00 6.500,00 

Associação dos Bombeiros Voluntários de 

Águas de Moura 

1.500,00 5.000,00 6.500,00 

 

Os presentes subsídios encontram-se cabimentados nos seguintes códigos das Grandes 

Opções do Plano: 

- Formação: 1.2.1.01.05 – 01.02.05/04.07.01 (3.000,00 €) 

- Equipamento de Protecção Individual: 1.2.1.01.04 – 01.02.05/08.07.01 (10.000,00 €).» 

 

Sobre esta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto manifesta o seu apreço pelas duas primeiras 

propostas da Ordem do Dia. 

Pessoalmente tem a acrescentar que tem muita honra em também pertencer à 

família dos Bombeiros. Não sendo Bombeiro é o sócio n.º 8, fundador dos Bombeiros 

Voluntários de Águas de Moura. Rejubila-se por tudo aquilo que viveu, nomeadamente 

lembra-se do apoio dado pelo Comandante Torcato de Palmela que foi o tutor de Águas 

de Moura. 

Louva que a Câmara Municipal tenha preocupações com os seus Bombeiros, porque 

os Bombeiros dão tudo, inclusivamente, às vezes, a própria vida e nada pedem. 
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Considera que as Autarquias e o Governo Central deviam olhar mais para este 

conjunto de pessoas que tão necessários são para todos. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere, a título de informação, que no distrito de 

Setúbal, foram os Bombeiros de Palmela e Águas de Moura que iniciaram a formação para 

os novos Bombeiros em 1.º lugar.  

A Sr.ª Presidente refere que o Executivo Municipal se congratula com a informação 

dada pelo Sr. Vereador Octávio Machado. 

 

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

minuta.  

 

SAÍDA DA REUNIÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

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

 

 PROPOSTA N.º 2/SMPC/24-2006: 

 ASSUNTO: Apoio à formação e aquisição de equipamento de protecção 

individual: 

 REQUERENTE: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Palmela: 

 

«A salvaguarda da integridade física dos nossos bombeiros e a eficácia da sua 

actuação exigem, para além de outras condições, equipamento individual adequado e uma 

actualização técnica permanente, razão pela qual a Câmara Municipal garante anualmente 

a atribuição de subsídios destinados à formação e à aquisição de equipamento de 

protecção individual. 

Em face do exposto, propõe-se, nos termos 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/2002, de 11 de Janeiro, a 

atribuição de um subsídio no valor de 6.500,00 € (seis mil e quinhentos euros), à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela, destinado a comparticipar 

as despesas efectuadas com formação e aquisição de equipamento de protecção 

individual. 

O presente subsídio encontra-se cabimentado nos seguintes códigos das Grandes Opções 

do Plano: 

- Formação: 1.2.1.01.05 – 01.02.05/04.07.01 (1.500,00 €) 

- Equipamento de Protecção Individual: 1.2.1.01.04 – 01.02.05/08.07.01 (5.000,00 €).» 
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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. 

 

III – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

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

 

Estatuto de Utilidade Pública: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DD/24-2006: 

ASSUNTO: Parecer da Câmara Municipal de Palmela para atribuição do 

Estatuto de Utilidade Pública ao Botafogo Futebol Clube: 

 

«O Botafogo Futebol Clube solicitou à Câmara Municipal de Palmela, a emissão de 

parecer com vista a atribuição do Estatuto de Utilidade Pública, de acordo com o 

estipulado no Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de Novembro, e nos termos da alínea a), do n.º 

1, do artigo 201.º, da Constituição da República Portuguesa. 

Assim, propõe-se a aprovação do seguinte parecer: 

“O Botafogo Futebol Clube, associação fundada em 20 de Outubro de 1940, em 

Cabanas, freguesia de Quinta do Anjo, concelho de Palmela, é o único clube desportivo 

desta localidade, servindo uma população local estimada em mais de 3.000 pessoas. 

A sua actividade desportiva centra-se no futebol para seniores e para os escalões de 

formação, merecendo destaque no seu palmarés, o título de campeão distrital da segunda 

divisão da Associação de Futebol de Setúbal, em seniores, obtido na época desportiva de 

1976/77. No passado já desenvolveu outras modalidades desportivas, designadamente, o 

atletismo, o ciclismo e o parapente. 

Possui um campo de futebol de onze e uma sede social que têm servido para a 

formação, o desenvolvimento e a animação dos tempos livres de várias gerações de 

habitantes locais, tendo merecido ao longo dos anos, por esse importante papel social que 

tem realizado, diversos apoios das autarquias locais. 
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Deste modo, considerando o historial, o património e o projecto do clube para o 

futuro, a Câmara Municipal de Palmela considera que o Botafogo Futebol Clube é 

merecedor da obtenção do Estatuto de Utilidade Pública.”.» 

 

Relativamente à proposta de Parecer da Câmara Municipal de Palmela para 

atribuição do Estatuto de Utilidade Pública ao Botafogo Futebol Clube intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que a proposta menciona que o Botafogo 

Futebol Clube já foi campeão em 1976 e 1977 da distrital da segunda Divisão da 

Associação de Futebol Clube de Setúbal; menciona que no passado já teve as 

modalidades de atletismo, ciclismo e parapente e menciona ainda que “considerando o 

historial do património e os projectos do Clube para o futuro” mas simplesmente fica-se 

sem saber quais são de facto os projectos para o futuro. 

Tem a esperança que esta declaração de utilidade pública permita ao Botafogo 

Futebol Clube incluir os seus projectos para o futuro o recuperar aquilo que foram as 

actividades no passado e que se foram perdendo. 

A utilidade pública pode ser importante, na medida em que pode propiciar alguns 

apoios, contudo, parece-lhe que a principal dificuldade com que o Botafogo Futebol Clube 

se debate é a limitação de espaço. 

Efectivamente o Botafogo Futebol Clube tem um campo de 11 mas que possui as 

medidas mínimas, de tal forma que se houver uma legislação que dite que os campos de 

futebol têm de crescer mais 20 cm para qualquer dos lados, o Botafogo tem de colocar em 

inactividade o seu campo de futebol, porque não têm possibilidade nenhuma de se 

expandir.  

Para além de estar de acordo com esta declaração de utilidade pública, deseja que 

no futuro, esta Câmara Municipal, que hoje tenta vencer dificuldades económicas, possa 

no futuro ajudar a combater, pelo menos, estas limitações de espaço que o Clube tem. 

Em relação aos projectos para o futuro, a Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere 

que o Clube apresenta anualmente o seu plano de actividades. A sua actividade centra-se 

no futebol e reporta-se à formação nesta área. 

Relativamente ao espaço que este Clube detém há outras possibilidades em relação 

ao futuro, nomeadamente a troca daquele espaço por outro espaço que seja menos 

limitador da actividade do Clube, mas que simultaneamente seja também melhor para a 

comunidade. O objectivo é o de libertar aquele espaço para uma zona mais fluente, e que 

o espaço em causa seja aproveitado pela população para o lazer. 

 

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

minuta. 
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Apoio financeiro: 

 

PROPOSTA N.º 2/DCD-DD/24-2006: 

ASSUNTO: Comparticipação em obras: 

REQUERENTE: Quintajense Futebol Clube: 

 

«No passado dia 24 de Novembro, na sequência do temporal que assolou o nosso 

concelho, a cobertura do Pavilhão Desportivo do Quintajense Futebol Clube ruiu, 

arrastando parte das paredes que a suportavam. Este acidente impossibilitou o Clube de 

continuar a realizar parte significativa das suas actividades desportivas, designadamente o 

Basquetebol, o Futsal, a Ginástica e o Taekondo, para além de ter também impedido a 

continuação das actividades físicas e desportivas de enriquecimento curricular dos alunos 

da Escola do primeiro ciclo do ensino básico de Quinta do Anjo. 

Deste modo, considerando que não há condições para a recuperação do edifício, é 

imperioso proceder rapidamente à sua demolição. Para este efeito, a Câmara Municipal 

tem dado ao Clube, desde o primeiro momento, todo o apoio técnico e logístico para que 

se possa, com celeridade, concretizar esta acção. 

Assim, com o objectivo do Clube adquirir os serviços especializados de uma 

empresa que proceda à demolição do edifício e ao transporte do respectivo entulho 

propõe-se, de acordo com os critérios gerais definidos no artigo 7.º, do Regulamento 

Municipal de Apoio ao Associativismo e em conformidade com a alínea b) do número 

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

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição de uma comparticipação 

financeira no valor de € 37.500 (trinta e sete mil e quinhentos euros), ao Quintajense 

Futebol Clube.» 

 

Na discussão da proposta antes transcrita intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que o título da proposta induz em erro 

porque menciona “atribuição de apoio financeiro ao Quintajense Futebol Clube para 

obras”. Efectivamente o subsídio destina-se à realização de uma demolição, que é 

também uma obra. 

Os Vereadores Socialistas lamentam profundamente o que aconteceu ao 

Quintajense Futebol Clube e regozijam-se pela celeridade com que a Câmara traz a 

reunião este apoio.  

Lamentam, igualmente, que este subsídio só chegue para a demolição. Vai ficar a 

faltar a construção de um novo pavilhão, e talvez, tenham todos de lutar por isso. 
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O Sr. Vereador Octávio Machado refere que lhe “dói” votar este subsídio, já que se 

destina a uma demolição. Preferia que este subsídio se destinasse à criação de uma nova 

infra-estrutura. Naturalmente que o concelho de Palmela fica mais pobre, porque perdeu 

um espaço que era extremamente importante para a população e era utilizado para um 

grande acontecimento, o “Festival do Queijo, Pão e Vinho”. Há que encontrar rapidamente 

soluções. 

Pensa que a Autarquia terá de fazer um debate muito sério em relação ao futuro, 

porque construíram-se “muitas coisinhas sem qualquer dimensão”, gastou-se 

pontualmente muito dinheiro em pequenos equipamentos e hoje faltam no concelho 

equipamentos de referência. 

Lembra que esteve em PIDDAC, durante muitos anos, uma verba destinada ao 

pavilhão do Palmelense que não se fez. É necessário arranjar soluções proximamente. 

Há que repensar como vai ser o futuro em termos de relacionamento entre a 

Autarquia e os Clubes de Futebol, conforme a Sr.ª Presidente já referiu. Esta discussão 

terá de ser tomada sem temores. 

Sublinha que o desporto tem como fim a competição, mas esse será o último 

patamar, há todos os outros patamares: a formação, o desporto para deficientes, etc. 

Defende as soluções que sejam duradouras no tempo. 

 Em termos desportivos é preciso debater estas questões, porque as populações 

merecem equipamentos para o futuro. 

Regista que frequentemente realizam-se grandes acontecimentos desportivos ao 

nível nacional e é com mágoa que refere que sendo Palmela um concelho de referência, 

continue a não ter capacidade de resposta para eventos desta natureza. 

A Sr.ª Presidente refere que percebe a questão colocada pelo Sr. Vereador Octávio 

Machado e em parte concorda com a sua intervenção De facto continua a faltar no 

concelho um espaço multi-usos que contemple a possibilidade de se realizarem várias 

iniciativas. 

Contudo, é preciso ter em atenção que o facto de ter alguma proliferação de 

espaços de menor dimensão no concelho, resulta também, das próprias características do 

concelho. A existência de pequenos recintos desportivos e culturais espalhados peoo 

concelho, tem permitido aos cidadãos o maior acesso à prática do desporto  e da cultura.  

Sugere que esta vertente da política desportiva e cultural seja também ponderada. 

Sem dúvida que todos concordarão com o desejo de ter no concelho de Palmela um 

equipamento multi-usos, que possibilite a realização de uma grande iniciativa .. A maior 

sala que o concelho possui é o Cine-Teatro S. João, com as limitações que este espaço 

apresenta. 
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É uma constatação que não existe um grande pavilhão para um acontecimento de 

grande dimensão, mas esse eventual pavilhão multi-usos, não substituiriá, na sua opinião, 

o papel que tem vindo a ser desenvolvido pelas colectividades e clubes do concelho 

inteiro. 

Concorda com a ideia de que são necessários equipamentos de qualidade, mas, isto 

não deve deixar a ideia que a oferta que o concelho tem não serve para nada, pelo facto 

de serem equipamentos de menor dimensão. Estes equipamentos de menor dimensão 

têm naturalmente vocações diferentes do que terá um pavilhão multi-usos. 

Realça que qualquer equipamento que a Autarquia constrói, como seja uma escola, 

terá, indiscutivelmente, de respeitar os parâmetros de qualidade e segurança. É por este 

facto que as obras ascendem a valores tão elevados.  

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que, o pavilhão multi-usos, e os clubes e 

colectividades onde são praticados desportos, se complementam. É preciso perspectivar o 

futuro, tendo em conta os sinais que vão sendo transmitidos. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que o facto de existirem actualmente 

vários pequenos espaços onde se pratica desporto permite uma participação mais activa 

dos cidadãos do concelho. 

Relativamente aos pavilhões desportivos existia uma proposta, já antiga, do 

Ministério da Educação no sentido de ser construído um pequeno pavilhão na escola. Na 

altura, a Câmara Municipal propôs que o pavilhão fosse de dimensão maior para servir 

também a comunidade, assumindo a Autarquia a diferença dos custos. Não se conseguiu 

este objectivo. O Ministério competente cancelou as parcerias neste âmbito. 

Considera que a Câmara Municipal por si só não pode avançar com a construção de 

um pavilhão multi-usos. Um investimento desta natureza carecerá sempre do apoio da 

Administração Central. 

 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

IV.I. - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

 

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

 

PROPOSTA N.º 1/DEIS-DE/24-2006: 
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ASSUNTO: Atribuição de subsídio no âmbito do Projecto de Tempos Livres 

(2006/07) e utilização de instalações (Programa de Alimentação Escolar): 

REQUERENTE: Sociedade Recreativa e Instrutiva 1.º de Janeiro de Lagoa do 

Calvo: 

 

 «Com o objectivo de proporcionar à comunidade educativa local, nomeadamente 

às famílias das crianças/alunos que frequentam a EB1/JI de Lagoa do Calvo, a Sociedade 

Recreativa e Instrutiva 1.º de Janeiro da Lagoa do Calvo, com o apoio da Câmara 

Municipal de Palmela, desenvolve um projecto no âmbito das actividades de tempos livres, 

em período não lectivo. Com a implementação deste projecto pretende-se contribuir para a 

fixação da população escolar deste núcleo educativo. 

 A parceria com esta colectividade tem permitido concretizar, igualmente, o 

programa de alimentação escolar do Município, o qual decorre nas suas instalações, em 

tempo lectivo. 

 Face ao exposto e considerando a importância que este projecto assume na 

localidade de Lagoa do Calvo, a qual não dispõe de respostas sociais neste âmbito, e de 

acordo com a alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, propõe-se a atribuição de um subsídio no 

valor global de € 4.100,00 (quatro mil e cem euros), à Sociedade Recreativa  e Instrutiva 

1.º de Janeiro da Lagoa do Calvo, o qual se destina a comparticipar nas despesas com as 

actividades de tempos livres (€ 2.500,00), e na utilização do espaço onde acontece o 

programa de alimentação escolar (€ 1.600,00).» 

 

Em relação à proposta antes transcrita intervieram: 

 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que o primeiro parágrafo da proposta está 

mal redigido e é de difícil interpretação. 

O acordo que está estabelecido entre a Sociedade Recreativa e Instrutiva 1.º de 

Janeiro de Lagoa do Calvo e a Câmara Municipal para utilização das suas instalações é o 

paradigma daquilo que os Vereadores Socialistas entendem que deve ser estendido à 

maior parte das colectividades. 

Um grande número de colectividades estão próximas das escolas e podem servir de 

apoio a essas mesmas escolas para um vasto leque de actividades, quer artísticas, quer 

físicas. 

Nesta proposta não fica ressaltado, que o acordo com esta colectividade venha 

suprir uma lacuna que é a inexistência de refeitório na Escola de Lagoa do Calvo. 
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Gostaria de saber a que período se destina este subsídio, no valor global de 4.100 

euros. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias responde que o título da proposta é indicativo:  

no âmbito do Projecto de Tempos Livres (2006/07). 

O Sr. Vereador José Braz Pinto observa que esta proposta peca por tardia. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que este tipo de assuntos é fruto do 

estabelecimento de acordos que vão sendo trabalhados. Há duas semanas atrás não 

estava ainda concretizado. 

Na base desta proposta estão o prolongamento de horários e o funcionamento das 

actividades extra-curriculares. A própria colectividade desconhecia em que moldes tudo 

iria funcionar; só a partir desse conhecimento é que foi possível a negociação com a 

colectividade. 

Relativamente à falta de refeitório na escola, a Sr.ª Vereadora Adília refere que não 

se pretende esconder deliberadamente a falta de refeitório na escola, antes pelo contrário, 

tem-se vindo a apoiar esta colectividade até em termos da construção do equipamento de 

cozinha. 

É importante que fique claro que não existe nenhuma limitação a este tipo de 

parcerias noutros locais ou com outras colectividades. Realça que nem sempre é fácil a 

implementação destas parcerias. 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 2/DEIS-DE/24-2006: 

ASSUNTO: Reposição de verbas respeitantes ao ano lectivo transacto, 

refeições e lanches 2006/2007: 

 

«A Câmara Municipal desenvolve o Programa de Alimentação Escolar, nas vertentes 

refeitórios escolares, fornecimento de refeições em espaços escolares e lanches, na 

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

equilibrada contribuindo-se, desta forma, para uma melhor aprendizagem em contexto 

escolar. 

 Assim, é assegurada uma refeição completa diária e lanche custeado, na íntegra, 

pela autarquia, aos alunos, cujas famílias apresentam uma situação economicamente 

desfavorecida da EB1 de Pinhal Novo 1, Poceirão 1 e Lagameças, respectivamente. 

 A autarquia realizou, igualmente, a análise contabilística respeitante ao processo de 

gestão e funcionamento dos refeitórios escolares dos estabelecimentos de educação e 
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ensino, ano lectivo de 2005/2006, o qual se concretizou em parceria com os 

Agrupamentos de escolas. 

 Esta análise processou-se após envio de documentação remetida pelos 

Agrupamentos a qual revelou que o montante de verba transferida no ano 2005/2006 foi 

inferior às despesas realizadas, ou seja, nalguns refeitórios o número de refeições 

servidas diariamente foi superior ao previsto. Assim, verifica-se a necessidade de proceder 

à reposição de verbas, por forma a regularizar este processo. 

 Face ao exposto, 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 € 27.536,59 (vinte e 

sete mil quinhentos e trinta e seis euros e cinquenta e nove cêntimos), os quais se 

destinam a regularizar o processo contabilístico dos refeitórios escolares do ano lectivo 

anterior e, ainda, a custear refeições e lanches dos alunos carenciados que frequentam os 

estabelecimentos de ensino da EB1 de Lagameças, Poceirão 1 e Pinhal Novo 1 (2006/07) 

 1) Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela - € 8.870,99 (oito mil oitocentos e 

setenta euros e noventa e nove cêntimos), corresponde à reposição de montante referente 

a encargos realizados anteriormente pelos refeitórios escolares abaixo indicados 

 - EB1 e CAIC de Algeruz-Lau - € 1.741,58 

 - EB1/JI do Bairro Alentejano - € 2.666,94 

 - EB1/JI de Aires - € 1.173,28 

 - EB1 de Olhos de Água 2 - € 3.289,19 

 2) Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos - € 18.245,60  

 - EB1/JI de Pinhal Novo 2 – € 17.455,20, reposição de montante referente a 

encargos realizados anteriormente por este  refeitório. 

 - EB 2,3 de Pinhal Novo - € 790,40 (setecentos e noventa euros e quarenta 

cêntimos), referente ao fornecimento de 14 refeições diárias a alunos da EB1 de Pinhal 

Novo 1, correspondente aos meses de Outubro a Dezembro de 2006. 

 3) Agrupamento de Escolas de Marateca e Poceirão - € 420,00 (quatrocentos e vinte 

euros): 

 Fornecimento de lanches: 

 - EB1 de Lagameças - € 200,00 - correspondente ao fornecimento de 15 lanches 

diários (mês de Janeiro 2007); 

 - EB1 de Poceirão 1 - € 220,00 - correspondente ao fornecimento de 18 lanches 

diários (mês de Janeiro de 2007).» 

 

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

minuta. 
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IV.II. – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

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

 

Representação da Câmara Municipal: 

 

PROPOSTA N.º 1/DEIS-DIS/24-2006: 

ASSUNTO: Designação de Representante da Câmara Municipal no Conselho 

Consultivo Estratégico do Centro de Cidadania Activa: 

 

«As Câmaras Municipais de Palmela e Setúbal, a SEIS – Sociedade de Estudos e 

Intervenção Social, o ICE – Instituto das Comunidades Educativas e o ISS – Instituto de 

Solidariedade e Segurança Social de Setúbal, assinaram em 28 de Março de 2004, um 

protocolo de Funcionamento do Centro de Cidadania Activa – Cd’CA, uma das respostas 

criada na sequência da implementação do projecto TRILHOS, desenvolvido no âmbito da 

Iniciativa Comunitária “Equal”. 

Este Cd’CA a funcionar na cidade de Setúbal e com intervenção no concelho de 

Palmela, nas freguesias de Marateca e Poceirão, apresenta-se como um equipamento 

social, sem personalidade jurídica e sem fins lucrativos, constituindo-se como uma 

resposta social local. 

É um espaço permanente e aberto de aprendizagens formais e não formais, 

desenvolvendo progressivamente um trabalho em rede com organismos dos concelhos de 

Palmela e Setúbal, em torno de projectos de intervenção, animação e de interacção com a 

comunidade. 

Prevê este Protocolo que a Câmara Municipal de Palmela, designe um representante 

para o Conselho Consultivo Estratégico, um dos órgãos da estrutura orgânica do Cd’CA e 

que tem como competências: 

• Aprovar as grandes linhas de orientação estratégica da actividade do Cd’CA e 

acompanhar e avaliar a sua execução; 

• Emitir parecer consultivo sobre o plano anual de actividades, verificando da sua 

conformidade com as linhas de orientação estratégica; 

• Informar a Coordenação Executiva sobre linhas de funcionamento para actividades 

consideradas estratégicas e dar apoio técnico na respectiva candidatura; 

• Promover e incentivar o relacionamento com as instituições, locais, regionais e 

nacionais, relevantes para o funcionamento do Cd’CA; 
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• Apreciar as decisões da Coordenação Executiva relativamente a eventuais conflitos 

que envolvam participantes e candidatos e participantes do Cd’CA. 

Neste sentido e considerando-se os objectivos e áreas de intervenção do Centro de 

Cidadania Activa, propõe-se que a Câmara Municipal, delibere ao abrigo do disposto da 

alínea d), do n.º 7, do artigo 64.º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que 

lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e para os efeitos previstos no n,º 23 – 

III do Protocolo supra identificado, designar como representante da Câmara Municipal a 

Chefe de Divisão de Intervenção Social – Alexandra Maria Silva.» 

 

Acerca da proposta de Designação de Representante da Câmara Municipal no 

Conselho Consultivo Estratégico do Centro de Cidadania Activa intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que acompanhou este projecto desde o 

início. Na altura, acompanhou este projecto como representante da Associação de Apoio 

aos Pequenos Agricultores de Poceirão. Foi aí que conheceu a Dr.ª Fernanda Rôlo, que 

era a representante da Câmara de Palmela que conjuntamente com os outros elementos 

fazia parte do Comité de Pilotagem. 

É de louvar esta iniciativa do Centro de Cidadania Activa. No entanto, é de lamentar 

a morosidade com que todos estes processos são definidos pelas Autarquias, porque este 

processo do Centro de Cidadania Activa decorre há mais de dois anos e só agora 

parecem surgir as primeiras obras e o projecto começa a desenvolver-se. 

Conviria que os técnicos designados, quer neste caso, quer noutros projectos ou 

programas apresentassem o balanço da sua actividade. Será do seu inteiro agrado que 

daqui por algum tempo fosse apresentado aos Vereadores da Oposição o balanço da 

actividade decorrente deste projecto. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que é habitual os Técnicos apresentarem 

o relatório relativamente aos projectos que acompanham. Também são enviados relatórios 

para a Assembleia Municipal. 

Se houver alguma questão que os Srs. Vereadores queiram conhecer será com todo 

o gosto fornecida. 

  

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA 

 

V.I. – DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 

 

Pelo Sr. Vereador José Charneira foram apresentadas as seguintes propostas: 
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Loteamentos: 

 

PROPOSTA N.º 1/DGU-DL/24-2006: 

ASSUNTO: Pedido de Licenciamento de Alteração à Licença de Loteamento 

(Proc.º L-31/97): 

REQUERENTES: Jorge Fernando de Almeida Gouveia e Silvia Maria Cardoso 

dos Santos: 

 

«Pretendem os requerentes, na qualidade de proprietários dos lotes n.ºs 1 a 12, 

descritos na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob os n.ºs 10465/20050524, 

10466/20050524, 10467/20050524, 10468/20050524, 10469/20050524, 10470/20050524, 

10471/20050524, 10472/20050524, 10473/20050524, 10474/20050524, 10475/20050524, 

10476/20050524, localizados na urbanização de carácter habitacional titulada com o 

alvará de loteamento n.º 259, emitido a favor de Jorge Fernando de Almeida Gouveia, 

proceder à alteração do referido alvará de loteamento. 

As alterações propostas incidem nos lotes n.ºs 1 a 12, localizados na zona da 

operação de loteamento abrangida pela classe de espaço “Tecido Urbano Consolidado – 

H1c”, e na modificação das seguintes prescrições do alvará de loteamento: 

- previsão de construção de “alpendres / telheiros” nos lotes 2 a 11 e definição do 

respectivo polígono de implantação; 

- definição de um polígono de implantação para anexo e piscina, no lote 12; 

- redução da área bruta de construção total (Abct) destinada a habitação, antes 

prevista no lote 1, de 1000,0 para 858,0 m²; 

- aumento da Abct destinada a habitação antes prevista nos lotes 2 a 11, de 

150,0 para 170,0 m²; 

- consequente acréscimo da Abct destinada a habitação na área do loteamento 

classificada como Tecido Urbano Consolidado H1c, de 2680,0 para 2738,0 m², e na 

totalidade da urbanização, de 5550,0 para 5608,0 m²; 

- aumento da área de implantação prevista no lote 2, de 100,0 para 124,0 m²; 

- acréscimo da área de implantação prevista nos lotes 3 a 11, de 100,0 para 

126,0 m²; 

- aumento do índice de utilização bruto antes aprovado para a totalidade da área 

do loteamento, classificada como Tecido Urbano Consolidado H1c, de 0,39 para 0,398. 

A apreciação da proposta de alteração da licença, enquadra-se assim no âmbito do 

procedimento previsto nos n.ºs 2 a 7, do art.º 27.º, do D.L.555/99, de 16.Dez. com a 

redacção publicada pelo D.L.177/01, de 4.Junho. 



Acta n.º 24/2006 

Reunião de 06 de Dezembro de 2006 

 23 

Analisada a proposta apresentada, verificou-se que a mesma não implica 

alterações ao nível do desenho urbano e da disciplina de ocupação preconizados no alvará 

de loteamento, estando ainda em conformidade com as disposições regulamentares do 

PDM  estipuladas  para  a  classe  de  espaço que abrange os lotes em causa, 

nomeadamente no que se refere aos usos, índice de utilização bruto (0,40), n.º de pisos e 

parqueamento. 

De igual modo, das mesmas não resultarão quaisquer alterações às obras de 

urbanização, nem acréscimo das cedências obrigatórias previstas no art.º 43.º, do 

D.L.555/99 de 16.Dez., republicado. 

Tendo sido apresentadas autorizações escritas dos proprietários dos lotes n.ºs 15, 

16 e 19 e verificando-se que os restantes lotes da urbanização, não abrangidos pelo 

pedido de alteração, permanecem na posse de um dos requerentes da pretensão e titular 

do alvará de loteamento emitido, resulta o consentimento dos proprietários de todos os 

lotes constantes do alvará, estando assim a pretensão dispensada do procedimento de 

discussão pública, nos termos do disposto no n.º 2, do art.º 27.º, do D.L.555/99. 

Perante o exposto, propõe-se, ao abrigo do art.º 23.º, daquele Diploma, a 

aprovação da alteração à licença de loteamento, consubstanciada na planta síntese 

apresentada através do requerimento n.º 11475/06, da qual deverão ser oportunamente 

apresentadas dez cópias em opaco e uma em material reprodutível, a fim de ser lavrado o 

respectivo aditamento ao alvará. 

Em complemento, deverá ainda ser entregue uma cópia da planta síntese em 

suporte informático e ficha com os elementos estatísticos (INE) devidamente preenchida 

com os dados referentes à totalidade da urbanização, de acordo com o estipulado na 

alínea a), do n.º 1, do parágrafo 8.º, da Portaria n.º 1110/2001, de 19.Set.. 

Dado que as alterações introduzidas na operação de loteamento implicam o 

aumento da área bruta de construção prevista na urbanização, haverá lugar ao pagamento 

da taxa devida pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas, nos 

termos do art.º 31.º, do Regulamento da Edificação e da Urbanização do Município de 

Palmela, correspondente ao valor a seguir indicado: 

TMU  (€)  =  (0.03  x  58.0)  x  1  x  1 x  1.5  x  596.62  +  2 x  58.0  = 1.673,18 € (mil 

seiscentos e setenta e três euros e dezoito cêntimos). 

Em anexo constam os pareceres da Divisão de Loteamentos.» 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 2/DGU-DL/24-2006: 
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ASSUNTO: Pedido de Alteração à Licença de Loteamento (Alvará n.º 198 – 

Proc.º L-10/93): 

REQUERENTE: Sociedade Hispânica de Automóveis, S.A.: 

 

«Através do requerimento n.º 3035, de 22.03.2006, subscrito por Sociedade 

Hispânica de Automóveis  S.A, superficiária do lote n.º 2 e ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, é 

solicitada alteração à licença de loteamento, titulada pelo alvará n.º 198, emitido a favor de 

Autoeuropa-Automóveis, Lda. e registado na Câmara Municipal de Palmela, no livro 4, em 

22 de Janeiro de 1996. 

 O lote n.º 2, propriedade de Autoeuropa-Automóveis, Lda.  e destinado a actividade 

industrial, está descrito na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 

02529/010496, da freguesia de Quinta do Anjo. 

 Conforme documentação, também apresentada com o  requerimento n.º 3035, de 

22/03/2006, a requerente possui legitimidade para solicitar a operação urbanística em 

apreço. 

A alteração cujo licenciamento se requer, resulta do interesse expresso pela 

requerente, em proceder às seguintes modificações no lote n.º 2: 

- Acréscimo de 10.000,00 m2 na área bruta de construção, totalizando agora 

12.500,00 m2. 

- Acréscimo de 10.000,00 m2 na área de implantação, totalizando agora 12.500,00 

m2, que correspondem a uma percentagem de ocupação de 50% e garantem o 

cumprimento do art.º 15.º, do regulamento do Plano Director Municipal 

- Acréscimo de 160 lugares de parqueamento, totalizando 177 Lpa para veículos 

ligeiros e ainda 20 lugares de parqueamento para veículos pesados, conforme resulta do 

acréscimo de 10.000,00m2 de área bruta de construção e da aplicação da Portaria n.º 

1136/2001, de 25 de Setembro. 

 Na totalidade do loteamento, a área bruta de construção, que correspondia a 

117.940,00 m2 , totaliza agora 127.940,00 m2. 

Considerando a área loteanda (433.872,00 m2), objecto do alvará de loteamento n.º 

198 e a totalidade da área bruta de construção agora em causa (127.940,00 m2), resulta 

um índice de utilização bruto de 0,295, aquém do índice 0,60, aplicável por força do Plano 

Director Municipal (Espaços Industriais Existentes – art.º 15.º do Regulamento do PDM). 

O acréscimo de 10.000,00 m2 de área bruta de construção, destinada a uso 

industrial, resulta, conforme aplicação do Anexo III, do Regulamento do P.D.M. (Portaria 

n.º 1136/01, de 25 de Setembro), num valor total de cedências de 2.300,00 m2, destinados 
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a Espaços Verdes e de Utilização Colectiva e 1.000,00 m2, destinados a Equipamentos de 

Utilização Colectiva. 

Atento que, neste alvará de loteamento n.º 198, as áreas para espaços verdes no 

interior e exterior dos lotes e contabilizados para efeito dos espaços verdes e de utilização 

colectiva, perfazem globalmente 84.041,00 m2, resulta que a área de 2.300,00 m2, antes 

indicada como área calculada para espaços verdes e de utilização colectiva, está 

suportada nesse valor global. 

Relativamente à cedência para Equipamentos de Utilização Colectiva (1.000,00 m2) 

e tratando-se de uma área já consolidada e servida de infra-estruturas e arruamentos 

viários, propõe-se que se aceite compensação em numerário, conforme dispõe o art.º 44º, 

n.º 4, do D.L. 555/99 de 16 de Dez., republicado pelo D.L. 177/01 de 4 de Junho. 

Nos termos do disposto no n.º 2, do art.º 27.º e  n.º 3, do art.º 22º, ambos do D.L. 

555/99, de 16 de Dez., republicado pelo D.L. 177/01, de 4 de Jun. a pretensão foi sujeita a 

discussão pública, conforme aviso n.º 59/DGU/DL/2006, publicado no Diário da República 

n.º 175, de 11 de Setembro de 2006, III série (parte especial), que não registou qualquer 

reclamação, observação ou sugestão, dentro do prazo legal. 

Face ao exposto, dado que as alterações pretendidas estão suportadas nos 

indicadores urbanísticos, determinados no art.º 15.º, do Regulamento do Plano Director 

Municipal e não resultando das mesmas alteração nas obras de urbanização, propõe-se, 

ao abrigo do art.º 23.º, do D.L. 555/99, de 16 de Dez., republicado pelo D.L. 177/01, de 4 

de Junho, a aprovação da alteração à licença de loteamento, consubstanciada na planta 

síntese apresentada com o requerimento n.º 11947, de 29.11.2006, da qual deverão ser 

oportunamente apresentadas dez cópias em opaco e uma em material reprodutível, a fim 

de ser lavrado o respectivo aditamento ao alvará.  

Mantêm-se inalterados todos os restantes parâmetros urbanísticos e prescrições, 

constantes do alvará de loteamento n.º 198 e dos seus aditamentos, que anteriormente 

tenham sido aprovados. 

Para efeito do aditamento da alteração em apreço, deverão ser realizadas as 

seguintes taxas e compensações: 

- Taxa devida pela realização, manutenção e reforço de infra-estruturas urbanísticas, 

nos termos do art.º 31.º, do Regulamento da Edificação e da Urbanização do Município de 

Palmela, correspondente ao acréscimo de 10.000,00 m2 de área bruta de construção, 

calculada de acordo com a seguinte fórmula: 

TMU (€) = (0,02 x 10.000,00) x 1 x 1 x 1,5 x 596,62 + 2,00 x 10.000,00 = 198.986,00 

€ (cento e noventa e oito mil novecentos e oitenta e seis euros e zero cêntimos). 

- Compensação em numerário pela área não cedida para equipamentos de utilização 

colectiva, conforme art.º 37.º do mesmo regulamento: 
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C (€) = 1 x 1 x 1.000,00 x 54,11 = 54.110,00 € (cinquenta e quatro mil cento e dez 

euros e zero cêntimos). 

Estando em tramitação um outro pedido de alteração a este mesmo alvará de 

loteamento n.º 198, correspondente ao lote n.º 14, propõe-se ainda que o requerente seja 

informado de que, relativamente à alteração antes mencionada (lote n.º 14) e caso a 

mesma seja aditada previamente ao aditamento desta sua alteração, resultará necessário 

proceder à sua indicação na planta síntese que, sendo objecto desta proposta de 

aprovação, foi apresentada com o requerimento n.º 11947, de 29.11.2006.» 

 

Sobre a proposta de Pedido de Alteração à Licença de Loteamento (Alvará n.º 198 – 

Proc.º L-10/93), em que é requerente a Sociedade Hispânica de Automóveis, S.A. 

intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que embora a proposta não o descreva, se 

pode ler no documento que a suporta, que esta alteração à licença de loteamento se 

destina à Inapal Metal. Esta empresa é já conhecida do Executivo Municipal, na medida 

em que na reunião de 08.Nov.2006 se isentou, em 25%, esta empresa do pagamento do 

Imposto Municipal sobre Imóveis. 

Na altura, os Vereadores do P.S. votaram a favor desta isenção por entenderem que 

a Inapal Metal ia permitir a incorporação de mais um produto nacional nos veículos 

produzidos pela Autoeuropa, e ia, também, propiciar a criação de mais sessenta postos de 

trabalho, para além de ser a expansão duma empresa já existente, a Inapal Plásticos. 

Entendem que tudo aquilo que permita desenvolver a actividade económica do 

concelho a nível nacional, como é o caso, é de acarinhar e enaltecer. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que estes investimentos traduzem a 

continuidade da Autoeuropa no concelho e no País, por isso vai votar a favor. 

 

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

minuta. 

 

V.II. – DIVISÃO DE GESTÃO DO PINHAL NOVO: 

 

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

 

Comissão de Vistorias: 

 

PROPOSTA N.º 1/DGU-DGPN/24-2006: 

ASSUNTO: Substituição de elemento da Comissão de Vistorias: 

 

 «Por deliberação aprovada em reunião pública de 07.06.2006 (de que se junta cópia 

em anexo) foi constituída uma comissão de vistorias e respectiva composição. 
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 Os técnicos foram nomeados para possibilitar a realização das vistorias previstas no 

âmbito de diferentes diplomas legais. 

 Perante a transferência de um dos técnicos para outra Divisão, e por forma a não 

colocar em causa tanto o interesse dos munícipes envolvidos como a resposta técnica 

adequada, propõe-se a substituição do técnico João Carlos Horta, Arquitecto, pela técnica 

Sandra Marina da Cruz Gonçalves, Arquitecta.» 

 

 Na discussão da proposta de substituição de elemento da Comissão de Vistorias 

intervieram: 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que tem algumas dificuldades em 

avaliar esta proposta. 

 Primeiro gostaria de ser informado sobre o número de vistorias realizadas desde 

Junho, ou seja, desde a criação da Comissão de Vistorias. 

 Ressalta como “incrível” que na proposta se mencione “por forma a não colocar em 

causa tanto o interesse dos munícipes envolvidos como a resposta técnica adequada”, 

quando na proposta aprovada em 07.Junho.2006 se refere claramente que a Comissão de 

Vistorias terá uma composição efectiva de três Técnicos. Havendo seis nomeados, ficam 

sempre dois ou três a mais que poderiam, eventualmente, impedir que esta substituição 

fosse feita, nesta fase. 

 Para os Vereadores da Oposição que não têm colaboração na gestão directa da 

Câmara, não têm Pelouros, causa alguma dificuldade em avaliar a proposta. 

 O Sr. Vereador José Charneira refere que não consegue neste momento 

responder ao número de vistorias realizadas, desde a constituição desta Comissão de 

Vistorias em Junho último. De todo o modo, no relatório de actividades que é 

habitualmente enviado à Assembleia Municipal será mencionado esse dado. 

 A proposta apresentada é muito simples: um Técnico na DGPN (Divisão de Gestão 

do Pinhal Novo) foi transferido para o (DP) Departamento de Planeamento e por isso fez-

se integrar um outro Técnico na Comissão. 

 Nesta Comissão foram indicados Técnicos em número superior precisamente para 

evitar que, na ausência de dois ou três elementos por estarem em formação, ou doentes, 

não ficasse impossibilitada a realização de vistorias.  

 Acrescenta que a Técnica agora proposta para integrar esta Comissão é do quadro 

da Câmara de Palmela que estava em regime de requisição numa empresa, tendo 

acabado o período da requisição a mesma regressou à Autarquia. 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria e em 

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

Sousa. 

Os Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de Sousa apresentaram 

declaração de voto: 

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S.: 

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se porque, não 

colaborando na gestão directa na Câmara uma vez que não têm pelouros, não podem 

avaliar a bondade da proposta. Todavia não querem sequer tentar obstaculizar uma 

decisão de certo importante para a dinâmica que se pretende que a Câmara tenha.” 

 

VI – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

 

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

 

Concurso Público: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAGF/24-2006: 

ASSUNTO: “Atribuição de licenças de táxi para as freguesias de Palmela e 

Pinhal Novo”: 

 

«Considerando que: 

- Por deliberação tomada em reunião camarária de 19/04/06, devidamente 

publicitada em jornal oficial e nacional, e editalmente, se procedeu à abertura de concurso 

público com vista à atribuição de 5 (cinco) licenças de taxis, para as freguesia de Palmela 

e Pinhal Novo, em regime de estacionamento fixo e condicionado, respectivamente, dentro 

dos contigentes fixados. 

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

nomeado para o concurso, elaborou e apresentou à Câmara Municipal um 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. 

- A Câmara Municipal, tendo presente aquele Relatório, deliberou aprová-lo e 

submetê-lo-á a audiência dos interessados, nos termos do artigo 100.º e seguintes do 

Código do Procedimento Administrativo, ordenar a notificação de todos os candidatos 

para, querendo, se pronunciarem sobre o mesmo em sede de audiência prévia, no prazo 

fixado. 
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- De acordo com o artigo 12º n.º 2 do Programa de Concurso, em conformidade com 

o artigo 20º n.º 2 do Regulamento Municipal vigente neste Município na presente matéria, 

compete ao Júri do concurso analisar e decidir as reclamações dos candidatos 

apresentadas.  

- Competindo ainda ao Júri, após análise das reclamações, apresentar à Câmara 

Municipal um relatório final, devidamente fundamentado, para decisão definitiva sobre a 

atribuição da licença.- art. 13º do PC e artigo 20º n.º 2 do Regulamento.  

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, nos artigos 12.º 

e 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 no 20.º, n.os 2 e 3 do “Regulamento de Actividade de 

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

município de Palmela, e do artigo 14.º do Programa de Concurso, propõe-se à Câmara 

Municipal deliberar: 

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

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

definitiva dos candidatos excluídos e admitidos e da ordenação dos candidatos admitidos 

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

2. De acordo com o Relatório de Classificação Final aprovado, atribuir as licenças 

postas a concurso aos seguintes candidatos: 

a) Licença 1- Pinhal Novo-Refer (mapa 3-A, anexo ao Relatório) - candidato n.º 16 – 

José Lopes Mendes. 

b) Licença 2- Pinhal Novo-Refer (mapa 3-B, anexo ao Relatório) - candidato n.º 15 - 

Carlos Alberto de Jesus Teresa Fonseca. 

c) Licença 3- Pinhal Novo-Mochos (mapa 3-C, anexo ao Relatório) - candidato n.º 3 – 

Hugo Alexandre Mercês Ventura. 

d) Licença 4- Pinhal Novo-Mochos (mapa 3-D, anexo ao Relatório) - candidato n.º 4 

– José Inácio Mercês Ventura 

e) Licença 5- Palmela-Refer (mapa 3-E, anexo ao Relatório) -  candidato n.º 11 – 

“Busluso –Serviços de Táxi, Lda.” 

 3. Conferir às licenças atribuídas dentro dos contigentes de cada freguesia, os 

seguintes números: 

a) Licença 1- P.Novo-Refer (estacionamento condicionado): 

N.º 13/Pinhal Novo/ano da emissão 

b) Licença 2- Pinhal Novo-Refer (estacionamento condicionado): 

N.º 14/Pinhal Novo/ano da emissão 

c) Licença 3- Pinhal Novo-Mochos (estacionamento condicionado): 
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N.º 15/Pinhal Novo /ano da emissão 

d) Licença 4- Pinhal Novo-Mochos (estacionamento condicionado): 

N.º 16/Pinhal Novo /ano da emissão 

e) Licença 5- Palmela-Refer (estacionamento fixo): 

N.º 17/Palmela-Refer/ano da emissão 

4. Nos termos previstos no artigo 16.º, do Programa de Concurso e artigo 21.º, n.º 1, 

do Regulamento Municipal supra indicado, conceder o prazo de 180 (cento e oitenta) dias 

para os futuros titulares das licenças atribuídas virem proceder ao licenciamento do veículo 

(vistoria), na data que para o efeito lhes vier a ser notificada pelos serviços, com vista à 

verificação das condições legais, constantes actualmente da Portaria n.º 277-A/99 de 15 

de Abril na redacção introduzida pela Portaria n.º 2/04 de 5 de Janeiro. 

5. Em cumprimento do disposto no artigo 15.º, do Programa de Concurso, ordenar a 

notificação a todos os candidatos, no prazo de cinco dias a contar da presente 

deliberação, para que tomem conhecimento do resultado da atribuição das licenças, do 

prazo concedido para o licenciamento do veículo nos termos do ponto anterior. 

Informando-se ainda os candidatos individuais que não sejam ainda titulares de alvará do 

prazo legal e regulamentar de que dispõem para obter o licenciamento do exercício da 

actividade pela D.G.T.T., findo o qual caducará o respectivo direito à licença. 

6. Ordenar, após emissão das licenças, a publicitação, divulgação e comunicação da 

sua concessão e respectivo teor, em cumprimento do disposto nos artigos 22.º e 23.º, do 

Programa de Concurso e nos artigos 25.º, n.os 1 e 2 e 26.º, do Regulamento Municipal 

supra indicado.»  

 

Na discussão da proposta antes transcrita, numerada 1/DAGF/24-2006, relativa ao 

concurso público para “Atribuição de licenças de táxi para as freguesias de Palmela e 

Pinhal Novo”  intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que o Sr. Vereador Adilo Costa já 

habituou o Executivo Camarário a uma lisura de procedimentos que já têm feito notar. 

Ressalta que relativamente a este concurso - atribuição das licenças de táxi - até à 

última proposta presente à Câmara Municipal, e depois de uma leitura atenta, não se 

consegue sequer esgrimir um argumento, o processo estava perfeito, por assim dizer. 

No entanto, em relação a esta proposta nota-se alguma desconformidade na acção, 

nomeadamente aquando da primeira reclamação, que é aqui dita como a reclamação  1, 

do candidato Fernando Jorge Silva Martins. Este concorrente sabe que, de acordo com o 

Código do Procedimento Administrativo, tem acesso aos documentos administrativos e 

pode consultar o processo. De acordo com o que ele refere  e que não é desmentido em 

nenhuma parte do processo, o Sr. Fernando Martins deslocou-se ao Gabinete Jurídico da 
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Câmara Municipal onde foi informado que, para consultar o processo tinha de fazer um 

requerimento para, no prazo de dez dias, a Câmara lhe colocar o processo à disposição  e 

que o processo do concurso se encontrava no edifício da Câmara, sito no Largo do 

Município. 

Pessoalmente considera que, nestes casos, o particular tem razão e tem de ser 

informado à primeira dos trâmites legais, até porque, não custava nada a quem atendeu o 

Munícipe dizer que o processo não estava no Gabinete onde ele se deslocou inicialmente. 

Realça não ter conseguido encontrar no processo a folha de protocolo interno que é 

referida como “anexa e que se dá por integralmente reproduzida”. No processo refere-se 

claramente que o protocolo já tinha saído dos serviços e tinha sido enviado para outro 

serviço exactamente neste dia 12.Out.2006. 

Parece-lhe que o tipo de tratamento que foi dado às reclamações, ao contrário do 

que tinha acontecido num outro concurso anteriormente aprovado em reunião de Câmara, 

em que as reclamações foram deferidas, porque foi assegurado o interesse do particular, 

foi pouco cuidado. 

O facto de se ter confirmado que efectivamente houve um lapso de escrita e o 

candidato deixou de ser o 1.º para passar a ser o 15.º ou 16.º, fez com que o concorrente 

se sinta lesado e cita “(...) compulsado o relatório de classificação inicial e de mais 

elementos constantes, constatou-se que por mero lapso de escrita o candidato não consta 

no mapa 4 – resumo (...)”. 

Em relação aos serviços tem a mencionar que houve pouco cuidado na resposta e 

quanto ao lapso que é assumido como sendo um lapso de escrita, não sendo natural nem 

normal, é admissível. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que no processo há de facto referência à folha 

de protocolo, porque no dia 12.Out.2006 o processo estava em movimento entre a Divisão 

de Apoio Jurídico e os Paços do Concelho (o Dr. Rui Ferreira poderá mostrar a folha de 

protocolo). 

De todo o modo, a pessoa que faz a reclamação por escrito nem a assina. Os 

serviços consideraram a reclamação, porque este concurso não é um concurso fácil e há 

que ter a coragem de o fazer e dar oportunidade a todos, essa foi a filosofia. 

Apesar da reclamação não estar assinada, deduziu-se que a pessoa que não assina 

seja a mesma pessoa que se dirigiu à Divisão de Apoio Jurídico e aos Paços do Concelho. 

Aproveitou-se a reclamação e o júri considerou a reclamação tempestiva. 

Em relação à questão da tramitação do processo entre a Divisão de Apoio Jurídico e 

a Divisão de Administração Geral (nos Paços do Concelho), o candidato foi devidamente 

informado que isso não obstava à sua defesa, e teria, através de requerimento (é o que a 
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lei de acesso aos documentos administrativos obriga), pedir para ter acesso ao processo e 

analisar o processo da candidatura, aliás como fez, exercendo o seu direito. 

Menciona que o relatório final vem devidamente rectificado, só que isso não altera o 

posicionamento do candidato, não o torna elegível. 

 

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

minuta. 

 

O Sr. Vereador Adilo Costa intervém para agradecer a forma unânime como este 

processo foi aprovado, significando que o Executivo Municipal está coeso em relação ao 

processo que é complexo, mas que vai certamente agradar à população de Palmela. 

 

DIVISÃO DE APOIO JURÍDICO: 

 

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

 

Nomeação de Representantes da Fazenda Pública Administrativa: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAGF-DAJ/24-2006: 

 

«Considerando que: 

a) Se torna necessário assegurar a representação judicial do Município no 

contencioso tributário, particularmente nos processos de oposição judicial à execução 

fiscal; 

b) Em matéria tributária, regula norma especial e não o regime geral de 

representação do município previsto na Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro; 

c) Tal representação está legalmente cometida a um Representante da Fazenda 

Pública (Administrativa) nomeado pela Câmara Municipal, devendo este ser licenciado em 

Direito e com funções de mero apoio jurídico expressamente designado para o efeito (art.º 

73.º, n.º 2, do E.T.A.F, art. 7.º, n.º 3, do D.L. 433/99. de 26.10, art.º 11.º, n.º 2, do 

C.P.T.A.) ou advogado nomeado para tal função, conforme entendimento consensual na 

doutrina e jurisprudência dos nossos tribunais superiores; 

 Ao abrigo do disposto nos artigos 73.º, n.º 2, do E.T.A.F., 7.º, n.º 3, do Decreto-Lei 

n.º 433/99, de 26.10 e 11º n.º 2 do C.P.T.A., propõe-se que sejam nomeados pela 

Câmara Municipal os seguintes Representantes da Fazenda Pública do município de 

Palmela, no âmbito das execuções fiscais administrativas, os advogados que prestam 

regularmente serviços à Câmara Municipal, a saber:  
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- Exma. Sra. Dra. Rosa Maria Antunes, advogada, portadora de cédula profissional 

n.º 132-E, membro da “Sociedade Ferreira Bastos & Rosa Maria Antunes, RL, Sociedade 

de Advogados”, com domicilio profissional na Av. 5 de Outubro, n.º 148, 3º A, 2900 

Setúbal;  

- Exmo. Sr. Dr. Manuel Jorge Goes, advogado, membro da “MG&A, Sociedade de 

Advogados, RL” - registo O.A. 43/98, com domicilio profissional na Av. Miguel Bombarda, 

147, 1º - 1050-164 Lisboa; 

- Exmo. Sr. Dr. Bernardo Bastos, advogado, portador de cédula profissional n.º 1600-

E, com domicilio profissional na Av. 5 de Outubro, n.º 148, 3º A, 2900 Setúbal. 

Mais se propõe que, por razões de maior celeridade e eficácia da nomeação do 

representante respectivo em cada processo judicial concreto, delibere a Câmara Municipal 

autorizar a Sra. Presidente da Câmara a conferir o mandato tributário, caso a caso, de 

entre os representantes ora nomeados.» 

 

Em relação à proposta de Nomeação de Representantes da Fazenda Pública 

Administrativa, numerada 1/DAGF-DAJ/24-2006, intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que teve oportunidade de ler atentamente o  

ETAF (Instituto dos Tribunais Administrativos e Fiscais) e o CPTA (Código de Processo 

dos Tribunais Administrativos).  

Em qualquer destes diplomas não se viu nenhuma impossibilidade de que esta 

nomeação pudesse recair sobre algum advogado ou algum jurista da própria Câmara, 

constante do próprio quadro da Autarquia. 

A Câmara tem no Gabinete Jurídico profissionais, que parece, aos Vereadores do 

P.S., terem qualidades para exercer esta função. 

Recorrer a estes profissionais, aos quais não retira o mérito (até porque pelo menos 

dois deles conhece), que são pessoas, ou na situação de avençados ou em qualquer outro 

estatuto com a Câmara de Palmela representa, nesta altura, um acréscimo de despesas, 

que não vê necessidade de existir. 

Gostaria que lhe confirmassem se de facto existe alguma incompatibilidade dos 

Técnicos Jurídicos da Câmara serem representantes da Fazenda Pública. 

O Sr. Vereador Adilo Costa responde que não existe incompatibilidade, aliás no 

corpo da proposta refere-se “este ser licenciado em Direito e com funções de mero apoio 

jurídico expressamente designado para o efeito”. 

Esta proposta não significa qualquer acréscimo de custos, tem estritamente a ver 

com uma estratégia da Autarquia, na rentabilização dos seus advogados. 
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Os licenciados que estão na Divisão de Apoio Jurídico desenvolvem um conjunto 

muito alargado de tarefas, e a titulo de exemplo refere ser cerca de um milhar o número de 

pareceres jurídicos que são dados. 

As Execuções Fiscais estão a avançar. Desde 24.Maio.2006 que foi instaurado o 1.º 

processo e, neste momento, estão em curso cerca de 600 processos. 

 

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

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

Sousa. 

Os Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de Sousa apresentaram 

declaração de voto. 

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S.: 

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se por 

entenderem existirem outras alternativas que não onerassem os cofres da autarquia.” 

 

VII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das dezoito horas e cinquenta e cinco minutos, a srª. Presidente declarou 

encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta, que eu, Luísa Cristina Frutuoso 

Lopes, assistente administrativa especialista, redigi e também assino. 

 

A Presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

A secretária 

 

Luísa Cristina Frutuoso Lopes 


