
 

 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 23/2006: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO 

DE 2006: 

 No dia vinte e três de Novembro de dois mil e seis, pelas nove horas e quarenta 

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

ordinariamente a Câmara Municipal, sob a Presidência de Ana Teresa Vicente Custódio de 

Sá, Presidente, encontrando-se presentes os Vereadores Adília Maria Prates Candeias, 

José Justiniano Taboada Braz Pinto, Octávio Joaquim Coelho Machado, José Manuel 

Conceição Charneira, Adilo Oliveira Costa  e José Carlos Matias de Sousa. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª PRESIDENTE: 

“Orçamento Participativo”: 

A Sr.ª Presidente cumprimenta os Membros do Executivo Municipal, Jornalistas e 

Público em geral. 

A Sr.ª Presidente refere que neste período estão em curso os trabalhos 

preparatórios para a elaboração da  proposta de Orçamento 2007 e Grandes Opções do 

Plano 2007/2010 do município. 

No âmbito do projecto “Orçamento Participativo” já se realizaram reuniões nas 

freguesias de Palmela e Marateca. Proximamente terão lugar as reuniões nas freguesias 

de: 

- Quinta do Anjo (na sede da Junta de Freguesia); 

- Poceirão (no Centro Cultural do Poceirão); 

- Pinhal Novo (no Auditório da Associação dos Bombeiros Voluntários do Pinhal 

Novo). 
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Estas reuniões seguem basicamente o modelo das realizadas em anos anteriores,  

apelando à participação da população em geral. Após o processo de auscultação das 

populações iniciar-se-á o trabalho dos órgãos autárquicos. 

Fica efectuado o convite à participação de todos. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

1. Envolvimento da Autarquia na promoção do vinho: 

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

Membros da Comunicação Social e Público presente. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere-se a uma notícia que leu sobre a baga de 

sabugueiro. 

A baga de sabugueiro era antigamente utilizada como corante para falsificar vinho, 

era um dos componentes do vinho a martelo. 

Na notícia que leu vem referido que Portugal exporta toda a sua produção para a 

Alemanha, para um grupo alimentar europeu.  

Realça que a exportação da baga de sabugueiro atinge um valor que ronda entre os 

4 a 5 milhões de euros (cerca de 1 milhão de contos). Esta produção opera-se nos 

concelhos de Tarouca, Armamar, Lamego e Tabuaço. 

Para conseguir esta exportação houve démarches nas quais participou o Presidente 

da Autarquia de Tarouca que, para o efeito, se deslocou juntamente com outras entidades 

nacionais à Alemanha a fim de poder finalizar este negócio. Esta acção é sinónimo da 

participação activa de uma Autarquia na concretização deste negócio. 

Sobre este assunto pretende estabelecer uma relação com a Autarquia de Palmela e 

lembrar que os Eleitos em Palmela devem pugnar por aquilo que consideram ser um 

produto de excelência: os vinhos. 

É da opinião que devem lutar de forma absoluta pela produção, promoção e 

comercialização dos vinhos. E, nesta luta, a Autarquia devia envolver-se, tal como a 

Autarquia de Tarouca e outras que se envolveram na comercialização de um produto que, 

aparentemente, parecia não ter valor, mas que na realidade teve importancia para aquelas 

Autarquias e para o País. 

Tem insistido na necessidade da Autarquia se empenhar mais e de mobilizar os 

agentes em presença para a questão do vinho. 

Já teceu em outras ocasiões alguns reparos, inclusivamente à Festa que é por 

excelência a Festa dos Vinhos em Palmela: a Festa das Vindimas. Esta Festa é cada vez 

mais uma festa popular, é uma feira, e está cada vez menos relacionada com a sua 

essência que é o vinho. Há necessidade de esta Festa ter um enquadramento que 

dignifique e promova os vinhos de Palmela. 
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Denota a sua admiração quando ao ler o Catavento referente ao mês de Novembro 

é feita alusão ao facto de no dia de São Martinho (dia 11.Nov., às 21,30 horas, no Parque 

Mário Bento do Poceirão) se realizar a festa da cerveja.  

A tradição popular dita que “no dia de São Martinho se vai à adega e prova o vinho”. 

E, tendo em consideração que, as freguesias de Marateca e Poceirão são freguesias 

produtoras de vinho por excelência; que, a Mostra de Vinhos de Fernando Pó tem vários 

anos de existência; que, em Poceirão tem sido feita uma grande Mostra de Adegas na 

Feira Agrícola de Poceirão; que, a Junta de Freguesia de Poceirão até fez uma edição das 

Adegas de Vinho de Poceirão e está a trabalhar na Rota das Adegas de Poceirão, e, vai 

realizar-se em pleno dia de São Martinho a festa da cerveja que é ainda por cima noticiada 

no Catavento... 

Qualquer dia em vez de se dizer que “no dia de S. Martinho se vai à adega e prova o 

vinho” dir-se-á que “no dia de S. Martinho se vai à adega e prova a cerveja”. 

Há muitas ocasiões para se fazer a festa da cerveja, nomeadamente no Verão . Mas 

no dia de S. Martinho, numa freguesia que é por excelência uma freguesia produtora de 

vinho, que luta pela promoção dos vinhos vai fazer-se a festa da cerveja que é uma 

concorrência absoluta ao vinho. Parece-lhe que algo está mal. 

É claro que a Autarquia terá pouca responsabilidade na iniciativa da festa da cerveja, 

mas ao publicar no Catavento este acontecimento devia (não sabe se o fez) fazer um 

reparo à freguesia para promover os seus vinhos em vez da cerveja no dia de São 

Martinho. 

 

2. Notícia publicada no jornal “Público” de 21.11.2006 – “Vinhos do Douro e do 

Porto promovem-se em Lisboa”: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto salienta uma notícia publicada no jornal Público de 

ontem que refere “Vinhos do Douro e do Porto promovem-se em Lisboa”. 

É visível que os vinhos do Douro partem à conquista dos mercados nacionais. 

Vem referido na notícia que Lisboa é o espaço territorial português onde se vende 

metade do vinho do Douro e vão realizar-se iniciativas, inclusivamente irão fazer-se 

exposições de vinho no Casino de Lisboa. 

Há aqui uma enorme agressividade, agressividade no bom sentido, dos vinhos do 

Douro e vê-se muito pouca agressividade relativamente aos vinhos de Palmela.  

 

3. Notícia de 22.11.2006 da rádio – Unidade Móvel de Cuidados de Saúde de 

Mértola: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere-se a uma notícia que ouviu hoje na rádio e 

que dizia que a Unidade Móvel de Cuidados de Saúde de Mértola é um dos 19 candidatos 
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a um prémio da ONU acerca das melhores práticas para a qualidade de vida dos 

cidadãos. 

A Unidade Móvel de Saúde de Mértola é totalmente suportada pela Autarquia de 

Mértola, cujo Presidente disse à rádio que, se receber o prémio da ONU ele se destinará à 

implementação de uma segunda Unidade Móvel de Saúde. 

Os bons exemplos devem ser reparados e os bons exemplos, se possível, devem 

ser copiados. 

Já no passado disse que esta solução das Unidades Móveis de Saúde é uma 

solução de elevada importância. 

Esta Autarquia provavelmente das mais pobres encontrou esta solução que é de 

todo útil à população que serve. 

 

INTERVENÇÂO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

1. Espaço circundante à estação da Refer em Palmela: 

O Sr. Vereador Octávio Machado saúda os presentes. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere-se ao espaço circundante à estação da 

Refer em Palmela. 

Numa altura em que se fala em transportes alternativos e da sua utilização não é 

estimulante verificar que existe um parque com todas as condições, mas que está 

completamente vazio. 

Nota-se que, efectivamente, os utentes da Refer estacionam os carros fora do 

parque de estacionamento, chegando ao ponto do proprietário do restaurante já ter 

colocado uma placa a dizer “só para os clientes”. Todos os dias se vêem pessoas a saltar 

por cima das ervas que estão molhadas e das poças de água.  

O facto do parque de estacionamento ser pago é uma sobrecarga para os utentes . 

Dever-se-ia estimular o uso do comboio como alternativa ao carro, até porque as 

dificuldades de circulação nas cidades, principalmente em Lisboa, são cada vez maiores. 

 

2. Sinalização de estradas do concelho: 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que em estradas nacionais, mas também 

em estradas municipais há uma sobreposição de sinalização, quer horizontal, quer vertical, 

que urge rectificar a bem da segurança rodoviária. 

Como exemplo refere a estrada que liga Volta da Pedra à Estação onde há uma 

confusão de sinais que deviam ser rectificados. 

Também se devia arranjar uma solução para a entrada de acesso ao St. Peter’s 

School, onde as demoras, as filas, e os acidentes são uma prática diária. 
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3. Tema apresentado pelo Sr. Vereador José Braz Pinto acerca da promoção do 

vinho: 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere-se ao tema apresentado pelo Sr. Vereador 

José Braz Pinto e sublinha as seguintes evidências: 

Considera que a Autarquia investe bem na promoção do vinho. 

Em diversas ocasiões já teve oportunidade de dizer que a Festa das Vindimas é o 

ponto mais importante da promoção do vinho e aquele que julga necessitar urgentemente 

de uma grande discussão. 

É preciso decidir se se quer uma Feira ou uma Festa. É preciso decidir os moldes 

em que a mesma deverá ser realizada. Este ano a discussão à volta da Festa das 

Vindimas reportava-se se haveria ou não o espectáculo de pirotécnia: “o fogo de artifício é 

o ex-libris”. Opina que esta mentalidade tem de acabar. Os mentores e os alimentadores 

desta situação têm de uma vez por todas perceber que os dinheiros da Autarquia são os 

dinheiros do erário público e devem ser bem utilizados. A Festa das Vindimas nasceu para 

promover os vinhos do concelho de Palmela e da região. 

Comparando os gastos que a Câmara investe na Festa das Vindimas com aquilo 

que é investido em Fernando Pó rapidamente se chega à conclusão que a rentabilidade 

extraída da promoção dos vinhos de Fernando Pó é muito maior do que aquela que é feita 

na Festa das Vindimas. 

A Câmara Municipal tem aqui um papel fundamental no sentido de sensibilizar a 

Associação da Festa das Vindimas, uma Associação que tem os seus órgãos e recebe 

dinheiros da Autarquia para promover o vinho. E essa promoção deve e tem de ser feita. 

Tem sérias dúvidas que o custo ou o investimento que a Autarquia faz nesse campo seja 

traduzido em resultados na Festa das Vindimas. 

Como disse anteriormente a discussão está a descambar para situações que deviam 

ser secundárias: considerar o fogo de artifício o ex-líbris é, assim o pensa, um atentado 

aos criadores, aos fundadores da Festa das Vindimas, aos motivos que fizeram esta Festa 

nascer e crescer. 

Há que sensibilizar aqueles que assumem a responsabilidade de serem Dirigentes 

da Festa das Vindimas para perceberem que a Festa é uma Festa e não é uma Feira. A 

Feira não pode ocupar os espaços da Festa e muito menos as verbas que são canalizadas 

para a promoção do vinho virem a ser investidas noutros eventos que não a promoção do 

vinho. 

Desgosta-o profundamente não ver concretizada uma prova de vinhos na Festa das 

Vindimas. 
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A Festa das Vindimas transformou-se na festa do Moscatel. O vinho Moscatel é 5% 

da economia dos viticultores do concelho de Palmela e efectivamente traduz-se muito mais 

na freguesia de Azeitão, distrito de Setúbal. 

Há que tentar dar o devido encaminhamento para a promoção do vinho de Palmela e 

traduzir o investimento que é feito em algo de muito mais positivo para a população e para 

os viticultores do concelho. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

1. Acesso à intranet da Câmara Municipal – “Orçamento Participativo”: 

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

Técnicos, Dirigentes, Funcionários da Câmara Municipal, Jornalistas e Público em geral. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que o Gabinete dos Vereadores do 

Partido Socialista não tem acesso à intranet da Câmara Municipal. 

É uma situação que foi vista inicialmente, mas que não teve nenhum 

desenvolvimento. Gostava que esta situação fosse solucionada. Aparentemente vão 

mudar de Gabinete e, nessa altura, seria de todo conveniente ver esta situação resolvida. 

O não acesso à intranet vem entroncar claramente em alguma falta de informação 

que chega aos Vereadores do P.S., nomeadamente em termos da circulação da 

informação através dos circuitos internos da própria Câmara Municipal. 

Acabam por saber, pelos jornais, de algumas questões que depois são trabalhadas 

de forma diferente daquilo que são ditas nas reuniões públicas da Câmara. 

Uma dessas questões é exactamente as reuniões públicas realizadas no âmbito do 

“Orçamento Participativo”. Recorda que a Sr.ª Presidente, na reunião de Câmara de 08 de 

Novembro, disse que, em relação a este projecto, no presente ano, se fariam apenas duas 

sessões: uma em Palmela e a outra em Pinhal Novo. 

Foi confrontado posteriormente com o facto de se efectuarem cinco sessões do 

“Orçamento Participativo” e soube-o pelos jornais e por um outdoor colocado à entrada do 

Pinhal Novo. 

O que é facto é que numa consulta posterior feita num outro computador da Câmara 

Municipal pode constatar que a informação acerca da realização das cinco sessões do 

“Orçamento Participativo” circulou na intranet da Câmara, muito antes até de ter sido 

publicitado nos jornais. 

Como tal, a intranet para os Vereadores Socialistas é fundamental, até porque têm 

pouco acesso à informação, e sempre baseou as suas intervenções neste facto. Este facto 

deverá ser corrigido a curto prazo, no sentido de haver aqui alguma equidade no acesso à 

informação. 
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Gostaria de ser informado do porquê de se ter inflectido na decisão de fazer 

inicialmente duas reuniões do “Orçamento Participativo” para depois se passarem a fazer 

cinco. 

 

2. Estudo de circulação e estacionamento automóvel para Pinhal Novo / estudo 

de sinalização horizontal e vertical para Pinhal Novo: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa apresenta outra questão que está 

relacionada com a sinalização horizontal e vertical que está colocada em Pinhal Novo. 

Houve um estudo de trânsito feito em 1991. Esse estudo de trânsito não se coaduna 

com a realidade actual e, portanto, há necessidade de realização de um novo estudo para 

a sinalização horizontal e vertical dentro da vila de Pinhal Novo. 

Não vale a pena vir dizer que o Pinhal Novo está como está ou tem muitos acidentes 

porque não tem a variante executada; não é isso que está, neste momento, em causa. O 

que está em causa é a circulação dentro do Pinhal Novo que é difícil, perigosa, morosa, 

incontornável em muitas horas do dia. Não é lógico que haja viragens à esquerda na E.N. 

252 quando existe uma rotunda que permite fazer tudo isso a 20 metros. 

Ressalta que da reunião de Câmara descentralizada efectuada no Pinhal Novo, em 

Maio último, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Pinhal Novo e outros Munícipes da 

freguesia salientaram a urgência e necessidade dum estudo de circulação, bem como de 

estacionamento automóvel para a vila de Pinhal Novo. 

Da observação que fez às Grandes Opções do Plano para 2006/2009 consegue 

visualizar um estudo de circulação e estacionamento automóvel para 2009 contemplado 

com 50.000 euros e, nos outros estudos e projectos contempla-se uma verba de 10.000 

euros para 2006 e mais 10.000 euros distribuídos em 2007, 2008 e 2009. 

 

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

• Relativamente à intervenção do Sr. Vereador José Braz Pinto, a Sr.ª Presidente 

refere que: 

Em relação à divulgação no Catavento da iniciativa festa da cerveja reconhece (e a 

Sr.ª Vereadora Adília Candeias já tinha chamado a atenção para este facto) que não se 

trata do melhor exemplo que o Executivo gostaria de dar das actividades do concelho.  

Em primeiro lugar deve ficar claro que a Câmara Municipal  nada tem que ver com a 

iniciativa – festa da cerveja -, é uma organização do Rancho Folclórico do Poceirão à qual 

a Câmara é completamente alheia. 

Reside nesta divulgação uma relação de equidade que é difícil de gerir noutros 

moldes. O problema põe-se em saber qual é a intervenção que a Câmara deve ter no acto 

de divulgar iniciativas da responsabilidader do movimento associativo e das organizações 
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locais, no boletim municipal (Catavento). Esta é uma questão difícil de resolver, na sua 

opinião, pois a publicação está aberta à divulgação das iniciativas das diferentes 

organizações, que não poderão, em caso algum, ser censuradas. 

Partilha da opinião expressa pelo Sr. Vereador José Braz Pinto, relativamente à festa 

da cerveja. Gostaria muito mais que o Rancho Folclórico do Poceirão tivesse outra 

iniciativa no dia de S. Martinho, que fosse muito mais gratificante para todos e que até 

merecesse o apoio da Câmara Municipal. 

Neste momento não vai dizer muito mais relativamente ao apoio que a Autarquia dá 

na divulgação e promoção dos vinhos do concelho, pois ao longo do ano a Câmara 

Municipal, envolveu-se na divulgação e promoção dos vinhos, mesmo em momentos 

institucionais, como é do conhecimento geral, recordando alguns desses apoios: 

- Na Praça do Comércio, num espaço com muita dignidade,  foi feita uma grande 

iniciativa de divulgação dos vinhos de Palmela e, como tal, não há momento do 

ponto de vista institucional que a Câmara Municipal não apoie. 

- A vinda de Deputados Europeus ao concelho para discutir a questão dos vinhos 

portugueses em geral e desta região em particular, e da sua afirmação junto da 

União Europeia. 

Esta é uma questão relativamente à qual  a Câmara Municipal não está alheada. 

Quanto à notícia que o Sr. Vereador invocou sobre a Unidade Móvel de Cuidados de 

Saúde de Mértola, tem a referir que será naturalmente uma iniciativa com mérito da 

Câmara de Mértola. Contudo, há um comentário que lhe ressalta imediatamente, é que 

Mértola não tem uma taxa de natalidade como aquela que se verifica em Palmela, que faz 

com que  o Município de Palmela tenha necessidade de construir escolas todos os anos. 

Mértola terá, porventura, uma maior capacidade de responder a áreas que não sendo 

directamente da sua responsabilidade são, contudo, muito importantes para os cidadãos. 

Se o Município de Palmela não estivesse confrontado com a necessidade de 

construir escolas todos os anos no concelho, também estaria mais disponível para 

enveredar noutros domínios da responsabilidade da Administração Central, mas que são 

importantes para os cidadãos. 

Seguidamente tece um comentário colateral para reflexão de todos: existe um 

problema junto ao Centro de Saúde de Palmela que tem a ver com as condições em que 

se encontram os terrenos envolventes. Caberá indiscutivelmente, na sua opinião, à 

Administração Regional de Saúde (A.R.S.) ter uma intervenção no sentido de criar as 

melhores condições de segurança para evitar o desmoronamento de terras. Mas deixa a 

interrogação: a Câmara Municipal não poderá ficar alheia a esta situação quando está em 

causa a segurança dos Munícipes e cuja resolução não é visível por parte da A.R.S.. 
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A intervenção das Câmaras Municipais é feita no equilíbrio entre o poder e o dever 

ou entre o dever e o poder, portanto, tem todo o mérito a iniciativa da Câmara de Mértola. 

Esta iniciativa não pode fazer sentir o Município de Palmela limitado ou inferiorizado na 

sua intervenção, porque, continua a priorizar outro tipo de intervenções que são urgentes e 

que são da sua competência.  

Relativamente ao tema da Unidade Móvel de Cuidados de Saúde, o Sr. Vereador 

Octávio Machado solicita o uso da palavra para dizer o seguinte: 

- Esta é uma situação que já foi equacionada, e já se realizou uma reunião com a 

A.R.S. no sentido de se conseguir uma viatura para o concelho de Palmela. 

Considera que se trata de uma necessidade para as zonas rurais do concelho. 

- Está a ser feita uma calendarização de locais e de datas. 

- Está em condições de adiantar que as Corporações de Bombeiros Voluntários de 

Palmela e Águas de Moura se mostraram disponíveis para colaborar; 

- Está em elaboração o programa e pensa que no próximo ano há possibilidades 

de poder ser concretizado esta iniciativa 

• Relativamente à intervenção do Sr. Vereador Octávio Machado, a Sr.ª Presidente 

refere que: 

Sobre o espaço envolvente à estação da Refer em Palmela. 

Este assunto já foi levado ao conhecimento da Refer, através do Conselho Local de 

Mobilidade, ainda na fase de execução da obra. 

É da opinião que se deve voltar a formalizar à Refer este problema, porque há uma 

decisão que é simples de tomar, naturalmente com custos,  que é o de prescindir do 

parque de estacionamento pago. Na análise custo beneficio desta decisão considera 

vantajoso, não só para a gestão do espaço envolvente, como para a própria Refer, que a 

mesma fosse tomada 

. Considera que esta postura pode ser assumida em nome do Executivo da Câmara 

Municipal porque realmente regista com preocupação o uso daquele espaço. 

Sobre a Sinalização de estradas do concelho. 

A questão da sinalização na Volta da Pedra é uma questão que já foi colocada várias 

vezes. 

Solicita ao Sr. Vereador José Charneira que, conjuntamente com os serviços 

municipais da Rede Viária e as Estradas de Portugal, analisem as medidas que possam 

ser tomadas, no sentido de melhorar a sinalização existente.  

Sobre a Festa das Vindimas.  

Este é um assunto já diversas vezes abordado pelo Executivo da Câmara Municipal. 
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A Autarquia tem o papel de apoiar a Festa das Vindimas. Mas porque se trata de 

uma Festa popular com muitas tradições e raízes, não cabe à Autarquia, e nem a própria 

população o quereria que, a Autarquia tomasse conta da Festa das Vindimas e a fizesse à 

sua imagem e semelhança. 

A Festa das Vindimas é igual a si própria, vai-se reproduzindo de ano para ano e 

claramente com uma lógica de rentabilidade cada vez mais evidente. 

Está inteiramente de acordo que a Festa das Vindimas não deve ser a grande festa 

do fogo de artifício de Palmela e da região, porque tem o privilégio de ser visto de vários 

pontos.  

Esta discussão tem de chegar à respectiva Comissão de Festas em cada ano, mas 

isso implica ter uma filosofia completamente diferente de Festa. 

A Festa tem de ser financeiramente sustentável  e para o ser vai buscar carrinhos de 

choque e outros divertimentos. 

Tudo aquilo a que o Sr. Vereador Octávio Machado aludiu são aspectos que 

remetem para custos e, portanto, foram sendo postos de parte os momentos mais 

institucionais de divulgação da qualidade dos vinhos. 

Deixa o convite para que, quando se começar a trabalhar com a Comissão da Festa 

das Vindimas se aborde este tema com toda a liberdade e com a opinião de cada um. 

• Relativamente à intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa, a Sr.ª 

Presidente refere que: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa tem razão e pede desculpa, porque deviria ter 

informado os Srs. Vereadores da alteração da agenda relativamente ao “Orçamento 

Participativo”. 

A intenção inicial era a de realizar duas reuniões (uma em Palmela e outra em Pinhal 

Novo) e a divulgação foi feita nestes termos. 

Posteriormente à reunião de Câmara, numa reunião preparatória que realizou com 

todos os Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia, estes alertaram para o facto de o 

orçamento municipal ser cada vez mais restritivo e como tal, dever-se-ia dar a 

possibilidade às populações de manifestar o seu descontentamento. 

Ponderadas as razões dos Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia encontraram-

se mais três datas e optou-se por realizar as reuniões nas cinco freguesias do concelho. 

De facto os Srs. Vereadores da Oposição deviam ter sido informados directamente 

pelo seu Gabinete desta alteração. Pelo facto pede desculpa. 

Quanto à intranet não vê razão para que não esteja acessível aos vereadores,, pelo 

que se vai corrigir. 

Quanto ao Estudo de circulação e estacionamento automóvel para Pinhal Novo / 

estudo de sinalização horizontal e vertical para Pinhal Novo sugere que este estudo possa 
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ser enquadrado em sede das propostas que estão em discussão para constar no Plano de 

Actividades. 

  

INTERVENÇÃO DA SR.ª VEREADORA ADÍLIA CANDEIAS: 

1. Informação – Programas de Desenvolvimento Desportivo: 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias cumprimenta todos os presentes. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias informa que, pela primeira vez e no âmbito dos 

Programas de Desenvolvimento Desportivo se irá efectuar no dia 25.Nov.2006, no 

pavilhão municipal de Pinhal Novo, entre as 14,30h e as 19,30h, uma demonstração, das 

competências adquiridas e experimentar outras actividades no âmbito de outras 

modalidades, por parte dos participantes nos diferentes programas 

Vão estar presentes cerca de 350 atletas representando os 17 Clubes do concelho 

que integram os quatro Programas de Desenvolvimento Desportivo e a Escola Municipal 

de Basquetebol. 

Aproveitar-se-á esta oportunidade, onde estarão presentes muitos encarregados de 

educação, para se informar da oferta desportiva existente no âmbito dos Programas de 

Desenvolvimento Desportivo no concelho. 

 

2. Serviço de transportes públicos à estação da Refer: 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que pretende dar uma informação 

complementar à questão abordada relativamente à estação da Refer em Palmela. 

Foram apresentadas, aos serviços de transportes públicos, pela Autarquia, 

propostas concretas que visam uma coordenação dos transportes rodoviários com os 

ferroviários. Estas propostas visam igualmente que os munícipes deixem de levar os 

carros particulares ate às estações de comboio, sendo este serviço assegurado por 

transportes colectivos públicos. 

 As propostas apresentadas visam o transporte dos cidadãos da vila de Palmela, 

Volta da Pedra, Bairro Alentejano e um circuito interno para Pinhal Novo. As propostas 

estão em análise.      

Este ano já se realizaram duas reuniões com a Administração dos TST (Transportes 

Sul do Tejo). Estas reuniões foram realizadas, com grande insatisfação da sua parte,, com 

os Técnicos e responsáveis da zona e com a ausência de qualquer administrador 

Estas empresas funcionam muito na lógica do que têm. Se só têm um autocarro de 

55 lugares concluem não ser esse circuito  rentável. A privatização dos serviços públicos, 

essenciais ao desenvolvimento do País e deste concelho em concreto, é uma lógica que 

deixa de fora as necessidades dos cidadãos e da realidade existente, se a rentabilidade 

não estiver assegurada. 
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Não quer perder a esperança de poderem vir a ser postas em circulação algumas 

carreiras, nomeadamente em Poceirão, para servir as populações. 

O facto de o parque de estacionamento da Refer ser pago, faz com que muitos 

potenciais utentes não utilizem o comboio como meio de transporte. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR ADILO COSTA: 

Informações: 

O Sr. Vereador Adilo Costa saúda os presentes, informando o seguinte: 

No âmbito da remodelação de algumas instalações municipais foi lançada uma 

empreitada, neste momento, já em obra, relativa a três instalações diferentes: a instalação 

da Divisão de Desporto, a instalação da Assembleia Municipal e  a instalação para os Srs. 

Vereadores da Oposição. O empreiteiro deverá avançar para estas últimas instalações no 

final desta semana ou no início da próxima. 

Relativamente à problemática da circulação no Pinhal Novo tem a informar a Câmara 

que, está numa fase final o plano chão, para Pinhal Novo e para Palmela (excluindo o 

Centro Histórico). 

Nesse plano chão estão avançadas soluções bastante importantes quanto a 

publicidade, a Muppies, mobiliário urbano, e quanto à ocupação do espaço público. São 

tidas em consideração as preocupações da mobilidade urbana, nomeadamente a 

segurança rodoviária do ponto de vista dos peões. 

Será um contributo para melhorar no Pinhal Novo e em Palmela a questão da 

mobilidade. 

 

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 06.11.2006 a 16.11.2006.  

 

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

período de 04.11.2006 a 20.11.2006. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

período compreendido entre os dias 08.11.2006 e 21.11.2006, no valor de € 3.095.559,76 

(três milhões noventa e cinco mil quinhentos e cinquenta e nove euros e setenta e seis 

cêntimos). 

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

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

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

5.807.088,64 (cinco milhões oitocentos e sete mil oitenta e oito euros e sessenta e quatro                       

cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 4.636.527,60 (quatro milhões seiscentos e trinta e seis 

mil quinhentos e vinte e sete euros e sessenta cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.170.561,04 (um milhão cento e setenta mil 

quinhentos e sessenta e um euros e quatro cêntimos). 

 

 ADMISSÃO DO PONTO 1-A NA ORDEM DO DIA: 

 A Sr.ª Presidente propôs a admissão do ponto 1-A na Ordem do Dia: 

 - Elaboração dos Planos de Emergência das Escolas Básicas do 1.º Ciclo e Jardins 

de Infância: atribuição de subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Palmela: 

 Foi aprovado, por unanimidade, a admissão do ponto 1-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 
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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 Vice-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 18/2006, reunião ordinária de 13.Setembro.2006 – aprovada por 

unanimidade. A Sr.ª Presidente não participou na votação desta Acta, porque não 

esteve presente na referida reunião. 

 

      II – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 

 

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

 

 Subsídios: 

 

 PROPOSTA N.º 1/SMPC/23-2006: 

 ASSUNTO: Elaboração dos Planos de Emergência das Escolas Básicas do 1.º 

Ciclo e Jardins de Infância: 

 REQUERENTES: Associações de Bombeiros Voluntários do Concelho: 

 

 «Embora não constitua competência municipal, a Câmara Municipal disponibilizou-se 

para elaborar os Planos de Emergência das Escolas Básicas do 1º Ciclo e Jardins de 

Infância do concelho. 

Para realizar esta tarefa a autarquia estabeleceu uma parceria com as três 

Associações de Bombeiros Voluntários do Concelho, recorrendo ao disposto na Cláusula 

Terceira do Protocolo de Colaboração de Apoio aos Grupos de Bombeiros Permanentes, a 

qual impõe o dever de colaboração dos bombeiros na elaboração de planos de prevenção, 

de emergência e de planos prévios de intervenção. 

As tarefas executadas pelos Bombeiros constituíram o grosso do trabalho realizado, 

e incluíram, entre outras, as seguintes: caracterização dos edifícios e sua envolvente, 

levantamento e inventariação de riscos, e a redacção dos planos utilizando uma matriz 

previamente acordada com o SMPC. 

Apesar de o referido protocolo impor o dever de colaboração das associações neste 

âmbito, não decorre dessa imposição que sejam as associações a suportar as despesas 

originadas por essa actividade. 

Nesse sentido, torna-se necessário ressarcir as associações pelos encargos 

financeiros que estas tiverem de assumir com a realização das tarefas decorrentes da sua 
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colaboração na elaboração dos planos de emergência (transportes e diversos custos 

administrativos). 

Para efectuar o cálculo da comparticipação municipal teve-se em consideração os 

seguintes factores: 

- Número e dimensão das escolas 

- Distância entre as escolas e o Quartel sede das Associações de Bombeiros. 

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

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição de 

um subsídio às Associações de Bombeiros de Pinhal Novo e Águas de Moura, no valor 

global de 9.758,00 € (nove mil setecentos e cinquenta e oito euros), destinado a financiar 

as despesas efectuadas com realização dos Planos de Emergência das Escolas Básicas 

do 1ºCiclo e Jardins de Infância, a distribuir do seguinte modo: 

Associação Número 

de 

Escolas 

Km´s 

Percorridos 

Total da 

Comparticipação 

Municipal 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

Pinhal Novo 

11 153,00 5.446,00 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de 

Moura 

11 113,50 4.312,00 

TOTAL   9.758,00 

O presente subsídio encontra-se cabimentado no código 1.2.1.01.01 das Grandes Opções 

do Plano a que corresponde a classificação orçamental 01.02.01/04.07.01.» 

 

 Sobre esta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa saúda a elaboração dos Planos de 

Emergência. 

Expõe a seguinte questão: 

- Na proposta não é perceptível qual é o papel dos Bombeiros e do Serviço Municipal 

de Protecção Civil da Câmara Municipal. A redacção dos Planos mencionada no 

parágrafo 3.º da proposta tem a ver com a concretização efectiva das alíneas a), b) 

e c), do art.º 16.º, da Portaria 1444/2002, de 07.11. A redacção foi feita pelo 

Serviço Municipal de Protecção Civil  e os Bombeiros fizeram a parte restante?  

 A Sr.ª Presidente dá a palavra ao Chefe de Gabinete para que preste os 

necessários esclarecimentos à questão suscitada pelo Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa, o que foi feito. 
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O Sr. Vereador Octávio Machado refere que da elaboração destes Planos de 

Emergência ressalta algo que é fundamental. Numa altura em que se discute os modelos 

futuros dos Bombeiros, em que se discute a economicidade desses modelos, bem como a 

eficácia e a capacidade de resposta desses modelos, existe em Palmela um modelo que 

foi criado e que está num Protocolo elaborado há muitos anos e que continua a ser actual, 

dando respostas inclusivamente à elaboração destes projectos. 

Já há algum tempo o Sr. Vereador José Braz Pinto referiu como modelo os 

Bombeiros Sapadores de Setúbal. Tem a dizer que, numa altura em que se discute a 

elaboração destes Planos, o modelo que Palmela adaptou é muito mais eficaz e em 

termos económicos é muito melhor. O problema não está na profissionalização. 

É com muita alegria que, na última homenagem aos Bombeiros Portugueses levada 

a cabo em Lisboa, na FIL, o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros do Conselho Executivo 

disse algo que é a grande identidade dos Bombeiros Voluntários: são voluntários por 

opção, mas profissionais na acção. 

Realça a eficácia, eficiência e economicidade dos modelos adoptados. 

O passo dado pela Câmara de Palmela traduz-se em 11% do que a Câmara de 

Setúbal gasta efectivamente com os seus Bombeiros, Sapadores e Voluntários. 

A Câmara de Palmela possui três Corporações de Bombeiros devidamente 

equipadas e com Homens, que dão resposta às solicitações do concelho de Palmela e 

ainda o apoio a diversas iniciativas durante os fogos florestais no resto do País. Permitem 

igualmente complementar e colaborar naquilo que é a incapacidade de resposta que 

existe, actualmente, em termos de saúde no concelho de Setúbal. 

Os Bombeiros de Palmela, Águas de Moura e Sesimbra são quase diariamente 

chamados a intervir dentro de Setúbal. 

No dia em que choveu muito os Bombeiros de Palmela deram assistência a catorze 

cheias, a vários acidentes, um dos quais dentro de Setúbal nas Pontes, que originou vinte 

e nove feridos. Foram os Bombeiros do concelho de Palmela, mais propriamente de 

Palmela e Águas de Moura, que intervieram. 

Há quinze dias os Bombeiros intervieram por três vezes dentro do concelho de 

Setúbal: um atropelamento na Camarinha, um acidente nas Necessidades e um problema 

de saúde em Azeitão. Ainda anteontem, junto à Fonte Nova e ao Estádio do Vitória, os 

Bombeiros de Palmela foram chamados para intervir. 

Acrescenta que em termos de economicidade, o concelho de Palmela poupa muito 

dinheiro, como principal agente da Protecção Civil e percebeu muito cedo que 

efectivamente é de aproveitar e estimular todo este modelo. 

Estão em discussão alguns diplomas do Governo. Há que ter muito cuidado, 

atendendo à redução efectiva dos orçamentos das Autarquias, na escolha dos melhores 
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modelos. Por si defenderá sempre o modelo criado em Palmela, porque estimula o 

voluntariado sem quebrar a eficácia que é hoje fundamental e a eficiência no socorro às 

pessoas e aos bens. Naturalmente que não é perfeito e precisa de se ir adaptando às 

novas realidades. 

A Protecção Civil no concelho de Palmela terá que ter uma capacidade de resposta 

muito maior. Vai ser exigido muito aos Bombeiros do concelho de Palmela, devido à 

implantação da nova plataforma logística, às urbanizações que estão previstas. 

Efectivamente tem de haver muita atenção à elaboração do próximo orçamento. 

 

 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/23-2006: 

 ASSUNTO: Elaboração dos Planos de Emergência das Escolas Básicas do 1.º 

Ciclo e Jardins de Infância: 

 REQUERENTE: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Palmela: 

 

 «Embora não constitua competência municipal, a Câmara Municipal disponibilizou-se 

para elaborar os Planos de Emergência das Escolas Básicas do 1º Ciclo e Jardins de 

Infância do concelho. 

Para realizar esta tarefa a autarquia estabeleceu uma parceria com as três 

Associações de Bombeiros Voluntários do Concelho, recorrendo ao disposto na Cláusula 

Terceira do Protocolo de Colaboração de Apoio aos Grupos de Bombeiros Permanentes, a 

qual impõe o dever de colaboração dos bombeiros na elaboração de planos de prevenção, 

de emergência e de planos prévios de intervenção. 

As tarefas executadas pelos Bombeiros constituíram o grosso do trabalho realizado, 

e incluíram, entre outras, as seguintes: caracterização dos edifícios e sua envolvente, 

levantamento e inventariação de riscos, e a redacção dos planos utilizando uma matriz 

previamente acordada com o SMPC. 

Apesar de o referido protocolo impor o dever de colaboração das associações neste 

âmbito, não decorre dessa imposição que sejam as associações a suportar as despesas 

originadas por essa actividade. 
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Nesse sentido, torna-se necessário ressarcir as associações pelos encargos 

financeiros que estas tiverem de assumir com a realização das tarefas decorrentes da sua 

colaboração na elaboração dos planos de emergência (transportes e diversos custos 

administrativos). 

Para efectuar o cálculo da comparticipação municipal teve-se em consideração os 

seguintes factores: 

- Número e dimensão das escolas 

- Distância entre as escolas e o Quartel sede das Associações de Bombeiros. 

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

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição de 

um subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela, no valor de 

6.323,00 € (seis mil trezentos e vinte e três euros), destinado a financiar as despesas 

efectuadas com realização dos Planos de Emergência das Escolas Básicas do 1.º Ciclo e 

Jardins de Infância, de acordo com o quadro seguinte: 

Associação Número 

de 

Escolas 

Km´s 

Percorridos 

Total da 

Comparticipação 

Municipal 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

Palmela 

12 190,00 6.323,00 

TOTAL   6.323,00 

O presente subsídio encontra-se cabimentado no código 1.2.1.01.01 das Grandes Opções 

do Plano a que corresponde a classificação orçamental 01.02.01/04.07.01.» 

 

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

minuta. 

 

 ENTRADA NA REUNIÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

 Nesta altura, voltou a participar na reunião o Sr. Vereador Octávio Machado. 

 

III – DIVISÃO DE APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

 

 Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 
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 Constituição de Fundo de Maneio: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DAOM/23-2006: 

 ASSUNTO: Ofertas de Natal: 

 

 «Com o objectivo de proceder à execução de ofertas de Natal de carácter 

institucional, torna-se necessário adquirir materiais específicos para arranjo das mesmas. 

 Considerando que este tipo de materiais só é comercializado em casas da 

especialidade, e as condições de pagamento exigidas são no acto da compra, propõe-se 

ao abrigo do ponto 2.3.4.3 das considerações técnicas do Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais do D.L. n.º 54-A/99, de 22 de Novembro, a constituição de um 

Fundo de Maneio, no valor de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), em nome de Maria 

Luísa Vieira Lousa, técnica da Divisão de Apoio aos Órgãos Municipais, para fazer face às 

despesas acima referidas e outras que possam surgir neste âmbito. 

 O Fundo será reposto no prazo mínimo de 5 dias úteis após a distribuição das 

ofertas. 

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

cabimentadas na Acção das GOP’s 1.1.1.14.06, a que corresponde a classificação 

económica 11/02.01.15.» 

 

 Sobre esta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que esta proposta, é igual à do ano 

passado, e que a única  coisa que é alterada é o valor que era de 1.000 euros e passa 

para 1.500 euros. 

 A verba proposta é bastante reduzida, mas, como se vem explicando às populações 

que os orçamentos são bastante restritivos, constata que a verba deste Fundo de Maneio 

é aumentada em 50%. 

Os Vereadores Socialistas vão votar a favor da proposta, mas tem a expressar que 

esta proposta constitui um sinal que pode ser considerado negativo para os Munícipes que 

viram cortados os subsídios que lhes foram atribuídos. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto formula o seguinte voto: apesar de ter sido 

aumentado o quantitativo do Fundo que seja possível conter a despesa em relação aos 

anos anteriores. 

A Sr.ª Presidente refere que de facto o valor do Fundo foi aumentado, mas que se 

verifica uma redução substancial dos custos, comparativamente ao ano passado. A 

diferença é que no ano passado haviam ainda cabazes em stock, que este ano terão de 

ser adquiridos,. As ofertas institucionais foram reduzidas muito significativamente. 
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As ofertas são estritamente simbólicas e atribuídas a um número reduzido de 

pessoas e entidades, se comparadas com as ofertas que a Câmara Municipal fez no 

passado. Também nesta área a orientação foi a redução de custos. 

 

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

minuta. 

 

IV – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E CONTROLO DE ACTIVIDADES 

 

 Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 Orçamento e Grandes Opções do Plano: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DPCA/23-2006: 

 ASSUNTO: 4.ª Alteração ao Orçamento 2006 e Grandes Opções do Plano 

2006/2009: 

 

 «A presente proposta de Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano, para 

o ano económico de 2006, foi elaborada com a finalidade de proceder ao reajustamento da 

execução dos documentos em vigor, tendo em consideração os movimentos finais do ano. 

As modificações introduzidas totalizam 679.519 euros (seiscentos e setenta e nove 

mil quinhentos e dezanove euros), que corresponde a 1,4% do Orçamento em vigor. 

Em termos do Orçamento as principais alterações resultam de: 

- Pessoal: a diminuição do valor afecto a este capítulo resulta de excesso de dotação 

orçamental em várias rubricas orgânico/económicas, nomeadamente na rubrica de 

seguros de pessoal. 

- Aquisição de Bens e Serviços: o acréscimo do valor deste capítulo resulta da 

necessidade de reforçar as rubricas de combustíveis e os serviços prestados pela 

AMARSUL. As restantes modificações neste capítulo compensam-se entre si. 

- Aquisição de Bens de Capital: a diminuição do valor afecto a este capítulo resulta 

da reprogramação financeira da obra “Remodelação do sector nascente da Praça da 

Independência”. 

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

aprovação da 4.ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano.» 

 

Relativamente à proposta de 4.ª Alteração ao Orçamento 2006 e Grandes Opções 

do Plano 2006/2009 intervieram: 
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O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que os Vereadores do P.S. são muito 

críticos em relação às alterações orçamentais. A sua intervenção expressa a opinião dos 

Vereadores Socialistas. 

Vai começar por referir o que considera positivo: 

É com alguma satisfação que verifica que as horas extraordinárias reduziram nesta 

alteração em 4.400 euros. Deu-se ao trabalho de contabilizar as horas a mais e a menos. 

É com satisfação que regista que nas ajudas de custo há um decréscimo de 7.750 

euros. 

Contudo, verifica que a lógica das alterações é sempre a mesma: aumento das 

despesas correntes e redução das despesas de capital. Neste caso, o aumento das 

despesas correntes é de 58.292 euros e com a necessária contrapartida de diminuição 

nas despesas de capital. 

A redução com despesas de pessoal foi de cerca de 146.050 euros, o que é 

apreciável, tendo em atenção aquilo que é a anulação com a contrapartida daquilo que é 

reposto. 

Fica preocupado quando analisando o resumo das Grandes Opções do Plano 

verifica-se que nas rubricas onde há cortes substanciais são: na Educação uma anulação 

de 9.000 euros, na Habitação (um reforço de 10.000 com uma anulação de 69.000 euros) 

o que significa um redução de 59.000 euros e, no caso da Protecção ao Meio Ambiente, 

há um corte de 86.763 euros. 

Não é com bom agrado que vê registadas as anulações nestes sectores. 

Em relação ao Pessoal e analisando pormenorizadamente todas os itens verifica-se 

que no cômputo geral mantém-se tudo mais ou menos inalterável. 

Nas Grandes Opções do Plano (GOP) verifica-se: 

- um decréscimo  de 47.000 euros nos estudos / pareceres e consultorias. Talvez 

como resultado de uma maior eficiência e intervenção técnica dos serviços 

camarários em detrimento da procura a serviços exteriores; 

- nos outros trabalhos especializados houve um acréscimo de 130.765 euros, o que 

é de certa forma preocupante; 

- é com satisfação que regista um decréscimo na locação de edifícios equivalente a 

21.200 euros, como contrapartida fica preocupado que nos encargos com 

instalações se registe um acréscimo de 160.000 euros; 

-  vê com preocupação que nas comunicações haja um aumento de 50.000 euros. (A 

Sr.ª Presidente disse que neste capítulo – telefones e outros – iriam ser contidos 

gastos, mas o que é certo é que é feito este aumento); 

- é com preocupação que regista a diminuição de 20.000 euros no plano de 

formação; 
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- é reduzido o valor dos seguros em 48.000 euros, o que certamente decorre do 

contrato genérico com os seguros; 

- na manutenção e conservação de jardins há uma redução de 60.000 euros, 

quando os jardins são o postal turístico de qualquer concelho. 

Finaliza que há uma melhoria a registar nesta alteração que lhe apraz referir, pelo 

que a visão global desta alteração orçamental é bastante positiva. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que as alterações orçamentais são um 

instrumento legal e naturalmente que é sempre difícil não as realizar. 

Refere que as despesas correntes aumentam e as despesas de capital diminuem. 

Contudo é evidente que há melhoria em diversas áreas e a evolução é bastante positiva.  

Espera que no futuro a Câmara Municipal seja capaz de dar continuidade à evolução 

agora traduzida nesta alteração. 

Está confiante que no próximo ano se possam realizar algumas alterações com outro 

tipo de satisfação. Vai votar a favor da proposta apresentada. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que esta não é uma alteração 

orçamental politicamente relevante.  

A única razão que o faz intervir nesta altura é o facto de o Sr. Vereador José 

Charneira, na passada reunião de Câmara, quando questionado sobre a remodelação da 

Praça da Independência, ter dito  textualmente que tudo “estava ok desde Maio e estava 

tudo a correr dentro dos prazos”. O  facto é que nesta alteração orçamental se vê que a 

obra da Praça da Independência é adiada. A informação dada pelo Sr. Vereador não é 

completamente adequada. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que para ajudar a clarificar alguns dados 

da alteração, salienta o seguinte: 

A diminuição da verba na Habitação tem a ver com o facto de se estar no final do 

ano e se ter a percepção que já não é possível, até ao final do mesmo, gastar a totalidade 

prevista.. 

Aproveita para informar que o investimento na Habitação tem sido feito através do 

programa PER (Programa Especial de Realojamento) e de obras coercivas. 

Relativamente às obras coercivas elas estão identificadas e não é necessário gastar 

a totalidade da verba. Relativamente ao programa PER ele está no essencial concluído 

faltando apenas uma habitação na Quinta do Anjo, que tem sido difícil à camara e à família 

encontrar um fogo com a área e o preço compatível ao programa PER. 

 Refere que os custos de funcionamento englobados nas despesas correntes têm 

tendência a aumentar, nomeadamente na área da Educação, por força das novas 

competências que as Autarquias Locais têm vindo a ser assumidas. 
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Em relação ao plano de formação não se pode ficar com a ideia de que o mesmo foi 

anulado. Este ano foi feito um plano de formação muito interessante, e garante que para o 

próximo ano também o será, de modo a adaptar a Câmara e os funcionários a novas 

formas e métodos de trabalho. 

Em relação à obra da Praça da Independência, o Sr. Vereador José Charneira 

refere que de facto houve um problema com a publicação do Anúncio, causando alguns 

atrasos. Contudo refere que a abertura de propostas está agendada para o dia 19.Dez.. 

A Sr.ª Presidente refere que a obra da Praça da Independência é a única alteração 

significativa em matéria de despesas de capital. 

Para complementar o que a Sr.ª Vereadora Adília Candeias referiu relativamente à 

formação, acrescenta que a única alteração que houve, no plano de formação previsto, foi 

a reprogramação da acção sobre o SIADAP, sistema de informação e avaliação de 

desempenho.  

Para responder às questões colocadas pelo Sr. Vereador José Braz Pinto, a Sr.ª 

Presidente refere que os custos das comunicações reportam-se a telefones e correios 

que, infelizmente, não se conseguiram reduzir tal como se previa. O custo com telefones 

baixou, mas não tanto como se pretendia. 

Realça que a rubrica de horas extraordinárias volta a ser reduzida. 

Os custos com energia aumentaram e estes são contabilizados em encargo com 

instalações. 

Em relação aos seguros trata-se de facto de uma poupança que foi conseguida no 

âmbito do concurso de toda a carteira de seguros.  

O mais substantivo da alteração e que se designa por outros trabalhos 

especializados diz respeito ao reforço das verbas para pagamento à Amarsul que importa 

em 151.000 euros e à Simarsul no valor de 15.000 euros. Estes dois pagamentos, à 

Amarsul e à Simarsul, aparecem no orçamento sob a designação de outros trabalhos 

especializados. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que das intervenções da Sr.ª Vereadora 

Adília Candeias e da Sr.ª Presidente retirou algumas conclusões indicativas. 

Chamaram à atenção de uma questão que se tinha esquecido de referir: as obras 

coercivas. De facto, toda a dotação das obras coercivas foi pura e simplesmente anulada. 

A dotação inicial era de 10.000 euros e foram anulados estes mesmos 10.000 euros. 

Pensando no Centro Histórico e nas obras coercivas do Centro Histórico, a que o Sr. 

Vereador Adilo Costa noutras alturas tem feito referência, refer que nem sequer houve a 

possibilidade de gastar os 10.000 euros previstos. 
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No âmbito da Habitação e como, a Sr.ª Vereadora Adília Candeias, disse não ser já 

possível, até final do ano, gastar este dinheiro, pensa ter havido uma má programação dos 

custos inicialmente previstos, ou então alguma incapacidade para gastar o que se previa.  

Em relação ao plano de formação é de chamar a atenção que a verba inicial era de 

37.600 euros e foram anulados 20.000 euros, portanto, foram anulados mais de 50% da 

verba que estava prevista neste capítulo. Uma anulação de mais de 50% significa que 

houve um cálculo inicial errado, ou houve um grande desejo de querer desenvolver acções 

que depois na prática não se conseguiram fazer. Esta é a sua sensibilidade.  

A Sr.ª Presidente refere que a formação no âmbito do SIADAP será feita com 

recurso a formação externa, por formadores especializados, daí o seu custo ser maior. A 

demais formação foi mantida. 

Em relação às obras coercivas, o Sr. Vereador Adilo Costa refere que, no futuro, 

será mais prudente colocar em orçamento uma verba mais residual e, depois, numa 

alteração quando tudo estiver preparado, colocar-se o valor correspondente nesta rubrica. 

Refere que o projecto RECRIA está dependente da Secretaria de Estado da 

Habitação. 

Em relação às obras coercivas, que dizem respeito ao Centro Histórico, esclarece 

que na maior parte dos casos os proprietários têm tido a capacidade para transformar 

aquilo que podia ser uma obra coerciva numa obra voluntariamente executada, o que é 

bom para todos. Aliás, é muito mais pedagógico serem os próprios proprietários a 

executarem as suas próprias obras e isso, felizmente, tem acontecido. Quando há grande 

resistência, em termos jurídicos, acaba por ser mais complicado realizar as obras. Daí 

concordar que, de futuro, deverá ser mais cautelosa a previsão da correspondente verba.  

Quanto ao aumento das despesas correntes, em última instancia pode significar que 

os investimentos estão todos realizados. Esta dicotomia despesa corrente / despesa de 

capital é perigosa e há que esclarecer que uma despesa de capital multiplica 

imediatamente aquilo que são as despesas correntes.  

 

 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. 

 

V – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 Pela Sr.ª Vereadora Adília Candeias foi apresentada a seguinte proposta: 
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 Processo Disciplinar n.º 03/2006: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DRH/23-2006: 

 

 «Conclusos que foram os autos de processo disciplinar nº 3/2006 mandados 

instaurar contra Mário Miguel Santos Silva Nery, Auxiliar Administrativo em serviço na 

Secção de Vencimentos e Remunerações do Departamento de Gestão de Recursos 

Humanos, foi pelo instrutor proposta a pena disciplinar de inactividade por dois anos ao 

abrigo dos Artigos 12.º, n.º 5 e 25.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar aprovado pelo D.L. n.º 

24/84, de 16 de Janeiro e pelos fundamentos constantes do Relatório Final que se anexa e 

se dá por integralmente reproduzido. 

O bem fundado Relatório Final justifica a proposta de decisão punitiva não só na 

abundante prova produzida nos autos – documental e testemunhal – como também na 

circunstância do arguido haver confessado integralmente os factos constantes da 

participação disciplinar, no que concerne aos dias em que alterou os registos informáticos 

em seu próprio benefício e da forma como vêm explicitados tanto na participação do 

Director do DRH e seus anexos, como dos Mapas Resumo das Alterações dos anos 2003, 

2004 e 2005. 

Tendo sido ao arguido concedida a possibilidade de se defender perante a acusação 

que lhe foi deduzida, a verdade é que não apresentou qualquer defesa ou sequer 

requereu diligências de prova tidas por relevantes.  

A pena disciplinar proposta, inactividade por dois anos, não pode ser inferior a 1 ano 

nem superior a 2 (Art.º 12.º, n.º 5 do E.D.) e é aplicável nos casos de procedimento que 

atente gravemente contra a dignidade e prestígio do funcionário (...) ou da função (Art.º 

25.º, n.º 1 do E.D.). 

Ora, sendo certo que a matéria de facto dada por provada pelo Instrutor é 

suficientemente grave para formular um juízo de censurabilidade por violação culposa dos 

deveres funcionais a que o arguido se encontrava adstrito, não há assim qualquer violação 

do princípio da proporcionalidade no sentido de um juízo de adequação da conduta do 

arguido à previsão normativa. 

Verifica-se, porém, que o arguido não tem quaisquer antecedentes disciplinares no 

seu processo individual, sendo por isso primário no cometimento de infracções, facto este, 

muito embora valorado pelo Instrutor, a verdade é que a pena disciplinar melhor se 

adequará à conduta por ele empreendida, se lhe for reduzida para um ano de inactividade. 

- Considerando que as medidas disciplinares, com as suas finalidades 

características de prevenção e correcção, têm de motivar o funcionário que o praticou 

para o cumprimento, no futuro, dos seus deveres; 
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- Considerando que o juízo disciplinar deve comportar um juízo global do 

comportamento do agente administrativo e de adequabilidade da medida punitiva, tendo 

em vista a ressociabilização deste no seu percurso funcional futuro; 

Nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal delibere favoravelmente e 

mediante escrutínio secreto (Art.º 90.º, n.º 3 da Lei das Autarquias Locais), o seguinte: 

1. Aplicar ao arguido a pena disciplinar de inactividade pelo período de 1 ano, nos 

termos e pelos fundamentos que antecedem; 

2. Notificar o arguido do conteúdo da deliberação tomada.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que se está a abordar uma proposta que vai 

ser fruto de uma votação secreta e portanto toda a argumentação que se possa fazer não 

pode ser tomada como qualquer indício do sentido de voto, nem isso é sua intenção. 

Sobre a análise efectuada ao processo e sobre o tema processos disciplinares 

oferece-se dizer o seguinte: 

- Verifica-se uma certa morosidade no processo, porquanto, em 26.Abril.2006, foi 

aprovada em reunião de Câmara a suspensão de funções, sem perda de vencimento, por 

90 dias, que terminaram em 26.Julho.2006; o que significa que de 26.Julho.2006 até 

22.Nov.2006, o funcionário voltou, provavelmente, a trabalhar no mesmo serviço, ou 

então, houve uma prorrogação da suspensão de funções, da qual não tiveram informação. 

Em suma: há uma certa morosidade. 

- Constata-se que a Câmara de Palmela começa a ter “mão dura” nas infracções 

cometidas pelos seus funcionários.  

- Não há dúvida que o funcionário Mário Miguel dos Santos Silva Nery cometeu um 

ilícito extremamente reprovável e extremamente grave, embora analisado minuciosamente 

possa parecer que no conteúdo total não há algo tão grave. Contudo, a intenção é que 

conta e a intenção é extremamente grave. 

- Algo que lhe faz uma extrema “impressão” é que as infracções cometidas por este 

funcionário arrastaram-se por 2003, 2004, 2005 e 2006. Pelo que lhe  ocorre perguntar se 

só ao fim de quatro anos é que se instaura um processo disciplinar. 

- Este funcionário, com sucessivas alterações do seu registo de assiduidade, 

conseguiu fraudulentamente justificar: 

• Em 2003 - 3,15 horas; 

• Em 2004 – 7,48 horas; 

• Em 2005 – 13,42 horas; 

• Em 2006 – 6,45 horas.  
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- A soma destas horas significa que este funcionário cometeu uma fraude em 

relação à Câmara, recebendo um dinheiro ilícito por um trabalho não realizado, 

equivalente a cerca de quatro dias e meio de faltas no global. 

- Quem analisar nos termos em que “são só quatro dias e meio“ e se se der a volta 

ao pessoal todo (não sabe se acontece nesta Câmara, mas noutras Câmaras de que tem 

conhecimento isso acontece, não há registo efectivo e a marcação de ponto é feita pelo 

clássico cartão que facilmente se avaria com um saquinho de açúcar e depois pode-se ter 

o relógio avariado durante um mês ou mais e a assiduidade fica a ser só controlada pelos 

chefes), dir-se-á que efectivamente havia funcionários que conseguiam em atrasos, se 

calhar, ter atrasos maiores do que os cometidos por este funcionário. Simplesmente este 

teve um intuito fraudulento de viciar os dados pelos quais era responsável e para os quais 

não estava autorizado. 

- Contudo, deve ser feito algum sentido de justiça, relativamente a outro processo 

disciplinar que no dia 23.Agosto.2006 foi presente em reunião de Câmara. Esse outro 

processo disciplinar, foi considerado como extremamente grave, porque tocava no bom 

nome da Câmara, pecava dando a má imagem da Câmara e a Autarquia estava mesmo 

ameaçada de poder vir a ter um processo em Tribunal por invasão de propriedade e 

destruição de bens privados. 

- Nessa altura, os Vereadores Socialistas manifestaram-se porque entendiam que a 

pena aplicada de 20 dias era extremamente escassa para a infracção cometida. Nesta 

altura, não protestam pela pena aplicada, mas vêm com alguma preocupação que de facto 

esta pena é substancialmente mais rigorosa do que a pena aplicada no processo 

apresentado em reunião de 23 de Agosto último. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que em termos de comparação com o 

processo disciplinar a que o Sr. Vereador José Braz Pinto fez referência tem a apresentar 

as seguintes considerações: 

- No processo ora em apreço o funcionário assumiu claramente a falta cometida. 

Cometeu uma falta gravíssima. Em relação ao outro processo disciplinar, há a registar que 

se poderia, eventualmente, incorrer numa pena se a Câmara Municipal de Palmela tivesse 

participado ao Ministério Público, o que não se veio a verificar. Comparativamente, neste 

processo é proposta a aplicação de uma pena muito superior à que foi proposta no 

processo disciplinar aprovado em reunião de Câmara de 23.Agosto.2006. Deve referir 

ainda que, provavelmente, os custos para a Autarquia com o anterior processo disciplinar  

foram muito maiores do que com este. 

- Tem uma grande dificuldade em compreender a disparidade da “pena” 

comparativamente com o processo disciplinar a que já se aludiu, da reunião de 

23.Agosto.2006, e este facto deixa-o preocupado. 
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A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que não vai falar sobre as infracções 

cometidas. Sublinha que apreciou o processo desde o início. 

Refere que o processo disciplinar foi instaurado este ano e está a ser concluído no 

mesmo ano. Efectivamente teve a duração de alguns meses. O processo já estava 

concluído para ser apresentado na reunião de Câmara anterior, mas como a reunião foi 

descentralizada optou-se por não levar este tema a uma reunião em que se previa estar 

muito Público a assistir.  

Acrescenta que o funcionário em causa, depois do período a que aludiu a 

suspensão, foi imediatamente transferido para outra área de trabalho onde está 

actualmente a cumprir o seu horário de trabalho. 

Esclarece que as infracções se arrastaram por vários anos, porque não foi possível 

detectar mais cedo a infracção. Assim que a infracção foi detectada deu-se imediato 

provimento ao processo disciplinar. 

 Actualmente é preciso ter funcionários com confiança suficiente para laborar em 

pontos-chave, em pontos estratégicos, para não alterarem nem subverterem toda uma 

lógica de organização estabelecida.  

Em relação à justiça dos processos disciplinares a que os Srs. Vereadores fizeram 

referência, refere que, no anterior processo foi proposta a aplicação da pena mínima 

apresentada pelo Instrutor do processo, como acontece no actual processo disciplinar 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que a Câmara Municipal procura, tanto quanto 

possível, reintegrar os funcionários e ser o mais justa possível relativamente à decisão, 

que é sempre “dura”, em termos de processos disciplinares. As penas a aplicar estão 

sujeitas a uma moldura que o próprio quadro legal impõe e estão também sujeitas, e bem, 

à independência e analise do próprio Instrutor. 

O Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central e Local 

na sua alínea f), do n.º 2, do art.º 25.º, menciona que “a pena referida neste artigo será 

aplicável aos funcionários ou agentes que designadamente (e depois dá o exemplo ) 

prestarem falsas declarações relativas à justificação de faltas”. O Instrutor viu que a 

infracção se enquadrava na sanção de inactividade. O problema coloca-se dentro da 

moldura de inactividade em se aplicar a pena máxima, média ou mínima. E a Câmara 

Municipal propõe a aplicação da pena mínima como ficou demonstrado pela proposta que 

a Sr.ª Vereadora Adília Candeias aqui traz. 

Sem querer fazer comparações, porque cada caso é um caso, e cada pessoa é uma 

pessoa, há uma questão que não se pode omitir e que é o manuseamento informático no 

silêncio dos vários serviços da Câmara Municipal, que pode ser mais gravoso do que 

muitos outros exemplos que poderia aqui apresentar. 
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Recorda-se que, quando foi efectuada a mudança de instalações da DOSI (Divisão 

de Organização e Sistemas de Informação), a Dr.ª Teresa Palaio dizer que era necessário 

empregar o máximo de cuidado porque se estava a tratar do “coração da Câmara 

Municipal” e tudo teria de ser mudado de uma forma muito bem coordenada. As pessoas 

que trabalham com sistemas informáticos têm de ter o máximo de cuidado e zelo.  

Ainda assim, com a moldura apresentada, teve-se em consideração a pessoa, 

enquanto pessoa que se deve socializar e integrar novamente nos quadros da Autarquia o 

que espera, sinceramente, que aconteça. 

A Sr.ª Presidente refere que a delicadeza da situação pede para se absterem da 

pessoa em concreto e deterem-se nos factos. 

A proposta relativamente a esta situação é suficientemente clara e, mais uma vez, a 

Sr.ª Vereadora Adília Candeias usa um critério que é o critério da proposta do Instrutor, 

decidindo-se pela aplicação do grau mínimo, à semelhança do que foi feito no processo 

disciplinar anterior, de 23 de Agosto último. 

Relativamente à opinião expressa pelos Srs. Vereadores quanto à comparação dos 

dois processos disciplinares tem a mencionar o seguinte: não lhe parecem comparáveis as 

situações. Quando os Srs. Vereadores invocam o caso de invasão da propriedade privada 

e de bens privados, esse não foram os factos sobre os quaisl a Câmara se pronunciou. A 

Câmara Municipal pronunciou-se sobre o facto de o funcionário ter utilizado uma viatura da 

Autarquia para outros fins que não os do seu trabalho. O funcionário foi penalizado pelo 

facto de ter usado esse veículo. Esse era o facto que foi dado a apreciar, porque a invasão 

de propriedade privada e de bens privados até pode vir a penalizar mais o trabalhador, 

mas é um assunto que é para ser discutido e dirimido em sede de Tribunal e no âmbito de 

um conflito entre privados. À Câmara Municipal competia a análise de um dado que ficou 

provado e que é o do uso indevido de uma viatura da Câmara. 

Acrescenta que o facto de este acto ser público e de ter consequências até para a 

imagem da Câmara Municipal, como o Sr. Vereador disse, é indiscutível, mas o facto 

desse acto ser público permite a todos julgar, ao contrário deste acto que, só no âmbito 

duma investigação da Câmara é que é possível ser julgado. O dano pode ser muito maior, 

incomensuravelmente maior. Foi praticado durante vários anos e o Sr. Vereador José Braz 

Pinto fez as contas e somou quatro dias e meio de faltas ao longo de vários anos. Este 

dado significa que não houve uma situação pontual, foi uma situação reiterada, 

premeditada, fria, calculada, com muita objectividade e naquilo que o Sr. Vereador Adilo já 

definiu e bem como sendo o “coração da Câmara”.  

Tem de ser dado um sinal a esta Câmara de que estes actos são absolutamente 

inaceitáveis e, como tal, qualquer trabalhador que cometa uma infracção deste género tem 
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de ser seriamente penalizado, porque senão hoje é nos Recursos Humanos, amanhã 

poderá ser noutro serviço da Câmara Municipal. 

Este é um dano muito grave e muito difícil de detectar. 

Com muito lamento sobre o que esta situação traz de danos pessoais, considera que 

relativamente à organização da Câmara Municipal não podiam ter outra atitude e esta 

situação é uma lição que deve ser tirada por todos os trabalhadores da Câmara Municipal. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que no sentido de reforçar que 

efectivamente houve algum atraso da Câmara em instaurar o processo disciplinar é que de 

facto o trabalhador em 2003 prevaricou em 3 horas de trabalho e saiu-se bem, em 2004 

passou para 7 horas de prevaricação, continuou a sair-se bem, em 2005 passou para 13 

horas de prevaricação e continuou a sair-se bem, e nos primeiros meses deste ano a falta 

cometida já ia em 6 horas, o que pressupõe que até final do ano a prevaricação pudesse 

atingir as 20 horas ou mais. 

Não há dúvida que o trabalhador em causa estava numa atitude “galopante”, mas 

em relação à Administração da Câmara não pode deixar de criticar que, tendo assistido a 

esta infracção “galopante” não tivesse actuado mais prontamente. 

A Sr.ª Presidente refere que a Câmara Municipal não assistiu a esta infracção 

“galopante”. Só quando, perante uma suspeita concreta, se vai investigar é que se apura 

que este processo vinha acontecendo desde 2003. Esta situação foi detectada este ano e 

imediatamente actuou-se. Quando se foi pesquisar todo o histórico ao sistema informático 

é que foi possível fazer a verificação da infracção. Isto significa que de facto a pena 

relativamente a uma situação destas tem de ser uma pena exemplar. É um crime 

extremamente grave porque, de facto, não é fácil de detectar. 

A Sr.ª Presidente dá a palavra à Chefe da Divisão de Pessoal para que exponha o 

que tiver conveniente para melhor esclarecimento deste processo, o que foi feito. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que neste caso específico houve um 

esmiuçar de toda a situação, o que não aconteceu com o caso anteriormente invocado: o 

processo disciplinar da reunião de Câmara de 23 de Agosto último e este facto preocupa-o 

ainda mais. O procedimento deveria ter sido esmiuçado, deveria ter sido igual ao deste 

processo e não foi. 

Não está em causa tudo o que a Sr.ª Presidente disse. Esá completamente de 

acordo com a actuação e com a punição severa proposta.   

Em relação a estes dois processos disciplinares foram feitos tratamentos 

diferenciados. Concorda com as sanções aplicadas a todos aqueles que prevaricam. 

Aquilo que, na sua opinião, o fere é a feitura dos procedimentos. Neste processo a 

situação foi toda esmiuçada e no processo de 23.Agosto o mesmo não aconteceu. 
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A Sr.ª Presidente refere que à sua escala cada caso foi trabalhado com os dados 

que disponham e com aqueles que foram recolhidos. 

 

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

escrutínio secreto. 

Aprovado em minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

 VI.I – DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

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

 

 Subsídios: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DCD-DAC/23-2006: 

 ASSUNTO: Comparticipação em despesas: 

 REQUERENTE: Associação das Festas de Quinta do Anjo: 

 

 «A Associação das Festas de Quinta do Anjo apresentou à Câmara Municipal de 

Palmela um pedido de apoio financeiro, destinado a comparticipar as despesas realizadas 

com o processo de constituição e legalização da associação. 

Tem sido prática do Município apoiar a legalização das associações locais, por se 

considerar que este é um processo que contribui para um maior rigor e transparência da 

gestão, para além de ser uma obrigatoriedade legal. 

Considerando que a Associação das Festas de Quinta do Anjo concluiu o seu 

processo de legalização, quer nos aspectos jurídicos, quer fiscais e que esta associação 

vem responder a uma necessidade que se vinha sentindo em Quinta do Anjo, 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, atribuir um subsídio no valor de € 500,00 

(quinhentos euros), à Associação das Festas de Quinta do Anjo, constituindo esta verba a 

comparticipação financeira às despesas efectuadas com o respectivo processo de 

legalização.» 

 

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

minuta. 
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 PROPOSTA N.º 2/DCD-DAC/23-2006: 

 ASSUNTO: Teatro O Bando – 30.º Aniversário – Retrospectiva e Jornadas de 

Reflexão: 

  

 «O Grupo de Teatro O Bando realizou entre 15 e 18 de Outubro de 2004 o Encontro 

“Retrospectiva e Jornadas de Reflexão” alusivo ao seu 30.º Aniversário e que se 

concretizou num evento com a participação de dezenas de palestradores e inúmeras 

figuras do meio artístico e cultural. 

 O resultado dos diferentes contributos e reflexões expressas no Encontro, será 

apresentado numa publicação inserida num plano de edições do Grupo e que procura 

materializar um testemunho da histórica evocação do 30.º Aniversário. 

 Pela importância da publicação, propõe-se, de acordo com a alínea b), do n.º 4, do 

Art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/02, de 11 de 

Janeiro, a atribuição de um subsídio no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), ao Grupo de 

Teatro O Bando, como contribuição para o apoio da publicação de “Teatro O Bando – 30.º 

Aniversário - Retrospectiva e Jornadas de Reflexão”.» 

 

 Sobre esta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que não vai falar da questão de fundo 

que poderia, eventualmente, falar e que foi a perspectiva pela qual o Bando veio para 

Palmela, com que motivações a Câmara o acolheu, e com que motivações atribuiu 

subsídios para a sua instalação. 

 Constata claramente que o Bando já recebeu muito mais da Câmara de Palmela do 

que em contrapartida deu ao concelho. Há da parte da Câmara uma abertura 

relativamente ao Bando e da parte deste não é visível este intercâmbio em relação à 

educação e em relação à cultura. 

 Quem vai ganhar com esta publicação que na proposta vem expressa? A Câmara 

parece-lhe que não, claramente o Bando.  

 Refere que os Vereadores Socialistas não vão votar a favor da proposta. 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que o Bando não tem raízes neste 

concelho e como tal a proposta de apoio a uma publicação de 30 anos terá muito pouco 

deste concelho. 

 Tem muita dificuldade em aceitar a proposta e vai votar contra. 

 A Sr.ª Vereadora Adília Candeias explicita que estas Jornadas de Retrospectiva e 

Reflexão decorreram no Bando, e participou inclusivamente em duas. O livro vai mostrar 

que a maioria das Jornadas são alusivas a personalidades do concelho. Falam sobre esta 

terra como terra de cultura, e não só da história do teatro o Bando. Ainda assim, a história 
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do teatro o Bando, há cerca de oito anos sediado em Palmela é já em si uma história de 

interesse.  

  Refere que não restam dúvidas que do ponto de vista funcional e da 

proximidade a grandes criadores, o Bando em Palmela é uma mais valia, não para a 

Câmara Municipal, mas para as crianças das escolas que recorrem ao Bando 

regularmente. Está a lembrar-se da Escola Secundária de Palmela, da Escola 2/3 de 

Palmela e das outras Escolas do Pinhal Novo. Há de facto um conjunto de instituições que 

beneficiam com a instalação do Bando em Palmela. 

 Este subsídio destina-se a apoiar o livro. Está desejosa de ler o livro e os Srs. 

Vereadores poderão verificar que a história contada não é a história do Bando, mas é a 

história de todos quantos passaram pelo Bando e há reflexões muito interessantes que 

beneficiam não a Câmara Municipal, mas esta terra e este concelho.  

 

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

minuta, com o voto contra do Sr. Vereador Octávio Machado e 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: 

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

entenderem que o Grupo de Teatro o Bando tem sido uma Associação que não cumpre 

com as prorrogativas que estiveram na base da sua sediação em Palmela.” 

 

 PROPOSTA N.º 3/DCD-DAC/23-2006: 

 ASSUNTO: 11.º Festival Infanto-Juvenil de Palmela: 

 REQUERENTE: Associação Grupo de Animação e Teatro Espelho Mágico: 

 

 «O Festival Infanto-Juvenil de Palmela, tem vindo a decorrer regularmente no 

Concelho de Palmela desde a sua primeira edição, sendo um evento de promoção da 

criação musical ligeira infantil e juvenil de nível nacional, bem como um espaço para a 

divulgação de novos talentos ao nível da interpretação. 

 Mais do que um festival musical, o seu modelo tem pautado pela criação e 

apresentação anual de espectáculos de Teatro Musicado inéditos, que o destinguem dos 

demais concursos nacionais. 

 Inicialmente previsto para ocorrer no corrente ano, teve se ser reagendado para o 

início do próximo ano, no entanto a sua preparação já se iniciou, obrigando à realização de 

avultadas despesas. 
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 Assim, por forma a dar cumprimento aos objectivos propostos com a realização 

desta actividade, propõe-se, de acordo com a alínea b), do n.º 4, do Art.º 64.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/02, de 11 de Janeiro, a atribuição de 

um subsídio no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), à Associação Grupo de Animação e 

Teatro Espelho Mágico com vista à concretização da 11.ª edição deste Festival.» 

 

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

minuta. 

 

 VI.II. – DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

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

 

 Subsídios: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DCD-DD/23-2006: 

 ASSUNTO: Apoios financeiros relativamente a Protocolos de Cooperação: 

 REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

 «A Câmara Municipal de Palmela, no âmbito da política de apoio ao Associativismo, 

tem incentivado e estimulado sob várias formas as diferentes entidades associativas no 

sentido destas possuírem um espaço próprio para a organização e realização das suas 

actividades, ou seja, uma “Sede”. 

Deste modo, no âmbito dos Protocolos de Cooperação celebrados entre a Câmara 

Municipal e as cinco entidades abaixo referidas, 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 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 dos seguintes apoios financeiros que perfazem um total de € 

7.156,00 (sete mil cento e cinquenta e seis euros) e dizem respeito a despesas de 

funcionamento das sedes sociais nos últimos quatro meses do ano 2006: 

 - Clube de Ciclismo de Cabanas      € 1.200,00 

 - Grupo Desportivo e Recreativo de Palmela    € 1.300,00 

 - Moto Clube de Palmela       €    720,00 

 - MotoClube de Pinhal Novo       € 1.500,00 

 - Sociedade Columbófila de Pinhal Novo     € 2.436,00.» 
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 Sobre esta proposta intervém a Sr.ª Vereadora Adília Candeias que presta alguns 

esclarecimentos, relacionados com o período em que a Câmara Municipal tinha apoiado a 

construir sedes e o período seguinte em que se previu a contenção de despesas, e se 

encontraram alternativas menos onerosas mas que não inviabilizaram a actividade 

desenvolvida por estes clubes. 

  

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

minuta. 

 

 PROPOSTA N.º 2/DCD-DD/23-2006: 

 ASSUNTO: Apoios financeiros: 

 REQUERENTES: Clube Desportivo Pinhalnovense e Palmelense Futebol Clube: 

 

 «A Câmara Municipal de Palmela mantém, desde o ano 2000, um modelo de 

relacionamento institucional com o Clube Desportivo Pinhalnovense e o Palmelense 

Futebol Clube, assente no estabelecimento de contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo. 

No quadro da avaliação positiva feita pelas três entidades em relação aos anteriores 

contratos-programa, mantém-se a intenção de todas as partes de continuação destas 

parcerias. 

As propostas de contratos-programa para as épocas desportivas de 2006/2007 e 

2007/2008, a submeter em breve à decisão da Câmara Municipal de Palmela, estão 

prestes a serem concluídas. No entanto, face ao período que decorreu desde o início da 

época desportiva, e aos compromissos assumidos por estes clubes no âmbito dos 

respectivos planos de actividade, é solicitado à Câmara Municipal que cumpra com os 

apoios entretanto acordados, de modo a não inviabilizar a adequada continuação da 

actividade desportiva. 

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 6 de Novembro, a atribuição das seguintes comparticipações financeiras, que 

perfazem um total de € 40.000,00 (quarenta mil euros): 

1. Clube Desportivo Pinhalnovense – € 25.000,00  

2. Palmelense Futebol Clube – € 15.000,00.»  

 

 Relativamente a esta proposta intervieram: 
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 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que não lhe parece muito coerente 

estar-se sistematicamente a atribuir verbas, e não ter definido ainda claramente o que é 

que se quer como contrato-programa. 

 É de opinião que a Câmara já teve todas as hesitações possíveis em relação a esta 

matéria. Há necessidade de definir exactamente o que é que se quer. 

 Refere que a Câmara Municipal é uma “pessoa de bem” e não é cordial que se 

mencione na proposta que “a Câmara Municipal cumpra com os apoios entretanto 

acordados”. A Câmara Municipal irá com certeza cumprir com esses acordos. Não é 

cordial este tipo de linguagem para uma proposta a ser submetida a aprovação do 

Executivo Municipal. 

 A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que aceita a sugestão que o Sr. Vereador 

coloca.  

 Sobre a questão que o Sr. Vereador coloca de não se ter ainda definido os termos 

do contrato-programa, a Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que a Câmara não tem a 

certeza de poder continuar a investir nos próximos anos com tanta “força”, porque não se 

sabe se os meios vão permitir tal acção. É preciso ter a questão do orçamento clarificada, 

porque se a receita não se verificar nos termos em que se prevê as despesas terão de ser 

forçosamente comedidas. 

  

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

minuta. 

 

 PROPOSTA N.º 3/DCD-DD/23-2006: 

 ASSUNTO: No âmbito do Programa de Desenvolvimento do Atletismo: 

 REQUERENTES: Associação Académica Pinhalnovense e Quintajense Futebol 

Clube: 

 

 «No âmbito do Programa de Desenvolvimento do Atletismo, compete à Câmara 

Municipal de Palmela comparticipar o pagamento de diversas despesas relacionadas com 

as actividades desenvolvidas pela Associação Académica Pinhalnovense e pelo 

Quintajense Futebol Clube, com quem a autarquia possui protocolos de cooperação, 

nomeadamente as relativas ao enquadramento técnico. 

Para a época desportiva de 2006/2007, os dois clubes apresentaram os respectivos 

planos de actividades, perspectivando-se o aumento do número de praticantes e 

continuação da obtenção de bons resultados individuais e colectivos em provas de cariz 

distrital e nacional, na linha do que sucedeu na anterior época desportiva. Permanece a 

intenção de ambos continuarem a investir, sobretudo, nos escalões etários inferiores. 
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Neste sentido, propõe-se, de acordo com os critérios gerais e específicos definidos 

no Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, e em conformidade com a alínea 

b), do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

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

comparticipações financeiras, que totalizam o montante de € 10.500,00 (dez mil e 

quinhentos euros) e dizem respeito ao primeiro de dois apoios financeiros a conceder 

nesta época desportiva de 2006/2007: 

 - Associação Académica Pinhalnovense   € 4.200,00 

- Quintajense Futebol Clube     € 6.300,00.» 

 

 Relativamente à proposta n.º 3/DCD-DD/23-2006 interveio: 

 O Sr. Vereador Octávio Machado enaltece o facto de estas duas associações 

continuarem a investir sobretudo nos escalões etários inferiores. Refere que é nesta área 

que a Autarquia tem de ter um trabalho de apoio e, consequentemente, as remunerações 

para os Técnicos não devem faltar, porque o enquadramento técnico é essencial. 

 

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

minuta. 

 

 PROPOSTA N.º 4/DCD-DD/23-2006: 

 ASSUNTO: No âmbito do Protocolo de Cooperação sobre o Desenvolvimento 

do Basquetebol: 

 REQUERENTE: Quintajense Futebol Clube: 

 

 «No âmbito do Protocolo de Cooperação estabelecido em Março de 2006 entre o 

Quintajense Futebol Clube e a Câmara Municipal de Palmela, relativo ao Programa de 

Desenvolvimento do Basquetebol, compete à autarquia comparticipar a realização do 

Plano de Actividades das equipas de basquetebol do Clube. 

De acordo com o número um do artigo segundo do Protocolo, compete à Câmara 

Municipal apoiar a Escola de Basquetebol do clube. Actualmente, beneficiam desta 

actividade cerca de 40 crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 15 anos de 

idade. Atendendo ao aumento do número de praticantes registado, comparativamente com 

a época desportiva transacta, justifica-se comparticipar a aquisição de novo vestuário 

oficial do Clube, bem como dotar o pavilhão desportivo do Clube com mais um par de 

tabelas de basquetebol amovíveis, de modo a melhorar a qualidade da prática desportiva e 

possibilitar a participação de mais crianças e jovens. 
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Deste modo, 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 n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se a atribuição de um 

montante no valor de € 3.170,00 (três mil cento e setenta euros), ao Quintajense Futebol 

Clube. Deste montante, € 1.800,00 destinam-se à aquisição das tabelas de basquetebol e 

€ 1.370,00 ao vestuário desportivo.» 

 

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

minuta. 

 

 PROPOSTA N.º 5/DCD-DD/23-2006: 

 ASSUNTO: Apoio ao funcionamento das equipas de Basquetebol: 

 REQUERENTE: Clube Desportivo Pinhalnovense: 

 

 «O Clube Desportivo Pinhalnovense é, desde o início do Programa de 

Desenvolvimento do Basquetebol no Concelho de Palmela, uma das principais entidades 

dinamizadoras desta modalidade desportiva, sendo bastante relevante o seu contributo 

para o desenvolvimento do desporto, em especial, na freguesia de Pinhal Novo. 

Até ao final da época desportiva de 2005/2006 manteve com a autarquia um 

protocolo de cooperação onde várias obrigações eram cometidas a ambas as partes. Uma 

das obrigações da Câmara Municipal era comparticipar a aquisição de equipamentos de 

jogo para as várias equipas de basquetebol do Clube. Todavia, porque não se verificou 

esta necessidade até ao final da época desportiva transacta, esta cláusula não foi 

accionada, tendo o Clube previsto accioná-la apenas durante a presente época desportiva 

de 2006/2007, de modo a garantir a aquisição de novos equipamentos de jogo para as 

suas quatro equipas federadas, atendendo a que os actuais foram adquiridos há quatro 

anos. 

Deste modo, porque não está em vigor, de momento, qualquer protocolo de 

cooperação neste âmbito, devido ao facto da Câmara Municipal ter decidido tomar uma 

decisão a este respeito apenas no início de 2007, 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 n.º 4, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 2.400,00 (dois mil e 

quatrocentos euros) ao Clube Desportivo Pinhalnovense.» 
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 Sobre a proposta identificada com o n.º 5/DCD-DD/23-2006, relativamente ao apoio 

ao funcionamento das equipas de Basquetebol interveio: 

 O Sr. Vereador Octávio Machado enaltece o comportamento dos Dirigentes do 

Pinhalnovense que, não tendo necessidade de gastar, a verba só a utilizaram quando 

tiveram necessidade. Este é um exemplo a seguir. 

 

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

minuta. 

 

VII – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

 VII.I – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

 

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

 

Subsídios: 

 

PROPOSTA N.º 1/DEIS-DE/23-2006: 

ASSUNTO: Programa de Apoio a Projectos de Escola do Concelho de Palmela: 

REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

«A Câmara Municipal de Palmela, ao apoiar os projectos dos estabelecimentos de 

educação e ensino do concelho, aposta num trabalho em parceria com a comunidade 

educativa, com vista a concretizar um plano de desenvolvimento de animação sócio-

educativa, consubstanciado nos princípios do Movimento das Cidades Educadoras.  

Ao assumir, tanto as escolas como a autarquia, o papel de parceiros de acção e 

enquadramento no desenvolvimento educativo do Concelho, procuramos desenvolver os 

seguintes objectivos: 

• Promover e continuar a apoiar o desenvolvimento de boas práticas, procurando 

qualificar a educação e ensino; 

• Promover o contacto das escolas entre si e com outros parceiros locais, numa 

perspectiva de valorização e optimização de recursos  importantes no processo 

educativo; 

• Potenciar o desenvolvimento de actividades que promovam a participação das 

crianças e jovens na escola e na comunidade; 

• Promover e valorizar a produção de materiais, constituindo-se como espólio da 

escola e da comunidade. 
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 O Programa de Apoio a Projectos de Escola (PAPE) do Concelho de Palmela, define 

como áreas prioritárias de intervenção: bibliotecas escolares; informação e comunicação; 

arte; hábitos de vida saudável; participação, cooperação e desenvolvimento; ambiente e 

património cultural. 

 Na apreciação das candidaturas de projectos de escola, a autarquia atendeu 

igualmente aos  critérios de análise, a saber: envolvimento da população escolar na 

concretização do projecto; relação escola / comunidade; cooperação entre escolas e/ou 

diferentes graus de ensino; produção de materiais; avaliação do projecto e continuidade do 

mesmo. 

 A Câmara Municipal recepcionou 68 candidaturas de projectos de escola, das quais 

12 não foram eleitas para apoio por não integrarem os critérios de análise anteriormente 

mencionados. 

 Do total dos projectos propostos para apoio, 28 pertencem ao pré-escolar e 1º ciclo 

do ensino básico e 28 são do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, 

correspondendo a 40 estabelecimentos de educação e ensino e envolvendo um total de 

8000 alunos.  

 Face ao exposto, e de acordo com a alínea b), do n.º 4, do Artigo 64.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, propõe-se a 

atribuição dos subsídios abaixo indicados, no valor global de € 47.000 (quarenta e sete mil 

euros), os quais se destinam a comparticipar despesas no âmbito dos projectos a 

desenvolver pelas escolas e instituições concelhias: 

Pré-Escolar (IPSS’s): 

- Centro Social e Paroquial de Pinhal Novo: 

 “Explorar o universo” - € 850,00 ( oitocentos e cinquenta euros); 

- Centro Social de Lagameças: 

“Gerações... rumo ao futuro” - € 600,00 (seiscentos euros); 

- Associação de Solidariedade Social de Brejos do Assa “O Rouxinol” 

 “Sou amigo do ambiente” - € 800,00 ( oitocentos euros); 

- Centro Social de Palmela “A Árvore” e “A Cegonha” 

 “No nosso mundo ... com a família” - € 900,00 (novecentos euros); 

- União Social Sol Crescente Marateca “Os Cenourinhas” 

 “Viver com a diferença” – € 350,00 (trezentos e cinquenta euros). 

 Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos: 

No valor global de € 9.072,00 (nove mil e setenta e dois euros), para apoiar os  projectos 

do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, dos estabelecimentos que integram este 

agrupamento: 

- EB1 / JI Pinhal Novo n.º 1: 
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 “Ao encontro do ..sucesso escolar” - € 950,00 (novecentos e cinquenta euros); 

 - EB1 Pinhal Novo n.º 1: 

“Era uma vez ... na biblioteca” - € 1.024,00 (mil e vinte e quatro euros); 

 - EB1 Pinhal Novo n.º 2: 

“Caramelos...em ponto de rebuçado” - € 1.136,00 (mil cento e trinta e seis euros); 

- EB1/JI Pinhal Novo n.º 2: 

“Aprender a aprender” - € 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta euros); 

- EB1 Lagoa da Palha / EB1 Arraiados / EB1 Batudes/ EB1 Carregueira / EB1 Palhota / JI 

Vale da Vila / JI Terrim: 

 “Vasculhar memórias” - € 1.292,00 (mil duzentos e noventa e dois euros); 

- Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos José Maria dos Santos: 

“Era uma vez um contador de histórias”- projecto  de Agrupamento no âmbito das 

bibliotecas escolares - € 338,00 (trezentos e trinta e oito euros); 

 “Jornal escolar” – projecto de Agrupamento - € 239,00 (duzentos e trinta e nove euros); 

“Tradições populares” - Pólo de Poceirão - € 649,00 (seiscentos  e quarenta e nove euros); 

 “Clube amigos de todas as cores” - € 387,00 ( trezentos e oitenta e sete euros); 

 “Ser pessoa: crescer em atitudes e valores” - € 1.307,00 (mil trezentos e sete euros). 

Agrupamento de Escolas de Marateca e Poceirão: 

No valor global de € 5.867,00 ( cinco mil oitocentos e sessenta e sete euros), para apoiar 

os  projectos do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico, dos estabelecimentos que 

integram este agrupamento: 

- EB1 Poceirão n.º 1:  

“Viver num ambiente saudável” - € 770,00 ( setecentos e setenta euros); 

 - EB1 e JI de Lagoa do Calvo:  

“Água – poupe hoje para ter amanhã II” - € 700,00 ( setecentos euros); 

- EB1 Águas de Moura n.º 1: 

“Da uva ao vinho” - € 730,00 ( setecentos e trinta euros); 

- EB1 Águas de Moura n.º 2: 

“Bem comer para melhor aprender” - € 444,00 ( quatrocentos e quarenta e quatro euros); 

- EB1/JI de Cajados:  

 “Aprender para crescer” - € 660,00 (seiscentos e sessenta euros); 

 - EB1 Forninho : 

 “Viver saudável” - € 360,00 (trezentos e sessenta euros); 

 - EB1 Aldeia Nova Aroeira: 

“Juntos por um caminhar mais seguro” - € 307,00 (trezentos e sete euros); 

 - JI Asseiceira:  
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“Descobrir, compreender e aprender para saudável crescer” - € 396,00 (trezentos e 

noventa e seis euros); 

- Projecto de Agrupamento no âmbito das bibliotecas escolares: 

“Crescer a ler  -  € 1.500,00 (mil e quinhentos euros); 

 Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela: 

No valor global de € 14.456,00 (catorze mil quatrocentos e cinquenta e seis euros), para 

apoiar os  projectos do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, dos estabelecimentos que 

integram este agrupamento: 

 - EB1/JI Palmela: 

 “A nossa terra ... a nossa gente” - € 1.216,00 ( mil duzentos e dezasseis euros); 

 - EB1 Palmela n.º 2: 

Projecto “Alimentação variada” - € 1.104,00 (mil cento e quatro euros); 

- EB1/JI de Aires: 

 “Abraçar o ambiente” - € 1.634,00 (mil seiscentos e trinta e quatro euros); 

- EB1/JI de Quinta do Anjo: 

 “Vamos aprender a aprender mais”- € 1.178,00 (mil cento e setenta e oito euros); 

- EB1/JI de Bairro Alentejano: 

“Aprender a comer” - € 780,00 (setecentos e oitenta euros); 

- EB1/JI de Cabanas: 

“Com histórias também se aprende” - € 744,00 ( setecentos e quarenta e quatro euros); 

- EB1/CAIC de Algeruz-Lau / EB1 Brejos do Assa n.º 1 e n.º 2 

 “1,2,3...era uma vez” - € 1.104,00 (mil cento e quatro euros); 

- EB1 Olhos Água n.º 1: 

 “Partir à descoberta das nossas realidades” - € 486,00 (quatrocentos e oitenta e seis 

euros); 

- Escola Básica  dos 2.º e 3.º Ciclos Hermenegildo Capelo:  

“Vamos ler, ouvir e construir … o saber” – projecto de Agrupamento no âmbito das 

bibliotecas escolares - € 1.276,00 (mil duzentos e setenta e seis euros); 

“Oficina de artes de cena” - € 647,00 (seiscentos e quarenta e sete euros); 

“Ilustrar para comunicar” - € 683,00 (seiscentos e oitenta e três euros); 

“Aprender, explorando e criando” - € 1.326,00 (mil trezentos e vinte e seis euros); 

“Saber crescer” - € 356,00 (trezentos e cinquenta e seis euros); 

“Escola – espaço para a formação de pessoas” - € 1.097,00 (mil e noventa e sete euros); 

“Atalhos – projecto de apoio a percursos alternativos” - € 111,00 (cento e onze euros); 

“Ambiente” - € 714,00 ( setecentos e catorze euros). 

Escola Secundária de Palmela: 
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No valor global de € 5.605,00 (cinco mil seiscentos e cinco euros), para apoiar os 

seguintes projectos: 

 “Passo a Passo: Palmela Solidária” - € 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco euros); 

 “Clube de maquetismo e bricolage – «os engenhocas»” - € 1.443,00 (mil quatrocentos e 

quarenta e três euros); 

“ESPe – escola electrónica sem fios” - € 1.346,00 (mil trezentos e quarenta e seis euros); 

“Comemorações do ano polar internacional – Palmela em mapas e imagens” - € 1.638,00 

(mil seiscentos e trinta e oito euros); 

“Clube de Astronomia” - € 346,00 (trezentos e quarenta e seis euros); 

“Vamos ao trabalho!” - € 337,00 (trezentos e trinta e sete euros). 

Escola Secundária com 3.º Ciclo de Pinhal Novo: 

No valor global de € 8.500,00 (oito mil e quinhentos euros), para apoiar os seguintes 

projectos: 

“Redes@hardware” - € 398,00 (trezentos e noventa e oito euros); 

“Oficina de Teatro” - € 690,00 (seiscentos e noventa euros); 

“Biblioteca escolar / Centro de Recursos Educativos” - € 1.170,00 (mil cento e setenta 

euros); 

“Pintar de verde” - € 1.677,00 (mil seiscentos e setenta e sete euros); 

“Recolha selectiva de resíduos na nossa escola” - € 1.167,00 (mil cento e sessenta e sete 

euros); 

“Aprendizagens activas e experiências-chave” - € 253,00 (duzentos e cinquenta e três 

euros); 

“Aventureza SPN” - € 1.261,00 (mil duzentos e sessenta e um euros); 

“A vida, os laços e os afectos” - € 1.248,00 (mil duzentos e quarenta e oito euros); 

“Cine-France” - € 636,00 (seiscentos e trinta e seis euros). 

Pré-Escolar (IPSS’s): 

€ 3.500,00 (três mil e quinhentos euros) 

Código do Plano: 2.1.1.04.01 (2006 A 76) 

Código Orçamental: 09.02/04.07.01. 

Pré-Escolar, Ensino Básico e Ensino Secundário (público):  

€ 43.500,00 ( quarenta e três mil e quinhentos euros) 

Código do Plano: 2.1.1.04.01 (2006 A 76) 

Código Orçamental: 09.02/04.03.01.» 

 

 Relativamente à proposta antes transcrita, numerada 1/DEIS-DE/23-2006, 

intervieram: 
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 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa saúda o facto de a Câmara Municipal fazer 

da educação uma das suas bandeiras e apoiar os projectos educativos das escolas da 

forma como o faz. O sentido de voto dos Vereadores do P.S. é favorável. 

 Todavia olhando para os critérios julga que o processo terá de ser repensado a curto 

prazo. Não lhe parece lógico que haja dois projectos que não foram aprovados. Gostava 

que lhe dissessem quais foram os dois projectos que não foram aprovados e se 

porventura eram das Escolas de Lagameças e de Fonte Barreira. 

 Acrescenta que não lhe parece coerente que, por exemplo, para a Escola EB1 do 

Poceirão onde existem 85 crianças se distribuam 770 euros, o que resulta em menos de 

10 euros por aluno, e que, por exemplo, para o Forninho se comparticipe com 360 euros, o 

que se cifra em mais de 20 euros por aluno. 

 Também não lhe parece coerente que o Agrupamento José Maria dos Santos 

genericamente chamado “Escolas Rurais” (Lagoa da Palha, Arraiados, Batudes, 

Carregueira, Palhota, JI de Vale da Vila e JI do Terrim) que tem em média 230 alunos 

receba exactamente os mesmos 10 euros que recebe o Poceirão. 

 Coloca as questões: Não se valoriza o intercâmbio entre escolas? Não se valoriza a 

partilha de saberes e de actividades programadas?  Prefere-se que as escolas sejam 

fechadas dentro de si e que o projecto seja desenvolvido só dentro da escola e é este o 

projecto que é valorizado pela equipa de avaliação em detrimento de um projecto que é 

mais abrangente? 

 Julga que se terá de repensar, eventualmente, alguns dos critérios que estão 

subjacentes à atribuição dos subsídios para os projectos educativos das escolas, sem com 

isto retirar a validade e o empenhamento da Câmara na atribuição dos subsídios. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que o valor das iniciativas já foi aqui 

firmado, pelo que não vai intervir nesse âmbito. 

 Entende que estes projectos são uma forma de alterar mentalidades, de alicerçar 

dentro das crianças determinados parâmetros de vida e determinados conceitos que são 

importantes para o seu desenvolvimento.  

 Tem consciência que as matérias abordadas foram definidas no programa de apoio 

às escolas do concelho de Palmela, mas pessoalmente gostaria que nesta abordagem, as 

crianças também trabalhassem sobre temáticas que as rodeiam, que é a sua realidade 

social e local. 

 Vê com bom agrado que a Escola EB1 de Águas de Moura n.º 1 desenvolva o 

projecto “Da uva ao vinho”. É sem dúvida uma forma de sensibilizar as crianças para uma 

realidade social, económica e cultural do concelho de Palmela. 

 A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que a promoção do envolvimento inter-

escolas ao nível local é também o que os Srs. Vereadores acabaram de dizer, 
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nomeadamente o exemplo dado pelo Sr. Vereador José Braz Pinto relativamente à Escola 

EB1 de Águas de Moura n.º 1. 

 Hoje já não é possível que a Comissão da Mostra de Vinhos de Fernando Pó, 

consolide a Mostra de Vinhos sem pensar no trabalho com as escolas, ou seja, procure 

sempre envolver professores. Esta é uma questão com a qual todos estão de acordo. 

 Os critérios e o calendário de apresentação dos projectos foram fruto de uma 

reflexão alargada com as Escolas e com os Agrupamentos. Recorda que no Conselho 

Local de Educação foi feita uma discussão muito alargada neste âmbito, em que os 

professores participaram activamente na construção dos critérios, porque os que existiam, 

na altura, já eram criticados por todos, sendo feito um trabalho nesse sentido. 

 Quem depois define os valores a atribuir a cada projecto é uma equipa multi-

disciplinar da Câmara Municipal que tem pessoal das bibliotecas, das novas tecnologias, 

do desporto, da cultura, em suma há um conjunto de serviços que partilham e participam 

na avaliação destes projectos.  

 A Autarquia tem procurado sensibilizar os professores para que façam chegar as 

suas dúvidas ou sugestões, no sentido de melhorar cada vez mais os projectos. Quando 

os projectos não são aprovados, no ano seguinte são sempre apresentados melhores 

projectos, isso também faz com que as pessoas se apliquem mais e colaborem mais nos 

projectos. 

  

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

minuta. 

 

SAÍDA DA REUNIÃO DE UM VEREADOR: 

Nesta altura, ausentou-se da reunião o Sr. Vereador José Carlos de Sousa. 

 

PROPOSTA N.º 2/DEIS-DE/23-2006: 

ASSUNTO: Programa de Apoio a Projectos de Escola do Concelho de Palmela: 

REQUERENTE: Centro de Ocupação Infantil: 

 

«A Câmara Municipal de Palmela, ao apoiar os projectos dos estabelecimentos de 

educação e ensino do concelho, aposta num trabalho em parceria com a comunidade 

educativa, com vista a concretizar um plano de desenvolvimento de animação sócio-

educativa, consubstanciado nos princípios do Movimento das Cidades Educadoras.  

Ao assumir, tanto as escolas como a autarquia, o papel de parceiros de acção e 

enquadramento no desenvolvimento educativo do Concelho, procuramos desenvolver os 

seguintes objectivos: 
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• Promover e continuar a apoiar o desenvolvimento de boas práticas, procurando 

qualificar a educação e ensino; 

• Promover o contacto das escolas entre si e com outros parceiros locais, numa 

perspectiva de valorização e optimização de recursos  importantes no processo 

educativo; 

• Potenciar o desenvolvimento de actividades que promovam a participação das 

crianças e jovens na escola e na comunidade; 

• Promover e valorizar a produção de materiais, constituindo-se como espólio da 

escola e da comunidade. 

 O Programa de Apoio a Projectos de Escola (PAPE) do Concelho de Palmela, define 

como áreas prioritárias de intervenção: bibliotecas escolares; informação e comunicação; 

arte; hábitos de vida saudável; participação, cooperação e desenvolvimento; ambiente e 

património cultural. 

 Na apreciação das candidaturas de projectos de escola, a autarquia atendeu 

igualmente aos  critérios de análise, a saber: envolvimento da população escolar na 

concretização do projecto; relação escola / comunidade; cooperação entre escolas e/ou 

diferentes graus de ensino; produção de materiais; avaliação do projecto e continuidade do 

mesmo. 

 A Câmara Municipal recepcionou 68 candidaturas de projectos de escola, das quais 

12 não foram eleitas para apoio por não integrarem os critérios de análise anteriormente 

mencionados. 

 Do total dos projectos propostos para apoio,  28 pertencem ao pré-escolar e 1.º ciclo 

do ensino básico e 28 são do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, 

correspondendo a 40 estabelecimentos de educação e ensino e envolvendo um total de 

8000 alunos.  

 Face ao exposto, e de acordo com a alínea b), do n.º 4, do Artigo 64.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, propõe-se a 

atribuição do subsídio abaixo indicado, no valor global de € 1.000,00 (mil euros), o qual se 

destina a comparticipar despesas no âmbito do projecto. 

- Centro de Ocupação Infantil (pré-escolar, rede solidária): 

 “A família no mundo” – € 1.000,00 ( mil euros) 

Código do Plano: 2.1.1.04.01 (2006  A 76) 

Código Orçamental: 09.02/04.07.01.» 

 

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

minuta. 
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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. 

 

PROPOSTA N.º 3/DEIS-DE/23-2006: 

ASSUNTO: Acção Social Escolar / Auxílios Económicos Directos (ano lectivo 

2006/2007) – 2.ª Fase: 

REQUERENTES: Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela e Agrupamento 

de Escolas de Marateca e Poceirão: 

 

 «Minimizar as desigualdades sócio-económicas que representam causas 

importantes de diferenciação no aproveitamento escolar e influenciam, consequentemente, 

comportamentos que se reflectem no sucesso educativo dos alunos, constitui um dos 

objectivos da Câmara Municipal, em matéria de educação e ensino.  

 Os auxílios económicos directos constituem um apoio sócio educativo às famílias 

dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, cuja situação económica determina a 

necessidade de um apoio para a aquisição de livros e material escolar, necessário ao 

desenvolvimento das actividades curriculares. 

 Os processos são analisados pela autarquia, usando como suporte o quadro 

normativo que regula a aplicação destas medidas de acção social escolar da 

responsabilidade do Ministério da Educação. O valor deste apoio por aluno é de € 35 

(trinta e cinco euros). 

 De acordo com o estipulado no n.º 1, do artigo 25, do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 

de Janeiro o Conselho Municipal de Educação, emitiu parecer favorável sobre a atribuição 

dos auxílios económicos, ano lectivo 2006/2007. Assim no presente ano lectivo serão 

contemplados por este apoio 553 alunos do 1º ciclo do ensino básico. 

 Face ao exposto, e em conformidade com a alínea d) do nº 4, do artigo 64, da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/02, de 11 de Janeiro, propõe-se  a 

atribuição dos subsídios abaixo indicados, no valor de € 2.625,00 (dois mil seiscentos e 

vinte e cinco euros), abrangendo 75 alunos  referentes à  segunda fase deste processo (a 

1.ª fase abrangeu 478 alunos, correspondendo ao valor global de € 16.730,00): 

 1. Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela –  26 alunos - € 910,00 (novecentos 

e dez euros); 

2. Agrupamento de Escolas de Marateca e Poceirão – 49 alunos - € 1.715,00 (mil 

setecentos e quinze euros).» 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

VII.II. – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

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

 

Designação de Representante: 

 

PROPOSTA N.º 1/DEIS-DIS/23-2006: 

ASSUNTO: Designação do Representante da Câmara Municipal na Comissão 

de Protecção de Crianças e Jovens de Palmela: 

 

«A Lei n.º  147/99, de 01 de Setembro, que aprovou a Lei de Protecção de Crianças 

e Jovens em Risco, encerra o regime jurídico que preside à intervenção das Comissões de 

Protecção de Crianças e Jovens, cujo objectivo central é a promoção dos direitos e a 

protecção das crianças e jovens em perigo. 

De acordo com o artigo 26.º da referida Lei, os representantes com assento na 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens são designados por um período de dois 

anos, renovável, sendo que na sua composição terá que existir um representante do 

Município. 

Tendo em consideração o terminus do actual mandato, importa, proceder à 

designação do novo representante da Câmara Municipal de Palmela na Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens de Palmela. 

A Técnica Superior de Ciências do Desenvolvimento e Cooperação, Susana Maria 

Espada Gonçalves, do quadro do Município de Palmela, pela formação e experiência 

profissional que detém, revela possuir os requisitos necessários para o desempenho 

daquelas funções. 

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere: 

Ao abrigo do disposto na alínea a), do art.º 17.º, da Lei n.º 147/99, de 01 de 

Setembro, e nºs. 1 e 2, do art.º 2.º, do Decreto-Lei n.º 332-B/2000, de 30 de Dezembro, 

conjugados com a alínea d), do n.º 7, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, designar a Técnica 

Superior de Ciências do Desenvolvimento e Cooperação, Susana Maria Espada 

Gonçalves, para representante da Câmara Municipal na Comissão.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 
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O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que não poderia estar mais em 

desacordo com esta nomeação. 

E sobre este assunto tem de reportar-se claramente a toda uma situação vivida pelo 

CPCJ (Comissão de Protecção de Crianças e Jovens) de Palmela no início deste ano, 

arrastando-se pelo mês de Março. Não sendo obviamente da responsabilidade da pessoa 

que era e é actualmente a representante da Câmara Municipal na CPCJ,  é contudo, da 

opinião que o papel que a mesma desempenhou não foi um papel na procura de uma 

solução para as contrariedades que aconteceram no período a que já aludiu. 

Refere que a Câmara Municipal tem bons técnicos, quer na DIS (Divisão de 

Intervenção Social), quer fora desta Divisão que conseguiriam perfeitamente preencher 

este lugar.  Opina que a Dr.ª Susana não estará na Câmara Municipal unicamente para 

desempenhar esta função e poderia ser-lhe adstrita uma outra função, e a um outro 

técnico com outro tipo de perfil (não está a falar do perfil científico, mas do perfil pessoal) 

seria incumbido desta função. É de opinião que a pessoa em causa não ajudou na 

concretização de soluções mais rápidas e objectivas quando da demissão conjunta da 

Comissão que aconteceu no mês de Fevereiro do corrente ano, pelo que não vê razões 

para que agora se volte a nomear a mesma pessoa. 

 A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que não vai fazer a defesa exaustiva da 

Dr.ª Susana dizendo que ela é a melhor técnica e que não há mais ninguém que a 

substitua. 

De todo o modo está em desacordo que seja imputada à Dr.ª Susana a crise 

naquele período. Não é justo que cada vez que haja uma crise a Câmara Municipal seja 

sempre responsabilizada por tudo o que acontece. 

Foi pela intervenção da Dr.ª Susana que a Câmara Municipal soube da crise e tomou 

medidas .Antes da Comissão se ter demitido em bloco,  já a Câmara tinha pedido uma 

reunião à Sr.ª Coordenadora do Centro Social. 

É de opinião que a Dr.ª Susana reúne condições para continuar a desempenhar 

aquela função. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa esclarece que não disse que a Dr.ª Susana 

fosse a responsável por aquilo que aconteceu no início do ano. O que disse foi que não 

lhe pareceu que a Dr.ª Susana estivesse do lado da solução tão declaradamente quanto 

seria desejável. 

 

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

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

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

declaração de voto: 

DECLARAÇÃO DE VOTO: 

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

entenderem que no Quadro da Câmara Municipal de Palmela existem técnicos com mais 

competência científica que reúnem um perfil mais adequado ao cargo.” 

 

VIII – DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA 

 

VIII.I – DIVISÃO DE GESTÃO DO PINHAL NOVO: 

 

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

 

Loteamento: 

 

PROPOSTA N.º 1/DGU-DGPN/23-2006: 

ASSUNTO: Caducidade do Alvará de Loteamento n.º 221 (Proc.º L-12/95): 

REQUERENTE: Mobel – Pré-fabricados, Ld.ª: 

 

 «Na sequência do pedido de licença de loteamento urbano, aprovado em 07.05.1997 

e do licenciamento de obras de urbanização concedido em reunião pública de 17.03.1999, 

foi emitido o alvará de loteamento n.º 221 em 16.09.1999, a favor de Mobel – Pré-

fabricados, Ld.ª. 

Para a execução das obras de urbanização foi concedido um prazo de 5 anos, 

devendo as obras referentes às 1.ª e 2.ª fases estarem concluídas no prazo de 1 ano. 

 Em 10.05.2000 foi aprovada uma alteração ao alvará tendo sido revista a área da 

propriedade bem como dos lotes 43 e 15, passando este último a ter um uso de comércio 

e turismo. A referida alteração foi aditada em 21.06.2000. 

 Em 09.07.2001 foi deferido o pedido de prorrogação do prazo para a conclusão das 

obras de urbanização, tendo sido fixada a data em 21.06.2002. 

 Como as obras de urbanização, compreendidas no âmbito da operação de 

loteamento, não foram concluídas dentro do prazo fixado, ocorreu a caducidade do 

licenciamento urbanístico, nos termos da alínea b) e c), do n.º 2 do art.º 38.º, do Decreto-

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

de Dezembro. 

Através do oficio n.º 1874/2006, de 31.03.2006, publicado através do edital n.º 

1/DGPN/2006 em dois jornais em 23.05.2006 e afixado na última morada conhecida do 
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requerente, foi promovida a audiência prévia dos interessados, nos termos do art.º 100.º e 

seguintes do CPA – Código do Procedimento Administrativo, tendo o requerente se 

pronunciado, mas em nada alterado o sentido da decisão. 

 Ultrapassado o prazo determinado no art.º. 101, do CPA – Código do Procedimento 

Administrativo, propõe-se que seja declarada a caducidade do licenciamento urbanístico, 

comunicando tal facto à CCDR.LVT – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo e à Conservatória do Registo Predial de Palmela, bem 

como que e por conta do titular do alvará, se concluam as obras de urbanização. 

Para o efeito, propõe-se que seja accionada a garantia bancária n.º.

551.100124305, emitida em 22.07.1999 pelo Crédito Predial Português, S.A., a favor desta 

Câmara Municipal, no valor de 59.088,21 € (cinquenta e nove mil oitenta e oito euros e 

vinte um cêntimos).» 

 

Sobre a proposta de caducidade do alvará de loteamento n.º 221 (Proc.º L-12/95) 

identificada com o n.º 1/DGU-DGPN/23-2006 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que da leitura dos processos 

conseguiu perceber que há muitas incongruências desde o início. Tece as seguintes 

considerações: 

- O promotor do loteamento menciona que há um acordo tácito com a Sr.ª 

Presidente da Câmara. Tem de partir deste pressuposto, porque não há no processo nada 

que desminta o dito acordo. 

- Refere-se que a recepção da obra será feita em Maio.2002; 

- O promotor é recebido na Câmara Municipal, e um Técnico inicialmente diz que 

“não” à sua pretensão, depois o promotor diz que a Sr.ª Presidente estabeleceu com ele 

um acordo verbal, e o Técnico acaba por dizer “tudo bem”. Isto vem referido no processo. 

- O promotor não é meigo nas palavras e a dado passo, dirigindo-se à Sr.ª 

Presidente diz que “é deplorável de irresponsabilidade e de incompetência que parece 

reinar nos serviços da Câmara Municipal e o acordo tácito” (que eventualmente terá sido 

feito) “causa desconforto nos serviços”. 

- A recepção provisória é sempre adiada e no decurso deste mandato este é o 

primeiro processo do género que surge para deliberação, pelo que não há possibilidade de 

estabelecer comparação com outros. 

- Ressalta alguns aspectos que lhe parecem importantes: 

 - A garantia bancária não está em nome da Mobel, está emitida noutro nome; 

 - De acordo com o auto de vistoria a urbanização estaria concluído em cerca de 

80%. Refere-se, igualmente, que os técnicos da Câmara discordam dos bancos de jardim 
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executados, porque não estão de acordo com aquilo que são os bancos de jardim do 

concelho. 

- Realça que na urbanização de Quinta do Pinheiro os bancos também são de 

betão com aros por cima; na urbanização Vila Paraíso não há bancos, na urbanização Vila 

Serena não há bancos e, como tal, não lhe parece que o banco seja assim tão importante 

para que o processo não avance. Os bancos de jardim e a relva são os dois factos 

apontados pelo Técnico que fez a vistoria em 2002. 

- Posteriormente há um senhor que escreve uma série de cartas à Câmara 

Municipal, de seu nome Emídio Godinho, que aparentemente foi quem comprou os lotes à 

Mobel e que se dispõe “a concluir a urbanização”. 

- Parece-lhe que a acção que agora está a ser proposta pela Câmara Municipal 

peca por temerária já que o remanescente que ficou de uma garantia bancária inicial de 

cerca de 150 mil euros foi o valor de 59 mil euros. Não sabe se a Câmara consegue com 

59 mil euros, accionando a garantia bancária (que nem sequer está em nome da Mobel), 

executar as infra-estruturas em falta. Talvez em 2002 o conseguisse, mas, neste 

momento, tem dúvidas. 

- Olhando para a planta que consta no processo, verifica que esta urbanização não 

tem saída para a estrada a não ser pela Mobel. 

- Questiona sobre se há outros factores que não se prendam única e 

exclusivamente com o términus do prazo para que a operação de loteamento não seja 

concluída. 

- Parecem-lhe pouco relevantes as razões técnicas apontadas (bancos de jardim e 

relva) para que o processo não avance. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que não percebe qual é exactamente a 

questão concreta que o Sr. Vereador José Carlos de Sousa apresenta, mas deduz que 

esteja relacionado com alguma extemporaneidade na declaração da caducidade. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que depois da audiência há um 

primeiro pedido de adiamento e, posteriormente, um segundo pedido de adiamento que de 

acordo com o Código do Procedimento Administrativo está previsto e que não foi 

respondido. 

Em relação à entrega da notificação relativa à intenção da Câmara em declarar a 

caducidade, o Sr. Vereador José Charneira refere que esta só aparece publicada, porque 

o requerente não recebeu a notificação (embora fossem feitas várias tentativas por parte 

da fiscalização nesse sentido) e os avisos não foram levantados nos correios, pelo que se 

seguiu o que a lei recomenda: a publicação através de Edital. 

Adianta que o auto de recepção provisória realizado em 18.Set.2002, na presença 

do requerente que não o assinou, não se reporta só aos bancos de jardim, mas refere o 
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seguinte: “a obra mostra-se em desconformidade com os projectos aprovados, tendo 

assumido opções técnicas que contrariam o licenciamento ocorrido e não se afiguram 

aceitáveis” e a seguir descrevem-se quais são e referem-se arruamentos, águas e 

esgotos, iluminação pública e mais uma série de itens. 

O que está em causa são uma série de obras de infra-estruturas muito mais 

profundas que a Mobel devia ter realizado e não realizou. 

 Sobre a planta que lhe mostrou, julga tratar-se de um estudo que o Gabinete de 

Pinhal Novo foi elaborando ao longo dos anos, que é um estudo de implementação de 

quarteirões e como tal trata-se de um documento de trabalho interno da Câmara 

Municipal. 

Entretanto, uma outra empresa vem apresentar à Câmara Municipal certidões da 

Conservatória comprovativas da aquisição da totalidade dos lotes daquela urbanização, 

com excepção do lote onde está localizada a moradia do proprietário da Mobel. Esta 

empresa pressiona a Câmara no sentido de que quer construir mas não possui as infra-

estruturas concluídas, pelo que a Câmara deverá actuar de acordo com a lei e fazer a 

declaração da caducidade. 

De facto a Câmara tem vindo ao longo dos anos a procurar falar com o 

proprietário, procurando sensibilizá-lo, Só quando este proprietário na fase final do 

processo sentiu que a Autarquia estava na eminência de declarar a caducidade é que veio 

propor à Câmara para lhe dar um prazo para concluir as infra-estruturas. Mas um prazo 

para quê se ao longo destes anos não as executou?  

Esclarece que, de acordo com a legislação, a declaração da caducidade é um acto 

que não opera automaticamente, a Câmara Municipal tem de declarar essa intenção. A 

Câmara Municipal tem ainda de respeitar os interesses dos particulares envolvidos no 

processo e o interesse público. 

Foi feito o levantamento exaustivo das infra-estruturas por realizar no princípio 

deste ano, e a informação que vai desbloquear a declaração da caducidade data de 

27.Março.2006. Este processo tem vindo a ser maturado e assumido. 

A Sr.ª Presidente refere que o acordo tácito a que o Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa fez referência, não será mais do que a sua declaração ao promotor, de que 

obviamente havia todo o empenho da Câmara Municipal no sentido da resolução dos 

assuntos, mas sempre no pressuposto de que seriam cumpridos todos os requisitos 

técnicos. 

Recorda-se que, na altura, o representante da Mobel invocava algumas 

dificuldades de relacionamento com os serviços camarários e lembra-se de ter dito que 

tudo faria no sentido de que fossem ultrapassados os problemas, embora sempre no 

pressuposto de que se cumpririam tecnicamente as exigências. 

Ficou aqui demonstrado, pela intervenção do Sr. Vereador José Charneira, que as 

exigências não são superficiais, são questões de fundo que estão por realizar. 
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Realça que não há nenhum acordo entre si e o promotor da empresa Mobel, que 

não seja o do empenhamento. Aliás está a intervir noutros processos exactamente no 

mesmo sentido, restando-lhe esperar que tenham um desfecho diferente, mas, 

infelizmente, sobre este processo em concreto não foi possível chegar a outra conclusão. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que não viu no processo o 

documento de que o Sr. Vereador José Charneira falou e que refere as infra-estruturas em 

falta. 

Questiona sobre o modo de actuação da Câmara Municipal no caso da garantia 

bancária não cobrir a totalidade das infra-estruturas por executar. 

O Sr. Vereador José Charneira responde que, no caso da garantia bancária não 

cobrir o total do valor a despender com as obras de infra-estruturas, a Câmara Municipal 

terá de assumir as suas obrigações, e não será a primeira vez que o faz, já no anterior 

mandato autárquico aconteceu. 

 

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 apresentam 

declaração de voto. 

DECLARAÇÃO DE VOTO: 

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

considerarem que em todo o processo existe pouca clareza, não justificando plenamente  

a acção agora encetada e que, no seu entender, é temerária porquanto a garantia 

remanescente é escassa. 

Toda esta acção pode levar a um complicado processo judicial que estará longe de 

acelerar a resolução do problema, como parece ser objectivo da Câmara.” 

 

VIII.II – DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 

 

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

 

PROPOSTA N.º 1/DGU-DL/23-2006: 

ASSUNTO: Pedido de Alteração à Licença de Loteamento (Alvará n.º 175 – 

Proc.º L-3/90): 

REQUERENTE: E.A.D. – Empresa de Arquivo e Documentação, S.A.: 

 

 «Através do requerimento n.º 9675/05 de 02.08.2005, subscrito por E.A.D. - 

Empresa de Arquivo de Documentação, S.A., proprietária do lote n.º 8 e ao abrigo do 
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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 175, 

emitido a favor de José de Jesus Silva Santana e registado na Câmara Municipal de 

Palmela, no livro 3, em 15 de Outubro de 1992. 

 O lote n.º 8, destinado a actividade industrial, está descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Palmela sob o n.º 01874/161092 - Quinta do Anjo. 

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

requerente, em proceder às seguintes modificações no lote n.º 8: 

- Acréscimo de 832,75m2 na área bruta de construção, totalizando agora 

2.077,75m2. 

- Reconfiguração do polígono base para implantação da construção, com 

acréscimo do Índice de Ocupação antes previsto (24,59%), totalizando agora 

41,00%. 

- Conforme resulta da aplicação da Portaria n.º 1136/2001 de 25 de Setembro, 

relativamente ao acréscimo de 832,75m2 de área bruta de construção, são 

propostos mais 15 Lpa para veículos ligeiros e 2 Lpa para veículos pesados, 

todos no interior do lote. 

Dada a existência de 20 (vinte) sobreiros no lote em apreço e não sendo a sua 

manutenção compatível com a proposta de alteração, o requente apresentou a licença 

CFS/DT 000045, de 2006/01/27, concedida pela Direcção Geral dos Recursos Florestais, 

a qual autoriza o abate de 14 sobreiros adultos, conforme cópia em anexo. 

 Os restantes 6 (seis) sobreiros existentes no lote, são compatíveis com o polígono 

de implantação da construção, conforme resulta da identificação constante da planta 

síntese interposta com o requerimento n.º 5636/06 de 2006/05/31. 

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

24.259,00 m2 , totaliza agora 25.091,75 m2.  

Considerando a área registada do prédio (120.000,00 m2), objecto do alvará de 

loteamento e a área bruta total agora em causa (25.091,75 m2), resulta um índice de 

utilização bruto de 0,21, 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 832,75 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 274,81 m2, sendo 191,53 m2 

destinados a Espaços Verdes e de Utilização Colectiva e 83,28m2, destinados a 

Equipamentos de Utilização Colectiva. 

Atenta a área de 7.575,58 m2, correspondente a um maciço arbóreo existente e que, 

no alvará inicial, foi cedido à Câmara Municipal, resulta que a área de 191,53 m2, antes 
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indicada como área calculada para espaços verdes e de utilização colectiva, está 

suportada no valor cedido inicialmente. 

Relativamente à cedência para Equipamentos de Utilização Colectiva (83,28 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 

44.º, 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 22.º, 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 38/DGU/DL/2006, publicado no Diário da 

República n.º 117 de 20 de Junho de 2006, III série, 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 5636/06, de 31.05.2006, 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 175 e dos seus aditamentos, que anteriormente 

tenham sido aprovados. 

 Para efeito do aditamento da alteração em apreço, deverá ser entregue planta 

síntese em suporte informático e realizadas as seguintes taxas e compensações: 

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

urbanísticas, nos termos do art.º 31º do Regulamento da Edificação e da 

Urbanização do Município de Palmela, correspondente ao acréscimo de 832,75m2 

de a.b.c., calculada de acordo com a seguinte fórmula: 

TMU (€) = (0,02 x 832,75) x 1 x 1 x 1,5 x 596,62 + 2,00 x 832,75 = 16.570,56 € 

(dezasseis mil quinhentos e setenta euros e cinquenta e seis cêntimos). 

- Compensação em numerário pela área não cedida para equipamentos de 

utilização colectiva, conforme art.º 37.º do mesmo regulamento: 

C (€) = 1 x 1 x 83,28 x 54,11 = 4.506,28 € (quatro mil quinhentos e seis euros e 

vinte e oito cêntimos). 

Estando em tramitação mais dois pedidos de alteração a este mesmo alvará de 

loteamento n.º 175, sendo um referente ao lote n.º 9 e outro correspondente ao lote n.º 13, 

propõe-se ainda que o requerente seja informado de que, relativamente às alterações 
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antes mencionadas (lotes n.ºs 9 e 13) e caso as mesmas sejam aditadas 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 5636/06, de 31.05.2006.» 

 

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

minuta. 

 

IX – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

 DIVISÃO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUAIS: 

 

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

 

 PROPOSTA N.º 1/DAI-DAAR/23-2006: 

 

 Minuta do contrato de cedência à Simarsul das infra-estruturas de saneamento 

do Município de Palmela: 

 

 «Em reunião pública de 19.02.2003, a Câmara Municipal de Palmela aprovou a 

adesão ao Sistema Multimunicipal de Recolha, Tratamento e Rejeição de Efluentes da 

Península de Setúbal, ratificada por deliberação da Assembleia Municipal de 27/02/2003. 

A exploração e gestão do sistema foi atribuída, por concessão, em regime de 

exclusivo, à sociedade “SIMARSUL - Sistema Integrado Multimunicipal de Águas 

Residuais da Península de Setúbal, S.A.”, através do Decreto-Lei n.º 286/2003, de 8 de 

Novembro e mediante outorga do respectivo contrato de concessão. 

Em reunião camarária de 15.12.2004 foi aprovada a minuta do contrato de recolha a 

celebrar entre esta Câmara Municipal e aquela concessionária. 

Considerando que: 

- De acordo com a cláusula 10.º do contrato de concessão, as infra-estruturas 

municipais, constantes dos anexos 1 e 3, ou outras mediante autorização 

prévia do concedente, podem ser cedidas à sociedade concessionária, 

mediante acordo prévio, a título gratuito ou oneroso, ficando afectas à 

concessão e à exploração do sistema.  

- Nos termos do disposto na cláusula 9.º n.º 1 do contrato de recolha, o 

município de Palmela arrendará à sociedade concessionária as infra-estruturas 

referidas no anexo 3 deste contrato. 

- As infra-estruturas a ceder pelo Município constam, descriminadamente, do 

anexo 1 do presente contrato de cedência. 
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Considerando ainda que: 

- Não se fizeram constar do anexo 1 do contrato de cedência de infra-estruturas, 

as Conduta Elevatória(CE) e Estação Elevatória (EE) da Barra Cheia referidas 

no anexo 3 do contrato de recolha, porquanto estas, fazem parte da rede do 

sistema em baixa, do município de Palmela. A actual ETAR da Barra Cheia 

fará parte do Sistema Multimunicipal, prevendo-se ainda a construção pela 

SIMARSUL no mesmo local de uma Estação Elevatória (EE), a qual integrará o 

sistema Multimunicipal da ZI da Auto Europa.   

- Se pretende aprovar desde já, pela presente deliberação, a inclusão futura no 

elenco de infra-estruturas a ceder, a ETAR de Venda do Alcaide constituída 

por dois módulos de tratamento com uma capacidade global de 900hab.equiv) 

e Estação Elevatória (EE), a operar, a seu tempo, por adenda ao anexo 3 do 

contrato de recolha e bem assim do anexo 1 do contrato de cedência. 

Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 64.º, n.º 6, alínea a) e 53.º, n.º 2 

alínea i) e n.º 6, da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na redacção introduzida pela Lei n.º 

5-A/2002 de 11 de Janeiro, propõe-se que a Câmara Municipal delibere submeter a 

deliberação da Assembleia Municipal a cedência de infra-estruturas nos termos constantes 

da minuta de contrato anexa, e bem assim a futura inclusão, no elenco das infra-estruturas 

a ceder, a ETAR de Venda do Alcaide e Estação Elevatória (EE), por adenda ao anexo 3 

do contrato de recolha e ao anexo 1 do contrato de cedência.» 

 

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

minuta. 

 

X – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

 

 DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO: 

 

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

 

 Prestação do Serviço de Limpeza Urbana: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DAGF-DAP/23-2006: 

 ASSUNTO: Adjudicação: 

 

 «Em reunião de Câmara de 21.06.2006, foi aprovada a abertura do concurso público 

para a contratação de “Prestação de serviços de limpeza urbana no concelho de Palmela”.  

O concurso tem por objecto a aquisição, por lotes, dos seguintes serviços de limpeza 

urbana: 
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Lote 1: 

 a) Quatro lavagens, a quente, de 2600 contentores de RSU de 800 litros, incluindo a 

remoção prévia dos RSU que contenham, 

b) Remoção, lavagem e manutenção de 210 contentores de RSU de 800 litros e 

remoção de monstros domésticos e afins, na vila de Palmela. 

Lote 2:  

Remoção de Resíduos Sólidos Urbanos nas unidades económicas do concelho de 

Palmela. 

Lote 3: 

a) Colocação e remoção de 26 contentores de 6 m3 no concelho de Palmela, 

b) Colocação e remoção de 4 contentores de 20 m3 nas instalações municipais de 

Palmela e Pinhal Novo; 

Lote 4:  

Varredura mecânica em Quinta do Anjo, Cabanas e Bairro Alentejano. 

Foram admitidos todos os concorrentes que se apresentaram a concurso, num total 

de onze (11), e cujas propostas se distribuíram pelos vários lotes conforme tabela 

seguinte: 

Concorrentes Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

Greendays / Dias Verdes X X X X 

Rodolixo  X X  

Suma X X X X 

Recolte X    

Celpur  X X X 

Triu    X 

Ecoambiente X X X X 

Ipodec Portugal X X X X 

Semural / Empreiteiros Casais X X X X 

Europrol    X 

Machete & Machete X X X X 

 

Na fase de apreciação do mérito das propostas admitidas (art.º 106.º do Decreto-Lei 

197/99, de 08.06), o Júri deliberou propor: 

� Em relação ao Lote 2: 

Excluir a proposta do concorrente Rodolixo – Gestão de Resíduos, Lda. 

� Em relação ao Lote 4: 

Excluir a proposta do concorrente Semural, Lda / Empreiteiros Casais, SA. 

� Admitir todas as restantes propostas. 
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Avaliadas as propostas de acordo o determinado no ponto 6º do Programa do 

Concurso, – ‘Critério de adjudicação’, o Júri deliberou propor que a prestação do serviços 

objecto deste processo fosse adjudicada da seguinte forma: 

� Lotes 1 e 4 – ao concorrente Ipodec Portugal – Gestão de Resíduos, Lda; 

� Lotes 2 e 3 – ao concorrente Machete & Machete – Gestão de Resíduos, SA. 

Nos termos do art.º 108.º, do Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho, foi o Relatório do 

Júri sujeito a audiência prévia.  

No âmbito da audiência prévia dois (2) concorrentes apresentaram reclamação: 

� O concorrente Ipodec Portugal, Lda requerendo a reapreciação da sua proposta 

para o lote 2, tendo o Júri deferido a solicitação 

� O concorrente Semural, Lda / Empreiteiros Casais, SA requerendo: 

a) A admissão da respectiva proposta em relação ao lote 4, tendo o Júri dado 

provimento à mesma, revogando a anterior exclusão; 

b) A reapreciação das propostas dos concorrentes Ipodec Portugal, Lda e Machete 

& Machete, SA em relação aos lotes 1, 2 e 3, alegando “preços anormalmente 

baixos”: Esta pretensão foi indeferida pelo júri. 

Em sede de Relatório Final, ponderadas que foram as reclamações, o Júri deliberou 

propor que a prestação dos serviços objecto deste processo, seja adjudicada da seguinte 

forma: 

Lote 1: 

Adjudicar a prestação à empresa IPODEC PORTUGAL – Gestão de Resíduos, Lda, 

pelo valor anual de € 181.125,00 (cento oitenta e um mil cento e vinte cinco euros), 

resultante de € 172.500,00 acrescidos de € 8.625,00 de IVA.  

Lote 2:  

Adjudicar à empresa MACHETE & MACHETE – Gestão de Resíduos, Lda., pelo 

valor anual de € 52.179,12 (cinquenta e dois mil cento e setenta e nove euros e doze  

cêntimos), resultante de  € 49.694,40 acrescidos de  € 2.484,72 de IVA. 

Lote 3: 

Adjudicar a prestação à empresa MACHETE & MACHETE – Gestão de Resíduos, 

Lda, pelo valor anual de € 56.044,80 (cinquenta e seis mil quarenta e quatro euros e 

oitenta cêntimos), resultante de € 53.376,00 acrescido de 2.668,80 de IVA.  

Lote 4: 

Adjudicar a prestação à empresa SEMURAL, Lda /EMPREITEIROS CASAIS, SA., 

pelo valor anual de € 53.154,86 (cinquenta e três mil cento e cinquenta e quatro euros e 

oitenta e seis cêntimos), resultante de € 50.623,68 acrescidos de € 2.531,18 de IVA. 

Os contratos terão a duração de doze meses, a contar da data do início efectivo da 

prestação dos serviços, e após celebração do respectivo contrato escrito, que se prevê 
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para Dezembro de 2006. Os respectivos encargos transitarão para o ano económico de 

2007, conforme previsto nas Grandes Opções do Plano em vigor e serão imputados às 

seguintes classificações:   

Lote 1, alínea a): 2.4.5.01.06 – 0604/020202 

Lote 1, alínea b): 2.4.5.01.01 - 0604/020202 

Lote 2: 2.4.5.01.01 – 0604/020202 

Lote 3: 2.4.5.01.08 – 0604/020202 

Lote 4: 2.4.5.01.07 – 0604/020202 

Assim, ao abrigo da alínea b), do n.º 1, do art.º 18.º, da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, propõe-se que a Câmara Municipal delibere a adjudicação da prestação dos 

serviços conforme proposta do júri do concurso no relatório final, pelo valor global, para os 

4 lotes, de € 342.503,78 (trezentos e quarenta e dois mil quinhentos e três euros e setenta 

e oito cêntimos), que resulta de € 326.194,08, acrescidos do IVA, no valor de € 

16.309,70.» 

  

 Sobre a proposta de Prestação do Serviço de Limpeza Urbana, o Sr. Vereador 

Adilo Costa salienta que há uma redução em cerca de 10 mil euros comparativamente ao 

ano anterior, muito embora já no ano transacto a Câmara Municipaltenha conseguido 

preços anormalmente baixos,  

Finaliza dizendo que houve dois concorrentes que apresentaram três questões, duas 

das quais levaram a que a Comissão de Avaliação rectificasse, o que é sinónimo de que a 

Administração sabe ver na perspectiva do particular. 

 

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

minuta. 

 

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 

 

 Martins de Oliveira - Mobel: 

 Vem a reunião de Câmara expor as seguintes considerações, relativamente a uma 

deliberação tomada nesta reunião de Câmara, sobre a caducidade do alvará de 

loteamento em nome de Mobel: 

 Refere que o auto de que se falou é ilegal, porquanto o auto não foi efectuado na 

data em que vem mencionado. No seguimento desta ocorrência enviou, de imediato, uma 

carta à Câmara Municipal informando do sucedido. 

 Acrescenta que fizeram obras e nessa sequência pediram a realização do auto de 

recepção. A Câmara Municipal tem 30 dias para o realizar e não o fez, pelo que insistiram 



Acta n.º 23/2006 

Reunião de 22 de Novembro de 2006 

 62 

junto da Câmara. Numa das respostas foi-lhes dito “estarem à espera da informação da 

engenheira para puderem fazer o auto”. 

Há uma quantidade de situações que não são verdade neste processo. 

 Uma situação que não é verdade: o Emídio e Godinho não comprou a totalidade dos 

lotes. São 47 lotes e o Emídio e Godinho comprou 14 lotes.  

A ligação ao colector pluvial não pôde ser feita, porque a execução do mesmo foi 

feita de acordo com a lei, mas o colector da rede da Câmara está executada a uma cota 

demasiado alta para a ligação se poder efectuar. 

 Salienta que vai ser profundamente prejudicado com esta deliberação da Câmara. 

A Mobel pagou, na altura, cerca de 1.000 contos à Câmara em taxas de 

urbanização. 

Acrescenta que é evidente que pode submeter novo projecto de loteamento mas 

quantos anos é que tal não vai demorar? E vai pagar novamente taxas à Câmara? 

Realmente podem ter feito mal as obras, mas a Câmara tinha de o dizer e não o disse. 

 Não é verdade que o Emídio Godinho tenha pedido o licenciamento do alvará. 

O Emídio Godinho não pagou a totalidade dos 14 lotes. Falta o pagamento da última 

prestação, devido a uma cláusula que ele fez. A última prestação só era paga depois de a 

Câmara receber as obras, como tal não aconteceu, ainda está por lhe ser pago o valor 

referente à última prestação. E como não recebeu este valor também não pôde rectificar 

algumas das obras. 

 As Câmaras Municipais geralmente cumprem na efectivação dos autos de recepção 

com rapidez, porque estão em causa muitas questões, nomeadamente a questão das 

garantias bancárias que custam muito dinheiro. 

Na altura, falou à Sr.ª Presidente e ficou acordado que seriam aceites os bancos em 

betão até os prédios estarem feitos e quando os prédios fossem feitos substituíam-se os 

bancos. Tal não tinha qualquer significado para si em termos de custos, mas, neste 

momento tem, porque de facto o Emídio Godinho não lhe pagou aquilo que tinha de pagar. 

Sublinha que o Emídio Godinho não pediu o cancelamento do alvará, o que ele pediu 

foi para realizar as obras. 

Vem solicitar à Sr.ª Presidente para que a Câmara Municipal rectifique a sua 

posição, porque esta situação é extremamente penosa para si. 

A Sr.ª Presidente refere que vai ficar registada em acta a intervenção do Sr. Eng.º 

Martins de Oliveira. 

Seguidamente, dá a palavra ao Sr. Vereador José Charneira para intervir. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que quando foi iniciado o loteamento este 

tinha 5 fases e é nessas 5 fases que estão englobados os mais de 40 lotes. O lote 14 é 

habitação e comércio, o lote 15 é aquele onde mora o Sr. Eng.º Martins de Oliveira e tudo 

o resto são lotes destinados a comércio. O alvará foi emitido para as 1.ª e 2.ª fases que 
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tem a ver com o lote 15 (que é o seu lote) e com os outros 14 lotes e, portanto, o alvará e 

as taxas que o Sr. Eng.º pagou são referentes a estas fases. O alvará foi emitido e foram 

licenciadas as obras de urbanização da 1.ª e 2.ª fases e agora surge a empresa 

proprietária dos 14 lotes referentes a estas duas fases.  

O Sr. Eng.º Martins de Oliveira refere que de facto as obras são faseadas, mas o 

alvará é inteiro e a Câmara Municipal propõe cancelar o alvará todo. 

Quis fazer alterações e submeter as alterações à Câmara para passar os armazéns 

para habitação, o que foi indeferido porque estava-se à espera da alteração do P.D.M. que 

nunca mais aconteceu. 

Está a ser vítima de uma quantidade de situações e gostava que as questões 

pudessem ficar esclarecidas.  

A Sr.ª Presidente refere que, neste momento, o Sr. Vereador José Charneira não 

tem a totalidade do processo e também não é nesta sede que vão discutir este assunto. 

Não deixa de ser estranho que ao longo destes muitos anos o Sr. Eng.º Martins de 

Oliveira não tenha conseguido entender-se, nem consigo, nem com o Sr. Vereador José 

Charneira, nem com os vários Técnicos e Dirigentes da Câmara da área da Administração 

Urbanística. Este facto não deixa de ser no mínimo estranho. 

Se há neste momento uma divergência de entendimento sobre o número de lotes, o 

alvará será absolutamente claro. 

Compreende todos os danos, mas, sem dúvida, que esta situação tem trazido danos 

a todos ao longo destes anos. Lamenta profundamente a situação. 

Tentou mediar neste processo, mas de facto não se conseguiram resolver as 

situações. 

  

XI – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das treze horas e dez 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 


