
 

 
 
ATA N.º 15/2019 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 3 DE JULHO DE 2019: 

No dia três de julho de dois mil e dezanove, pelas quinze horas e nove minutos, no auditório da 

Biblioteca Municipal de Palmela, reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a Presidência 

de Álvaro Manuel Balseiro Amaro, Presidente, encontrando-se presentes os/as Vereadores/as 

Raul Manuel Ribeiro Pinto Cristovão, Zoraima Arminda Clemente Cruz Prado, Pedro Gonçalo da 

Ponte Marques Taleço, Tiago Jorge dos Reis Paulino, Paulo Jorge Simões Ribeiro, Luís Miguel 

Reisinho de Oliveira Calha, António Manuel da Silva Braz e Palmira Maria Santinhos Hortense. 

SUBSTITUIÇÕES NA REUNIÃO DE CÂMARA: 

Na sequência do pedido de substituição para o período de 28 de junho a 25 de julho de 2019, 

apresentado pelo Sr. Vereador José Calado Gertrudes, foi convocada, nos termos do nº 1, do 

art. 79º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, a Sra. Palmira Maria 

Santinhos Hortense. (Anexos a esta ata como documento n.º 1) 

Na sequência do pedido de substituição para o período de 1 a 21 de julho de 2019, 

apresentado pelo Sr. Vereador Adilo Oliveira Costa, foi convocado, nos termos do nº 1, do art. 

79º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, o Sr. Tiago Jorge dos Reis 

Paulino. (Anexos a esta ata como documento n.º 2) 

Na sequência do pedido de substituição para o período de 3 a 26 de julho de 2019, 

apresentado pela Sra. Vereadora Mara Susana Machado Ribeiro Rebelo, foi convocado, nos 

termos do nº 1, do art. 79º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, o Sr. 

António Manuel da Silva Braz. (Anexos a esta ata como documento n.º 3) 

 

A Ordem do Dia desta reunião de Câmara é constituída pelos seguintes pontos: 

PONTO 1 – 5. ª Alteração ao Orçamento 2019 e Grandes Opções do Plano 2019-2022 

PONTO 2 – Atribuição de apoio financeiro às Associações Humanitárias de Bombeiros do 

concelho – Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Águas de Moura e Pinhal Novo 

PONTO 3 – Atribuição de apoio financeiro à formação – Associações Humanitárias de 

Bombeiros do Concelho 

PONTO 4 – Processo disciplinar n.º 03/2019 – Aplicação de sanção disciplinar 
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PONTO 5 – Processo disciplinar n.º 4/2019 e apenso (PD 6/2019) – Aplicação de sanção 

disciplinar 

PONTO 6 – Protocolo de Colaboração com a Associação de Municípios da Região de Setúbal 

para a execução do projeto “Comunicação Digital de Proximidade” 

PONTO 7 – Atribuição de apoio financeiro aos Ranchos Folclóricos do Concelho de Palmela 

PONTO 8 – Atribuição de apoio financeiro às instituições parceiras do 50+ - Programa de 

Exercício 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

APROVAÇÃO DE ATA 

Ao abrigo do preceituado nos nºs. 2 e 6 do artigo 34.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara Municipal de 

Palmela delibera a aprovação da seguinte ata, sendo a mesma assinada pelo Sr. 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: 

 ATA n.º 12/2019, da reunião ordinária de 23 de maio de 2019. 

A ata foi aprovada, por maioria, com a abstenção dos/a Srs./a Vereadores/a 

Zoraima Prado, Tiago Paulino e Paulo Ribeiro, que justificam a sua abstenção por 

não terem estado presentes na referida reunião. 

 

DESPACHOS EMITIDOS PELOS SRS. PRESIDENTE E DIRETOR DO DEPARTAMENTO 

DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 

No âmbito do Departamento de Administração e Desenvolvimento Organizacional / 

Divisão de Administração Geral / Secção de Licenciamentos 

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

elaborada pelos serviços respetivos e que fica anexa a esta ata como documento n.º 4, dos 

processos despachados pelos Srs. Presidente, Álvaro Amaro, e Diretor do Departamento de 

Administração e Desenvolvimento Organizacional, Paulo Pacheco, no período compreendido 

entre 19.06.2019 e 02.07.2019. 
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DESPACHOS EMITIDOS PELO SR. PRESIDENTE, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito da Divisão de Administração Urbanística 

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

elaborada pelos serviços respetivos e que fica anexa a esta ata como documento n.º 5, dos 

processos despachados pelo Sr. Presidente, no período compreendido entre 18.06.2019 e 

28.06.2019. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

O Sr. Presidente dá conhecimento à Câmara que foram autorizados pagamentos, no período 

compreendido entre os dias 19.06.2019 a 02.07.2019, no valor de 3.514.050,47 € (três 

milhões, quinhentos e catorze mil, cinquenta euros e quarenta e sete cêntimos). A lista dos 

pagamentos autorizados fica anexa a esta ata como documento n.º 6. 

 

TESOURARIA: 

Balancete:  

O Sr. Presidente informa que o balancete do dia 02.07.2019, apresenta um saldo de 

9.619.391,15 € (nove milhões, seiscentos e dezanove mil, trezentos e noventa e um euros e 

quinze cêntimos), dos quais: 

 Saldo de operações orçamentais – 7.986.411,52 € (sete milhões, novecentos e oitenta e 

seis mil, quatrocentos e onze euros e cinquenta e dois cêntimos); 

 Saldo de operações de tesouraria – 1.632.979,63 € (um milhão, seiscentos e trinta e dois 

mil, novecentos e setenta e nove euros e sessenta e três cêntimos). 

 

O Sr. Presidente coloca a votação à admissão, no Período Antes da Ordem do Dia, os 

seguintes documentos: 

. Saudação ao atleta Miguel Pereira – do eleito do PSD 

Aprovada, por unanimidade, a admissão da saudação no Período Antes da Ordem do 

Dia.  

. Saudação (Miguel Pereira) – dos/a eleitos/a da CDU 

Aprovada, por unanimidade, a admissão da saudação no Período Antes da Ordem do 

Dia.  
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. Saudação (Ana Luísa Parreira Neves). 

Aprovada, por unanimidade, a admissão da saudação no Período Antes da Ordem do 

Dia.  

. Saudação (Carmo Marcelino, Mariana Duarte e Emanuel Sousa). 

Aprovada, por unanimidade, a admissão da saudação no Período Antes da Ordem do 

Dia.  

 

Uma vez que há duas saudações a Miguel Pereira (uma do eleito do PSD e uma dos/a eleitos/a 

da CDU), o Sr. Presidente propõe que possam ser fundidos os textos de ambas para que 

resulte apenas numa única saudação. Esta proposta foi aceite por todo o executivo.  

Assim sendo, o Sr. Vereador Paulo Ribeiro passa à leitura da saudação: 

. Saudação (Miguel Pereira). 

(A saudação a seguir transcrita reúne a fusão do texto das duas saudações) 

“No passado dia 29 e 30 de junho realizou-se, na Figueira da Foz, o Campeonato Nacional de 

Kickboxing, naquela que foi à data a maior prova da modalidade a nível nacional, contando com 

a participação de 800 atletas de 140 clubes de todo o país. 

Entre eles, esteve o atleta pinhalnovense Miguel Pereira de 12 anos de idade, que representa o 

Prafit Club – Ginásio Vivência Explosiva, em Pinhal Novo e que participou na categoria de Light 

Contact + 47 kg, onde conseguiu o 1º lugar no escalão de iniciados, tendo-se sagrado 

Campeão Nacional. 

Praticante desde os 9 anos de idade e desde sempre sob a orientação do Mestre da modalidade 

7º Dan José Calado, o jovem atleta havia demonstrado ser uma revelação em maio passado, 

quando se sagrou Vice-Campeão no Campeonato Regional de Lisboa, tendo agora confirmado 

todo o seu potencial a nível nacional. 

Reunida na Biblioteca Municipal de Palmela, no dia 3 de julho de 2019, a Câmara Municipal de 

Palmela saúda o atleta e o seu ginásio assim como os seus pais, todos os instrutores e 

restantes atletas que o têm acompanhado e ajudado na competição e a conseguir tão honrosos 

resultados, desejando os maiores sucessos para a sua carreira desportiva e que continue a 

dignificar o concelho.” 

Submetida a saudação a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade. 

Aprovado em minuta. 
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Pelo Sr. Vereador Luís Miguel Calha são apresentadas as seguintes saudações: 

. Saudação (Ana Luísa Parreira Neves). 

“Ana Neves, ciclista da Associação Desportiva Bike & Nutrition, sagrou-se Campeã Nacional de 

Fundo, categoria Master 40 feminino, ao vencer a prova do Campeonato Nacional de Ciclismo, 

Elites, Sub 23 e Femininos, que se realizaram em Melgaço, entre os dias 28 e 30 de junho. 

Reunida em Palmela, a 3 de julho, a Câmara Municipal de Palmela saúda Ana Neves pelo título 

de Campeã Nacional de Fundo, Master 40 feminino, desejando os maiores sucessos para a sua 

carreira desportiva e que continue a dignificar o concelho.” 

Submetida a saudação a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade. 

Aprovado em minuta. 

 

. Saudação (Carmo Marcelino, Mariana Duarte e Emanuel Sousa). 

 “Carmo Marcelino (Juvenil, -70kg), Mariana Duarte (Juvenil, -60kg) e Emanuel Sousa 

(Veterano, -74kg), atletas do Clube Target Renegade, de Pinhal Novo, sagraram-se Campeões 

Nacionais de Light Contact, Light Kick e Full Contact, respetivamente, ao vencerem as 

competições que disputaram no Campeonato Nacional de Kickboxing 2019, que se realizou no 

Pavilhão Galamba Marques, na Figueira da Foz, nos dias 29 e 30 de junho. 

Reunida em Palmela, a 3 de julho, a Câmara Municipal de Palmela saúda Carmo Marcelino, 

Mariana Duarte e Emanuel Sousa pelos títulos de Campeões Nacionais, desejando os maiores 

sucessos para as suas carreiras desportivas e que continuem a dignificar o concelho.” 

Submetida a saudação a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade. 

Aprovado em minuta. 

 

Informações / Assuntos diversos: 

● Requalificação da Urbanização de Val’Flores, em Pinhal Novo – O Sr. Presidente 

informa que foi lançado um novo concurso público para uma nova empreitada em Val’Flores, 

em substituição dos titulares do alvará de loteamento. É uma empreitada com preço base de 

286.000€, acrescido de IVA. A obra consiste na construção de diversas infraestruturas em falta 

nas zonas envolventes à Praceta do Limpador de Máquinas e do Auxiliar de Trens e contribui 

para garantir a operacionalidade das infraestruturas essenciais e melhoria da imagem urbana 

daquela zona. Refere que, para além de haver alguns problemas com a antiga rede de gás, não 

foi sequer aceite e rececionada por quem tem atualmente a concessão de fornecimento de gás 

natural na península, tem também, o problema dos postos de transformação que foram 
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vandalizados, que é uma infraestrutura que tem mais custos, mas que é fundamental ser posta 

em funcionamento, considerando que se regista ali uma enorme dinâmica de construção, com 

várias comunicações prévias apresentadas e, portanto, estão vários edifícios plurifamiliares já 

em construção e outros a iniciar. Recorda que já havia sido lançada uma outra empreitada no 

valor de 200.000€, para a Rua do Assentador, que é a rua que dá ligação aos prédios que já 

começam a ter licença de utilização e que vai dar a um impasse que, por sua vez, será 

transformado numa rotunda, com ligação ao complexo da futura Igreja de Pinhal Novo e da 

estação de tratamento de águas. Esta obra da Rua do Assentador já foi adjudicada, tem 

contrato assinado e consignado, tem o prazo de execução de 90 dias e começa na próxima 

semana.  

 

● Projeto para a 2.ª fase Hub10 – O Sr. Presidente refere que, durante a semana 

passada, foi adjudicado o projeto para a 2.ª fase do Hub10, que diz respeito à obra que está a 

decorrer entre a entrada do concelho, quem vem da Quinta do Conde e a denominada rotunda 

da Makro, com pavimentação, ciclovia, infraestruturas já colocadas e independentemente de 

ainda não estarem todas em funcionamento, estão a intervir na construção de uma grande 

interceção na confluência com a Rua dos Fazendeiros, o concelho de Setúbal e Sesimbra. O 

projeto desta 2ª fase vai até São Gonçalo e ficou mais barato do que estava previsto, no valor 

de 64.500€. É uma obra que vai beneficiar uma estrada, numa extensão superior a 4 km, 

cofinanciada pelo Por-Lisboa 2020 e vai contemplar a beneficiação da plataforma viária, criar 

corredores pedonais acessíveis, um corredor ciclável e, ainda, beneficiar as bermas tratando as 

soluções de estacionamento onde for necessário e, sobretudo, vai também definir as soluções 

para a drenagem dos pluviais, um dos principais problemas atuais com reflexos na segurança e 

encargos de manutenção da via. O objetivo é o de qualificar a infraestrutura existente, 

melhorando as condições de segurança rodoviária e assegurar a mobilidade, pelo que, depois 

do projeto elaborado irão passar à 2ª fase da empreitada.  

 

● Novas empreitadas na rede de águas – O Sr. Presidente refere que foi lançado 

concurso público para uma empreitada de execução de ramais de águas de abastecimento no 

valor de cerca de 105.000€ e deverá decorrer ao longo de 2019 e 2020. Consiste na construção 

de ramais, para servir novos utilizadores/as que se liguem à rede e para remodelar troços mais 

antigos. Foi igualmente, lançado concurso público para um prolongamento de rede, no valor de 

cerca de 50.000€, na freguesia de Águas de Moura, para a Simarsul poder utilizar água da rede 

pública na estação de tratamento de água residuais de Águas de Moura. Estas intervenções são 

essenciais para reduzir perdas de água e melhorar a qualidade do serviço, convergindo assim, 

para o objetivo municipal de melhorar a sustentabilidade do serviço, quer do ponto de vista 

ambiental, quer do ponto de vista económico. 
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●  Requalificação do antigo polidesportivo do Poceirão – O Sr. Presidente refere que 

foi adjudicada a empreitada de requalificação do antigo polidesportivo do Poceirão, no valor de 

538.000€ e por um prazo de execução de 160 dias. Trata-se de uma obra que irá resultar na 

construção de um pavilhão multiusos com cerca de 1.500 m2 de área, a partir da ampliação e 

remodelação do atual polidesportivo, incluindo 3 salas polivalentes para realização de ações de 

formação, workshops, seminários ou reuniões, espaços de apoio e instalações sanitárias 

acessíveis para o público. Com esta obra pretende-se dotar a freguesia do Poceirão de um 

espaço multifuncional que estabeleça uma interação com os outros equipamentos existentes na 

proximidade, nomeadamente a antiga escola básica a funcionar como espaço de acolhimento 

de agentes associativos locais, o Centro Cultural de Poceirão e a Escola José Saramago, 

tratando-se de mais um recurso à disposição dos agentes associativos, culturais, sociais, 

económicos e desportivos da freguesia. A área de intervenção é de 2.500m2 

 
● Remodelação do pavimento do polidesportivo 1º de Maio, em Pinhal Novo – O Sr. 

Presidente refere ainda que, na área do desporto, foi adjudicada uma outra obra. A 

remodelação do pavimento do Polidesportivo 1º de Maio, em Pinhal Novo. Esta obra tem um 

prazo de execução de 30 dias e consiste na instalação de um novo pavimento, à base de 

polipropileno, mais confortável e seguro para a prática desportiva e mais fácil de reparar por 

ser modular. A intervenção inclui ainda, outros pequenos melhoramentos no recinto desportivo, 

com um investimento de cerca de 38.500€. 

 

● Obras na rede viária: Circular Sul e Rua de Brejos Carreteiros, na freguesia de 

Quinta do Anjo – O Sr. Presidente refere que na área da rede viária foram lançados vários 

concursos para obra, entre os quais destaca a empreitada de reparação de um troço de cerca 

de 400 metros de extensão e 8 metros de largura da chamada Circular Sul da Autoeuropa que 

tem apresentado diversas patologias de deformações e fissuras perigosas no pavimento. A obra 

tem um valor estimado de cerca de 100.000€ e decorre da necessidade de intervir com 

urgência, para repor as condições de segurança no local. O município tem-se desdobrado em 

contactos com a Administração Central do Estado, com o Sr. Secretário das Infraestruturas, 

com o Sr. Ministro do Planeamento, tendo solicitado recentemente uma reunião com o Sr. 

Ministro da Economia, para se encontrar uma solução definitiva para a reabilitação de um 

conjunto de acessos naquela importante zona industrial. É uma zona industrial que está sediada 

no concelho, mas tem uma importância nacional e para continuar a ser um verdadeiro cluster 

que atraia mais empresas, necessita de um investimento que deve entrar no Plano Nacional de 

Investimentos 2030.  

Ainda no que diz respeito à rede viária, foi lançado concurso público para uma empreitada de 

pavimentação da Rua de Brejos Carreteiros, na freguesia de Quinta do Anjo. Refere ainda que, 

foi uma obra que esteve prevista no ano anterior, o troço entre a Rua da Escola e Rua de 
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Brejos Carreteiros e atualmente, esta que foi a obra mais votada na freguesia de Quinta do 

Anjo no “Eu Participo”. É uma obra relativamente simples e não tem grandes complicações de 

drenagem e de atravessamentos, com uma extensão de cerca de 400 metros, num 

investimento de 40.000€. 

 

● Campanhas de desinfestação e desratização – O Sr. Presidente refere que nesta 

altura do ano, devido ao calor, são visíveis manifestações de algumas pragas nos sistemas 

pluviais e de esgotos, pelo que decorreu de 11 a 21 de junho, a primeira, de seis campanhas de 

desinfestação e desratização das redes de drenagem municipais de águas residuais, que o 

município adjudicou para o corrente ano. Portanto, é normal, assim que começam estas 

campanhas de desinfestação aparecer mais baratas, que é um efeito que os próprios produtos 

aplicados causam. Estas campanhas estão programadas e, sem prejuízo dos munícipes 

poderem vir a alertar o município quando há uma ou outra manifestação mais frequente de 

insetos nesta ou naquela zona, mas salienta que estão mais 5 campanhas programadas e 

adjudicadas, nomeadamente, para 15 a 19 de julho, 19 a 23 de agosto, 16 a 20 de setembro, 

18 a 22 de novembro e 13 a 17 de janeiro de 2020. Refere ainda que a par destas intervenções 

feitas nas redes públicas, também nas propriedades e espaços privados onde se verifique a 

existência de pragas urbanas, seja efetuado o mesmo tipo de procedimento por quem é 

responsável pela propriedade, de modo a potenciar o resultado final. 

 

●  Reparação e conservação do Chafariz D. Maria I, em Palmela – O Sr. Presidente 

refere que foi adjudicado o projeto para a reparação e conservação do Chafariz D. Maria I em 

Palmela. Depois da entrega do projeto, será o mesmo enviado para aprovação da Direção-Geral 

do Património Cultural. Portanto, considerando as características do Chafariz D. Maria I, que é 

um monumento classificado, mesmo uma intervenção de conservação, requer a definição de 

materiais e técnicas adequadas, estudadas em projeto que depois terá de ser aprovado pela 

Direção Geral do Património Cultural e só depois do projeto aprovado, é possível fazer esta 

obra. 

 
● Festival Internacional de Gigantes (FIG) – O Sr. Vereador Luís Miguel Calha informa 

que nos dias 5, 6 e 7 de julho vai realizar-se a 10ª edição do FIG, iniciativa realizada em 

parceria com várias Instituições e Associações, nomeadamente Bardoada “Grupo do Sarrafo”, 

ATA - Acção Teatral Artimanha, Associação Juvenil COI e PIA – Projectos de Intervenção 

Artística. É um Festival com marca conhecida e reconhecida, quer no concelho, na região e 

também no país, que agrupa artes tradicionais e expressões mais contemporâneas do teatro, 

musica e dança. É um evento que vai contar com mais de 30 espetáculos no conjunto dos 3 

dias de programação, no qual serão apresentados espetáculos de Companhias provenientes de 
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7 países. Sublinha ainda, que o Festival Internacional de Gigantes, numa candidatura 

apresentada pela Câmara Municipal de Palmela, integra uma vez mais a Rede Europeia EFFE - 

Europe for Festivals, Festivals for Europe, uma plataforma que acolhe festivais de música, 

teatro, ópera e multidisciplinares, organizados por instituições europeias de âmbito público e 

privado que se distinguem pela qualidade artística e pelo significativo impacto que têm junto 

das suas comunidades e a nível local, nacional ou internacional. 

 

● Festival Internacional de Saxofones de Palmela (FISP) – O Sr. Vereador Luís 

Miguel Calha informa que nos dias 8 a 13 de julho, vai decorrer uma outra iniciativa de 

grande projeção, o Festival Internacional de Saxofone, que atrai alguns dos principais 

Saxofonistas mundiais. Este evento é realizado no seguimento de um protocolo de cooperação 

entre o município e a Sociedade Filarmónica Humanitária e destaca a realização de um conjunto 

alargado de concertos que vão decorrer em vários espaços, nomeadamente, no Cineteatro São 

João, na Biblioteca Municipal de Palmela, na Igreja de Santiago, na Igreja de São Pedro, na 

Sociedade Filarmónica Humanitária e também na rua, no Largo do São João. É um Festival que 

conta com a presença de músicos de 7 países: Portugal, Brasil, França, Reino Unido, Itália, 

Espanha e Holanda e destaca que no último dia, irá realizar-se um grande espetáculo que 

resulta de uma parceria entre o FISP e a Companhia de Teatro O Bando que vai reunir 100 

saxofones no Largo de São João, naquilo que considera que irá ser um ponto alto da 

programação deste evento. 

 

● Lançamento Nacional dos Programas Tourism Up and Taste Up – O Sr. Vereador 

Luís Miguel Calha refere que o Turismo de Portugal e a empresa “Territórios Criativos” estão 

a desenvolver, pelo terceiro ano consecutivo, os programas designados Tourism UP e Taste UP, 

tendo sido o município de Palmela escolhido como parceiro para a sessão de divulgação e 

lançamento destes dois programas. O evento irá realizar-se no dia 12 de julho, na Igreja de 

Santiago no Castelo de Palmela e contará com a presença de cerca de 50 convidados, entre 

empreendedores, empresas privadas e parceiros convidados de todo o país. Estes eventos 

visam premiar e incentivar empreendedores e startups a nível nacional, sendo o primeiro 

programa no setor do turismo que tem como objetivo apoiar startups no desenvolvimento de 

negócios, potenciar a inovação e criar redes empreendedoras e o Taste UP que se trata de um 

programa de aceleração em Turismo Gastronómico e Enoturismo e promover a inovação e a 

experiência turística nessa área. Após a sessão de divulgação e o lançamento realizados em 

Palmela, terão lugar vários roadshows que passam por 50 Municípios, nos quais serão 

dinamizadas sessões de divulgação dos programas, com o objetivo de estimular a participação 

dos agentes locais. Palmela será, ainda, um destino convidado, sendo que o roadshow no 

município irá decorrer no dia 4 de outubro. Espera-se que com esta iniciativa, Palmela possa 
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alargar a oferta turística. Sublinha ainda que com este convite, o município de Palmela, vê 

reconhecido o seu trabalho na área do desenvolvimento turístico e valorizado o ativo turístico 

no seu território, prosseguindo com o trabalho de apoio à criação de projetos inovadores, 

alargamento de parcerias e sedimentação da promoção da sua oferta. 

 

 

● Feira Comercial e Agrícola de Poceirão – O Sr. Vereador Luís Miguel Calha refere 

que nos dias 12, 13 e 14 de julho, irá realizar-se a 30.ª edição da Feira Comercial e Agrícola de 

Poceirão, uma iniciativa que é uma afirmação da ruralidade deste território e da promoção dos 

produtos da terra. Será um evento que visa reforçar a presença das atividades rurais da 

freguesia, apresentando algumas alterações na sua configuração, com o objetivo de valorizar 

os produtos da terra e de os colocar em destaque, nomeadamente as frutas, legumes, queijos, 

gado, artesanato, vinhos e gastronomia local, que vão ser os elementos que acompanham o 

excelente programa de animações e atividades equestres. Sublinha ainda, a aposta da 

Associação Feira Comercial e Agrícola de Poceirão que esteve presente na BTL Bolsa de 

Turismo de Lisboa e também na principal Feira de Agricultura Nacional e Internacional decorreu 

em Santarém. 

 
●  Campeonato Nacional de Ciclismo – O Sr. Vereador Luís Miguel Calha refere que a 

atleta Cristina Ferreira Luís, ciclista da Associação Desportiva Bike & Nutrition, classificou-se em 

3.º lugar, na categoria Masters 50 femininos, na prova de fundo do Campeonato Nacional de 

Ciclismo Elites, Sub23 e Femininos, que se realizaram em Melgaço, entre os dias 28 e 30 de 

junho. 

 
● Campeonato Nacional de Kickboxing – O Sr. Vereador Luís Miguel Calha refere que 

nos dias 29 e 30 de junho, realizou-se no Pavilhão Galamba Marques em Figueira da Foz, o 

Campeonato Nacional de Kickboxing 2019, no qual participaram os atletas classificados nos 

primeiros três lugares das competições regionais. O Clube Target Renegade, de Pinhal Novo, 

teve oito atletas apurados para disputar este Campeonato Nacional, sendo que dois deles não 

puderam estar presentes. Para além dos 3 títulos nacionais, os atletas do Clube Target 

Renegade alcançaram mais dois lugares de pódio, Rafael Trindade: 2.º classificado (Light Kick, 

Sénior, -63kg) e Rafaela Origuela, 3.ª classificada (Light Kick, Júnior, -50kg), e um 5.º lugar, 

Biser Bekirov (Light Kick, Júnior, -69kg).  

 

● Dia do Judo no Concelho de Palmela – O Sr. Vereador Luís Miguel Calha refere que 

no 29 de junho, realizou-se no Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo mais um Dia do 

Judo no Concelho de Palmela, numa organização conjunta da Câmara Municipal de Palmela, da 

Associação Distrital de Judo de Setúbal e do Judo Clube do Pinhal Novo, no âmbito do 

Programa de Desenvolvimento do Judo no Concelho de Palmela. Durante todo o dia realizaram-
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se três atividades que contaram com a presença de cerca de 195 judocas. De manhã realizou-

se o 2.º Torneio Infantil do Judo Clube do Pinhal Novo, dirigido a judocas entre os 10 e os 12 

anos. Seguiu-se depois, uma Aula Aberta dirigida a jovens com menos de 10 anos. Durante a 

tarde realizou-se o Torneio do Concelho de Palmela – Open de Cadetes, competição aberta de 

nível nacional que contou com a presença de 95 judocas oriundos de diversas Associações 

Distritais do país.  

 

● Campeonato da Europa de Cadetes - Judo – O Sr. Vereador Luís Miguel Calha refere 

que nos dias 25 e 30 junho, o atleta Rafael Chambel, judoca do Judo Clube de Pinhal Novo, 

participou no Campeonato da Europa de Cadetes de Judo, na Polónia, tendo realizado três 

combates, vencendo o adversário polaco e perdendo com os judocas do Azerbaijão e da 

Lituânia. 

 

● Pinhal Novo Night Run – O Sr. Vereador Luís Miguel Calha refere que irá realizar-se no 

dia 13 de julho, a 3.ª edição da Pinhal Novo Night Run, prova de atletismo em estrada com 8 

kms e Caminhada com 4 kms, a partida e meta situadas junto à Escola Básica Alberto Valente, 

na Urbanização Val´Flores. Esta edição irá ter como embaixador o Grupo Pinhal Novo a Correr, 

conta ainda como padrinhos com os atletas do concelho António Branco, Marco Miguel, Paulo 

Gomes, Rui Baltazar, Rui Narigueta, Malvina Gomes. Sublinha que também este evento será 

certamente, um momento alto da programação desportiva do concelho de Palmela. 

 

Questões apresentadas pelos/as Srs./as Vereadores/as Palmira Hortense, Paulo 

Ribeiro, Raul Cristovão e Palmira Hortense 

● “Rua cheia de lombas improvisadas” – A Sra. Vereadora Palmira Hortense 

cumprimenta os presentes e refere que recebeu de um munícipe de Lagameças uma 

informação com fotografias da Rua dos Peraltas, em Lagoa do Calvo-Poceirão, na qual também 

refere que já entrou em contacto com a Sra. Presidente da União de Freguesias de Poceirão e 

Marateca em que a rua em questão está repleta de lombas provocadas pela circulação de 

tratores e questiona se é possível fazer ali uma reparação da via. Aproveita para entregar essas 

fotos ao Sr. Presidente. 

 

● Centro Social de Palmela “Centro de Acolhimento Temporário Porta Aberta” – A 

Sra. Vereadora Palmira Hortense refere que outra questão está relacionada com o Centro 

Social de Palmela, uma vez que tomou conhecimento que circulou pelas redes sociais uns flyers 

de uma campanha sobre o Centro de Acolhimento Temporário “Porta Aberta” e questiona se a 

autarquia tem conhecimento de alguma situação ou se foi feita alguma intervenção por parte 
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da autarquia, até porque foi contactada por um familiar de uma funcionária que pediu a ajuda 

do MIM, porque estão a tentar recuperar as instalações e manter este Centro aberto. 

 

● Cemitério de Palmela e capela – O Sr. Vereador Paulo Ribeiro questiona sobre uma 

questão que foi colocada na reunião de 5 de setembro de 2018, pelo Sr. Vereador Carlos 

Vitorino que o substitui em caso de ausência, referente à capela no Cemitério de Palmela. Na 

altura, tanto o Sr. Presidente, como o Sr. Vereador Pedro Taleço falaram de umas intervenções 

que estavam projetadas, na questão dos estudos prévios, dos projetos, mas já passaram 10 

meses e como tal, questiona sobre o ponto de situação relativamente ao Cemitério de Palmela 

e capela. 

 

● Rua Diogo Cão, em Pinhal Novo – O Sr. Vereador Paulo Ribeiro refere que já aqui se 

falou várias vezes sobre as ruas envolventes à Rua Diogo Cão, em Pinhal Novo. Esta rua conflui 

com a Rua Pedro Álvares Cabral e depois com aquela que está junto à linha de caminho-de-

ferro que vai para o Alentejo e tratando-se de uma rua que está muito isolada, está a 

necessitar de várias intervenções, entre as quais, a questão da limpeza, a questão do 

pavimento que está bastante degradado e numa parte dessa rua que tem passeio e a parte que 

está junto à linha de caminho-de-ferro não tem passeio em calçada, encontra-se com muitas 

ervas. Por isso faz aqui um alerta para essa rua. 

 

● Obra na Escola Matos Fortuna, em Cabanas – O Sr. Vereador Raul Cristovão 

cumprimenta os presentes e refere que apesar de não estar presente o Sr. Vereador Adilo 

Costa, o PS manifesta preocupação sobre o ponto de situação das obras na Escola Matos 

Fortuna em Cabanas. 

 

● Relatório do ano letivo 2018/2019 – O Sr. Vereador Raul Cristovão refere que uma 

outra questão, está relacionada com uma preocupação que a Sra. Vereadora Mara Rebelo 

manifestou na última reunião de Câmara, referente ao relatório do ano letivo 2018/2019, para 

que até ao final deste mês ou até mesmo em setembro, possam discutir esse relatório sobre 

aquilo que foi o ano letivo no concelho de Palmela, nomeadamente nas questões que a 

autarquia é responsável. 

 

● Centro Social de Palmela “Centro de Acolhimento Porta Aberta” – O Sr. Vereador 

Raul Cristovão refere que relativamente ao Centro de Acolhimento Temporário “Porta 

Aberta”, o PS também manifesta preocupação, até pelo tipo de resposta social que aquela 
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Instituição dá, que está integrada no Centro Social de Palmela e é importante perceber que 

estão ali integrados um conjunto de crianças, que todos os anos, em vez de terem aquilo que é 

fundamental para um adolescente, que é a estabilidade, neste momento, estão a viver com 

uma grande instabilidade, pois não sabem onde vão parar. Refere que teve a oportunidade nas 

funções que exerce como docente, de ser tutor de dois jovens na escola e conseguiu perceber 

que estão a atravessar um período de grande instabilidade, porque estão preocupados com o 

facto de virem a perder aquilo que consideram como sendo uma família, a perda dos laços que 

têm e mais uma vez, virem a ser deslocados para uma outra qualquer instituição e temem 

perder os laços com a instituição, com a comunidade e até com a escola. Clarifica, desde já, 

que não é uma competência da autarquia, mas tratando-se de jovens muito sensíveis, com um 

percurso de vida muito difícil, queria aqui manifestar a solidariedade do PS para com aquilo que 

a autarquia possa, eventualmente vir a fazer, não só em defesa daqueles funcionários, mas 

sobretudo, daqueles jovens que são os elementos mais frágeis da sociedade. Portanto, este tipo 

de instituições precisa do apoio de todos e sem demagogias, estes jovens que não têm afeto e 

que não têm o mínimo daquilo que está garantido à grande maioria, precisam de uma resposta 

social segura.  

 

● Cuidados de saúde primários em Pinhal Novo – A Sra. Vereadora Zoraima Prado 

cumprimenta os presentes e refere que na questão da saúde questiona se o município tem 

conhecimento que tem havido constrangimentos no agendamento de consultas, 

particularmente na atividade assistencial, naquilo que são os cuidados primários que a 

população necessita. Aproveita para questionar para quando está prevista a inauguração da 

nova Unidade de Saúde Familiar. 

 

● Corte de ervas e desbaste de árvores – A Sra. Vereadora Zoraima Prado refere que 

na anterior reunião de Câmara questionou o Sr. Vereador Pedro Taleço em relação a algumas 

questões relacionadas com o corte de ervas e desbaste de árvores, e sublinha que, 

efetivamente houve desenvolvimentos positivos no sentido de encontrar soluções para as 

questões que foram colocadas. Deste modo, aproveita para dar uma nota positiva sobre as 

alterações, que entretanto registou. 

 

Às questões colocadas pelos/as Srs./as Vereadores/as, são dadas as seguintes 

respostas:  

_ “Rua cheia de lombas provocadas pelos tratores” (Questão apresentada pela Sra. Vereadora 

Palmira Hortense) – O Sr. Presidente refere que tomou atenção às imagens que a Sra. 

Vereadora Palmira Hortense apresentou, situação que o fez recordar as críticas da Sra. 
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Presidente da União de Freguesias de Poceirão e Marateca que, de uma maneira geral, cumpre, 

quase que, exemplarmente o protocolo referente ao tratamento dos aceiros e desmatação de 

bermas, mas que se queixa amiúde, que alguns profissionais da atividade agrícola com tratores, 

que destroem o trabalho que é feito, fazendo manobras de viragem no aceiro, o que sendo 

perfeitamente normal, causa este tipo de problemas na via. Refere que o Gabinete de 

Participação e Cidadania, que acompanha as juntas de freguesia, irá fazer chegar esta 

necessidade, de voltar a passar a máquina neste arruamento e colocar um reforço de tout-

venant, mas, de facto, quem faz trabalhos agrícolas, nem sempre tem cuidado e acaba por 

danificar o pavimento do aceiro que, depois vai precisar dele quando passar por lá com o seu 

carro particular. 

 

_ Centro Social de Palmela “Centro de Acolhimento Porta Aberta” (Questão apresentada pelo/a 

Sr./a Vereador/a Palmira Hortense e Raul Cristovão) – O Sr. Presidente refere que sobre a 

questão do Centro Social de Palmela e do Centro de Acolhimento Temporário “Porta Aberta”, 

também viu e foi convidado a contribuir, enquanto cidadão, e que mereceu da parte do Sr. 

Vereador Raul Cristovão algumas considerações. Portanto, esclarece que é uma situação que 

preocupa todos e todas, particularmente com uma resposta social que, em primeira instância é 

da competência do Estado Central e que tem encontrado parceiros de proximidade que 

substituem as respostas do Estado, para estes jovens em risco, que acabam por crescer e, têm 

todo o direito a crescer numa habitação com condições e com programas sociais e educativos 

em condições. Aliás, não é por serem jovens com alguns problemas que têm de ter menor 

qualidade na resposta que outros têm na escola pública. Por isso, naturalmente que o município 

está preocupado e informa que das reuniões que têm sido realizadas com o Centro Social de 

Palmela, nunca foi informado de qualquer intenção sobre o encerramento, aliás, as informações 

dessa natureza, eram sobre “A Cegonha” em Poceirão, mas que mesmo assim, estão a procurar 

encontrar-se soluções em rede e em parceria, para tentar evitar a ausência de resposta, 

sobretudo na creche e ATL naquele território. Para o Cat “Porta Aberta”, o município teve 

conhecimento destas dificuldades, mas são problemas transversais a outras valências e, espera 

que não haja a tentação de salvar apenas, aquelas que ainda têm alguma rentabilidade, até 

porque a solidariedade social é, não deixar de responder àquelas situações que não têm como 

se pagar a si próprias, porque esta valência não tem como se pagar a si própria, tem de ter 

uma comparticipação por jovem, por parte da segurança social e deverá haver uma IPSS que 

consiga responder às despesas de pessoal, às despesas de consumíveis e de alimentação para 

que possa tratar com dignidade esses jovens. 

Refere que o município irá, brevemente ter uma reunião com o Centro Social de Palmela, para 

fazer o ponto de situação sobre o que se passa no Poceirão e também procurar ver aquilo que 

está ao seu alcance, para poder apoiar e perceber se a questão do Cat “Porta Aberta” é 

referente a obras ou se de outro tipo de questões de funcionamento.  
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De um ponto de vista politico ou partidário, reitera que são perdoadas tantas situações à banca, 

também se podia perdoar as dívidas de algumas IPSS e se elas fossem financiadas como está 

agora previsto, haver uma atualização das comparticipações, talvez fosse mais fácil estas IPSS 

continuarem a fazer um trabalho de excelência, que muitas têm feito neste país, porque nem 

todas conseguem sobreviver, e isso tem sido sentido no concelho de Palmela e começa a sentir-

se um pouco por todo o lado, porque há várias IPSS que estão em dificuldades. Este setor 

social tem de ter uma maior atenção dos poderes públicos, porque naquilo que for da 

competência da autarquia, irão procurar, como têm vindo a fazer, nomeadamente em apoios de 

emergência de 2, 3 ou até de 4.000€, e vão continuar a procurar encontrar algumas soluções 

em conjunto. Portanto, após a reunião com a Direção do Centro Social de Palmela, vão tentar 

perceber o que se está a passar e ver qual será a melhor estratégia para salvar esta resposta 

social.  

 

_ Cemitério de Palmela e capela (Questão apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Ribeiro) – O Sr. 

Presidente refere que o projeto da capela do Cemitério de Palmela está pronto e aprovado e 

assim que o caderno de encargos estiver devidamente tratado, haverá condições para ver o 

preço efetivo, ver se é necessário algum reforço. Refere ainda que tratando-se de uma zona 

que é abrangida pela Direção-Geral do Património Cultural, ainda vai precisar do seu parecer.  

 

_ Rua Diogo Cão, em Pinhal Novo (Questão apresentada pelo Sr. Vereador Paulo Ribeiro) – O 

Sr. Presidente refere que não se trata apenas da Rua Diogo Cão, aliás a Rua Pedro Alvares de 

Cabral até está pior em termos de pavimento. A Rua Diogo Cão tem 2 troços, aquele que segue 

ao lado da linha de caminho-de-ferro e um outro troço, que está em condições impecáveis e 

que faz parte de uma antiga augi da Lagoa da Palha, que termina junto ao antigo matadouro 

municipal, atualmente as instalações dos serviços da Divisão de Espaços Público. Portanto, 

quanto à repavimentação, é uma questão que está em avaliação para integrar nas GOP e é um 

compromisso de mandato, pelo que será repavimentada durante este mandato.  

Sobre a outra zona que referiu, junto à linha de caminho-de-ferro, esclarece que é uma zona 

pertencente ao espaço canal das Infraestruturas de Portugal e uma vez que não espera que o 

façam, certamente que que o município vai tomar nota para se fazer essa limpeza de ervas 

quando passarem por ali. Refere ainda que essa zona está um pouco mal tratada e, é 

precisamente a zona onde está previsto fazerem ali o atravessamento desnivelado com rampa, 

portanto, estão à espera da obra, mas agradece o alerta. 

 

_ Obra na Escola Matos Fortuna, em Cabanas (Questão apresentada pelo Sr. Vereador Raul 

Cristovão) – O Sr. Presidente refere que em relação à Escola Matos Fortuna, em Cabanas, 
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acabaram de fazer a receção provisória condicionada à obra, que consiste na elaboração de 

uma listagem de tudo o que possa estar mal feito e que não estejam devidamente concluídas, 

para dar um último prazo à empresa para colocar todas essas questões em conformidade. Caso 

a empresa não o faça, o município contratualmente, tem todo o direito de encontrar uma outra 

empresa para executar o que está em falta e com o respetivo orçamento, avançar para a 

conclusão de um conjunto de questões que não estão bem resolvidas. Portanto, as obras estão 

a decorrer e conforme estava previsto, não irá abrir este ano letivo e por isso, está 

devidamente contratualizada a continuação dos alunos no antigo colégio Guimarães, espaço 

onde também foram feitos alguns melhoramentos nos espaços exteriores, nomeadamente, no 

campo de relva sintética e alguns equipamentos. Espera-se que em janeiro, que é quando está 

previsto terminar, a obra esteja concluída. 

 

_ Relatório do ano letivo 2018/2019 (Questão apresentada pelo Sr. Vereador Raul Cristovão) – 

O Sr. Presidente refere que quanto ao relatório do ano letivo, esclarece que na próxima 

semana irão ter reunião do Conselho Municipal de Educação e, a partir dessa data, considera 

haver condições para apresentar esse relatório. 

 

_ Corte de ervas e desbaste de árvores (Questão apresentada pela Sra. Vereadora Zoraima 

Prado) – O Sr. Presidente refere que em relação à questão do corte de ervas e desbaste de 

ervas, o Sr. Vereador Pedro Taleço irá, na próxima reunião de Câmara, fazer o ponto de 

situação, contudo, esclarece que foi possível colocar em ação um conjunto de procedimentos e 

considera que na próxima reunião será possível fazer um balanço sobre esta questão. 

 

_ Cuidados de saúde primários em Pinhal Novo (Questão apresentada pela Sra. Vereadora 

Zoraima Prado) – O Sr. Presidente refere que o município, oficialmente, não tem 

conhecimento, mas é do conhecimento geral que estão a acontecer constrangimentos nos 

agendamentos de consultas, até porque, recentemente observou um comentário de que seria 

necessário reativar a comissão de utentes, pois na Extensão de Saúde Zeca Afonso 

recomeçaram os problemas no agendamento de consultas. Quanto à inauguração da nova 

Unidade de Saúde Familiar de Pinhal Novo Sul, o prazo para a entrega da obra está a decorrer 

bem e está prevista para 19 de julho. A inauguração dependerá da disponibilidade da Tutela, e 

considera que só deverá inaugurar quando estiver pronta para entrar em funcionamento, 

porque de pouco valerá inaugurar e depois fechar por falta de condições. Esclarece que o 

município transmitiu à ARS-LVT (Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo) 

que a inauguração pode decorrer antes ou depois das eleições, mas tem de ser inaugurada com 

um quadro de médicos e enfermeiros devidamente colocado. Isto porque uma USF pressupõe 

uma lista, em que cada médico se responsabiliza e terá de garantir a resposta. O município 



Ata n.º 15/2019 

Reunião ordinária de 3 de julho de 2019 

 

17 

 

integrou este projeto, substituindo a Administração Central na obra, na fiscalização, na lógica 

de servir 15 mil utentes. Recorda que quando foi lançada a 1ª pedra, aquilo que foi referido 

pela Sra. Secretária de Estado, que já havia uma coordenadora para a Unidade de Saúde 

Familiar e que já estavam a constituir a equipa. Mas, quando esta equipa estiver concluída, 

questiona o que acontecerá com a Extensão de Saúde Zeca Afonso, porque é onde estão os 

médicos e nessa altura, se calhar, irão estar a discutir o encerramento dessa extensão e para 

que fique claro, o município foi contra o encerramento da Extensão de Saúde Zeca Afonso, 

porque a dimensão da população do Pinhal Novo merece uma extensão do lado Sul e outra do 

lado Norte.  

A Sra. Vereadora Palmira Hortense refere que a Extensão de Saúde Zeca Afonso necessita 

de obras, nomeadamente em termos de acessibilidades. 

O Sr. Presidente responde à Sra. Vereadora Palmira Hortense que o MIM queria que o 

município aceitasse competências sem verbas para fazer as obras. Refere que também 

considera que é inadmissível, uma extensão daquelas com consultas a decorrer no 1º andar, 

não haver um elevador, entre tantas outras questões, pois já tem uns bons anos e necessita de 

obras de conservação. 

 

_ Corte de ervas e desbaste de árvores (Questão apresentada pela Sra. Vereadora Zoraima 

Prado) – O Sr. Vereador Pedro Taleço agradece a atenção da Sra. Vereadora Zoraima Prado 

na colocação das questões e também na posterior verificação, no terreno, de algumas medidas 

que, finalmente entraram em funcionamento. Refere que já deu algumas informações na 

reunião anterior, contudo, acrescenta informação, agora de uma forma mais concreta, também 

na esperança que possa ser reproduzida pela comunicação social. Portanto, esclarece que esta 

questão do corte de ervas e também dos resíduos é uma questão transversal aos partidos aqui 

representados e transversal a todos os munícipes. Sobretudo nos resíduos, há uma parte que 

depende de cada um e da postura que cada um assume, considerando que cada vez mais, as 

pessoas irão colocar os resíduos no sítio certo e, transformando, isto numa questão de limpeza.  

Relativamente ao corte de ervas e desbaste de árvores, informa que esteve em fase de 

adjudicação, com uma parte substancial da verba adstrita a cada serviço municipal, consoante 

as necessidades e por causa da transição de saldo, só foi possível ser executada a partir do 

final do mês de maio, portanto, alguns destes processos estavam entraram em execução e 

outros ainda não. Durante esta semana, entrou em execução a adjudicação do serviço de 

remoção de ervas infestantes em diversas áreas, mas irá ser na Quinta do Pinheiro a área que 

irá sentir mais esta semana, pois estava realmente com uma zona de pressão em relação às 

infestantes desde algum tempo. Depois, a partir de maio, todos os serviços quiseram executar, 

o que significou para o serviço de Aprovisionamento, um aumento de pressão diferente de 

outras alturas do ano, mas mesmo assim e, apesar de terem tido apenas um mês para esta 
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execução, considera que os serviços tiveram um bom desempenho. Informa que também já 

foram adjudicados alguns reforços de limpeza urbana, até porque as festas colocam uma 

grande pressão, nomeadamente no Pinhal Novo com o Mercado Caramelo, as Festas Populares 

do Pinhal Novo, o FIG, no Poceirão a Feira Comercial e Agrícola, enfim, todas estas questões 

ficam ao encargo da Brigada de Higiene Urbana de Pinhal Novo, que mesmo feito com trabalho 

extraordinário, irão gozar a compensação desse trabalho na semana seguinte, aliando à 

questão do período de férias, esta brigada fica apenas com 6 funcionários disponíveis para toda 

a freguesia. Mas, mesmo esta questão, salienta que num trabalho conjunto com a maioria que 

governa a autarquia, está em fase resolução, pois inverteu-se uma tendência de diminuição 

destas brigadas, contudo o concurso ainda não está concluído, abriu em novembro de 2018 e 

estima que daqui a mais 15 dias, poderá haver um reforço previsto para as áreas operacionais. 

Refere ainda que existem 26 cantões no lado Sul, 37 no lado Norte, 167 papeleiras a Norte e 

170 no lado Sul, em Pinhal Novo, pelo que apenas existem 6 funcionários. Para minimizar este 

problema, foi autonomizado os circuitos das papeleiras para não colidir com a falta de resposta 

dos cantões e, ao mesmo tempo, as papeleiras funcionam numa vertente comportamental, até 

porque tem sido retirado mais lixo das papeleiras, feitas em circuito nus triciclos elétricos que 

foram adquiridos no ano passado e os 4 aspiradores urbanos distribuídos entre a parte Norte e 

Sul da vila de Pinhal Novo e com esta escassez de recursos, não é possível fazer um melhor 

planeamento. 

Informa que este ano houve um reforço orçamental, em relação ao ano anterior, que se traduz 

em termos globais, 140.000€ já neste reforço das festas e em podas que se traduz em mais 

30.000€ e 25.000€ para distribuir pelo concelho para a jardinagem e mais 140.000€ para 

deservagem e equipamento que só irá ser colocado no terreno com o aumento de reforços 

humanos. Destaca ainda que a varredora já foi cabimentada, aliás estiveram ontem no terreno 

a testar e conseguiu-se até uma oferta de 3 meses na demonstração da mesma e, portanto, 

espera que com estes meios e também com a negociação com a Junta de Freguesia de Palmela 

que na 1.ª abordagem, está consensual, faltando apenas discutir a delegação de competências 

de uma parte adstrita à higiene urbana da vila de Palmela.  

A Aquisição de um herbicida sem glifosato que ainda não chegou e por isso ainda está a ser 

aplicado um outro com a dissolução do glifosato, em parte por causa da pressão exercida para 

eliminar as infestantes, pelo que ainda não foi possível acabar com a aplicação deste tipo de 

herbicida. No entanto, considera que com este novo herbicida, sem glifosato, seja necessário 

fazer apenas uma aplicação anual. 

Finalmente, e para terminar, está previsto para a 1ª ou 2.ª quinzena de julho, a aquisição de 

caráter extraordinário de serviço de cantoneiros de varredura, ou seja, não vai ser um serviço 

para manter, mas vai ser necessário em algumas zonas, para impor alguma normalidade, uma 

vez que são zonas onde as brigadas municipais não conseguem chegar e como tal é necessário 

esta aquisição. Mais uma vez realça o desempenho dos funcionários/as que fazem o que podem 
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e, muitas das vezes aquilo que não podem, para assegurar o serviço, porque nas brigadas da 

higiene urbana, infelizmente, estão 21 funcionários/as com doença profissional ou na presunção 

desse mesmo problema, e no sector dos verdes apenas 6, ainda assim, antevê-se que todos/as 

venham a ter as doenças profissionais confirmadas. 

O Sr. Presidente considera que as condições criadas, em termos orçamentais e outras, vão 

permitir recuperar algum atraso e algum défice de resposta, pois esse é o objetivo de trabalhar 

em conjunto, no sentido de melhorar a resposta nesta área. Refere ainda que algumas 

adjudicações de corte de ervas vão ter de ir, possivelmente, para espaços pertencentes as lotes 

privados, porque existem algumas situações previstas no âmbito da fiscalização em relação às 

zonas rurais e florestais, porque segundo os últimos dados estão cerca de 300.000m2 limpos. 

O Sr. Vereador Pedro Taleço refere que é uma verdade que existe na fiscalização uma 

grande quantidade de processos e para suprir algumas questões em relação a esta intervenção 

coerciva, não retirando a fiscalização do seu grau de concentração em relação ao processo de 

fiscalização e não à limpeza de terrenos e, fazendo a interligação com a Divisão de espaço 

Público, neste momento a fiscalização trata apenas da questão orçamental, porque são verbas 

que estão no orçamento para estas ações coercivas, mas a tarefa da execução já está com a 

empresa a trabalhar com uma coordenadora da DEP para que os serviços possam criar uma 

boa sinergia e também cada qual tratar da sua área de especialidade.  

 

ORDEM DO DIA 

 

O Sr. Presidente dá conhecimento que a Ordem do Dia desta reunião de Câmara é 

constituída pelos pontos que são enunciados no início desta ata. 

 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 

Pelo Sr. Presidente é apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – 5.ª Alteração ao Orçamento 2019 e Grandes Opções do Plano 2019-2022. 

PROPOSTA N.º DADO 01_15-19: 

«A 5.ª alteração ao Orçamento 2019 e Grandes Opções do Plano 2019-2022 tem como 

finalidade proceder ao reforço de diversas ações com dotação insuficiente de modo a 

possibilitar o desenvolvimento de procedimentos concursais e/ou pagamentos urgentes, 

nomeadamente: 

1. Reforço da dotação da ação Apoio ao Associativismo Desportivo – Investimento, para 

permitir o apoio para a realização de obras em instalações; 
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2. Reforço da dotação da ação Conservação por Administração Direta – Rede Viária, de 

modo a permitir o lançamento de procedimentos concursais. 

Foram, igualmente, introduzidos outros acertos nos documentos em apreciação. 

O valor desta alteração é de 205.359,00 € (duzentos e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove 

euros), e representa 0,34% do Orçamento em vigor. 

Assim, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 33º, do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do 

Decreto-lei n.º 54–A/99, de 22 de fevereiro, propõe-se a aprovação da 5.ª alteração ao 

Orçamento de 2019 e Grandes Opções do Plano 2019-2022.» 

Sobre a proposta de 5.ª Alteração ao Orçamento 2019 e Grandes Opções do Plano 

2019-2022 numerada DADO 01_15-19 intervém: 

O Sr. Presidente refere que a 5ª alteração ao Orçamento 2019 e Grandes Opções do Plano 

2019-2022 tem como finalidade proceder ao reforço de diversas ações que manifestam dotação 

insuficiente, de modo a possibilitar o desenvolvimento de procedimentos concursais e a 

pagamentos urgentes. Destaca um reforço da dotação da ação apoio ao associativismo 

desportivo, pois trata-se de investimento para permitir o apoio para a realização de obras em 

instalações, porque, de facto, muitos dos clubes desportivos sediados no concelho têm 

apresentado candidaturas; o reforço da dotação da ação Conservação por Administração Direta 

– Rede Viária, de modo a permitir o lançamento de procedimentos concursais que, neste caso 

concreto, trata-se de uma verba que estava a definir no valor de 50.000€ e passa a estar 

definida, o valor desta alteração é de 250.359€, 0,34% do orçamento; depois, reforços para 

grandes reparações em máquinas; reforços para as áreas dos seguros, nomeadamente para 

trabalho, automóvel, e multirriscos e responsabilidade civil, mas por causa de um concurso 

houve a necessidade de fazer alguns acertos; reforços em beneficiações diversas e reforços nos 

apoios socioeducativos - auxílios económicos, por causa da aquisição dos cadernos de 

atividades, transferências para as escolas, ou seja, já na preparação do próximo ano letivo. No 

parque habitacional do município há uma alteração de rubrica, um reforço que vão retirar da 

Simarsul e da Amarsul, mas são daquelas verbas que são repostas em caso de faturação. 

Refere mais um reforço, neste caso, para o Festival Internacional de Gigantes, por questões 

ligadas à produção e programação, mas também houve algumas anulações que se verificaram 

em outras festividades. Para o apoio ao Associativismo Desportivo – Investimento, foi retirada 

uma parte da verba referente à beneficiação do espaço de jogo e recreio e polidesportivos, 

porque uma destas verbas acabou por sobrar, uma vez que tiveram uma oferta de 

equipamento, por parte de uma empresa. No essencial, são pequenos acertos e transferência 

de verbas para se poder avançar com outras medidas que estão no Plano.  

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com a 

abstenção do Sr. Vereador Paulo Ribeiro. Aprovado em minuta. 
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SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

O Sr. Vereador António Braz pede escusa da votação das propostas relativas ao Serviço 

Municipal de Proteção Civil, tendo o Sr. Presidente aceite o pedido de escusa. 

 

Saída da reunião de um Vereador 

Seguidamente, o Sr. Vereador António Braz ausenta-se da sala. 

 

Pelo Sr. Presidente são apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 2 – Atribuição de apoio financeiro às Associações Humanitárias de 

Bombeiros do concelho – Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Águas de 

Moura e Pinhal Novo. 

PROPOSTA N.º SMPC 01_15-19: 

«A Câmara Municipal de Palmela foi pioneira no estabelecimento de parcerias com as 

Associações Humanitárias de Bombeiros do Concelho, instituindo uma forma de relacionamento 

rigorosa e transparente, concedendo apoios que vêm permitindo garantir às mesmas, e às 

populações do Concelho, níveis de prontidão operacional e segurança, consentâneas com as 

exigências dos nossos dias. 

Assim, tal como assumido com as direções das respetivas Associações de Bombeiros no início 

do presente ano, é desiderato da autarquia continuar a apoiar as Associações Humanitárias de 

Bombeiros, também no domínio do investimento, consagrando em orçamento o valor global de 

90.000,00 € (a distribuir pelas três Associações), fazendo face aos avultados investimentos 

realizados em vários domínios.  

Na conjuntura atual a Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Águas de Moura e 

Associação Humanitária dos Bombeiros de Pinhal Novo irão realizar os seguintes investimentos 

em 2019: 

                     Associação  Investimento Valor (€) 

Associação Humanitária dos 

Bombeiros Mistos de Águas de 

Moura 

Aquisição de 1 ambulância de socorro para substituição de 

uma ambulância abatida por avaria grave e outra a abater 

brevemente por deterioração avançada (+20 anos de 

serviço) 

54.000,00 

Aquisição de 10 equipamentos de proteção individual para 

substituição de equipamentos obsoletos/danificados 
7.000,00 

Associação Humanitária dos 

Bombeiros de Pinhal Novo 

Aquisição de Veiculo de Combate a Incêndios Florestais 

usado 
40.000,00 

Aquisição de Veiculo de Transporte de Passageiros cap. para 

1 cadeira de rodas 
27.613,50 

 

TOTAIS 
128.613,50 
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Tal não invalida que a restante Associação Humanitária (Palmela) possa, em devido tempo, 

apresentar as adequadas propostas de investimento.  

Sugere-se ainda que o referido apoio financeiro seja transferido para as associações após a 

apresentação das respetivas faturas ou faturas pro forma, da efetiva aquisição dos 

equipamentos mencionados.  

Deste modo, e existindo no imediato dotação orçamental para assumir os compromissos com as 

Associações de Bombeiros e nos termos previamente definidos, propõe-se que a Câmara 

Municipal delibere, ao abrigo da alínea o) e u) do artigo 33º, do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a atribuição de um subsídio 

de apoio ao investimento no valor total de 60.000,00 € (sessenta mil euros) às Associações 

Humanitárias de Bombeiros do Concelho, a distribuir de acordo com o quadro seguinte: 

Associação Valor anual (€) 

Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Águas de Moura  30.000,00 

Associação Humanitária dos Bombeiros de Pinhal Novo 30.000,00 

TOTAIS 60.000,00.» 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade. Aprovado 

em minuta. 

 

PONTO 3 – Atribuição de apoio financeiro à formação – Associações Humanitárias de 

Bombeiros do Concelho. 

PROPOSTA N.º SMPC 02_15-19: 

«Tendo por objetivo garantir a aquisição e manutenção das competências inerentes ao 

desempenho da função de bombeiro e estando o município consciente do peso do treino e da 

formação contínua para os corpos de bombeiros. 

Encarando-se a formação como uma atividade fundamental para a aquisição de novos 

conhecimentos, propõe-se a atribuição de um apoio, de valor igual para todas as Associações 

e que se destina a garantir uma comparticipação do município nos custos com a formação dos 

bombeiros de Águas de Moura, Palmela e Pinhal Novo. 

Assim e face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das alíneas o) 

e u) do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a atribuição de um subsídio 

destinado a apoiar os encargos assumidos pelas Associações Humanitárias de Bombeiros do 

concelho com a formação, no montante global de 6.000,00 € (seis mil euros), de acordo com o 

quadro seguinte: 
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Associação Valor anual (€) 

Associação Humanitária dos Bombeiros de Palmela 2.000,00 

Associação Humanitária dos Bombeiros de Pinhal Novo 2.000,00 

Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Águas de Moura 2.000,00 

TOTAIS 6.000,00.» 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade. Aprovado 

em minuta. 

 

Entrada na reunião de um Vereador 

Nesta altura, a reunião volta a ser participada pelo Sr. Vereador António Braz. 

 

DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E GESTÃO OPERACIONAL DO TERRITÓRIO 

Pelo Sr. Presidente são apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 4 – Processo disciplinar n.º 03/2019 – Aplicação de sanção disciplinar. 

PROPOSTA N.º DAGOT 01_15-19: 

«1. Por despacho da Diretora do Departamento de Ambiente e Gestão Operacional do 

Território, Dra. Teresa Palaio Pereira, datado de 31 de agosto de 2018, foi mandado instaurar o 

processo de inquérito n.º 07/2018 aos factos participados na Informação Técnica n.º 9644/18, 

de 29/08/2018, pelo Técnico Coordenador da Área da Oficina Eletromecânica, Eng.º Carlos 

Mestre Santos. 

2. Concluído o Inquérito Disciplinar n.º 07/2018, que expressava a existência de indícios 

suficientes de que as atuações dos trabalhadores Fernando Manuel Monteiro Contente e Paulo 

Alexandre Alves Serafim, ambos com a categoria de Assistente Operacional e a desempenhar 

funções na Divisão de Águas e Resíduos Sólidos Urbanos, configuravam infrações disciplinares, 

censuráveis disciplinarmente, foi contra eles mandado instaurar o presente processo disciplinar 

(n.º 03/2019), por despacho datado de 18 de março de 2019, proferido pela Diretora do 

Departamento de Ambiente e Gestão Operacional do Território, Dra. Teresa Palaio Pereira. 

3. Através do mesmo despacho, foi ainda determinado que o Processo de Inquérito n.º 07/2018 

constituísse a fase de instrução do referido processo disciplinar, ao abrigo do disposto no n.º 4 

do artigo 231.º da LTFP. 

4. Terminado o procedimento disciplinar e elaborado o Relatório Final pela Instrutora do 

processo com proposta de decisão, que na presente proposta se dá por integralmente 

reproduzido, e que se anexa, e a cujas conclusões dou concordância, proponho: 

4.1. Que seja aplicada ao arguido Paulo Alexandre Alves Serafim, com a categoria de 

Assistente Operacional (Operador de Estações Elevatórias de Tratamento ou 
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Depuradoras), a sanção disciplinar de suspensão, prevista no artigo 186.º, em 

articulação com a alínea c) do n.º 1 do artigo 180.º da LTFP, graduada em 30 

dias de suspensão, em conformidade com o disposto no n.º 4 do artigo 181.º da 

LTFP. 

4.2. E que, atendendo à conduta anterior e posterior às infrações e ao facto de não 

ter antecedentes disciplinares, e considerando que a simples censura do 

comportamento e a simples ameaça de sanção disciplinar realizam de forma 

adequada e suficiente as finalidades da punição no caso em concreto, mais 

proponho que, ao abrigo dos n.ºs 1 e 2 do artigo 192.º da LTFP, a execução da 

pena seja suspensa pelo período de doze meses. 

4.3. Que seja aplicada ao arguido Fernando Manuel Monteiro Contente, com a 

categoria de Assistente Operacional (canalizador), a sanção disciplinar de 

suspensão, prevista no artigo 186.º, em articulação com a alínea c) do n.º 1 do 

artigo 180.º da LTFP, graduada em 30 dias de suspensão, em conformidade com 

o disposto no n.º 4 do artigo 181.º da LTFP. 

4.4.  E que, atendendo à conduta anterior às infrações e ao facto de ter sido 

condecorado com a medalha municipal de serviço, de grau cobre, por ter 

revelado no exercício do seu cargo, assiduidade e comportamento exemplar, e 

considerando que a simples censura do comportamento e a simples ameaça de 

sanção disciplinar realizam de forma adequada e suficiente as finalidades da 

punição no caso em concreto, mais proponho que, ao abrigo dos n.ºs 1 e 2 do 

artigo 192.º da LTFP, a execução da pena seja suspensa pelo período de doze 

meses.»  

Efetuada a primeira votação, relativa ao trabalhador Paulo Alexandre Alves Serafim, 

foi a mesma aprovada, por unanimidade, com 9 (nove) votos a favor, através de 

escrutínio secreto. Aprovado em minuta. 

Efetuada a segunda votação, relativa ao trabalhador Fernando Manuel Monteiro 

Contente, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com 9 (nove) votos a favor, 

através de escrutínio secreto. Aprovado em minuta. 

 

PONTO 5 – Processo disciplinar nº 4/2019 e apenso (PD 6/2019) – Aplicação de 

sanção disciplinar. 

PROPOSTA N.º DAGOT 02_15-19: 

«1. Por despachos da Sra. Diretora do Departamento de Ambiente e Gestão Operacional do 

Território, Dr.ª Maria Teresa Palaio, datados de 3 e 18 de abril de 2019, foi mandado instaurar 

dois processos disciplinares e posterior apensação dos mesmos, em que é arguido o 
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trabalhador Joaquim Isidoro Araújo Ferreira, com a categoria de Encarregado na Divisão de 

Águas e Resíduos Sólidos Urbanos desta Câmara Municipal. 

2.Terminados os procedimentos disciplinares e elaborado o Relatório Final pela Instrutora dos 

processos com proposta de decisão, que na presente proposta se dá por integralmente 

reproduzida, e que se anexa, e com base na factualidade apurada, sua ponderação e 

enquadramento legal, propõe-se: 

Aplicar ao trabalhador Joaquim Isidoro Araújo Ferreira, pela prática das infrações disciplinares 

verificadas por violação do dever geral de prossecução do interesse público e do dever de 

isenção, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 2 do art. 73º, conjugado com os números 3 e 4 

do mesmo artigo, da LGTFP, a sanção disciplinar de despedimento, por força das disposições 

conjuntas previstas na alínea d) do nº 1 do art. 180º, art. 187º e nº 1, 2 e 3 do art. 297º, 

todos da LGTFP.» 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com 9 

(nove) votos a favor, através de escrutínio secreto. Aprovado em minuta. 

 

DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 

Pelo Sr. Vereador Luís Miguel Calha são apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 6 – Protocolo de Colaboração com a Associação de Municípios da Região de 

Setúbal para a execução do projeto “Comunicação Digital de Proximidade”. 

PROPOSTA N.º DCDJ 01_15-19: 

«A Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) endereçou o convite à 

Associação de Municípios da Região de Setúbal e aos municípios seus associados, para a 

implementação de um dos projetos vencedores do Orçamento Participativo Portugal em 2017, 

nomeadamente, o projeto 526 Comunicação Digital de Proximidade. 

A Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Região de Setúbal, constituída no âmbito da Associação 

de Municípios da Região de Setúbal consciente da importância de que se reveste a educação e 

formação para os média, pretende contribuir através desta oportunidade, para a sua promoção, 

através da apreensão do conceito de literacia mediática nas suas várias dimensões.  

Assim, definiu como seu objetivo aprofundar o seu trabalho no âmbito da literacia mediática, 

proporcionando o desenvolvimento de um projeto de comunicação de produção individual ou 

coletiva de conteúdos mediáticos e sua comunicação, em diversos contextos da produção de 

conteúdos digitais. 

Assim, propõe-se em conformidade com a alíneas r) e u) do n.º 1 do artigo 33º, do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aceitação 

e aprovação do Protocolo que se anexa e que faz parte integrante da presente proposta a 

estabelecer com a Associação de Municípios da Região de Setúbal.» 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade. Aprovado 

em minuta. 

 

PONTO 7 – Atribuição de apoio financeiro aos Ranchos Folclóricos do Concelho de 

Palmela. 

PROPOSTA N.º DCDJ 02_15-19: 

«No âmbito do Programa Municipal de Desenvolvimento da Dança, tem vindo a ser privilegiado 

o apoio aos ranchos folclóricos do concelho, atendendo ao papel que estas associações têm nas 

comunidades onde se inserem e pelo trabalho que desenvolvem ao nível da preservação dos 

valores e tradições locais, do património, da pesquisa e recolha etnográfica. 

O trabalho desenvolvido por estes agentes, que envolve um grande número de pessoas, 

contribui para a valorização e para a dinamização da vida associativa do Concelho de Palmela, 

numa lógica de partilha, convívio e intergeracionalidade. 

A lógica de apoio aos ranchos folclóricos tem contemplado a diferenciação em relação aos que 

têm escolas de folclore, pelo que se propõe que se mantenha esse critério nos apoios a 

conceder no presente ano. 

A atribuição de apoios financeiros contemplará todos os ranchos que mantém atividade regular. 

Assim, propõe-se, em conformidade com nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovados pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

atribuição de apoios financeiros no valor global de € 7.000,00 (sete mil euros), com a seguinte 

distribuição: 

- Rancho Folclórico “Os Fazendeiros das Lagameças” – € 750,00 (setecentos e cinquenta euros) 

- Rancho Folclórico “Os Rurais” da Lagoa da Palha e Arredores – € 750,00 (setecentos e 

cinquenta euros) 

- Rancho Folclórico da Casa do Povo de Pinhal Novo – € 750,00 (setecentos e cinquenta euros) 

- Rancho Folclórico de Poceirão – € 750,00 (setecentos e cinquenta euros) 

- Rancho Folclórico Regional da Palhota/Venda do Alcaide – € 650,00 (seiscentos e cinquenta 

euros) 

- Rancho Folclórico Regional de Fernando Pó – € 650,00 (seiscentos e cinquenta euros) 

- Rancho da Sociedade de Recreio e Desporto da Lagoinha - € 650,00 (seiscentos e cinquenta 

euros) 

- Grupo Folclórico Danças e Cânticos de Olhos de Água – € 650,00 (seiscentos e cinquenta 

euros) 
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- Associação Cultural e Recreativa de Fernando Pó - Rancho Folclórico Cultural Danças e 

Cantares da Região do Forninho – € 750,00 (setecentos e cinquenta euros) 

- Rancho Folclórico de Rio Frio – € 650,00 (seiscentos e cinquenta euros).» 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade. Aprovado 

em minuta. 

 

PONTO 8 – Atribuição de apoio financeiro às instituições parceiras do 50+ - 

Programa de Exercício. 

PROPOSTA N.º DCDJ 03_15-19: 

«Desde a implementação do +60 - Programa Municipal de Atividade Física, em 1996, que 

algumas das aulas de Atividades Gímnicas e Dança decorrem em instalações de instituições 

parceiras, com o objetivo de possibilitar a todos os participantes do Programa a realização das 

atividades físicas perto da sua área de residência. 

Este modelo de funcionamento mantém-se, apesar da reestruturação realizada ao Programa, 

em 2012, que resultou na criação do 50+ - Programa de Exercício, em parceria com Palmela 

Desporto, Empresa Local de Promoção do Desporto, Saúde e Qualidade de Vida E.M. 

Unipessoal, Lda.. 

Estando identificado o importante papel das instituições parceiras no desenvolvimento do 

Programa, reconhece-se que este representa custos acrescidos ao seu funcionamento, 

nomeadamente, com eletricidade e limpeza das instalações. 

Neste sentido, e de acordo com o número de aulas semanais e com as alíneas o) e u), do n.º 1, 

do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovados pela Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, propõe-se a atribuição dos seguintes apoios financeiros: 

 Associação Humanitária dos Bombeiros de Palmela – € 600,00; 

 Clube Portais da Arrábida – € 500,00; 

 Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bairro Alentejano - € 600,00; 

os quais se destinam a comparticipar nas despesas com eletricidade e limpeza, decorrentes da 

utilização das instalações por parte das aulas de atividades gímnicas e dança do 50+ - Programa 

de Exercício, durante a época 2018/2019.» 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade. Aprovado 

em minuta. 
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INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

O Sr. Presidente pergunta se há Munícipes para intervir neste período. 

Sra. Fátima Brinca 

Cumprimenta os presentes e refere que da mesma forma que se critica quando não há 

intervenções na limpeza dos terrenos, também se deve realçar quando essa limpeza é feita. 

Portanto, agradece a limpeza que foi feita nos terrenos do bairro onde reside, Bairro Joaquim 

Maria, onde estava um matagal e depois disso até conseguiu matar 8 ratazanas. Um dos carros 

que lá estava coberto de feno já foi retirado, ainda está lá um outro carro, mas enfim, o terreno 

foi limpo, o que considera muito importante. Refere que naquela zona há um outro problema, 

neste caso até é um problema de um amigo que é conhecido, o Sr. Pimenta, que tem uma 

horta em frente à Cooperativa Agrícola de Pinhal Novo, que vende as suas plantas, batatas e 

outras hortícolas. Estas pessoas que se dedicam à reforma agrária, como é o seu caso, vão 

buscar plantas para plantarem nos seus quintais e as plantas que este Sr. Pimenta vende, 

realmente são de referência, contudo, foram ao terreno do senhor e roubaram-lhe todas as 

batatas, as cebolas, destruíram-lhe a horta e é revoltante, porque a pessoa farta-se de 

trabalhar diariamente ali, ajuda toda a gente quando precisam e, depois, estes indivíduos 

entraram por aquela zona que não está limpa e foram ao terreno e cometeram este ato. Aliás, 

já assaltaram o armazém do mercado municipal e agora, esconderam a carrinha no meio do 

feno e roubaram a horta do Sr. Pimenta. Por isso deixa um alerta para a limpeza daquele 

terreno ali perto. 

O Sr. Presidente agradece o reconhecimento e refere que aqueles terrenos são agrícolas e 

têm dono, mas mesmo havendo ali outras situações, o município vai procurar perceber se há ali 

perigo de incêndio através do Serviço de Proteção Civil e quando necessário, também 

acompanhar com a GNR para verificar o nível de perigosidade da massa combustível, a 

localização para perceber se está ao abrigo do Decreto-Lei 124/2006 de 28 de junho ou se está 

ao abrigo do Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos e de Higiene e Limpeza 

do Concelho de Palmela e depois haverá lugar à notificação e se houver necessidade, o 

município irá intervir em substituição dos proprietários. 

 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Cerca das dezasseis horas e cinquenta e dois minutos, o Sr. Presidente declara encerrada a 

reunião, da qual se lavrou a presente ata, que eu, Paulo Eduardo Matias Gomes Pacheco, 
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Diretor do Departamento de Administração e Desenvolvimento Organizacional, redigi e também 

assino. 

 

O Presidente 

 

Álvaro Manuel Balseiro Amaro 

 

O Diretor do Departamento 

 

Paulo Eduardo Matias Gomes Pacheco 


