
 

 
 
 
ATA N.º 20/2021 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021: 

No dia quinze de setembro de dois mil e vinte e um, pelas quinze horas e dez 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, Fernanda Manuela Almeida Pésinho, Pedro 

Gonçalo da Ponte Marques Taleço, Adilo Oliveira Costa, Paulo Jorge Simões Ribeiro, Luís Miguel 

Reisinho de Oliveira Calha, Mara Susana Machado Ribeiro Rebelo e José Calado Gertrudes. 

Através do edital nº 197/DAFRH-DAAG/2021 foi, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 3 do 

artigo 1.º do Regimento da Câmara Municipal e de harmonia com a alínea m) do n.º 1, do art.º 

35.º, conjugado com o n.º 4, do art.º 40.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, convocada a segunda reunião de câmara pública 

ordinária do mês de setembro, para o dia 15 de setembro de 2021, às 15.00 horas, no auditório 

da Biblioteca Municipal de Palmela, ao abrigo dos nºs. 2 e 3, do artigo 3.º, da Lei n.º 1-A/2020, 

de 19 de março, na sua atual redação, na sequência das medidas de prevenção decretadas pela 

Direção Geral de Saúde e em conformidade com o Despacho do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal nº 28/2021, de 23 de julho. 

 

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

PONTO 1 – 8.ª Alteração Permutativa ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2021-2025 

PONTO 2 – Acerto ao Acordo de Execução de limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e 

sumidouros celebrado com a Junta de Freguesia de Quinta do Anjo – Pagamento do suplemento 

remuneratório de penosidade e insalubridade – 2º semestre de 2021 

PONTO 3 – Acerto ao Acordo de Execução de limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e 

sumidouros celebrado com a União das Freguesias de Poceirão e Marateca – Pagamento do 

suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade – 2º semestre de 2021 

PONTO 4 – Fornecimento de refeições escolares nos estabelecimentos de educação e ensino da 

rede pública do concelho de Palmela, janeiro a julho de 2022 – Abertura de procedimento 

PONTO 5 – Regulamento de Voluntariado do Município de Palmela 
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PONTO 6 – Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Palmela e 

o Quintajense Futebol Clube no âmbito da realização de obras de construção de pista de atletismo 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

DESPACHOS EMITIDOS PELA SRA. CHEFE DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO E 

ADMINISTRAÇÃO GERAL, POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 

No âmbito do Departamento de Administração, Finanças e Recursos Humanos / 

Divisão de Atendimento e 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 1, dos processos 

despachados pela Sra. Chefe da Divisão de Atendimento e Administração Geral, Pilar Rodriguez, 

no período compreendido entre 08.09.2021 a 14.09.2021. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

compreendido entre os dias 08.09.2021 a 14.09.2021, no valor de 1.246.273,96 € (um milhão, 

duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e setenta e três euros e noventa e seis cêntimos). A 

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

 

TESOURARIA: 

Balancete:  

O Sr. Presidente informa que o balancete do dia 14.09.2021, apresenta um saldo de 

14.464.283,54 € (catorze milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e 

três euros e cinquenta e quatro cêntimos), dos quais: 

 Saldo de operações orçamentais – 12.750.864,61 € (doze milhões, setecentos e cinquenta 

mil, oitocentos e sessenta e quatro euros e sessenta e um cêntimos); 

 Saldo de operações de tesouraria – 1.713.418,93 € (um milhão, setecentos e treze mil, 

quatrocentos e dezoito euros e noventa e três cêntimos). 
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O Sr. Presidente coloca a votação à admissão, no Período Antes da Ordem do Dia, os 

seguintes documentos: 

. Voto de pesar (Jorge Sampaio). 

Aprovado, por unanimidade, a admissão do voto de pesar no Período Antes da Ordem 

do Dia.  

. Saudação (21.ª Edição Concurso Internacional de Vinhos Muscats du Monde 2021 – Adegas 

do Concelho de Palmela). 

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

Dia. 

. Saudação (8.ª Edição do Concurso Vinhos de Portugal 2021 – Adegas do Concelho de Palmela). 

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

Dia. 

 

O Sr. Vereador Raul Cristóvão faz a leitura do voto de pesar que se transcreve: 

. Voto de pesar (Jorge Sampaio). 

“Jorge Sampaio - de seu nome completo, Jorge Fernando Branco de Sampaio - nasceu em Lisboa, 

em 18 de setembro de 1939. 

Desde a infância, fez estudos musicais e, por imperativo da carreira do pai, passou largo tempo 

nos EUA e na Inglaterra, experiência que o marcou muito. Frequentou os estudos secundários 

nos liceus Pedro Nunes e Passos Manuel. 

Em 1961, licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.  

Na Universidade, desenvolveu uma relevante atividade académica, iniciando, assim, uma 

persistente ação política de oposição à Ditadura. Foi eleito Presidente da Associação Académica 

da Faculdade de Direito, em 1960-61, e Secretário-Geral da Reunião Inter Associações 

Académicas (RIA), em 1961-62. Nessa qualidade, é um dos protagonistas da crise académica do 

princípio dos anos 60, a qual esteve na origem de um longo e generalizado movimento de 

contestação estudantil, que durou até ao 25 de Abril de 1974, e que abalou profundamente o 

Regime. 

Como advogado teve um papel de relevo na defesa de presos políticos, no Tribunal Plenário de 

Lisboa. 

Como opositor à Ditadura, candidatou-se, em 1969, às eleições para a Assembleia Nacional, 

integrando as listas da CDE. 
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Desenvolveu uma constante atividade política e intelectual, participando nos movimentos de 

resistência e na afirmação de uma alternativa democrática de matriz socialista, aberta aos novos 

horizontes do pensamento político europeu. 

Após a Revolução do 25 de Abril de 1974, foi um dos principais impulsionadores da criação do 

Movimento de Esquerda Socialista (MES). 

Desempenhou, nos anos da Revolução, um importante papel no diálogo com a ala moderada do 

MFA, sendo um ativo apoiante das posições do “Grupo dos Nove”. Em Março de 1975, é nomeado 

Secretário de Estado da Cooperação Externa, no IV Governo Provisório. 

Ainda em 1975, fundou a “Intervenção Socialista”, grupo constituído por políticos e intelectuais, 

que viriam a desempenhar funções de relevo na vida pública, e que desenvolveu um significativo 

trabalho de reflexão e renovação política. 

Em 1978, Jorge Sampaio aderiu ao partido Socialista. Em 1979, foi eleito deputado à Assembleia 

da República, pelo círculo de Lisboa, e passa a integrar o Secretariado Nacional do PS. 

De 1979 a 1984, foi membro da Comissão Europeia dos Direitos do Homem no Conselho da 

Europa, realizando aí um importante trabalho na defesa dos Direitos Fundamentais e contribuindo 

para uma aplicação mais dinâmica dos princípios contidos na Convenção Europeia dos Direitos 

do Homem.  

Foi reeleito deputado à Assembleia da República, em 1980, 1985, 1987 e 1991. Em 1987/88 é 

Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tendo assumido, em 1986-87, a 

responsabilidade das Relações Internacionais do PS. 

Foi ainda copresidente do “Comité África” da Internacional Socialista. 

No ano de 1989, foi eleito Secretário-Geral do Partido Socialista, cargo que exerce até 1991, e é 

designado, pela Assembleia da República, como membro do Conselho de Estado. 

Em 1989 é eleito e depois reeleito, em 1993 no cargo de presidente da Câmara Municipal de 

Lisboa. 

Como Presidente da Câmara de Lisboa e à frente de uma equipa, afirmou uma visão estratégica, 

com recurso a novas conexões e métodos de planeamento, gestão, integração e desenvolvimento 

urbanístico. 

De 1990 a 1995, exerce a Presidência da União das Cidades de Língua Portuguesa (UCCLA), 

sendo eleito Vice-Presidente da União das Cidades Ibero-Americanas, em 1990. Foi também eleito 

Presidente do Movimento das Eurocidades (1990) e Presidente da Federação Mundial das Cidades 

Unidas (1992). 

Em 14 de janeiro de 1996, é eleito, à primeira volta, Presidente da República Foi investido no 

cargo de Presidente da República, no dia 9 de março de 1996, prestando juramento solene. 
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Cumpriu o seu primeiro mandato exercendo uma magistratura de iniciativa na linha do seu 

compromisso eleitoral. Apresentou-se de novo e voltou a ser eleito à primeira volta, em 14 de 

janeiro de 2001, para um novo mandato. 

Jorge Sampaio manteve, ao longo dos anos, uma constante intervenção político-cultural, 

nomeadamente através da presença assídua em jornais e revistas (Seara Nova, O Tempo e o 

Modo, República, Jornal Novo, Opção, Expresso, O Jornal, Diário de Notícias e Público, entre 

outros). 

Publicou várias obras, nomeadamente, os seus discursos do período em que exerceu o Alto cargo 

de Presidente da República e uma outra intitulada “Olhar sobre Portugal” no qual responde a 

personalidades de vários sectores da vida nacional, configurando a sua perspetiva dos problemas 

do País. 

Foi agraciado com várias condecorações e recebeu diversas distinções nacionais e estrangeiras. 

Jorge Sampaio foi um político de causas e de valores, esteve sempre no lado dos mais 

desfavorecidos combatendo as desigualdades sociais, soube criar consensos, a ele se deve, em 

conjunto com outros políticos e embaixadores, o importante trabalho de diplomacia internacional 

que levou à independência de Timor -Leste. 

Jorge Sampaio desempenhou importantes missões internacionais depois de ser presidente da 

república: 

- Enviado especial das Nações Unidas para o combate à tuberculose; Alto representante do 

Secretário-geral da ONU na aliança das civilizações e constituiu a Plataforma global para os 

estudantes Sírios. 

Portugal perde um dos seus melhores, um homem que não queria deixar ninguém para trás, que 

acreditava nas pessoas e que sofria e alegrava-se com os outros. 

Reunida a 15 de setembro de 2021, em sessão pública, a Câmara Municipal de Palmela expressa 

o seu pesar pelo desaparecimento de Jorge Sampaio, à família, aos e às democratas. Saibamos 

honrar uma figura importante da História contemporânea de Portugal, um combatente, um 

inconformado, um humanista, um Português de corpo inteiro.  

Obrigado, Jorge Sampaio!” 

Sobre o voto de pesar (Jorge Sampaio) intervêm: 

O Sr. Vereador José Calado cumprimenta os presentes e refere que o MIM associa-se ao voto 

de pesar do Sr. Jorge Sampaio e refere que estes políticos deixam sempre marcas, porque dão o 

exemplo da democracia e um exemplo de como se deve comportar um político. Não tem dúvidas 

que, ao longo destes anos, o Dr. Jorge Sampaio, na vida pública, comportou-se com rigor, 

honestidade e, é isso que deve que deve existir nos políticos. Naturalmente, que um homem 
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desta natureza deixa muitas saudades e também o exemplo de como deve ser o comportamento 

na vida democrática.  

O Sr. Vereador Paulo Ribeiro cumprimenta os presentes e manifesta as profundas 

condolências à família do Dr. Jorge Sampaio, aos seus amigos e, particularmente ao Partido 

Socialista, no qual esteve filiado grande parte da sua vida política, apesar de ter iniciado a sua 

vida política num outro movimento. Reconhece no Dr. Jorge Sampaio a qualidade de humanista, 

aliás recorda de ter tido a felicidade de partilhar, quando esteve na Assembleia da República, 

num mecanismo europeu anti tortura que funcionava junto da Provedoria de Justiça, numa altura 

em que já não era Presidente da República, não estava na vida política ativa e pode testemunhar 

que, de facto, tinha uma grande preocupação humanitária com aqueles que mais sofriam com a 

opressão física, psicológica e/ou opção política. Recorda que na sua fase final da vida não deixava 

de manter vivacidade e a preocupação a que todos os seres humanos e, particularmente aos 

políticos, deve importar, ou seja, a dignidade da pessoa humana, portanto, teve a oportunidade 

de testemunhar isso e fica feliz, porque, de facto, gostou de conhecer o Dr. Jorge Sampaio e, 

independentemente de concordar ou não com as suas opções políticas, de facto foi uma perda, 

porque foi um homem que marcou a vida política nacional. 

O Sr. Vereador Adilo Costa cumprimenta os presentes e recorda uma questão que foi 

comumente referenciada na morte do Dr. Jorge Sampaio, é um homem bom. Neste voto de 

pesar, está descrito todo o percurso que teve como pessoa e politico, desde a crise Académica 

de 1961 e 1962, o papel de relevo que teve na comunidade académica contra a ditadura e que 

deu origem a mais reações académicas e outras que acabaram por desencadear também outras 

reações em outros movimentos, nomeadamente no movimento das Forças Armadas, no 25 de 

Abril e, tudo isso tem reflexos, portanto, é um homem antifascista, sobretudo no papel que teve 

na defesa dos presos políticos. Tudo isso merece o maior respeito e, tirando um ou outro episódio 

em que poderia estar em desacordo, eram questões muito pontuais e praticamente 

insignificantes. Recorda que era um homem de consensos, que olhava para os mais 

desprotegidos, um homem astuto e com um sentido político, aliás, o sentido político que levou à 

aliança em Lisboa entre socialistas e comunistas para evitar que a direita tomasse o poder da 

Câmara Municipal de Lisboa e que teve sucesso. Depois como Presidente da República foi 

exemplar, que se interessava pelas pessoas e pelas situações em concreto e, fica muito triste 

com o desaparecimento do Dr. Jorge Sampaio, mas tem a certeza que o seu exemplo 

permanecerá e que é um exemplo para todos, portanto, manifesta as sentidas condolências à 

família e ao Partido Socialista a família. 

O Sr. Vereador Raul Cristóvão refere que perdeu-se um homem bom, uma pessoa muito 

preocupada com os mais desfavorecidos, com as opressões e os oprimidos, era um homem que 

era capaz de chorar e, os homens que choram são sempre maiores que os outros, porque chorar 

enaltece a grandeza do ser humano e Jorge Sampaio era um homem que se emocionava e era 

capaz de chorar.  
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O Sr. Presidente não vai parafrasear os aspetos que já aqui foram muito justamente, 

referenciados por todos e recorda que também teve o privilégio de contactar e trabalhar, até de 

reunir, no âmbito da plataforma de esquerda com o Dr. Jorge Sampaio e reconhece todas as 

virtudes e qualidades que foram aqui referidas e, por isso mesmo, por saber que o PS iria 

apresentar um voto de pesar, a CDU considerou legítimo não apresentar também um voto de 

pesar e deixar que a sua família politica tomasse esta iniciativa. Refere ainda que a Câmara 

Municipal de Palmela irá fazer chegar as condolências institucionais também ao Partido Socialista 

local e nacional, porque, de facto, perdeu-se um homem bom, um político exemplar e tal como 

foi aqui referido, o seu exemplo fica e, oxalá seja inspirador para muitos outros atores políticos.  

Submetido o voto de pesar a votação, foi o mesmo aprovado, por unanimidade. 

Aprovado em minuta. 

 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha apresenta as seguintes saudações: 

. Saudação (21.ª Edição Concurso Internacional de Vinhos Muscats du Monde 2021 – Adegas 

do Concelho de Palmela). 

“No top dos eventos internacionais de Vinhos Moscatéis, está a competição Muscats du Monde, 

que decorreu no início deste mês, em Entre-Vignes, cidade da Região Occitanie, na França. 

Especialistas internacionais com padrões de qualidade rígidos e com métodos rigorosos, provaram 

182 vinhos Muscats de todo o mundo, atribuindo 60 medalhas. 

Nesta 21ª Edição do Concurso Internacional de Vinhos Muscats du Monde 2021, Adegas do 

Concelho de Palmela conquistam medalhas, destacando para o Top 10 dos moscatéis, o Moscatel 

de Setúbal 10 anos da Adega de Palmela e Moscatel Roxo de Setúbal Reserva da Família 2017 

da Venâncio Costa Lima. 

Foram agraciados os seguintes vinhos, a saber: 

Medalhas de Ouro:  

Moscatel de Setúbal 10 anos  

ADEGA COOPERATIVA DE PALMELA 

Moscatel Roxo de Setúbal Reserva da Família 2017 

VENÂNCIO DA COSTA LIMA, LDA. 

Moscatel de Setúbal Reserva 2009 

VENÂNCIO DA COSTA LIMA, LDA. 

Medalhas de Prata:  

Moscatel de Setúbal 2018  

VENÂNCIO DA COSTA LIMA, LDA. 
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Moscatel de Setúbal 2018 

ADEGA COOPERATIVA DE PALMELA 

Moscatel de Setúbal Paço do Bispo 2019 

SIVIPA, SOC. VINICOLA DE PALMELA, S.A. 

Moscatel de Setúbal Superior 2009 

CASA ERMELINDA FREITAS - VINHOS, LDA. 

Reunida a 15 de setembro, na Biblioteca Municipal de Palmela, a Câmara Municipal de Palmela, 

felicita as Adegas do Concelho, pelo reconhecimento das suas marcas além-fronteiras, 

promovendo e destacando a riqueza aromática das variedades de Moscatéis que esta região 

vinícola de Palmela, tem para brindar.” 

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

em minuta. 

 

. Saudação (8.ª Edição do Concurso Vinhos de Portugal 2021 – Adegas do Concelho de Palmela). 

“Decorreu no passado mês maio, a 8.ª Edição do Concurso Vinhos de Portugal 2021, uma 

iniciativa da ViniPortugal, que contou com um leque de especialistas nacionais e internacionais 

de renome no grande júri da iniciativa.  

O Concurso Vinhos de Portugal tem-se afirmado cada vez mais como um evento de referência 

para o sector vínico, apostando na qualidade dos vinhos nacionais.  

Dos mais de 1400 vinhos portugueses avaliados numa prova cega, foram atribuídos 419 medalhas 

das quais 12 medalhas foram alcançadas por Adegas do Concelho de Palmela, a saber:                                                        

MEDALHAS OURO: 

HOMENAGEM CASTELÃO GRANDE RESERVA, 2015  

- FERNANDO SANTANA PEREIRA UNIPESSOAL 

DONA ERMELINDA GRANDE RESERVA, 2017  

- CASA ERMELINDA FREITAS - VINHOS, LDA. 

VINHA DO TORRÃO RESERVA BRANCO, 2020  

- CASA ERMELINDA FREITAS - VINHOS, LDA. 

MEDALHAS PRATA: 

QUINTA DO MONTE ALEGRE COLHEITA SELECCIONADA, 2019  

- FERNANDO SANTANA PEREIRA UNIPESSOAL 

VALE DE TOUROS VINHAS VELHAS RESERVA, 2017  

- ADEGA COOPERATIVA DE PALMELA  
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VALE DOS BARRIS SYRAH PREMIUM RESERVA, 2017  

- ADEGA COOPERATIVA DE PALMELA 

DONA ERMELINDA RESERVA BRANCO, 2019  

- CASA ERMELINDA FREITAS - VINHOS, LDA. 

QUINTA DA MIMOSA, 2018  

- CASA ERMELINDA FREITAS - VINHOS, LDA. 

CASA ERMELINDA FREITAS - ALICANTE BOUSCHET RESERVA, 2017  

- CASA ERMELINDA FREITAS - VINHOS, LDA. 

TERRAS DO Pó RESERVA BRANCO, 2020  

- CASA ERMELINDA FREITAS - VINHOS, LDA. 

VINHA DA VALENTINA RESERVA SIGNATURE, 2019  

- CASA ERMELINDA FREITAS - VINHOS, LDA. 

VINHA DO TORRãO RESERVA, 2019 

- CASA ERMELINDA FREITAS - VINHOS, LDA. 

Reunida a 15 de setembro, na Biblioteca Municipal de Palmela, a Câmara Municipal de Palmela 

parabeniza as Adegas premiadas, pelo excelente trabalho alcançado pela notoriedade nacional 

que os seus vinhos têm trazido à região vinícola do Concelho de Palmela.” 

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

em minuta. 

 

Informações / Assuntos diversos: 

. Centro de Vacinação de Palmela – O Sr. Presidente refere que o Centro de vacinação do 

concelho, a funcionar em Pinhal Novo, vai encerrar a partir de 19 de setembro, tal como havia 

sido combinado com a Administração de Saúde e, ao contrário do que tinha sido dito e anunciado, 

que a partir daí a vacinação decorreria em 2 Centros de Saúde, no entanto, a vacinação nos 

centros de saúde apenas irá acontecer após 30 de setembro. Neste período de permeio onde 

estão perfeitamente identificados os números e são algumas dezenas escassas de utentes por 

vacinar, sobretudo, segundas doses, a vacinação irá decorrer em Setúbal, no edifício Cais 3, 

porque esse centro vai continuar aberto até dia 30. Tudo isto foi devidamente articulado com a 

Administração de Saúde, mas a propósito desta matéria, refere que quando a autarquia aderiu a 

este processo, fê-lo para abraçar um desígnio nacional que deve unir todos para atingir níveis de 

vacinação acima da média europeia, porém, não obstante as dificuldades de recursos que existem 

no Sistema Nacional de Saúde e, havendo naturalmente, algumas figuras que são mais facilmente 
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identificáveis como grandes responsáveis por este sucesso da vacinação, sublinha a importância, 

a consideração e o respeito que devem ter por todos os profissionais de saúde que deram o 

máximo, nunca vacinaram tanta gente nas suas carreiras profissionais, em tão curto espaço de 

tempo, também de todas as estruturas e, sobretudo, a Proteção Civil e muitos trabalhadores 

municipais, da Palmela Desporto e de empresas que foram contratadas, para possibilitar à Saúde 

e à Task Force que estas decisões pudessem, enfim, ter sido consequentes e a vacinação ter 

chegado mais depressa a toda a população que ela entendeu beneficiar. Refere que foi também 

um esforço responsável do município, que nunca pediu nada em troca, não obstante haver 

anúncios que iria haver financiamento para as despesas com o COVID-19, tendo havido, 

sobretudo e muito pouco, para material de proteção individual e mais algumas ações, mas 

aproveita para partilhar com a vereação, até porque têm acesso às contas do município, a razão 

de apresentar uma alteração orçamental que está relacionada com um reforço para esta área, 

porque o município, com as aquisições de serviços, o equipamento do Centro de vacinação, 

computadores que teve de fornecer à Administração da Saúde, aluguer de equipamentos para a 

refrigeração, colocação e montagem de stands, a higienização, desinfeção de espaços e muitos 

outros, o município teve de fazer um investimento mensal na ordem dos 12.000€, sem contabilizar 

as horas extraordinárias dos trabalhadores municipais que também foram inexcedíveis e fizeram-

no com sentido de responsabilidade e de missão. Portanto, nesta questão, considera que a 

Administração Local tinha de fazer parte da solução e fê-lo o melhor possível, para que tudo 

funcionasse e, obviamente que está satisfeito com os níveis de vacinação no concelho e revela 

que o município continuará, mesmo neste Outono, empenhado na vacinação de idosos e na 

vacinação para a gripe sazonal, estando já a trabalhar com o ACES Arrábida para criar condições 

para realizar, noutras instalações, se houver necessidade de se fazer mais vacinação em massa 

fora das unidades de saúde, apesar de considerar que deveria ser ministrada nas unidades de 

saúde, porque pretende-se que estas as unidades de saúde funcionem em pleno. Também dá 

nota que estão a procurar analisar com as farmácias aquele plano de vacinação que as farmácias 

podem aderir até um limite de vacinas, para que os idosos do concelho que entendam fazê-lo o 

possam fazer e, isso também um investimento do município que vai além das suas competências, 

mas quando se trata de um projeto que se considera válido e que pode ter bons resultados, 

naturalmente que o município irá participar mais uma vez para fazer parte da solução. Portanto, 

reitera o agradecimento a todos aqueles e aquelas que, nas várias estruturas da proteção civil e 

outros trabalhadores municipais que ajudaram na concretização deste objetivo nacional, porque 

o fizeram de uma forma desinteressada no sentido de não estar à espera do reconhecimento e 

de financiamento, aliás, esta colaboração foi feita com ARS-LVT, ACES Arrábida com muita 

dedicação e empenho, pelo que espera que tenha valido a pena e que é preciso acreditar na 

ciência e, sobretudo, continuar ainda com alguns cuidados e a procurar medidas de proteção que 

não impeçam viver a vida na sua plenitude e apostar na prevenção e na segurança. 
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. Semana Europeia da Mobilidade – A Sra. Vereadora Fernanda Pésinho informa que o 

Município de Palmela participa, mais uma vez, na Semana Europeia da Mobilidade, que decorrerá 

de 16 a 22 de setembro, sob o tema “Mova-se de forma sustentável. Seja saudável”, no qual foi 

desenvolvido um vasto programa com o objetivo de sensibilizar os cidadãos para o impacto que 

as opções individuais de mobilidade têm na comunidade, nomeadamente ao nível do ambiente, 

da saúde e da economia. O programa da SEM 2021/Palmela dá continuidade a um conjunto de 

ações já conhecidas da população, tal como um vídeo pela ciclista consagrada, Ana Neves, sobre 

a "Condução de bicicleta em meio urbano" que aborda as boas práticas de segurança no uso da 

bicicleta em estrada e acrescenta novidades, das quais destaca a “Volta à Área Metropolitana de 

Lisboa em Bicicleta” em conjunto com os 18 municípios da AML e a experiência piloto de 

disponibilização de trotinetes elétricas aos munícipes, nas localidades de Palmela, Quinta do Anjo 

e Pinhal Novo, permitindo a mobilidade elétrica no interior das localidades e no acesso às estações 

ferroviárias. Refere ainda que o município disponibilizará, durante a semana, um mapa orientativo 

para o processo de deslocação pedonal na vila de Pinhal Novo,“ Metro Minuto”, um instrumento 

útil para dissuadir a utilização de veículos particulares em curtas distâncias, promovendo a 

caminhada e, em simultâneo, a saúde humana e o ambiente, em perfeita articulação com o 

slogan deste ano, “Mova-se de forma sustentável. Seja saudável. 

 

. Encerramento temporário da UCSP de Venda do Alcaide – O Sr. Vereador Adilo Costa 

refere que a autarquia, consciente da importância de se proceder ao reforço da cobertura médica 

no concelho de Palmela, território que, desde há vários anos, é condicionado pela insuficiente 

resposta dos cuidados de saúde primários, quer em termos de equipamentos, quer da falta de 

médicos de família comunicou recentemente ao ACES, em três momentos distintos, apelando à 

sua rápida e urgente intervenção para que sejam consideradas as necessidades prementes deste 

concelho. Para além de diversas contingências atravessadas durante o período do verão, que 

forçaram ao funcionamento alternado das UCSP de Águas de Moura e de Poceirão, nos meses de 

julho e agosto, assim como à redução do período de funcionamento semanal, a partir de 12 de 

julho, da UCSP do Bairro dos Marinheiros e da UCSP de Venda do Alcaide, sucedeu que, a 19 de 

agosto, o ACES Arrábida deu conhecimento à Câmara Municipal da situação criada na UCSP de 

Venda do Alcaide, motivada pela ausência inesperada e, que se refere ser prolongada, da médica 

que presta serviço nesta Unidade. Como medidas para tentar solucionar este problema, foram 

apontadas a reavaliação da situação da UCSP de Pinhal Novo, para onde se decidiu concentrar 

todos os recursos humanos das duas Unidades de Saúde, Pinhal Novo e Venda do Alcaide, com 

o consequente encerramento desta última e que a UCSP de Pinhal Novo funciona atualmente 

num horário mais reduzido: das 8.00 às 18.00 horas. Portanto, o município, apesar de conhecedor 

da dificuldade em manter as Unidades funcionais de menor dimensão, no concelho, abertas 

diariamente, não pode ser alheio às questões que o encerramento desta Unidades de Saúde 

levanta, para as populações que residem nas zonas rurais mais distantes dos núcleos urbanos, 
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sem o suporte de uma rede de transportes públicos que lhes permita uma deslocação atempada 

e regular para aceder a outras Unidades localizadas fora do seu local de residência. Portanto, 

perante a situação apresentada, o município considera gravosa para os utentes da UCSP de Venda 

do Alcaide, os quais vão ter de se deslocar à UCSP de Pinhal Novo por tempo indeterminado e 

reitera a sua insatisfação e manifesta a preocupação relativamente ao encerramento desta 

Unidade, particularmente discutível num momento em que se prevê a desativação do Centro de 

Vacinação em Pinhal Novo. 

 

. Intervenções na rede viária – O Sr. Vereador Adilo Costa informa que estão a decorrer 

ou foram já adjudicadas um conjunto de obras na rede viária do concelho e que, entretanto, 

foram recebidos os projetos para os arruamentos que se encontram preparados para lançamento 

de obra, nomeadamente a pavimentação da Rua de São Francisco, em Vale de Touros; a 

pavimentação da Rua José Luís Camolas. Em fase de projeto encontra-se a pavimentação da Rua 

António Joaquim Ferreira Calote; a pavimentação da Rua Manuel Basílio/João Petróneo, em 

Cabanas e a pavimentação da Rua Manuel Carvalho Domécio, na Quinta do Anjo. Com estas 

intervenções, considera-se concluído o Plano de pavimentações, repavimentações e 

infraestruturação da rede viária no presente mandato. 

 

. Abertura do ano letivo 2021/2022 – O Sr. Vereador Adilo Costa refere que o ano letivo 

2021/22 inicia no próximo dia 17 de setembro, num contexto em que se mantem as restrições 

com que terminou o ano letivo passado, tendo como base as orientações emanadas pela Direção 

Geral de Saúde. Em Palmela, o ano letivo iniciará, dentro da esfera de responsabilidade do 

município, com todo o apoio e medidas necessárias para que o mesmo possa decorrer de forma 

mais tranquila e segura para a comunidade educativa. Pelo que, no âmbito da pandemia COVID 

19, importa realçar que irão manter-se algumas medidas de prevenção, nomeadamente, a 

testagem das auxiliares de ação educativa, afetas à educação pré-escolar e refeitórios e dos 

motoristas afetos a transportes escolares, e o fornecimento de refeições aos alunos carenciados 

durante a interrupção letiva, mantendo-se em julho, agosto e até início do ano letivo, a 

distribuição de refeições, em regime de take away, para 52 alunos carenciados, com valor de 

cerca de 15 000€. Relativamente à organização e funcionamento das escolas, a partir desta 6ª 

feira, dia 17, e decorrente das reuniões realizadas com os 3 agrupamentos de escolas, verifica-

se que tudo está a ser tratado tendo em conta todas as regras segurança, mantendo-se os 

horários de entrada desfasados, por ano de escolaridade, assim como dos intervalos e das 

refeições, os circuitos de circulação dentro da escola, bem como a delimitação dos espaços 

específico de recreio para cada grupo. Destaca ainda que, mantem-se o esforço adicional 

desempenhado pelo pessoal não docente, de modo a garantir uma aplicação constante das 

medidas de higienização, bem como do acompanhamento dos alunos naquilo que é ainda o 
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contexto atual de pandemia e em cumprimento das orientações da DGS/DGEstE. O reforço do 

pessoal operacional tem sido uma preocupação colocada nas reuniões com as Direções dos 

Agrupamentos de Escolas e consequentemente uma preocupação deste executivo, reforçado pelo 

facto da DGEstE não ter ainda respondido sobre reforço de assistentes operacionais para 

assistência aos alunos com necessidades especiais. O constante acompanhamento de todas as 

medidas tomadas pelos Agrupamentos de Escolas e pelo próprio Município não obviou o 

planeamento e organização daquelas que continuam a ser as competências do município em 

matéria de educação. Ao nível dos procedimentos, informa que foi reforçado o passo importante 

dado no ano letivo passado, com a desmaterialização das candidaturas a apoios sociais e 

educativos com a possibilidade de preenchimento e submissão dos formulários online, na 

Plataforma SIGA e, se no ano letivo passado, foi possível avançar com a possibilidade de, a par 

com as candidaturas em papel, se poder efetuar candidaturas online, este ano foram mais longe, 

possibilitando apenas candidaturas online de forma a incluir todos, sensibilizando e formando as 

secretarias dos Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias para que pudessem dar o apoio 

necessários aos encarregados de educação sem acesso à internet ou com dificuldades na 

formalização online e, felizmente, até à presente data, o processo tem estado a decorrer com a 

normalidade esperada. No que se refere aos passes escolares, vão continuar a ser carregados 

nas escolas do concelho, em continuação do que se iniciou no ano letivo passado, de forma a 

facilitar o processo para os alunos que estudam fora do concelho e irá manter-se o carregamento 

mensal dos passes escolares nos Centros de Recursos para a Juventude e na sede da União de 

Freguesias de Poceirão e Marateca, eliminando-se totalmente as declarações em papel, que 

obrigava a um procedimento mais moroso e pesado. Nos transportes escolares, mantém-se a 

descriminação positiva da distância casa/escola igual ou superior a 2 km, enquanto a legislação 

em vigor define uma distância maior, estimando-se que a rede de transportes escolares comporte 

1.491 alunos, dos quais 1.208 utilizarão transportes públicos e 283 alunos serão transportados 

em viaturas municipais, com uma despesa calculada no valor de 731.690,00 €. Na Ação Social 

Escolar destaca que para os alunos dos agregados familiares integrados no primeiro e segundo 

escalões do abono de família, é aplicado um escalão único, indexado ao valor do escalão A, 

através de descriminação positiva e que beneficiam dos seguintes apoios: Pré-escolar – refeição 

gratuita, para cerca de 380 crianças; 1.º Ciclo do ensino básico – refeição gratuita e apoio 

financeiro para material escolar e visitas de estudo, no valor proposto ao CME de 40,00€/aluno, 

para cerca de 1240 alunos e a oferta dos cadernos de atividades para todos os cerca de 2300 

alunos do 1º ciclo do ensino básico, numa despesa que rondará os 79.000€, com uma despesa 

global na Ação Social Escolar de cerca de 140.000,00€. Para o presente ano letivo, mantém-se a 

atribuição de Bolsas de Estudo, num valor total de 22.500,00€, para apoio ao prosseguimento de 

estudos de 30 alunos/as que ingressem ou frequentem estabelecimentos de Ensino Secundário 

Público, Cursos de Especialização Tecnológica - CET- (formação pós-secundária não superior) e 

Ensino Superior, cujas candidaturas decorrem entre 15 de setembro e 30 de outubro, e que serão 

pagas no início do ano de 2022. No Programa de Alimentação Escolar prevê-se o fornecimento 
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de 2850 refeições diárias, com uma despesa global para o presente ano letivo estimada no valor 

de cerca de 1.450.000,00€. Mantem-se, também a distribuição de fruta à totalidade dos alunos 

do 1º ciclo e às crianças da educação pré-escolar ao abrigo do Regime da Fruta Escola, no qual 

se prevê uma despesa global de cerca de 30.000,00€ comparticipada em cerca de 70% pelo IFAP 

e para os alunos do 1º ciclo a autarquia assume assumindo os custos, na íntegra, para as crianças 

da educação pré-escolar. A Câmara Municipal de Palmela mantem o Programa de Reforço 

Alimentar alargado no ano letivo anterior para crianças do pré-escolar e alunos do 1º ciclo, num 

universo total de 3115 crianças/alunos, cuja medida tem um custo estimado de cerca de 

65.000,00€, portanto, tanto o Programa da Fruta Escolar como do Reforço Alimentar iniciam no 

dia 20 de setembro. Na educação pré-escolar regista-se a manutenção de 35 salas de educação 

pré-escolar, cuja frequência é de cerca de 820 crianças. Na componente de apoio à família, em 

todos os estabelecimentos de ensino e de acordo com as necessidades apresentadas pelas 

respetivas famílias, é assegurada a realização de atividades de animação e apoio à família, 

promovendo o alargamento dos horários e garantido o transporte das crianças do Agrupamento 

de Escolas José Saramago, desde que frequentem o estabelecimento de educação da sua área 

de residência. Refere ainda que, para este ano letivo, a dinamização das AAAF divide-se em 3 

áreas diferentes, Motricidade (2 vezes/semana), Dança e Expressão Dramática (1 vez/semana), 

Música (1 vez/semana), Educação Ambiental e Alimentar (1 vez/quinzenalmente) e dia para 

Brincar Livremente (1 vez/quinzenalmente). Também para o presente ano letivo, o município 

mantém o valor da comparticipação familiar com o valor mínimo de 2,75 € e máximo de 55,00€, 

para o qual estima-se que a despesa global, com a educação pré-escolar, seja de cerca de 

800.000,00€. No âmbito das competências município e para garantir eventuais faltas ou 

substituições do pessoal auxiliar do pré-escolar, está a decorrer um concurso para Assistente 

Operacional (auxiliar pré-escolar) prevendo-se o seu término durante o mês de outubro. Portanto, 

para o funcionamento dos estabelecimentos de educação e ensino pré-escolar e 1º ciclo do ensino 

básico, o valor financeiro que a autarquia atribui aos Agrupamentos de Escola, por aluno, é de 

10€, num total de cerca de 32.000,00€. Em relação às intervenções no Parque escolar, informa 

que estão concluídas na EB Zeca Afonso a requalificação e ampliação do refeitório e cozinha, a 

ampliação do telheiro do pré-escolar, alteração de tubos de queda e colocação divisórias nos 

urinóis, a requalificação dos logradouros do pré-escolar e 1º ciclo com substituição das zonas de 

impacto, pavimento e EJR; na EB José Saramago a reparação das infiltrações em paredes das 

salas, corredores e wc, bem como do tubo de caldeira; na EB Lagoa da Palha a requalificação do 

refeitório; no JI Lagameças a reparação da cobertura metálica de parede lateral no logradouro e 

nas EB Alberto Valente, EB Salgueiro Maia e EB Aires, a substituição de balizas e tabelas de 

basquete. Em fase de execução ou andamento encontra-se a substituição de EJR e colocação de 

sombreamento no logradouro da EB Bairro Alentejano; a substituição de EJR na EB António 

Santos Jorge; a substituição da central telefónica e dos estores da EB Aires; a colocação de 4 

quadros interativos na EB Joaquim José de Carvalho; o aumento de vão e colocação de nova 

porta para sala de caldeira na EB Alberto Valente; a resolução de problemas de infiltrações na EB 
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Salgueiro Maia; a reparação da cobertura do edifício para resolver problemas de infiltrações na 

EB Cajados; a colocação de rampa de acesso no JI Lagameças e a substituição da iluminação 

exterior da EB João Eduardo Xavier. As intervenções já realizadas ou em desenvolvimento 

totalizam um investimento de cerca de 604.000€. Realça, ainda, a intervenção das Juntas de 

Freguesia do concelho em praticamente todas as escolas, com a realização de trabalhos de 

conservação e de limpeza variados. Refere que a realização de obras nas escolas de segundo e 

terceiro ciclo é uma competência da Administração Central, no entanto, face à oportunidade de 

candidatura de cofinanciamento para a substituição das coberturas em fibrocimento dos 

equipamentos escolares, o município assumiu a resolução deste problema nas escolas Básicas 

Hermenegildo Capelo, em Palmela e José Maria dos Santos, em Pinhal Novo, com a realização 

destas intervenções, através de celebração de um Acordo de Colaboração com o Ministério de 

Educação, tendo as intervenções ficado concluídas no ano letivo passado e cujos procedimentos 

ascenderam a 149.999€ e 27.866,34€, respetivamente. Para assinalar o novo ano letivo, o 

município dá continuidade à campanha “Educação com sentido é ir no sentido de todos”, que 

pretende continuar a pensar a educação, com todas e todos, afirmando-a como base de 

transformação social que se considera ser o meio privilegiado de promoção de valores humanistas 

e altruístas. Ainda num modelo adaptado, mas já algumas atividades presenciais, em outubro, a 

Receção à Comunidade Educativa contará com o habitual momento de boas vindas a toda a 

Comunidade Educativa e homenagem aos docentes e não docentes, aposentados no ano letivo 

anterior, com a edição do “Guia de Oferta Educativa 2021/22”, em formato digital, que contempla 

um conjunto de recursos e projetos, flexibilizados e adaptáveis às rotinas, aos espaços e às 

atividades letivas. Por fim, recorda que as candidaturas a apoios municipais no âmbito do 

Regulamento Municipal de Apoio aos Projetos Socioeducativos, para o ano letivo 2021-2022, se 

encontram abertas, para os estabelecimentos de educação e ensino da rede pública e solidária, 

até 15 de outubro de 2021 com um investimento estimado de 12.800€. Refere ainda que o 

investimento total do município, na Educação, incluindo os recursos humanos e equipamentos é 

de 3.902.990€.  

  

. Jornadas Europeias do Património – Museu Municipal de Palmela – O Sr. Vereador 

Luís Miguel Calha refere que o município, ao longo dos anos, associa-se às Jornadas Europeias 

do Património, uma iniciativa, anual, promovida pela Direção Geral do Património Cultural, cuja 

temática, em 2021, é «Património Inclusivo e Diversificado». O acesso de todas as pessoas ao 

património e conhecimento, é uma premissa do Museu Municipal de Palmela, que tem procurado, 

no último ano, tornar-se cada vez mais inclusivo com a utilização regular de Língua Gestual 

portuguesa em materiais digitais e com a realização de atividades direcionadas para públicos com 

necessidades especiais, como a visita inclusiva às grutas de Quinta do Anjo. Portanto, no sábado 

dia 25 de setembro, às 10h00, iniciam-se as comemorações das JEP’s com a realização da 
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atividade «No meu tempo…», no Museu – A Estação, ou seja, trata-se de uma visita orientada 

por um ferroviário, que partilhará histórias sobre o seu trabalho e vida na ferrovia.  

 

Assuntos apresentados pelos/a Srs./a Vereadores/a José Calado, Raul Cristóvão, 

Paulo Ribeiro e Mara Rebelo 

. Obras na Rua Vale do Alecrim – O Sr. Vereador José Calado congratula-se com a resposta 

que foi dada pela autarquia para a Rua Vale do Alecrim, uma questão apresentada na última 

reunião de Câmara para a necessidade de executar obras nessa rua e, de facto, na quinta-feira, 

essas obras iniciaram. 

 

. Pintura de passadeiras – O Sr. Vereador José Calado chama a atenção para a pintura das 

passadeiras, porque a partir de sexta-feira, vão haver mais crianças a circular nas ruas por causa 

do início do ano letivo e essa pintura junto dos equipamentos escolares é importante, porque é 

uma maneira de garantir alguma segurança às crianças que têm de atravessar esses 

arruamentos. 

 

. Agradecimento pelos últimos 4 anos de mandato – O Sr. Vereador José Calado refere 

que ao longo destes 4 anos, apesar das diferenças políticas, teve sempre uma relação ótima com 

todos os/as Srs./as Vereadores/as, nunca esteve na política e, de facto, todos/as aqui o 

ensinaram um pouco como é estar neste mundo da política e, por isso, quer deixar aqui uma 

palavra de amizade e, se voltarem a encontrar-se ou não no próximo mandato, não queria deixar 

de agradecer, porque aprendeu muito nestes últimos 4 anos. 

 

. Saudação à comunidade educativa – O Sr. Vereador Raul Cristóvão saúda a comunidade 

educativa e todos os agentes educativos que, durante esta semana e, sobretudo a partir da 

próxima segunda-feira já com atividades letivas em permanência, mostraram uma grande 

capacidade de resiliência, adaptação e de entrega à escola pública, um facto adquirido pela 

democracia e que, durante estes 2 anos, voltaram à escola com vontade que seja presencial e 

que seja possível que todos possam recuperar e olhar para o futuro de uma forma mais positiva. 

Refere que neste concelho, estão os melhores e que conseguem excelentes resultados, sejam 

docentes, administrativos, auxiliares de ação educativa, alunos e famílias, todos eles pertencem 

à comunidade educativa que é de excelência, portanto, a todos eles agradece pela resiliência 

demonstrada, pela entrega e, sobretudo deseja que o próximo ano letivo decorra com a 

normalidade que todos desejam. 
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. Saudação à Comissão da Festa das Vindimas 21 – O Sr. Vereador Raul Cristóvão saúda 

a equipada comissão da Festa das Vindimas 21 que, já no ano anterior, tinha demonstrado uma 

capacidade de se adaptar às novas realidades e, este ano, com a possibilidade de tornar os 

espaços e espetáculos um pouco mais abertos, apesar de ainda muito limitado para representar 

aquilo que são as Festas das Vindimas no concelho, conseguiram, mais uma vez, comemorar esta 

data com empenho, portanto, agradece a toda a equipa e saúda também os produtores de vinho 

e os agricultores deste concelho que muito tem demonstrado a sua competência e excelentes 

produtos e que todos juntos têm afirmado os valores de cultura e associativismo da vila de 

Palmela. 

 

. Última reunião de Câmara deste mandato – O Sr. Vereador Raul Cristóvão refere que, 

tratando-se da ultima reunião deste mandato e, apesar de não ser a primeira e certamente não 

será a ultima experiencia autárquica enquanto vereador, refere que também aprendeu e espera 

ter ajudado a construir com os Vereadores do PS, uma posição séria, democrática, aberta, 

dialogante e diferenciadora, portanto, quando assim é, acha que a democracia fica a ganhar e a 

comunidade também. Refere que mesmo com as diferenças que têm e que devem manter, 

porque é isso que define a democracia, foi possível dialogar, umas vezes com maior exaltação, 

mas é isso que faz a democracia e a capacidade de conseguirem trabalhar para o bem do 

concelho, portanto, considera que a amizade que nos une é mais importante que aquilo que os 

divide e, certamente que estão todos prontos para trabalhar no futuro. Relativamente ao Sr. 

Vereador Adilo Costa, que não se recandidata para o executivo municipal, por isso aproveita para 

deixar aqui um abraço de amizade e respeito, porque também é um homem bom, quer no 

passado, no futuro, sempre foi um homem solidário e bom e, apesar das diferenças, o que mais 

os une é a capacidade de estar ao lado dos mais fracos, portanto, deixa aqui um agradecimento 

ao Sr. Vereador Adilo Costa, por ter trabalhado e convivido, neste espaço, nos últimos anos. 

 

. Agradecimento a todos/as que ajudaram no combate à COVID-19 e vacinação para 

a gripe sazonal – O Sr. Vereador Paulo Ribeiro relativamente à questão da saúde, saúda o 

trabalho de toda a equipa, desde os trabalhadores da autarquia, os profissionais de saúde, os 

próprios utentes e munícipes de Palmela que aderiram massivamente a vacinação, demonstrando 

a sua responsabilidade e confiança na ciência, sobretudo numa altura em que muitos utilizam a 

desconfiança para proveito próprio e não em prol das pessoas, por isso, considera que é muito 

importante realçar o civismo e a força com que todos aderiram, sobretudo no concelho de 

Palmela. Portanto, reitera a saudação a todos os contribuíram para este sucesso. No entanto, em 

relação ao centro de vacinação, espera que não volte a abrir, porque seria um sinal de que a 

situação teria normalizado e que a vacinação poderia ser assegurada nos centros de saúde, mas 

chama a atenção, porque brevemente, vão ter a questão da vacinação da gripe, uma questão 
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que também é importante, aliás, com a pandemia do COVID-19, as pessoas ficaram mais atentas 

para a importância desta vacinação, mas alerta a autarquia para se equacionar uma forma de 

chegar e ajudar para a vacinação da gripe sazonal, sobretudo, as pessoas mais idosas e que 

estão mais distantes dos centros de saúde. 

 

. Saudação à comunidade educativa – O Sr. Vereador Paulo Ribeiro saúda toda a 

comunidade educativa, incluindo professores, auxiliares, administrativos, alunos e pais, mas 

alerta para a importância de um ano letivo que ainda não vai ser totalmente dentro da 

normalidade que era esperada, no entanto, espera que corra bem, com toda a tranquilidade e 

que seja, essencialmente, cada vez mais presencial, porque o contacto humano faz falta, 

sobretudo aos alunos mais carenciados. Depois, em relação à informação do Sr. Vereador Adilo 

Costa sobre esta matéria, pergunta se é possível saber como está a questão relacionada com o 

pessoal auxiliar educativo nas escolas do concelho, ou seja, se as escolas já estão todas em 

condições de funcionar. 

 

. Pintura de passadeiras – O Sr. Vereador Paulo Ribeiro reitera a questão colocada pelo 

Sr. Vereador José Calado sobre o ponto de situação da pintura das passadeiras e também 

questiona sobre a limpeza exterior das escolas, porque o problema da limpeza no concelho é 

gravíssimo, mas chama particular atenção para os espaços exteriores das escolas, sobretudo 

nesta altura do ano. 

 

. Saudação à Comissão da Festa das Vindimas 21 – O Sr. Vereador Paulo Ribeiro saúda 

igualmente a Comissão da Festa das Vindimas 21 que, mais uma vez se aproximaram daquilo 

que estavam habituados nesta festa e espera que as próximas já decorram em total normalidade. 

 

. Última reunião de Câmara deste mandato – O Sr. Vereador Paulo Ribeiro refere que 

esta é a última reunião de Câmara, na qual uns voltarão, outros não, tudo dependerá da vontade 

dos eleitores, mas considera que apesar das divergências que têm, é importante honrar todos os 

que aqui estiveram de uma forma séria e coerente, respeitando o mandato que lhes foi conferido 

pelos cidadãos, porque isso é importante para fazer democracia e poderem ser merecedores da 

honra que lhes conferiram ao ser eleitos para representar os seus semelhantes. Aproveita 

também para se despedir com uma saudação especial a um amigo que reencontrou neste espaço, 

porque já tinham sido num concelho vizinho, na Assembleia Municipal na qual estavam mais de 

acordo, porque ambos eram oposição à mesma força política, mas ainda assim não queria deixar 

de dar um abraço ao Sr. Vereador Adilo Costa, que vai deixar de ser vereador e, 

independentemente do que venha a acontecer, porque é candidato a outras funções, refere que 
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para além de ser um amigo, um homem com o qual discorda muitas vezes, porque têm visões 

diametralmente opostas da sociedade, mas realça que tem sido um edil que faz política com 

muita seriedade e muita paixão, algo muito importante para quem está num cargo político e, 

portanto, deseja as maiores felicidades pessoais porque é uma pessoa merecedora e não quer 

deixar de reconhecer publicamente o orgulho que teve em partilhar este espaço politico com o 

Adilo Costa. 

 

. Agradecimento a todos/as que ajudaram no combate à COVID-19 – A Sra. Vereadora 

Mara Rebelo em relação à questão do centro de Vacinação referida pelo Sr. Presidente, refere 

que vivem todos num período completamente atípico, que ninguém estava à espera e que 

ninguém contava, nem havia qualquer planeamento para enfrentar tal situação, mas, de facto, 

considera que é importante realçar o profissionalismo de todos aqueles que estiveram envolvidos 

na Task Force e no Centro de Vacinação do concelho, porque foram excecionais, incansáveis e 

por isso, quer deixar uma palavra de apreço por todo o trabalho que foi muito complicado, mas 

que teve bons frutos. 

 

. Início do ano letivo – A Sra. Vereadora Mara Rebelo em relação ao início do ano letivo, 

aproveita para dar as boas vindas a todos os professores, auxiliares, alunos, famílias, enfim, a 

toda a comunidade escola, sobretudo, num ano que ainda não é a 100%, mas espera que entre 

com a maior normalidade possível, no entanto, considera que estão no bom caminho. 

 

. Pintura das passadeiras – A Sra. Vereadora Mara Rebelo considera que a autarquia deve 

dar o exemplo, porque é importante para a segurança das pessoas e trata-se de uma questão 

que já foi aqui abordada inúmeras vezes. 

 

. Vacinação para a gripe sazonal – A Sra. Vereadora Mara Rebelo refere que tem sido 

referido pelos diversos órgãos de comunicações e entidades que a COVID-19 está ficar menos 

disseminada, mas a gripe sazonal é também uma batalha e, tal como o Sr. Vereador Paulo Ribeiro 

referiu, também espera que se criem soluções para esta vacinação, sobretudo para as populações 

que residem em territórios mais distantes, com difícil acesso aos centros de saúde e, por isso, 

pergunta se a Unidade Móvel de Saúde pode vir a dar esse apoio, uma vez que considera que 

seria uma das respostas para apoiar essas populações. 

 

. Última reunião de Câmara deste mandato – A Sra. Vereadora Mara Rebelo refere que 

também este foi o seu primeiro mandato, considera que foi uma nova experiência enriquecedora 
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a todos os níveis, aprendeu muito com todos, cada um defendendo o seu ponto de vista, a sua 

ideologia e espera também ter contribuído positivamente. Em relação ao Sr. Vereador Adilo Costa, 

também quer deixar uma palavra de coração, porque é com quem tem tido mais debates diretos 

e, de facto, considera-o uma pessoa de quem gosta muito, é uma pessoa boa, como foi já aqui 

referido várias vezes e agradece todos os momentos que aqui passaram. 

 

. Último mandato enquanto Vereador da Câmara Municipal de Palmela – O Sr. 

Vereador Adilo Costa agradece as palavras de todos e refere que foi um percurso, uma parte 

do ciclo da vida e, recorda que em 1990 veio para Palmela atras da sua mulher e foi uma excelente 

opção que tomou. Esteve na Assembleia Municipal até 2002 e, a partir desse ano, por razões 

menos felizes, teve de assumir o papel de Vereador do executivo municipal, no qual aprendeu 

muito, porque é muito diferente estar na assembleia Municipal do que estar neste papel de 

Vereador com pelouros no executivo municipal, aliás, é aí que podem efetivamente trabalhar e 

pode aperceber-se que nem sempre as situações eram como se esperavam ser, mas foi também 

uma possibilidade de poder fazer algo e, é o fim de um ciclo na Câmara Municipal de Palmela, 

mas haverá mais ciclos. Refere ainda que nestes anos de convívio com todos, neste e em outros 

mandatos anteriores, realça a elevação sentida nas reuniões de Câmara e, por isso, está grato a 

todos e leva-os a todos no coração e talvez um dia escreva algo sobre esta experiência. 

O Sr. Presidente refere ao Sr. Vereador Adilo Costa que vão estar sempre juntos por aí a 

trabalhar neste território, seja em que missão for e que o considera um amigo. 

 

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, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS  

Pelo Sr. Presidente é apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – 8.ª Alteração Permutativa ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2021-

2025. 

PROPOSTA N.º DAFRH 01_20-21: 

«A 8.ª Alteração Permutativa ao Orçamento 2021 e Grandes Opções do Plano 2021-2025 tem os 

seguintes objetivos: 
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- proceder ao reforço de ações modo a possibilitar a adjudicação de procedimentos 

concursais urgentes e a celebração de contratos programa com entidades associativas 

do concelho; 

- reforço de dotações com insuficiência de verbas em resultado dos consumos verificados 

até ao momento. 

Assim, os principais reforços efetuados são os seguintes: 

 Reforço da dotação da ação «Reparações Diversas (Frota Municipal)», de modo a permitir 

o lançamento de procedimentos concursais; 

 Reforço, em anos seguintes, da dotação da ação «Sistemas de Informação – 

Comunicações», de modo a permitir o lançamento de procedimento concursal; 

 Reforço da dotação da ação «Aquisição de Bens e Serviços COVID-19», insuficiente face 

aos consumos verificados até ao momento; 

 Reforço da dotação da ação «Serviços Prestados pela Empresa Multimunicipal - Simarsul», 

insuficiente face ao consumo verificado até ao momento; 

 Reforço da dotação da ação «Regularização da Ribeira da Salgueirinha», de modo a 

permitir a execução de trabalhos complementares; 

 Reforço da dotação da ação «Captações e Estações de Tratamento, Reservatórios», de 

modo a permitir o lançamento de procedimento concursal; 

 Reforço da dotação da ação «Remoção Integrada de Resíduos Sólidos», de modo a 

permitir o lançamento de procedimentos concursais; 

 Reforço da dotação da ação «Deposição Final de RSU na ETRS - Amarsul», insuficiente 

face ao consumo verificado até ao momento; 

 Reforço da dotação da ação «Apoio ao Associativismo (desportivo) - Investimentos», de 

modo a permitir a celebração de novos contratos programa; 

 Reforço da dotação da ação «Iluminação Pública - Consumo», insuficiente face ao 

consumo verificado até ao momento, em parte devido à reprogramação do Contrato de 

Gestão de Eficiência Energética (ESE). 

Para além dos reforços enunciados efetuaram-se anulações nas GOP no valor global de 

879.709,00 € (oitocentos e setenta e nove mil, setecentos e nove euros), decorrentes, no 

essencial, de alterações de programação das atividades. 

No capítulo da receita efetuou-se uma anulação no valor de 33.348,00 (trinta e três mil, trezentos 

e quarenta e oito euros) na rubrica de «Transferências de capital», em resultado da anulação na 

despesa, do valor da ação “Candidatura Recolha de Biorresíduos – Aquisição de Contentores”. 

O total do Orçamento após a 8.ª Alteração Permutativa é de 68.617.816,57 € (sessenta e oito 

milhões, seiscentos e dezassete mil, oitocentos e dezasseis euros e cinquenta e sete cêntimos) 

que representa um decréscimo de 0,05% relativamente ao Orçamento atual. 
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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 8.ª Alteração Permutativa ao Orçamento e 

Grandes Opções do Plano 2021-2025.» 

Sobre a proposta de 8.ª Alteração Permutativa ao Orçamento e Grandes Opções do 

Plano 2021-2025, numerada DAFRH 01_20-21, intervém: 

O Sr. Presidente refere que a 8.ª Alteração Permutativa ao Orçamento e Grandes Opções do 

Plano 2021-2025 tem como objetivo proceder a diversos reforços em ações de modo a possibilitar 

a adjudicação de procedimentos concursais urgentes e reforços de dotações com insuficiência de 

verbas em resultado dos consumos verificados até ao momento, nomeadamente o reforço da 

dotação da ação «Reparações Diversas (Frota Municipal)»; reforço da dotação da ação «Sistemas 

de Informação – Comunicações», de modo a permitir o lançamento de procedimento concursal 

que é plurianual; reforço da dotação da ação «Aquisição de Bens e Serviços COVID-19» para 

fazer face aos encargos com o Centro de Vacinação; o reforço da dotação da ação «Serviços 

Prestados pela Empresa Multimunicipal - Simarsul», que se revela insuficiente para poder pagar 

toda a faturação do ano, aliás, acontece a mesma situação com o reforço da dotação da ação 

«Deposição Final de RSU na ETRS - Amarsul», que se revelou também insuficiente face ao 

consumo verificado até ao momento, que tem aumentado muito substancialmente, o volume de 

resíduos recolhidos e, recorda que houve também um aumento muito doloroso da taxa de gestão 

de resíduos, portanto, isto faz com que a previsão que tinham para os custos com este serviço, 

estejam a aumentar significativamente. Destaca ainda o reforço da dotação da ação 

«Regularização da Ribeira da Salgueirinha» de modo a permitir a execução de trabalhos 

complementares e, para permitir o lançamento de procedimentos concursais destaca o reforço 

da dotação da ação «Captações e Estações de Tratamento, Reservatórios», de modo a permitir 

o lançamento de procedimento concursal e da dotação da ação «Remoção Integrada de Resíduos 

Sólidos», uma vez que está previsto, em breve, alargar a recolha porta a porta a mais dois bairros 

e por isso, também é preciso acautelar a necessidade de outras prestações de serviços e poder 

ficar com viaturas da reserva. Salienta o reforço dotação da ação «Apoio ao Associativismo 

(desportivo) - Investimentos», de modo a permitir a celebração de novos contratos programa, 

uma vez que, felizmente houve provação de candidaturas de alguns clubes ao investimento e 

como o município como fazia parte dessas candidaturas, comprometendo-se com uma parte 

significativa de investimento, é necessário, ainda neste mandato, dotar o orçamento para esta 

previsão. Por fim, o reforço da dotação da ação «Iluminação Pública - Consumo», insuficiente 

face ao consumo verificado até ao momento, em parte devido à reprogramação do Contrato de 

Gestão de Eficiência Energética (ESE) que ainda aguarda o Visto do Tribunal de Contas e, por 

essa razão é preciso fazer este ajustamento. Refere que, para além dos reforços, foram efetuadas 

anulações nas GOP no valor global de 879.709,00€ decorrentes, no essencial, de alterações de 

programação das atividades, aliás, no capítulo da receita efetuou-se uma anulação no valor de 
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33.348,00€ na rubrica de «Transferências de capital», porque foi feita uma anulação na despesa, 

do valor da ação “Candidatura Recolha de Biorresíduos – Aquisição de Contentores”, ou seja, 

para já não vão ser necessários os contentores porque as candidaturas ainda estão a decorrer e 

o sistema só irá entrar em funcionamento mais tarde e aproveita para informar que a autarquia 

já tem quatro viaturas, uma para adjudicação e três em concurso. O total do Orçamento após a 

8.ª Alteração Permutativa é de 68.617.816,57€ que representa um decréscimo de 0,05% 

relativamente ao Orçamento atual. 

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

do Sr. Vereador Paulo Ribeiro. Aprovado em minuta. 

 

GABINETE DE PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA 

Pelo Sr. Presidente são apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 2 – Acerto ao Acordo de Execução de limpeza das vias e espaços públicos, 

sarjetas e sumidouros celebrado com a Junta de Freguesia de Quinta do Anjo – 

Pagamento do suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade – 2º 

semestre de 2021. 

PROPOSTA N.º GPC 01_20-21: 

«A 17 de março de 2021 a Câmara Municipal de Palmela aprovou a atribuição do suplemento 

remuneratório de penosidade e insalubridade (SRPI) a trabalhadores/as integrados/as na carreira 

geral de assistente operacional que exerçam funções nas áreas de recolha e tratamento de 

resíduos, higiene urbana e saneamento entre outras, conforme o art.º 24.º, n.º 1, da LOE/2021, 

com caráter retroativo a janeiro de 2021. 

Decorrente desta aprovação, a Câmara Municipal considerou justo abranger igualmente pelo SRPI 

os/as trabalhadores/as que se encontram a exercer funções delegadas na Junta de Freguesia de 

Quinta do Anjo, cujos encargos financeiros são assumidos pelo Município, através das Unidades 

Funcionais de Trabalho (UFT). 

Assim, a 19 de maio de 2021, foi aprovado pelos órgãos autárquicos (Câmara Municipal e Junta 

de Freguesia), a título de acerto ao Acordo de Execução de “Limpeza de vias, espaços públicos e 

sumidouros”, a comparticipação financeira no valor de 4.455€, correspondente à implementação 

do SRPI, no 1.º semestre de 2021, às 6 UFT existentes na Junta de Freguesia de Quinta do Anjo. 

Considerando que o pagamento do 1º semestre resultou de uma estimativa efetuada pelos 

serviços municipais e que o SRPI é um suplemento pago por cada dia efetivo de trabalho, 

entendeu o Município solicitar à Junta de Freguesia de Quinta do Anjo informação atualizada 

sobre o número de dias efetivamente já trabalhados e a perspetiva de dias a cumprir até 31 de 

dezembro do corrente ano, pelas 6 UFT. 
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De acordo com a resposta da Junta de Freguesia, o total de dias de trabalho em 2021 a abranger 

pelo SRPI é de 1445. Logo, considerando o valor de 4,99€ estipulado para cada dia, acrescido 

dos descontos legais (23,75%), tal resulta no valor total de 8.923,06€. Considerando que a Junta 

de Freguesia já recebeu 4.455,00 € referente ao primeiro semestre, tem agora a receber o valor 

de 4.468,06 €. 

Assim, de acordo com o nº 2, do artigo 8º, do Acordo de Execução “Limpeza de vias e espaços 

públicos, sarjetas e sumidouros” atualmente em vigor, propõe-se a atribuição à Junta de 

Freguesia de Quinta do Anjo, a título de acerto, o valor de 4.468,06 € (quatro mil, quatrocentos 

e sessenta e oito euros e seis cêntimos) para aplicação do suplemento remuneratório de 

penosidade e insalubridade, no segundo semestre de 2021, referente às seis unidades funcionais 

de trabalho previstas no referido Acordo de Execução.» 

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

em minuta. 

 

PONTO 3 – Acerto ao Acordo de Execução de limpeza das vias e espaços públicos, 

sarjetas e sumidouros celebrado com a União das Freguesias de Poceirão e Marateca 

– Pagamento do suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade – 2º 

semestre de 2021. 

PROPOSTA N.º GPC 02_20-21: 

«A 17 de março de 2021 a Câmara Municipal de Palmela aprovou a atribuição do suplemento 

remuneratório de penosidade e insalubridade (SRPI) a trabalhadores/as integrados/as na carreira 

geral de assistente operacional que exerçam funções nas áreas de recolha e tratamento de 

resíduos, higiene urbana e saneamento entre outras, conforme o art.º 24.º,n.º 1, da LOE/2021, 

com caráter retroativo a janeiro de 2021. 

Decorrente desta aprovação, a Câmara Municipal considerou justo abranger igualmente pelo SRPI 

os/as trabalhadores/as que se encontram a exercer funções delegadas na União das Freguesias 

de Poceirão e Marateca, cujos encargos financeiros são assumidos pelo Município, através das 

Unidades Funcionais de Trabalho (UFT). 

Assim, a 19 de maio de 2021, foi aprovado pelos órgãos autárquicos (Câmara Municipal e Junta 

de Freguesia), a título de acerto ao Acordo de Execução de “Limpeza de vias, espaços públicos e 

sumidouros”, a comparticipação financeira no valor de 4.455,00 €, correspondente à 

implementação do SRPI, no 1.º semestre de 2021, às 6 UFT existentes na União das Freguesias 

de Poceirão e Marateca. 

Considerando que o pagamento do 1.º semestre resultou de uma estimativa efetuada pelos 

serviços municipais e que o SRPI é um suplemento pago por cada dia efetivo de trabalho, 

entendeu o Município solicitar à União das Freguesias de Poceirão e Marateca informação 
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atualizada sobre o número de dias efetivamente já trabalhados e a perspetiva de dias a cumprir 

até 31 de dezembro do corrente ano, pelas 6 UFT. 

De acordo com a resposta da União das Freguesias, o total de dias de trabalho em 2021 a 

abranger pelo SRPI é de 1456. Logo, considerando o valor de 4,99€ estipulado para cada dia, 

acrescido dos descontos legais (23,75%), tal resulta no valor total de 8.990,99€. Considerando 

que a União das Freguesias já recebeu 4.455,00 € referente ao primeiro semestre, tem agora a 

receber o valor de 4.535,99 €. 

Assim, de acordo com o n.º 2, do artigo 8.º, do Acordo de Execução “Limpeza de vias e espaços 

públicos, sarjetas e sumidouros” atualmente em vigor, propõe-se a atribuição à União das 

Freguesias de Poceirão e Marateca, a título de acerto, o valor de 4.535,99 € (quatro mil, 

quinhentos e trinta e cinco euros e noventa e nove cêntimos) para aplicação do suplemento 

remuneratório de penosidade e insalubridade, no segundo semestre de 2021, referente às seis 

unidades funcionais de trabalho previstas no referido Acordo de Execução.» 

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

em minuta. 

 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS 

DIVISÃO DE FINANÇAS E APROVISIONAMENTO  

Pelo Sr. Vereador Luís Miguel Calha é apresentada a seguinte propostas: 

PONTO 4 – Fornecimento de refeições escolares nos estabelecimentos de educação e 

ensino da rede pública do concelho de Palmela, janeiro a julho de 2022 – Abertura de 

procedimento. 

PROPOSTA N.º DAFRH_DFA 01_20-21: 

«No âmbito da Ação Social Escolar, de acordo com o Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de 

dezembro, é da responsabilidade das autarquias a criação, manutenção e gestão dos refeitórios 

escolares. 

O município de Palmela, no exercício das suas atribuições e competências, garante a todos os 

alunos do 1.º ciclo e crianças da educação pré-escolar, da rede pública, o acesso a refeições 

através da concretização do Programa de Alimentação Escolar. 

Encontrando-se assegurado o fornecimento de refeições até ao final do presente ano civil, torna-

se necessário proceder à abertura de um novo procedimento de despesa, a realizar através de 

concurso público para o período de janeiro a julho de 2022, que garanta o fornecimento de 

refeições nos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública do concelho de Palmela 

estimando-se, para esse período, um total de 312.507 refeições. 
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Nos termos da alínea f) do n.º 1, do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e da alínea a) do n.º 1, do artigo 20.º, do 

Código dos Contratos Públicos, propõe-se: 

1. A autorização de abertura de procedimento do concurso público para o “Fornecimento 

de refeições escolares nos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública do 

concelho de Palmela, janeiro a julho de 2022”; 

2. A aprovação do programa de concurso e respetivo caderno de encargos, documentos 

que se anexam e fazem parte integrante da presente proposta; 

3. A nomeação como júri do procedimento: 

a. Anabela dos Santos Henriques e Sousa (presidente) 

b. Maria Jacinta Merca Pereira (vogal efetivo) 

c. Maria da Graça Gonçalves Nunes Moura (vogal efetivo) 

d. Maria José Água de Jesus Freitas Flores (vogal suplente) 

e. Noémia Cristina Rodrigues Mata Dupont Sousa (vogal suplente)  

4. Que sejam nomeadas gestoras do contrato: Idalina Manuela Tavares Polido e Tânia Sofia 

Marques Correia; 

O encargo financeiro estimado para o período é de 890.644,95 EUR (oitocentos e noventa mil 

seiscentos e quarenta e quatro euros e noventa e cinco cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal 

de 13%, no montante de 115.783,84 EUR (cento e quinze mil, setecentos e oitenta e três euros 

e oitenta e quatro cêntimos), perfazendo o valor total de 1.006.428,79 EUR (um milhão e seis mil 

euros, quatrocentos e vinte e oito euros e setenta e nove cêntimos).» 

Sobre a proposta de Fornecimento de refeições escolares nos estabelecimentos de 

educação e ensino da rede pública do concelho de Palmela, janeiro a julho de 2022 – 

Abertura de procedimento, numerada DAFRH_DFA 01_20-21, intervém: 

O Sr. Vereador Adilo Costa esclarece que foi feito um contrato a um ano e não a três anos 

porque estão a atravessar um momento singular no fornecimento de refeições, desde a questão 

da pandemia e do aumento dos combustíveis, mas, sobretudo, um momento em que algumas 

das empresas que estão a concorrer, estão a duplicar os preços da alimentação escolar, um fator 

que está a causar uma enorme pressão e desadequada, até porque estão a sair da fase do 

confinamento, algumas situações estão a voltar à normalidade e, de facto, considerou-se que até 

ao final do ano letivo 2021/2022, para poder refletir sobre a forma de como o mercado se irá 

comportar. Refere que foi uma situação que aconteceu também nos concelhos da Moita, Seixal 

e Barreiro e por isso, considera que é importante haver um período de reflexão e também por 

causa da descentralização de competências e, concorde-se ou não, é uma realidade que se 

avizinha, portanto, acredita que é uma questão de bom senso que seja no final do período do 
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ano letivo 2021/2022 para poder avaliar o impacto, porque depois, já não vai ser apenas para o 

pré-escolar e 1º ciclo, mas sim para todos os ciclos, incluindo o secundário, portanto, este período 

de reflexão permitirá observar como o mercado se irá comportar-se e entendeu-se que a 

duplicação de preços, sobretudo, nesta altura, era excessivo para contratualizar a três anos. 

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

em minuta. 

 

DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 

GABINETE DA JUVENTUDE  

Pelo Sr. Vereador Luís Miguel Calha é apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 5 – Regulamento de Voluntariado do Município de Palmela. 

PROPOSTA N.º DCDJ_GJv 01_20-21: 

«Na sequência de aprovação em reunião pública realizada a 21 de abril de 2021, o Projeto de 

Regulamento de Voluntariado do Município de Palmela foi submetido a consulta pública, que 

decorreu entre 11 de maio e 24 de junho de 2021. 

Durante o período de consulta pública foram rececionadas sugestões de melhorias relacionadas 

com a redação do artigo 1.º e o Tratamento de Dados Pessoais. Face a estes pedidos os serviços 

e órgãos municipais propuseram uma nova redação do artigo 1.º e a inclusão de um novo artigo 

acerca do Tratamento de Dados Pessoais. 

Assim, ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º da Constituição da 

República Portuguesa, desencadeado através do Edital n.º 120/DAFRH-DAAG/2021 de 11 de 

maio, em cumprimento do disposto no artigo 101.º do novo Código do Procedimento 

Administrativo (CPA) publicado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e nos termos da 

deliberação tomada em reunião de Câmara de 21 de abril de 2021, propõe-se: 

1. A aprovação pela Câmara Municipal de Palmela do projeto de Regulamento de 

Voluntariado do Município de Palmela, incorporando os contributos internos dos serviços 

e órgãos municipais, com a nova redação do artigo 1.º e a inclusão de um novo artigo 

acerca do Tratamento de Dados Pessoais, conforme anexo à presente proposta; 

2. Considerando que estas alterações não desvirtuam o projeto submetido a consulta 

pública, propõe-se que a nova versão do projeto de regulamento seja dispensada de 

consulta pública e de imediato submetida à apreciação e votação pela Assembleia 

Municipal de acordo com o estabelecido na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e na alínea 

k), n.º 1, artigo 33.º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.» 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade. Aprovado 

em minuta. 

 

DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 

DIVISÃO DE CULTURA E DESPORTO 

Pelo Sr. Vereador Luís Miguel Calha é apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 6 – Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de 

Palmela e o Quintajense Futebol Clube no âmbito da realização de obras de 

construção de uma pista de atletismo. 

PROPOSTA N.º DCDJ_DCD 01_20-21: 

«Considerando que: 

1. de acordo com o enunciado no n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, 

cabe ao Estado e às Autarquias Locais articularem e compatibilizarem as respetivas 

intervenções, direta ou indiretamente, no desenvolvimento da atividade física e no 

desporto, num quadro descentralizado de atribuições e competências; 

2. a intervenção municipal tem como um dos eixos estratégicos o desenvolvimento 

sociocultural, com investimento na educação, na cultura, no desporto, na juventude e na 

intervenção social; 

3. a autarquia define como uma das suas ações prioritárias no seu plano de mandato a 

promoção da manutenção e requalificação de equipamentos desportivos não municipais; 

4. o Quintajense Futebol Clube apresenta um conjunto alargado de atividades/modalidades 

desportivas, tendo inclusivamente vários projetos inovadores no concelho, seja ao nível 

das modalidades dinamizadas, do género ou das parcerias encontradas para potenciar 

as suas infraestruturas desportivas, colocando-se ao dispor dos jovens do concelho e da 

freguesia de Quinta do Anjo;  

5. a requalificação do Centro de Lançamentos do Quintajense Futebol Clube é uma mais 

valia para Freguesia e para o Concelho; 

6. o clube apresentou um pedido de apoio municipal para realização de obras de construção 

de uma pista de atletismo no seu Centro de Lançamentos; 

7. foi aprovada a candidatura do Quintajense Futebol Clube ao Programa PRID – Programa 

de Reabilitação de Instalações Desportivas – 2021+, da responsabilidade do Instituto 

Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) para a construção da pista de atletismo. 

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal de Palmela delibere, ao abrigo do disposto 

na alínea f), do n.º 2, do artigo 23.º, e da alínea o), do n.º 1, do artigo 33.º, do Regime Jurídico 
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das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação do 

Contrato-Programa a estabelecer entre a Câmara Municipal de Palmela e o Quintajense Futebol 

Clube, cuja minuta se anexa e faz parte integrante da presente proposta, no qual o Município de 

Palmela atribui uma comparticipação financeira de € 36.107,00 (trinta e seis mil cento e sete 

euros), correspondente a 40% do investimento total.» 

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

em minuta. 

 

. Aprovação da ata em minuta – O Sr. Presidente propõe que que a ata da presente reunião 

de câmara seja aprovada em minuta, o que mereceu a concordância de todos/as. 

 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Cerca das dezasseis horas e quarenta e oito minutos, o Sr. Presidente declara encerrada a 

reunião, da qual se lavrou a presente ata, que eu, Paulo Eduardo Matias Gomes Pacheco, Diretor 

do Departamento de Administração, Finanças e Recursos Humanos, redigi e também assino. 

 

O Presidente 

 

Álvaro Manuel Balseiro Amaro 

 

O Diretor do Departamento 

 

Paulo Eduardo Matias Gomes Pacheco 


