
 

 

 

 

 

ATA N.º 05/2012: 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2012: 

No dia sete de março de dois mil e doze, pelas quinze horas e trinta minutos, na Sala Polivalente da 

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

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, presidente, encontrando-se presentes os Vereadores Álvaro 

Manuel Balseiro Amaro, Adília Maria Prates Candeias, José Carlos Matias de Sousa, Adilo Oliveira 

Costa, Maria da Natividade Charneca Coelho e Luís Miguel Reisinho de Oliveira Calha. 

 

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

PONTO 1 – Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos Alunos do 1º Ciclo do 

Ensino Básico – Ano Letivo 2011/2012 – Adenda ao Contrato Programa 

PONTO 2 – Programa de Alimentação Escolar – Atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de 

Escolas José Maria dos Santos e Agrupamento de Escolas Marateca/Poceirão – Acertos do 1º período 

e previsão 2º e 3º períodos do ano letivo 2011/2012 

PONTO 3 – Atividades de animação socioeducativa (educação pré-escolar) promovidas por 

Associações de Pais e Encarregados de Educação – 1º e 2º períodos do ano letivo 2011/2012 – 

atribuição de apoio financeiro 

PONTO 4 – Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Palmela e a Associação de 

Ginástica do Distrito de Setúbal 

PONTO 5 – Eliminação de Documentação de Arquivo da Câmara Municipal de Palmela 

PONTO 6 – Contração de empréstimo bancário de curto prazo, no valor de 2.000.000 € - aprovação 

das cláusulas contratuais 

PONTO 7 – Apoio financeiro à Associação Regional de Criadores de Ovinos Leiteiros da Serra da 

Arrábida – ARCOLSA para apoio à realização do XVIII Festival do Queijo, Pão e Vinho 
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

• Reunião de Câmara descentralizada – A Sr.ª Presidente saúda os presentes e informa que a 

próxima reunião de câmara realizar-se-á a 21 de março, no espaço cultural multiusos de Águas de 

Moura, pelas 21H00, no âmbito da semana dedicada à freguesia de Marateca. 

 

• Reorganização Administrativa Territorial Autárquica – A Sr.ª Presidente menciona que 

foram realizadas várias reuniões sobre este tema, nas freguesias do Concelho, de modo a esclarecer 

e a auscultar as populações. Anuncia que no próximo dia 15, pelas14H00, irá realizar-se um último 

debate, sobre esta matéria, com a presença de vários palestrantes, nomeadamente, Associação 

Nacional de Municípios, Associação Nacional de Freguesias, STAL, Junta Metropolitana de Lisboa, 

Associação de Municípios da Região de Setúbal e um investigador que já tem participado em estudos 

no concelho, onde serão debatidas questões sobre a lei da reorganização administrativa territorial 

autárquica. Esta lei prevê a redução de freguesias no país e no concelho de Palmela, pelo que 

considera que deverá ser suspensa, na medida em que não contribui e não corresponde às 

necessidades do país. Informa ainda que no dia 16 de março, pelas 17H00, a população das várias 

freguesias do concelho, mobilizar-se-á para uma concentração junto aos Paços do Concelho que tem 

como objetivo a defesa daquilo que é a organização administrativa no plano local. 

 

• Tema abordado na comunicação social “Opção Gestionária” – A Sr.ª Presidente refere 

que este tema, por ter contornos de domínio público, tem sido debatido na comunicação social e 

nem sempre nos termos mais exatos. Transmite que este tema deverá ser abordado com uma 

grande seriedade, tranquilidade e sentido de responsabilidade, principalmente para com os 

trabalhadores, que merecem o maior respeito. Clarifica, que houve uma inspeção específica à opção 

gestionária, desenvolvida pela IGAL, no ano de 2010, inspeção essa que levantou algumas questões, 

que foram tratadas em diferentes relatórios. Posteriormente, em 2011, a Câmara Municipal foi 

informada de que a IGAL necessitava de esclarecer algumas questões relacionadas com a aplicação 

da opção gestionária, que não tinha esclarecido na inspeção anterior. Sobre esta segunda inspeção 

surge um 1º relatório, dirigido especificamente à senhora vereador Adília Candeias e a si própria, 

que são as duas únicas intervenientes neste tema. Reitera que a aplicação da opção gestionária na 

Câmara de Palmela foi feita nos termos em que a lei o permitia. No ano de 2009 foi aplicada através 

de um primeiro despacho, datado de janeiro e de um segundo despacho datado de maio, após uma 

revisão orçamental que aumentou o saldo de gerência e que permitiu abranger um maior número de 

trabalhadores. No ano de 2010 foi aplicado através de uma deliberação de Câmara. Menciona que 

não partilhará pormenores deste 1º relatório, que é considerado reservado, no entanto informa que 

a inspeção coloca dúvidas sobre a aplicabilidade da opção gestionária nas câmaras municipais, o que 

considera uma questão “metafísica” na medida em que a legislação é claríssima nesse ponto. Além 
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desta dúvida, a inspeção levanta algumas questões processuais acerca do modo como as câmaras 

aplicaram a opção gestionária. No caso da Câmara Municipal de Palmela foi feita prova de tudo o 

que se afirmou, foram dados os esclarecimentos solicitados e confirmados os elementos, estando a 

Câmara Municipal a aguardar uma resposta desde janeiro. Esclarece que ainda não foi rececionado o 

relatório final e que a Câmara Municipal está a aguardar uma resposta ao exercício do contraditório 

e que se mantém firme relativamente à opção tomada. 

A Sr.ª Presidente dá a palavra aos Srs. Vereadores para intervirem no âmbito desta matéria. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho cumprimenta todos os presentes e refere que percebe o 

facto da senhora Presidente não querer fazer comentários sobre a situação vivida na Câmara de 

Setúbal relativamente a esta matéria. Declara que considera inaceitável, politicamente e duvidoso 

em termos de legalidade, o despacho 21/2012, assinado pela Senhora Presidente da Câmara de 

Setúbal, que anula os despachos 232/2009 e 340/2012. Menciona que embora não queira fazer 

comparações entre a Câmara de Setúbal e a Câmara de Palmela, a comunicação social fá-lo, e que 

foi desta forma que tomou conhecimento sobre esta matéria, que não foi partilhada pela Senhora 

Presidente com a oposição. Lamenta apenas ter sido informada sobre este assunto após o mesmo se 

ter tornado de domínio público pela comunicação social. Sublinha que este assunto apresenta 

repercussões para os trabalhadores de Setúbal e de Palmela, que são dois territórios contíguos e que 

quem, apenas, leu as notícias da comunicação social pode cair em erro porque a aplicação da opção 

gestionária na Câmara de Palmela e na Câmara de Setúbal não foi realizada, exatamente, nas 

mesmas condições. Acredita que, embora o articulado sobre esta matéria seja o mesmo para as 

duas autarquias e a situação de Setúbal não seja igual à de Palmela, no entanto refere que não 

possui fundamentos nem dados sobre essa diferença. Sublinha a coragem da Senhora Presidente da 

Câmara Municipal de Palmela em ter contestado para a IGAL e em não ter vacilado, protegendo 

desta forma os trabalhadores. Reitera que é inaceitável abandonar os trabalhadores como está a 

fazer a Câmara Municipal de Setúbal. 

A Sr.ª Presidente relembra que, independentemente da maior consideração que tenha no plano 

pessoal, ético e cívico, por cada um dos presentes, estão, de facto, representados dois partidos 

políticos diferentes, com tomadas de posição e convicções, também diferentes, sobre a opção 

gestionária. Solicita compreensão aos Senhores vereadores da oposição por não partilhar o relatório 

que lhe é reservado a si e à Senhora vereadora Adília Candeias, mas, politicamente existem 

entendimentos diferentes e a IGAL está a realizar uma interpolação com contornos políticos pelo que 

somente os envolvidos têm conhecimento deste relatório não sendo obrigados a partilhá-la nem 

política, nem institucionalmente. Manifesta solidariedade para com os trabalhadores da Câmara 

Municipal de Setúbal e compreende a enorme angustia que a Presidente da Câmara de Setúbal está 

a viver neste momento, porque, se agiu desta forma, foi porque não tinha outra opção a tomar. 

Refere, ainda, que independentemente do que está a acontecer noutras autarquias, sobre a 

aplicação da opção gestionária, se houver clarividência e sobretudo um sentimento que a justiça 

deve ser igual para todos não haverá trabalhadores a devolverem dinheiro, nem na Câmara 

Municipal de Setúbal nem em qualquer outro ponto do país, se de facto as autarquias tiverem 



Ata n.º 05/2012 
Reunião ordinária de 07 de março de 2012 

 4

cumprido a opção gestionária nos termos em que ela foi colocada. Informa que esta é uma matéria 

muito complexa, que foi alvo de um processo muito difícil. No início, para a sua aplicação, os 

municípios foram obrigados a ir aprendendo uns com os outros porque as normas regulamentadoras 

e clarificadoras ao dispor eram muito escassas. Condena a atitude persecutória do Governo em 

relação ao poder central e o ataque aos trabalhadores no sentido de lhes retirarem direitos. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa apresenta cumprimentos e recorda que os vereadores do 

Partido Socialista sempre discordaram com a aplicação da opção gestionária e embora compreenda 

que tenha sido omitido o relatório da IGAL, considera esse facto uma deselegância e uma falta de 

ética politica ter tomado conhecimento do que estava a acontecer, pela comunicação social. 

Menciona que não põe em causa o mérito dos trabalhadores e que quando se alude que não haverá 

nenhum trabalhador que tenha que devolver o dinheiro é porque há um compromisso, os técnicos 

que firmaram tecnicamente que era possível a aplicação da opção gestionária deverão 

responsabilizar-se por essa medida em conjunto com a Senhora vereadora Adília Candeias, o 

Conselho Coordenador Alargado e a Senhora Presidente que é quem terá a última palavra. Reitera 

que não pretende dirimir o mérito das progressões dos trabalhadores porque o que está em causa é 

o método como elas foram feitas em detrimento da aplicação do SIADAP, que na Câmara Municipal 

de Palmela sempre foi preterida. Considera que se deve repensar sobre as progressões e questiona 

se existem vantagens e se será prudente para a Câmara Municipal e para os trabalhadores mantê-

las neste momento. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias saúda os presentes e comenta que este é um processo 

doloroso para todos, e que sente uma responsabilidade acrescida enquanto responsável pelos 

recursos humanos e conhecedora de todos os processos. Menciona que no relatório principal da 

IGAL não é questionada a aplicação da opção gestionária. Posteriormente, no ano de 2011, a 

Câmara de Palmela foi contemplada com nova inspeção do IGAL apenas à aplicação da opção 

gestionária. Esta medida tem tido várias soluções interpretativas à lei, por juristas e até por aquilo 

que se conhece pela comunicação social. Questiona o Senhor vereador José Carlos de Sousa sobre o 

que pretende transmitir quando questiona se as progressões devem parar, uma vez que no ano de 

2011, por limitações da lei do orçamento de estado, a opção gestionária já não foi aplicada, 

mantendo assim os índices remuneratórios dos anos anteriores. Voltar atrás seria despromover os 

trabalhadores para os índices remuneratórios anteriores à opção gestionária. Garante que a Câmara 

Municipal de Palmela entendeu que estava a agir de acordo com a lei e que o SIADAP foi 

devidamente aplicado e foi com base nessa aplicação que se optou pela aplicação da opção 

gestionária, pelo que se for feita justiça, os trabalhadores não serão obrigados a devolver as verbas 

recebidas e o seu património estará a salvo. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que sobre esta matéria existem 3 pontos que gostaria 

de focar. O 1º ponto está relacionado com a dificuldade em entender o motivo pelo qual em 

dezembro e em janeiro, após receção do relatório da IGAL, dirigido à Senhora Presidente e à 

Senhora Vereadora Adília Candeias, não tenha sido dado conhecimento aos restantes vereadores e 

se tenha feito declarações à comunicação social. O 2º ponto está relacionado com a colocação, na 
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comunicação social do caso de Palmela lado a lado com o caso de Setúbal, aparentemente sem 

diferenciação e apesar de desconhecer tecnicamente a sustentação crê que a situação de Palmela é 

diferente da de Setúbal, exatamente por via da aplicação do SIADAP. Se foi encetado o caminho de 

contestar tecnicamente de modo a não prejudicar os trabalhadores, o Partido Socialista deseja que 

se continue nesta senda. O 3º ponto está relacionado com o despacho, que veio a público, da 

Senhora Presidente da Câmara de Setúbal, que embora considere ter tomado  as decisões corretas, 

como é o seu património que está a ser posto em causa, revogou o despacho, o que é inaceitável. 

A Sr.ª Presidente refere que não tem qualquer responsabilidade nas comparações que foram feitas 

entre a Câmara Municipal de Palmela e a Câmara Municipal de Setúbal e que desconhece o relatório 

da Câmara Municipal de Setúbal. As responsabilidades sancionatórias caem sobre trabalhadores e 

sobre eleitos e é legítimo que se tomem as opções que se têm a tomar quando existe o confronto 

com as situações concretas. Reitera que está convicta das alegações prestadas e que a coisa mais 

graves e profundamente desigual é o nível de responsabilidade exigida aos políticos do governo e a 

responsabilidade exigida aos políticos das autarquias locais. Nunca os políticos da administração 

central responderam diretamente pelo pagamento fosse do que fosse. Quando alguém atua de 

forma ilegal deverá ser punido, quando alguém comete crimes deverá ser julgado e 

responsabilizado, não faz sentido que os presidentes de câmara e os vereadores, sejam os primeiros 

e únicos responsáveis. Comenta que a maioria dos cidadãos não tem noção de tudo aquilo que é 

exigido aos dirigentes da administração local e considera uma injustiça a decisão que irá impor a 

redução do número de dirigentes nas autarquias, há de chegar o momento que não se conseguirá 

contratar um dirigente porque, em termos monetários, não compensa sê-lo tendo em consideração 

as responsabilidades financeiras inerentes ao cargo. Sublinha que a Câmara Municipal de Palmela 

tem nos seus quadros dirigentes, grandes homens e mulheres que sempre têm demonstrado 

atitudes de coragem e dedicação e que em matéria de aplicação do SIADAP esta tem sido feito de 

forma partilhada e exaustiva, pelo que nada receia nesta matéria. 

 

• Higiene nos Paços do Concelho ao domingo de manhã – O Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa informa sobre o estado lastimoso do espaço localizado nas arcadas do edifício dos Paços do 

Concelho aos domingos de manhã. O espaço encontra-se com garrafas e urinas depositadas o que 

incomoda os munícipes, nomeadamente os que se deslocam para a missa de domingo. Sublinha que 

deverá haver um apoio da GNR na tentativa de uma pedagogia que sirva quem vive no centro 

histórico e de quem para cá se desloca para se divertir. 

 

• Falta de higiene na Rua 5 de Outubro, em Pinhal Novo – O Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa menciona que há zonas no Pinhal Novo, nomeadamente junto às diferentes escolas, em 

quase todas as urbanizações, que se encontram sistematicamente sujas, sendo os munícipes que 

possuem animais de estimação, os responsáveis por essa sujidade por não limparem os dejetos dos 

caninos. Recorda que na campanha eleitoral de 2001 o candidato à Junta de Freguesia, pelo Partido 
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Socialista propôs a aquisição de um moto-cão porque não existe outra solução para resolver o 

problema dos dejetos deixados pelos caninos. Alerta, ainda, para a falta de higiene na Rua 5 de 

Outubro, também em Pinhal Novo, junto ao Bairro do Pinheiro Grande, no cruzamento onde existia a 

passagem de carros sobre a linha do Sado, que atualmente se encontra coberto de mato, canas, 

arbustos, lixos e ratos pelo que deverá haver uma intervenção da Junta de Freguesia ou da Câmara 

Municipal nesta zona. 

 

• Boletim “+museu” n.º 8 – Separata – O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que 

recebeu a separata do Boletim Municipal da água de Palmela nº 8 e que durante muito tempo se 

debateu sobre a fraca visibilidade e limpeza que as diferentes fontes e chafarizes do concelho 

tinham. Questiona sobre o encerramento da bica que existia na estrada nacional 1029, após o 

cruzamento do Pinhal Novo para a Quinta do Anjo, em frente à ETA dos Olhos de Água, inaugurada 

a 25 de Abril de 1994, pelo Presidente Carlos de Sousa. A anulação desta bica, que foi colocada com 

o fim de servir alguma população que apenas possui poços, parece inibidora do abastecimento de 

água, naquela área. Solicita, uma vez que a bica foi retirada, que seja também retirada a placa de 

inauguração que se encontra com detritos. 

 

• Obras da Escola Secundária de Pinhal Novo – A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho 

informa que já há resposta, do Ministério da Educação, à pergunta que tinha sido colocada pelo 

grupo parlamentar do Partido Socialista, e que é a seguinte: “as obras de reabilitação do 

estabelecimento de ensino ainda decorrem dentro da normalidade da fase em curso, estão a ser 

ultimados os trabalhos na área administrativa e de serviços e como no pavilhão e ginásio desportivo, 

a última fase da obra foi objeto de suspensão por parte da Parque Escolar, EPE à semelhança do 

sucedido em outras escolas, devido à impossibilidade da empresa acomodar a totalidade das 

intervenções em curso, no corrente ano, devido ao orçamento que lhe foi consagrado pela Lei do 

Orçamento de Estado, aprovada pela Assembleia da Republica. A segurança dos alunos está 

salvaguardada pois a Parque Escolar, EPE e a empresa encarregue da obra, monitorizam, 

diariamente, as questões de segurança e a Direção da Escola está também a acompanhar, 

diariamente, as condições de segurança, articulando-se com a empresa responsável pela obra. A 

conclusão da obra com o lançamento de uma nova fase de obra está a ser estudada pela Parque 

Escolar, EPE para que o período letivo possa decorrer dentro da normalidade.” Tendo em 

consideração a resposta atrás transcrita, impõe-se questionar o que é que fica ameaçado na escola 

com a suspensão da 3ª fase da obra.  

 

Às questões apresentadas no Período Antes da Ordem do Dia, foram dadas as seguintes 

respostas: 
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— Higiene nos Paços do Concelho ao domingo de manhã (Questão colocada pelo Sr. Vereador 

José Carlos de Sousa) – O Sr. Vereador Álvaro Amaro concorda, que de facto, as questões de 

higiene e salubridade neste espaço, aos domingos, são precárias e que existe um conflito, que 

deverá ser dirimido e que passa por uma grande consciencialização e sensibilização dos 

frequentadores de alguns espaços, que felizmente existem e que fazem acorrer muita gente jovem 

ao Centro Histórico. Há que levar os clientes e utilizadores a terem outro tipo de comportamentos, 

porquanto esses estabelecimentos também têm instalações sanitárias e as pessoas deverão utilizá-

las para o efeito. Quanto à questão da limpeza, não há condições para, ao domingo de manhã, ter 

brigadas a limpar, devido à contenção e racionalização de serviços. Nos espaços de algumas 

esplanadas licenciadas, nomeadamente na Alameda Alexandre Herculano, em Pinhal Novo, cujos 

proprietários até têm o cuidado de limpar, também se verifica que ao fim de semana, há de facto 

acumulações de detritos, assim como em alguns jardins. A resolução destas situações passa, sem 

dúvida, por uma grande sensibilização e educação cívica e também por alguma atitude dissuasiva e 

de persuasão por parte das forças de segurança. Refere que existe conflito de interesses, os horários 

de funcionamento dos estabelecimentos se forem autorizados de uma forma pouco normativa, corre-

se o risco de não se conseguir controlar algumas situações que venham a agudizar-se. Atualmente, o 

Senhor vereador Luis Miguel Calha é o destinatário de algumas queixas de munícipes que se 

queixam destes comportamentos e por outro lado existem as queixas dos proprietários que 

gostariam de ter em funcionamento os seus estabelecimentos até mais tarde. Deseja que a 

visibilidade dada a esta questão pela comunicação social ajude alguns cidadãos a refrearem os seus 

comportamentos menos corretos nesta matéria. Informa que relativamente aos dejetos dos caninos 

houve um investimento significativo, em matéria de sensibilização e houve a duplicação do número 

de dispensadores de sacos para o efeito e papeleiras para a sua deposição, além de que as juntas 

de freguesia instalaram vários WC caninos no Concelho. Menciona que ainda existem muitas 

situações de completo desrespeito por aquilo que é público e é de todos. Sobre o moto-cão 

menciona que é um equipamento muito dispendioso e que, por experiência de outros municípios, 

sabe-se não ser eficiente. Sublinha que este assunto está relacionado com a educação e com a 

sensibilização dos cidadãos mas que talvez seja necessária uma intervenção ao nível da fiscalização, 

nomeadamente na aplicação de coimas de modo a terminar com o completo desrespeito de alguns 

cidadãos pelas questões da higiene e salubridade. 

 

— Falta de higiene na Rua 5 de Outubro, em Pinhal Novo (Questão colocada pelo Sr. Vereador 

José Carlos de Sousa) – O Sr. Vereador Álvaro Amaro informa que está a ser realizado um 

levantamento de situações desta natureza, com o acompanhamento da REFER. Este é um local que 

fica recôndito, numa zona de transição entre o urbano e o rural e certamente não lhe foi dada a 

atenção devida, porque roçar ervas em domínio público é feito, em domínio público ferroviário não. 

Menciona que, sobre a bica que existia junto a Brejos Carreteiros, no Caminho Municipal 1029, desde 

que aquela zona teve o processo de reconversão resolvido os moradores têm a possibilidade de 

aceder aos contratos de água, que atualmente é um bem escasso, não podendo ser distribuído 
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aleatoriamente. É uma situação diferente das bicas e fontanários existentes em alguns pontos do 

país em que a água vem das serras, aqui a água é captada no solo, tem custos de captação e de 

tratamento e se é cobrada aos munícipes, não se pode admitir o uso indevido deste bem, como 

acontecia nesta bica em que vinham camionetas encher garrafões e bidões conforme demonstram 

registos fotográficos existentes. 

 

— Obras da Escola Secundária de Pinhal Novo (Questão colocada pela Sr.ª Vereadora 

Natividade Coelho) – O Sr. Vereador Adilo Costa apresenta cumprimentos e refere que esta 

questão é bastante pertinente e lamenta que o Ministério da Educação não tenha dado resposta ao 

Conselho Municipal da Educação e à própria Diretora da Escola Secundária de Pinhal Novo, porque 

foram também foram inquiridos, em duas reuniões, por este Conselho. Considera a resposta dada 

pelo Ministério da Educação uma má notícia, na medida em que não vislumbra que critérios estão a 

ser levados em conta. Informa que a Parque Escolar, EPE está com uma auditoria interna a um 

conjunto muito vasto de escolas devido a uma derrapagem nas contas. Considera, ainda que a 

Parque Escolar, EPE funcionou como um Estado dentro do próprio Estado e demonstrou dar pouca 

importância aos restantes parceiros, nomeadamente, às direções das escolas e aos municípios onde 

têm montado equipamentos. A Escola Secundária de Pinhal Novo estava numa fase bastante 

adiantada, estava para além da 2ª fase e apenas faltava a ligação dos blocos A, E e F e o parque 

desportivo estaria em condições de ser terminado. A DREL solicitou à Escola Secundária de Pinhal 

Novo um reforço, com alunos da 2+3 para o próximo ano o que levanta questões de segurança. 

Realça que no seguinte ano letivo haverá problemas com a rede escolar. 

Sobre este tema, intervém o Sr. Vereador José Carlos de Sousa e adianta que não quer entrar 

em polémicas mas em abono da verdade, refere que a Parque Escolar, EPE em relação às Direções 

das Escolas demonstrou uma atitude de parceria porque cada escola apresentou o seu próprio 

projeto com a dimensão definida pela própria escola, daí que algumas escolas atingissem valores 

exorbitantes. Dá exemplo de escolas incluídas no pacote da Escola Secundária de Pinhal Novo, como 

a Escola D. João II, a Escola Lima de Freitas e a Escola Jorge Peixinho, que estão praticamente 

concluídas embora com uma diminuição no valor do investimento inicial. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que tem, periodicamente, reuniões na Área Metropolitana de 

Lisboa, com os vereadores da educação de todas as áreas políticas dos municípios desta área 

metropolitana e que este assunto é reiterado com muita veemência e com exemplos concretos. 

Comenta que esta questão apresenta um enorme desnorte e que não existe orientação alguma 

sobre a forma de gerir este assunto, no caso da Escola Secundária de Pinhal Novo, em termos 

financeiros, as intervenções a fazer têm um custo reduzido em relação à intervenção já efetuada, 

pelo que não se entende o critério utilizado. 

 

• Seminário sobre Cancro da Mama – A Sr.ª Vereadora Adília Candeias informa que se 

realizou no dia 13 de fevereiro na Biblioteca um seminário sobre o cancro da mama designado 
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“Pequenos Passos Grandes Gestos”, o seminário foi realizado em parceria com a Liga Portuguesa 

Contra o Cancro e foi organizado pela Divisão de Recursos Humanos na área da Saúde, Higiene e 

Segurança no Trabalho. O objetivo do seminário foi identificar e sensibilizar as mulheres e os 

homens relativamente às formas de prevenir, detetar e tratar o cancro da mama. As intervenções 

dos técnicos tiveram como objetivo a sensibilização para a adoção de estilos de vida saudáveis e 

valorização da saúde. 

 

• Exposição Pórtico Virtual – O Sr. Vereador Adilo Costa indica que encerrou no passado dia 

25 de fevereiro a exposição “Pórtico Virtual”, apresentada em Palmela graças à colaboração 

existente entre a Câmara Municipal de Palmela e o Ministério da Cultura de Espanha. A exposição foi 

inaugurada a 18 de novembro de 2011 e incluía elementos virtuais, em 3 dimensões sobre, o pórtico 

de Santiago, a história da Catedral, instrumentos musicais virtuais e vários contextos genéricos sobre 

património. Informa também, que o serviço educativo do Museu Municipal de Palmela dinamizou as 

visitas e os ateliers sobre a exposição, para grupos escolares bem como para o público em geral. 

Nos 3 meses de exposição possibilitou-se a entrada de 8.198 visitantes, dos quais 533 integraram 

grupos organizados, sobre orientação do serviço educativo do Museu Municipal de Palmela.    

 

• 17.ª edição do “março a Partir” – O Sr. Vereador Adilo Costa informa que o evento “março 

a Partir” já iniciou a sua 17ª edição e que continua a ser uma escola de participação para os jovens 

e para o associativismo juvenil visto ter uma participação extraordinária de praticamente todo o 

movimento associativo juvenil e de várias entidades que trabalham com jovens. Esta edição inclui 28 

entidades a participar em 51 atividades, abrangendo todas as freguesias do Concelho, praticamente 

sem envolvimento de verbas, porque o apoio municipal é apenas logístico. Os projetos são no 

âmbito do cinema, teatro, música, desporto, dança, lazer, literatura, ambiente, património, 

voluntariado, sexualidade e solidariedade.  

 

• Campeonato Nacional de Juniores em Judo – O Sr. Vereador Adilo Costa comunica que se 

realizou no dia 4 de março no pavilhão multidesportos Dr. Mário Mexia, em Coimbra, o campeonato 

nacional de juniores, de judo, no qual participaram e obtiveram resultados dignos de referência, 

judocas juniores da SFUA, como a Andreia Zeferino que se sagrou vice campeã nacional de juniores 

na categoria de menos 70 kg, e a Carina Gouveia que foi 3ª classificada na categoria de menos 63 

kg. Estes resultados surgem como corolário do excelente trabalho realizado pelas atletas e pelo 

clube e na sequência de outros excelentes resultados obtidos recentemente, nomeadamente, o 2º 

lugar alcançado pela Andreia Zeferino, no campeonato nacional de seniores, realizado em outubro de 

2011 ou da conquista por parte da Carina Gouveia, no torneio nacional da federação portuguesa de 

judo, em 12 de fevereiro de 2012, tornando-se a 1ª judoca do concelho de Palmela a vencer um 

torneio nacional no escalão sénior, tanto nos femininos como nos masculinos. Realça que estes 

resultados são mais relevantes uma vez que foram conquistados em competições seniores, por 
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judocas com idades de juniores, o que os torna muito promissores. Deixa os parabéns aos atletas, 

aos treinadores e à SFUA. 

 

• Atleta José Costa (de Cabanas) – O Sr. Vereador Adilo Costa realça o resultado obtido pelo 

ciclista veterano José Costa, campeão nacional em veteranos, categoria A, que reside em Cabanas e 

compete pelo Clube de Ciclismo Azeitonense. 

 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentado o seguinte voto de congratulação, o qual foi 

subscrito por todos os membros do executivo camarário: 

Voto de Congratulação (Jorge Grave): 

“A Câmara Municipal de Palmela saúda e felicita o atleta da Associação Académica Pinhalnovense, 

Jorge Grave, pela conquista do título de Campeão Nacional de Lançamento do Disco 2kg, 

conquistado no Campeonato Nacional de Lançamentos Longos, realizado no dia 3 de março de 2012, 

no Centro Nacional de Lançamentos do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. 

Este resultado e esta conquista merecem maior destaque pelo facto de nos encontramos em ano de 

Jogos Olímpicos, que se realizam em Londres em agosto deste ano, para os quais o atleta procura 

alcançar os mínimos de participação. O atleta já garantiu os mínimos para a participação na Taça da 

Europa de Lançamentos Longos de inverno que se realiza em Montenegro, nos dias 17 e 18 de 

março, sendo que a indicação dos atletas que irão integrar a seleção portuguesa serão divulgados 

hoje pela Direção Técnica da Federação Portuguesa de Atletismo. 

O Jorge Grave ingressou este ano na Associação Académica Pinhalnovense depois de ter iniciado a 

prática da modalidade no Quintajense Futebol Clube e de ter representado o Sporting Clube Portugal 

nas últimas duas épocas desportivas. 

Reunida em Palmela, a 7 de março de 2012, a Câmara Municipal de Palmela congratula-se por mais 

um excelente resultado desportivo obtido por um atleta da Associação Académica Pinhalnovense e 

expressa o seu desejo que o atleta Jorge Grave consiga garantir a presença nos Jogos Olímpicos de 

Londres 2012.” 

Submetido o voto de congratulação a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e 

em minuta. 

 

• Dia Mundial da Floresta e Dia Mundial da Água (21 e 22 de março) – O Sr. Vereador 

Álvaro Amaro anuncia que, entre 18 e 28 de março, o município irá realizar um conjunto de ações 

no âmbito das comemorações destas efemérides celebradas internacionalmente. A floresta e a água 

constituem 2 fatores de sustentabilidade, numa estreita relação de interdependência, para além da 

importância enquanto suporte de biodiversidade e da capacidade de sequestro de carbono. A 
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floresta desempenha ainda um importante papel na regulação do ciclo da água, dela dependendo 

para a sua sustentação, reconhecendo estes valores e princípios, o município decidiu promover, em 

todas as freguesias, um conjunto de iniciativas das quais se destacam uma caminhada, no dia 18 de 

março, na Serra do Louro, sobre o tema “Marcas de Água”, dirigida à população em geral e que 

levará os participantes a conhecer bosques, nascentes, ribeiras, lavadouros e chafarizes, num 

percurso entre Palmela, Serra do Louro e Vale do Barris. Como este é um projeto integrado, 

continua a ter uma abordagem multidisciplinar envolvendo vários serviços. Nas bibliotecas de 

Palmela e Pinhal Novo haverá atividades dirigidas aos alunos do ensino básico e pré-escolar, com a 

adaptação e dramatização do conto “A Árvore das Patacas” de Luisa Ducla Soares. Haverá ainda um 

pedi-paper sobre a água e a floresta que levará um conjunto de alunos do projeto “Possa Pocinha 

Poçeirão” num percurso de descoberta, através de ribeiras, serras e moinhos do Parque Natural da 

Arrábida. Dar-se-á continuação aos trabalhos de plantação de árvores, em espaço público, que a 

autarquia tem vindo a realizar, estando neste momento a atingir os 200 exemplares plantados 

durante este ano. Estes trabalhos contam com a participação individual de cidadãos e de algumas 

associações de moradores e irão decorrer nas diversas freguesias do concelho. Informa que há a 

tentativa de envolver algumas empresas, convidando-as a apadrinhar e oferecer vários exemplares 

arbóreos. Destaca ainda, a visita denominada “Percursos de Água, Lavadouros e Lavadeiras” a 

acontecer no dia 28 de março e que permitirá descobrir importantes elementos da arquitetura da 

água, isto no centro histórico de Palmela, terminando no lavadouro de Sant’ Ana, com a 

apresentação das “Trouxas de Santana” que é um novo doce local, elaborado pela confraria 

gastronómica de Palmela. 

 

A Sr.ª Presidente menciona que ela própria e a Senhora Vereadora Natividade Coelho tinham para 

apresentar uma moção alusiva ao Dia Internacional da Mulher, pelo que o texto da moção a seguir 

transcrito reúne o consenso de ambas, sendo de salientar que a moção foi subscrita por todos os 

membros do executivo municipal. 

Moção (Dia Internacional da Mulher): 

“Após muitas décadas de luta das mulheres pela igualdade salarial, foi proclamado, em 1911, o Dia 

Internacional da Mulher, tendo como uma das principais reivindicações o direito a salário igual para 

trabalho igual. 

Em Portugal, em 1976, resultado da luta geral dos trabalhadores, e das mulheres em particular, este 

direito foi consagrado na Constituição da República Portuguesa. 

O atual quadro de recessão económica, que emerge das orientações da troika, e as alterações à 

legislação laboral vêm agravar a situação de vulnerabilidade, desigualdade e discriminação das 

mulheres no mundo do trabalho. Os números da discriminação salarial mostram que o princípio do 

salário igual para trabalho de igual valor está longe de ser aplicado.     
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A União Europeia instituiu o Dia Europeu da Igualdade Salarial que, este ano, foi assinalado a 2 de 

março. 

Este Dia marca o número de dias extra que as mulheres devem trabalhar num ano para atingirem o 

mesmo salário que os homens ganharam no ano anterior. 

Na União Europeia, as mulheres ganham, em média, menos 17,5% do que os homens.  

Para conseguirem ganhar o mesmo que os homens ganham num ano, as mulheres teriam de 

trabalhar mais dois meses, ou seja, até dia 2 de março de 2012; ao invés, os homens, poderiam 

começar a trabalhar só nesse dia, para haver igualdade salarial.  

A escolha do dia 2 de março para celebrar este Dia não foi, por isso, um acaso... Lembra que a 

desigualdade salarial ainda é uma realidade… 

Tendo em conta os dados relativos aos Quadros de Pessoal de 2009, os mais recentes disponíveis, 

os elementos relativos à população trabalhadora por conta de outrem a tempo completo, em 

Portugal, mostram que a diferença salarial entre homens e mulheres continua a existir, auferindo as 

mulheres cerca de 82,2% da remuneração média mensal de base dos homens. 

Se falarmos de ganho médio mensal (que contém outras componentes do salário, tais como 

compensação por trabalho suplementar, prémios e outros benefícios) as mulheres auferem em 

média apenas 79% do valor pago aos homens. 

A noção de salário igual para trabalho de igual valor é também um princípio fundamental da União 

Europeia desde os finais dos anos 50 do século passado mas, apesar disso, e de toda a legislação 

comunitária e nacional entretanto aprovada e em vigor, que proíbe as diferenças salariais 

fundamentadas no género, a verdade é que vivemos, nesta matéria, em plena ilegalidade, e se é 

certo que as discriminações diretas têm vindo a tornar-se menos frequentes, as desigualdades 

salariais persistem e, em alguns países, têm até vindo a aumentar.  

A relevância destas estatísticas e factos levaram a que, este ano, o Dia Internacional da Mulher, dia 

8 de março, tivesse como tema as desigualdades salariais entre homens e mulheres. 

− Conscientes de que esta discriminação de género é uma, entre muitas, que persistem na 

sociedade portuguesa; 

− Considerando que o trabalho e o seu valor estiveram na origem da celebração do Dia 

Internacional da Mulher; 

− Considerando que, em contexto de crise, são as mulheres as mais fragilizadas e atingidas pelo 

desemprego, a precaridade e a pobreza; 

− Considerando que a igualdade de género está consagrada na Constituição da República 

Portuguesa, e em muitos outros instrumentos legais nacionais e internacionais; 
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A Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão pública, a 7 de março de 2012, saúda todas as 

mulheres do concelho e delibera: 

− Repudiar todas as formas de discriminação em razão de género;  

− Recomendar ao Governo que elabore, com urgência, através dos instrumentos ao seu alcance, 

um Plano Nacional de Combate às Discriminações Salariais, Diretas e Indiretas, para o 

período de 2012-13, e acione mecanismos concretos, dando prioridade à ação inspetiva e 

punitiva.  

− Manifestar a sua solidariedade a todas e todos os que na sua vida profissional, familiar e 

pessoal, pugnam pela igualdade e, de forma cidadã, constroem uma sociedade mais justa.” 

No seguimento da apresentação da moção, a Sr.ª Presidente refere que a moção será votada, e 

aproveita para saudar as mulheres do concelho, todas as mulheres portuguesas e as mulheres que 

em muitas partes do mundo continuam a sofrer descriminações, de várias ordens, nomeadamente 

descriminação elementares dos direitos humanos que continuam a ser profundamente 

desrespeitados. 

Convida todos os presentes para o encontro de confraternização e reflexão, a acontecer amanhã, 

pelas 10H00, com os trabalhadores da Câmara Municipal e aberto a todas as mulheres da população 

que queiram participar. O encontro contará com a presença de uma mulher, em representação do 

Movimento Democrático de Mulheres que abordará este tema e decerto contribuirá para alargar a 

reflexão deste assunto com todas as mulheres do concelho de Palmela. Informa que no período da 

tarde haverá uma comemoração do grupo “As Avozinhas”, que celebram 10 anos, precisamente no 

Dia Internacional da Mulher, comemoração essa à qual a Câmara Municipal de Palmela se associa 

uma vez que são mulheres que merecem todo o respeito e admiração. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho agradece o convite mas informa que irá estar na Póvoa do 

Varzim e no Porto, por motivos profissionais. Transmite a todas as trabalhadoras da Câmara 

Municipal que o dia de amanhã deverá ser de celebração e reflexão. 

Submetida a votação a moção (Dia Internacional da Mulher), foi a mesma aprovada, por 

unanimidade e em minuta.  

 

DESPACHOS EMITIDOS PELA SR.ª CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL, POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito da 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 1, dos processos 

despachados pela Dr.ª Pilar Rodriguez, no período de 15.02.2012 a 06.03.2012. 
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ASSUNTOS DESPACHOS PELO SR. VEREADOR DO PELOURO, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento 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 2, dos processos 

despachados pelo Sr. Vereador Álvaro Manuel Balseiro Amaro, no período de 13.02.2012 a 

02.03.2012. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

A Sr.ª Presidente dá conhecimento à Câmara que, no período compreendido entre os dias 

15.02.2012 a 06.03.2012, foram autorizados pagamentos, no valor de 2.015.385,23 € (dois milhões, 

quinze mil, trezentos e oitenta e cinco euros e vinte e três cêntimos). A lista dos pagamentos 

autorizados fica anexa a esta ata como documento n.º 3. 

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª Presidente informa que o balancete do dia 06 de março de 2012, apresenta um saldo de 

2.127.896,64 € (dois milhões, cento e vinte e sete mil, oitocentos e noventa e seis euros e sessenta 

e quatro cêntimos), dos quais: 

  Dotações Orçamentais – 1.204.500,84 € (um milhão, duzentos e quatro, quinhentos euros e 

oitenta e quatro cêntimos); 

  Dotações Não Orçamentais – 923.395,80 € (novecentos e vinte e três mil, trezentos e noventa 

e cinco euros e oitenta cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ATA 

 

Ao abrigo do preceituado no n.º 2 e para os efeitos do n.º 4, do artigo 92.º, da Lei n.º 169/99, de 

18.09, e bem assim do que se dispõe o n.º 2 e n.º 4, do artigo 27.º, do Decreto-Lei n.º 442/91, de 

15.11, na redação do Decreto-Lei 6/96, de 31.01 (C.P.A.), a Câmara Municipal deliberou a aprovação 
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da seguinte ata, sendo a mesma assinada pela Exm.ª Senhora Presidente e por quem a lavrou. Foi 

dispensada a leitura da mesma, por unanimidade, por ter sido previamente distribuída a todos os 

membros do órgão executivo: 

  ATA n.º 24/2011, reunião ordinária de 16 de novembro de 2011 – Aprovada, por maioria, 

com a abstenção da Sr.ª Vereadora Maria da Natividade Charneca Coelho, que justifica a 

sua abstenção por não ter estado presente na referida reunião. 

 

II – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foram apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 1 – Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos 

Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico – Ano Letivo 2011/2012 – Adenda ao 

Contrato Programa. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 01_05-12: 

«No ano letivo 2005/2006 foi celebrado um contrato programa entre a Direção Regional de Educação 

de Lisboa e Vale do Tejo e o Município de Palmela, relativo ao financiamento do Programa de 

Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, ao 

abrigo do Despacho n.º 22 251/2005 de 25 de outubro, que permitiu a candidatura do município ao 

financiamento. 

No ano letivo 2011/2012, a candidatura validada pelo Ministério da Educação e Ciência contempla 

um total de 2.399 refeições diárias, para um universo de 2.811 alunos a frequentar o 1.º ciclo do 

ensino básico nos 25 estabelecimentos de educação e ensino da rede pública do concelho de 

Palmela. 

O custo ponderado da refeição, calculado a partir do custo médio de cada refeição em cada 

estabelecimento de ensino, é de € 1,85. A comparticipação das famílias é de € 1,46/refeição, e a 

DRELVT comparticipa com € 0,20 por refeição (este último valor corresponde a 50% da diferença 

entre o custo ponderado da refeição e a comparticipação das famílias). 

De acordo com o previsto no n.º 2, do artº 4.º, do Despacho n.º 18987/2009, de 6 de agosto, 

publicado no Diário da República n.º 158, de 17 de agosto, que aprova o Regulamento de Acesso ao 

Financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 

1.º Ciclo do Ensino Básico, a comparticipação do Ministério da Educação pode ser objeto de 

atualização anual. 
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Face ao exposto, e de acordo com a alínea h), do n.º 2, do art.º 64º da Lei nº 169/99, de 18 de 

setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de janeiro, propõe-se a aprovação da Adenda ao 

Contrato Programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de 

Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico – Ano Letivo 2011/2012, que se anexa 

e faz parte integrante desta proposta.»  

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

 

PONTO 2 - Programa de Alimentação Escolar – Atribuição de apoio financeiro ao 

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos e Agrupamento de Escolas 

Marateca/Poceirão – Acertos do 1º período e previsão 2º e 3º períodos do ano 

letivo 2011/2012. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 02_05-12: 

«A Câmara Municipal de Palmela, no exercício das suas atribuições e competências, garante aos 

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

refeições através da concretização do Programa de Alimentação Escolar, que compreende a vertente 

de confeção local nos estabelecimentos dotados com refeitório escolar ou transportada, com 

confeção externa. 

No âmbito da organização e funcionamento dos seus serviços, designadamente no que respeita à 

ação social escolar/alimentação, e como previsto no Despacho nº 18987/2009, de 17 de agosto, com 

as alterações introduzidas pelo Despacho nº 14368-A/2010, de 14 de setembro, a Câmara Municipal 

estabeleceu protocolos de colaboração com os agrupamentos de escolas do concelho, definindo 

competências de parceria na concretização daquele Programa, visando assegurar uma alimentação 

equilibrada e adequada às necessidades da população escolar. 

 É responsabilidade do Município, no âmbito do artº 4.º, dos Protocolos de Colaboração celebrados 

com os Agrupamentos de Escolas José Maria dos Santos e Marateca/Poceirão, comparticipar 

financeiramente o Programa, através da transferência de verbas, assegurando o bom funcionamento 

do mesmo e fazer cumprir a legislação do setor alimentar em vigor, nomeadamente do Regulamento 

(CE) n.º 852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril e Regulamento (CE) n.º 

178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho de 28 de janeiro. 

A natureza do apoio financeiro, previsto no artigo 7.º, consiste numa comparticipação financeira 

relativa às crianças/alunos beneficiários de apoio alimentar que frequentam a EB António Santos 

Jorge, EB João Eduardo Xavier e 1.º ciclo do ensino básico na Escola Básica José Saramago.  

O presente apoio financeiro inclui acertos do primeiro período letivo e uma previsão para o segundo 

e terceiro (até ao mês de maio), considerando um valor unitário de € 0,80/refeição para a EB 

António Santos Jorge e de € 1,68/refeição para a EB João Eduardo Xavier e 1.º ciclo do ensino 
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básico na Escola Básica José Saramago, cujos alunos se deslocam aos refeitórios das EB José Maria 

dos Santos e José Saramago, respetivamente.  

Face ao exposto, e de acordo com a alínea d), do n.º 4, do art.º 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/02, de 11 de janeiro, propõe-se a atribuição de apoio 

financeiro, no valor global de € 39.678,40 (trinta e nove mil seiscentos e setenta e oito euros e 

quarenta cêntimos), de acordo com o abaixo indicado: 

1) € 15.585,84 (quinze mil, quinhentos e oitenta e cinco euros e oitenta e quatro cêntimos) ao 

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, referente a 95 alunos: 

a) € 4.831,76 (quatro mil, oitocentos e trinta e um euros e setenta e seis cêntimos) – 

corresponde a acertos do primeiro período do ano letivo 2011/2012, referente a refeições 

escolares; 

b) € 10.754,08 (dez mil, setecentos e cinquenta e quatro euros e oito cêntimos) corresponde a 

uma previsão referente aos 2.º e 3.º períodos (até ao mês de maio) do ano letivo 

2011/2012, referente a refeições escolares. 

2) € 24.092,56 (vinte e quatro mil, noventa e dois euros e cinquenta e seis cêntimos) ao 

Agrupamento de Escolas Marateca/Poceirão, referente a 120 aluno. 

a) € 5.500,00 (cinco mil e quinhentos euros) – corresponde a acertos do primeiro período do 

ano letivo 2011/2012, referente a refeições escolares; 

b) € 18.592,56 (dezoito mil, quinhentos e noventa e dois euros e cinquenta e seis cêntimos) 

corresponde a uma previsão referente aos 2.º e 3.º períodos (até ao mês de maio) do ano 

letivo 2011/2012, referente a refeições escolares.» 

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

 

PONTO 3 – Atividades de animação socioeducativa (educação pré-escolar) 

promovidas por Associações de Pais e Encarregados de Educação – 1.º e 2.º 

períodos do ano letivo 2011/2012 – atribuição de apoio financeiro. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 03_05-12: 

«O Acordo de Cooperação tripartido, firmado entre a Câmara Municipal de Palmela, a Direção 

Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo e o Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e 

Vale do Tejo, estabelece as condições relativas à participação do Município no Programa de 

Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar. 

Este Acordo respeita os princípios consagrados na Lei nº 5/97, de 10 de fevereiro, e o estabelecido 

no Protocolo de Cooperação celebrado entre os Ministérios do Trabalho, da Solidariedade Social, da 

Educação, e a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. 
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Neste contexto, o Município de Palmela promove e desenvolve a componente de apoio à família da 

educação pré-escolar, nomeadamente as atividades de animação socioeducativas nos jardins de 

infância, da rede pública, organizando ofertas diversificadas e garantindo que estas sejam 

pedagogicamente ricas e complementares das aprendizagens associadas à aquisição de 

competências básicas. 

A Associação de Pais/Encarregados de Educação e Amigos da Escola Básica nº 1 de Aires e a 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI Pinhal Novo nº 2 (atual EB Zeca Afonso) 

desenvolvem, com sucesso, a organização e realização de atividades de animação socioeducativas 

para as crianças que frequentam os respetivos jardins-de-infância, após finalização da componente 

educativa e as 17h30m, de acordo com o calendário definido pelo Ministério de Educação.  

Assim, e de acordo com os respetivos Protocolos estabelecidos entre a Câmara Municipal de Palmela, 

Agrupamento de Escolas e aquelas Associações de Pais, é da responsabilidade do Município 

comparticipar financeiramente as atividades de animação socioeducativas, através de transferência 

de verbas em função do número de crianças abrangidas e respeitando os valores fixados e a 

transferir pelo Ministério de Educação, de modo a viabilizar o acesso e a frequência de todas as 

crianças, independentemente do nível socioeconómico das respetivas famílias.  

No 1º período do presente ano letivo frequentaram estas atividades 47 crianças na EB Aires e 49 na 

EB Zeca Afonso, distribuídas por quatro grupos, estimando-se que no 2º período letivo o número de 

crianças se mantenha. Caso se revele necessário, será efetuado o acerto aquando da atribuição de 

apoio financeiro correspondente ao 3º período letivo.   

Face ao exposto, e por aplicação do Despacho nº 15563/2011, de 16 de novembro (que fixa o valor 

correspondente a cada grupo do pré-escolar, com 15 ou mais crianças, no montante mensal de € 

706,21), conjugado com a alínea l), do nº 4, do artº 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, 

alterada pela Lei nº 5–A/02, de 11 de janeiro, propõe-se a atribuição de apoio financeiro, no valor 

global de € 16.949,04 (dezasseis  mil, novecentos e quarenta e nove euros e quatro cêntimos), o 

qual se destina a comparticipar as atividades de animação socioeducativas promovidas pelas 

Associações de Pais e Encarregados de Educação abaixo indicadas, correspondente  ao 1º e 2º 

período escolar do ano letivo 2011/2012: 

1) Associação de Pais/Encarregados de Educação e Amigos da Escola Básica nº 1 de Aires: € 

8.474,52 (oito mil, quatrocentos e setenta e quatro euros e cinquenta e dois cêntimos); 

2) Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB/JI Pinhal Novo nº 2 (atual EB Zeca 

Afonso): € 8.474,52 (oito mil, quatrocentos e setenta e quatro euros e cinquenta e dois 

cêntimos).» 

Sobre as propostas (Pontos 1, 2 e 3) numeradas DEIS_DE 01_05-12, DEIS_DE 02_05-12 

e DEIS_DE 03_05-12 interveio: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho considera as propostas muito bem realizadas, estando 

explícito a quem se atribui o quê.  
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

DIVISÃO DE DESPORTO: 

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

PONTO 4 – Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Palmela e a 

Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal. 

PROPOSTA N.º DCD_DD 01_05-12: 

«O contributo da Câmara Municipal para o desenvolvimento desportivo no concelho manifesta-se, 

entre outras formas, no apoio concedido a vários níveis ao associativismo desportivo. 

Entre os variados parceiros da autarquia, a Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal assumiu-

se, desde o início, como uma entidade interessada e muito participativa, o que se tem refletido 

numa profícua colaboração a vários níveis. Desde 2008 que, no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento da Ginástica, a Câmara Municipal de Palmela celebra protocolos de colaboração 

com a Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal, o último dos quais, aprovado na reunião de 19 

de outubro de 2010. 

Com o objetivo de rentabilizar os recursos logísticos das duas entidades, pretende-se protocolar a 

cedência mútua de equipamentos, possibilitando o desenvolvimento de classes de ginástica dos 

clubes filiados na AGDS e a organização de eventos de âmbito local e regional. 

Neste sentido propõe-se, em conformidade com a alínea b), do n.º 4, do Artigo 64.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 

a aprovação do Protocolo de Cooperação a estabelecer entre a Câmara Municipal de Palmela e a 

Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal (em anexo).» 

Sobre a proposta de Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Palmela e a 

Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal numerada DCD_DD 01_05-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que sobre o protocolo com a Associação de Ginástica 

do Distrito de Setúbal discorda de duas matérias, a primeira tem a haver com o nº1 do artigo 2º e a 

segunda tem a haver com o nº 4 também do artº 2º, ou seja, os princípios estão corretos o que está 

em causa é a génese do protocolo e a necessidade da sua existência. Questiona qual será a 

instituição, filiada da Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal, que irá receber o duplo mini 

trampolim, cedido pelo município de Palmela. Questiona, ainda, qual a antecedência para a 

solicitação da aparelhagem sonora a ceder àquela associação. 
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O Sr. Vereador Adilo Costa refere que, de certa forma, concorda com o Senhor vereador José 

Carlos de Sousa, no que diz respeito ao nº 4 do artº 2º, pois juridicamente seria melhor reformular o 

termo “com maior antecedência”. Em relação ao nº 1 do artº 2º não se pretende cingir a cedência 

apenas a cedência a uma instituição mas sim à Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal. 

Informa que o princípio que levou à elaboração do protocolo foi a redução de custos. 

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

dos Srs. Vereadores Natividade Coelho e José Carlos de Sousa, que apresentam 

declaração de voto. Aprovado em minuta. 

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

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se por não concordarem com o 

teor dos pontos 1 e 4 do artigo 2º do protocolo e por estes protocolos estarem a ser firmados sem 

que o regulamento de apoio ao Associativismo esteja em vigor.” 

 

IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

IV.I. – DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL: 

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

PONTO 5 – Eliminação de Documentação de Arquivo da Câmara Municipal de 

Palmela. 

PROPOSTA N.º DAF_DAG 01_05-12: 

«A eliminação de documentos de arquivo da autarquia rege-se pelo Regulamento Arquivístico para 

as Autarquias Locais, conforme Portaria n.º 412/2001 de 17 de abril, com as alterações introduzidas 

pela Portaria n.º 1253/2009, de 14 de outubro, que inclui a Tabela de Seleção com identificação das 

séries documentais e respetivos prazos de conservação administrativa e destino final. 

Anualmente o Arquivo Municipal desenvolve o procedimento para a eliminação de documentos que 

constam na referida Tabela de Seleção. Contudo foram identificados documentos passíveis de 

eliminação os quais não constam da Tabela.  

Nos termos do nº 5 do art.º 6º da referida Portaria a eliminação desta documentação carece da 

autorização da Direção Geral de Arquivos. Para tal são preenchidas Folhas de Recolha de Dados, 

recolhidas as informações de concordância com a eliminação da documentação dos Serviços 

Produtores e realizado um Relatório de Avaliação. São estes os elementos submetidos à Direção 

Geral de Arquivos. 
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Na sequência deste procedimento a Direção Geral de Arquivos autorizou a eliminação da 

documentação proposta.   

Desta forma, apresentam-se as Folhas de Recolha de Dados numeradas de 01 a 13 referentes a 

diversas unidades orgânicas da Câmara Municipal de Palmela: 

FRD Unidade Orgânica N.º de unidades 
de instalação 

N.º 01 Divisão de Atendimento 1 
N.º 02 Divisão de Águas de Abastecimento e Residuais 325 
N.º 03 Divisão de Ação Cultural 10 
N.º 04 Divisão de Administração Geral/Secção de Licenciamentos 26 
N.º 05 Divisão de Comunicação 4 
N.º 06 Divisão de Educação 60 
N.º 07 Divisão de Finanças e Aprovisionamento 107 
N.º 08 Divisão de Logística 173 
N.º 09 Divisão de Projetos e Obras Públicas 2 
N.º 10 Divisão de Recursos Humanos 37 
N.º 11 Divisão de Rede Viária 44 
N.º 12 Divisão de Serviços Urbanos 9 
N.º 13 Divisão de Tecnologias da Informação 5 

Assim, nos termos da alínea d) do n.º 7, do art.º 64, da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, conjugada com o n.º 4 do art.º 11, 

do Aviso n.º 7404/2005, de 4 de novembro, propõe-se que a Câmara autorize a eliminação da 

documentação constante nas referidas Folhas de Recolha de Dados.» 

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

 

IV.II. – DIVISÃO DE FINANÇAS E APROVISIONAMENTO: 

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

PONTO 6 – Contração de empréstimo bancário de curto prazo, no valor de 

2.000.000€ - aprovação das cláusulas contratuais. 

PROPOSTA N.º DAF_DFA 01_05-12: 

«Na sequência da aprovação, em sessão ordinária da Assembleia Municipal de 16/12/2011, da 

contração do empréstimo mencionado em epígrafe e da deliberação de Câmara de 25/01/2011, da 

adjudicação do mesmo junto do Banco Santander Totta, propõe-se, de acordo com alínea d) do n.º 

7 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, a aprovação das cláusulas do contrato de abertura de crédito com aquela instituição, que se 

anexam e se encontram conforme proposta apresentada.» 
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Sobre a proposta de Contração de empréstimo bancário de curto prazo, no valor de 

2.000.000 € - aprovação das cláusulas contratuais numerada DAF_DFA 01_05-12 

intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa informa que leu todo o contrato de abertura de crédito a 

curto prazo, da modalidade de conta corrente e que o considera incomportável devido à taxa de 

7,430. Lamenta que se tenha de assumir estes compromissos e que a Câmara Municipal tenha de se 

sujeitar a estes encargos exorbitantes. Sublinha que esta necessidade é o fruto da política da 

Câmara de há três anos a esta parte. 

A Sr.ª Presidente refere que é, essencialmente, fruto dos constrangimentos financeiros que se 

começou a sentir de há 3 anos para cá. 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha saúda todos os presentes e refere que tem sido um recurso de 

gestão que tem sido utilizado com a devida ponderação. Neste momento trata-se de acudir a 

situações de tesouraria, menciona que gostaria que a situação do país e a Lei de Finanças Locais 

fossem diferentes. Menciona ainda, que o Partido Socialista teve uma oportunidade histórica, no ano 

de 2006 de mudar a Lei de Finanças Locais, atendendo àquilo que são as necessidades das 

autarquias e não o fez. 

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

dos Srs. Vereadores Natividade Coelho e José Carlos de Sousa, que apresentam 

declaração de voto. Aprovado em minuta. 

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

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se, atendendo a que se trata da 

conclusão de um ato de gestão em que nos abstivemos e a que a Câmara de Palmela já nos 

habituou. Nesta gestão nunca participámos. 

Este empréstimo é corolário de uma política que impossibilita a necessária manutenção de saldo de 

tesouraria suficientes para fazer face a despesas correntes. 

Os inexplicáveis encargos transitados em 2012, de 7,5 milhões de euros, agudizam a gestão 

camarária no curto prazo, face aos compromissos que tinham de ser satisfeitos junto dos 

fornecedores. 

O valor a pagar em juros, face ao spread apresentado é fortemente penalizador para a Câmara 

Municipal. Aparentemente, mesmo insustentável.” 

 

V – DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E TURISMO 
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DIVISÃO DE TURISMO E ECONOMIA LOCAL:  

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

PONTO 7 – Apoio financeiro à Associação Regional de Criadores de Ovinos Leiteiros da 

Serra da Arrábida – ARCOLSA para apoio à realização do XVIII Festival do Queijo, Pão e 

Vinho. 

PROPOSTA N.º DCT_DTEL 01_05-12: 

«O Festival do Queijo, Pão e Vinho conhece este ano a sua 18ª edição e realiza-se nos dias 30 e 31 

de março e 1 de abril, nas instalações da ARCOLSA, em S. Gonçalo, freguesia de Quinta do Anjo. A 

organização continua a cargo de uma comissão organizadora, liderada pela Associação Regional de 

Criadores de Ovinos Leiteiros da Serra da Arrábida – ARCOLSA.  

Ao fim de dezoito anos, o festival mantém-se como um dos principais certames de promoção 

turística em torno dos produtos locais de qualidade da região. Com a sua afirmação, o concelho de 

Palmela tem ganho uma visibilidade cada vez maior para os seus produtos.  

Na edição deste ano com a distinção de Cidade Europeia do Vinho, obtida pela Câmara Municipal de 

Palmela, a organização do Festival do Queijo, Pão e Vinho irá criar um espaço especial para assinalar 

esse galardão, através da presença de todas as adegas da Rota dos Vinhos num único espaço. 

Estarão uma vez mais presentes os produtores de queijo, pão, doçaria da região e várias entidades e 

empresas, por forma a diversificar a oferta ao visitante e a ampliar a atratividade de certame, que 

faz com que se desloquem ao concelho de Palmela milhares de visitantes. 

O programa do festival engloba uma das maiores exposições de ovinos que se realiza no nosso país, 

e integra ainda demonstrações equestres no picadeiro e mostras de tosquia, laboratórios de gosto e 

provas comentadas de vinhos e queijos. O festival continua a ser o único sítio onde podemos assistir 

à original corrida de ovelhas que tem lugar no Ovinódromo. 

O Festival do Queijo é uma organização complexa e dispendiosa, que necessita do apoio da Câmara 

Municipal de Palmela para a sua realização, pelo que, para fazer face aos elevados custos que a 

organização de um evento desta natureza acarreta, a ARCOLSA solicitou apoio logístico e financeiro 

à Câmara Municipal de Palmela. 

Assim, dada a importância do evento para a promoção turística e desenvolvimento económico do 

concelho de Palmela, e de forma a colmatar parte das despesas da organização deste evento, para 

além do importante apoio logístico que a autarquia assegura, propõe-se, de acordo com o disposto 

na alínea 1) do nº 2 do art.º 64º da Lei 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 

11 de janeiro, a atribuição de apoio financeiro no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros) à ARCOLSA – 

Associação Regional de Criadores de Ovinos Leiteiros da Serra da Arrábida.» 
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Sobre a proposta de Apoio financeiro à Associação Regional de Criadores de Ovinos 

Leiteiros da Serra da Arrábida – ARCOLSA para apoio à realização do XVIII Festival do 

Queijo, Pão e Vinho numerada DCT_DTEL 01_05-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que teve conhecimento, pela Comunicação Social, do 

programa da Palmela Cidade Europeia do Vinho, e que no dia 30 e 31 março e 01 de abril, irá 

decorrer no âmbito deste título, o Festival do Queijo, Pão e Vinho. Refere que embora este festival 

esteja integrado na Palmela Cidade Europeia do Vinho, a comparticipação financeira atribuída pelo 

município é a mesma que foi no ano de 2011, pelo que esta integração não fez qualquer diferença 

para o certame. Considera que, para este festival que foi integrado na Palmela Cidade Europeia do 

Vinho 2012, deveria de haver uma descriminação positiva ao nível da comparticipação financeira. 

Sublinha que deveria ser feito um esforço para fazer face àquilo que são as necessidades de 

dinamização do concelho. Palmela Cidade Europeia do Vinho 2012, é claramente uma marca de uma 

importância relevante para o concelho, pelo que a Câmara Municipal não pode ficar à espera da 

iniciativa dos particulares. 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha sublinha que, relativamente à promoção turística do concelho, 

foi realizado muito com poucos recursos. A Câmara Municipal tem somado parcerias e tem criado 

sinergias com vários agentes, no sentido da promoção turística do concelho. O facto do Festival do 

Queijo Pão e Vinho fazer parte integrante do programa da Cidade Europeia do Vinho, faz com que 

esta iniciativa venha a ser promovida a uma escala muito alargada, tendo em conta os apoios 

havidos para a promoção e divulgação deste evento, por parte de diversas entidades, por exemplo 

através do Turismo de Portugal, com a sua presença em mais de 17 feiras turísticas por todo o 

mundo e através dos seus diversos canais de divulgação. Menciona que na conjuntura atual a 

atribuição desta comparticipação financeira ao festival, atribuída pela autarquia, é realizada com 

esforço mas esta é uma iniciativa que já conquistou o seu espaço e é um cartaz turístico da região 

que ultrapassa as fronteiras do concelho de Palmela, sendo muito importante para a promoção dos 

produtos locais. Reconhece o esforço que está a ser desenvolvido pela comissão organizadora do 

evento, no sentido de captar outros patrocinadores. 

A Sr.ª Presidente sublinha que a Câmara Municipal está muito empenhada e envolvida na tentativa 

de tentar angariar novos recursos e novos apoios para todas estas iniciativas e para a divulgação 

deste título, que irá atrair novos consumidores a Palmela e possibilitará levar os vinhos produzidos 

no concelho aos mercados externos. Salienta que só daqui a alguns anos se poderá medir os 

resultados deste título, quando se puder conhecer o número das vendas dos vinhos e o número das 

visitas realizadas ao concelho, até lá dever-se-á trabalhar com esforço e empenho na valorização 

destas iniciativas. 

 Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em minuta. 
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INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

A Sr.ª Presidente pergunta se algum dos munícipes presentes quer intervir. 

Não há intervenções. 

 

VI – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezassete horas e cinquenta minutos, a Sr.ª Presidente declara encerrada a reunião, da 

qual se lavrou a presente ata, que eu, José Manuel Monteiro, Diretor do Departamento de 

Administração e Finanças, redigi e também assino. 

 

A Presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

O Diretor do Departamento 

 

José Manuel Monteiro 

 


