
 

 
 

ATA N.º 17/2012: 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 

2012: 

No dia cinco de setembro de dois mil e doze, pelas quinze horas e vinte minutos, no Auditório 

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, José Carlos Matias de Sousa, Adília Maria Prates 

Candeias, Adilo Oliveira Costa, Maria da Natividade Charneca Coelho e Luís Miguel Reisinho de 

Oliveira Calha. 

A Sr.ª Presidente saúda os presentes e começa por dar conhecimento que o Sr. 

Vereador António Fonseca Ferreira apresentou pedido de renúncia ao mandato em 

23 de agosto findo, tendo sido convocado o Sr. José Carlos Matias de Sousa para o 

cargo de Vereador. (Anexos à ata como documento n.º 1).  

 

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

pontos: 

PONTO 1 – Pedido de isenção de pagamento de taxas municipais de edificação. Requerente: 

Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do Bairro Alentejano – ARPIBA. Proc.º E-

669/09. Local: Palmela 

PONTO 2 – Funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e 1.º ciclo: 

atribuição de apoio financeiro aos agrupamentos de escolas – ano letivo 2012/2013 

PONTO 3 – Atividades socioeducativas da educação pré-escolar: custo do serviço e tarifas 

municipais, ano letivo 2012/2013 

PONTO 4 – Alteração do Regulamento Municipal de Licenciamento, Adjudicação e 

Funcionamento das Áreas Comerciais do Castelo de Palmela 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

●  50.ª Edição da Festa das Vindimas – A Sr.ª Presidente menciona que, embora não 

esteja munida dos elementos definitivos sobre as várias dimensões em que a Festa das 
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Vindimas é avaliada, há a registar a nota partilhada entre todas as pessoas com 

responsabilidade na Festa: o grande sucesso em que se ficou a valer a 50.ª Edição da Festa das 

Vindimas. Importa sublinhar que este ano foi claramente reforçado o aspeto da segurança. Vai 

dirigir, por escrito, um agradecimento formal à Guarda Nacional Republicana (GNR) que 

coordena todo o dispositivo de segurança, na medida em que a sua permanência na Festa e a 

atitude dos efetivos, a sua disponibilidade e interação com os jovens foi muito positiva e 

realçada por muitas pessoas. Com esta contribuição indispensável das forças de segurança 

conseguiu-se manter um ambiente propício à alegria, ao convívio da população sem descurar os 

muitos milhares de visitantes que vieram todos os dias. Este registo será enviado à hierarquia 

da GNR, dirigindo um agradecimento a todos os efetivos que estiveram na Festa e, 

particularmente, aos que assumiram o Comando deste dispositivo. Realce-se que, da parte de 

todos os que contribuíram para que a Festa fosse possível, houve uma atitude de grande 

disponibilidade.   

Acrescenta a nota positiva deixada pelos produtores de vinho com stands na Festa e de quem 

organizou e participou nos espetáculos. Regista a apreciação feita sobre o conteúdo do cartaz 

da Festa e destaca um elemento: a inovação que a marcha constituiu. Deixa uma saudação 

especial ao maestro Jorge Salgueiro que gerou uma “pequena revolução” que conquistou toda 

a gente, nomeadamente a juventude que trauteava e dançava a marcha na Festa. Julga que o 

objetivo da marcha foi amplamente e totalmente conseguido: atrair os jovens, cantar a marcha, 

o que se tornou num grande sucesso.  

Dirige também uma palavra aos trabalhadores da Câmara Municipal pelo empenho e esforço 

com que acompanharam a Festa nas diversas áreas de atividade . Deixa uma nota especial de 

reconhecimento ao trabalho dos trabalhadores dos serviços de Higiene e Limpeza. Refere 

também que o esforço foi partilhado com outras entidades, através da colaboração que o 

Município de Palmela estabeleceu com a Amarsul – Valorização e Tratamento de Resíduos 

Sólidos, S.A., a Suma – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A., a ENA – Energia e Ambiente 

da Arrábida e a Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo 40 para a recolha de vidro. 

Foram recolhidas toneladas de vidro e todas as ações desenvolvidas contribuíram para a 

imagem e a grande dignidade da Festa.  

O cortejo foi um momento notável, partilhado por milhares de visitantes. A 50.ª edição da Festa 

das Vindimas deixou um “gosto especial” e uma expetativa relativamente à edição dos 50 anos. 

A Sr.ª Presidente finaliza dizendo que a todos os que participaram fica o agradecimento, o 

reconhecimento e a saudação especial por manterem a Festa das Vindimas no seu ponto alto. 

Há a sublinhar o papel dos Bombeiros, o seu trabalho e disponibilidade que, logo a seguir ao 

fogo-de-artifício saíram para um incêndio que acontecia em Quinta do Anjo. Os Bombeiros são 

uma força indispensável para assegurar a segurança e a tranquilidade de todos. Fica expresso o 

agradecimento da Câmara Municipal de Palmela aos Bombeiros Voluntários. 
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● Obras no Centro Histórico – A Sr.ª Presidente observa que as obras no Centro Histórico 

trouxeram algumas limitações ao estacionamento, não tendo havido consequências de maior. 

Encontra-se concluído um troço, devendo prosseguir a execução das obras. O nível de 

incómodo que as obras ocasiona vai oscilando, mas os habitantes estão disponíveis e alertados. 

O resultado da empreitada nota-se pela positiva e houve oportunidade de o constatar aquando 

do cortejo das vindimas que decorreu numa calçada substancialmente diferente em relação ao 

desfile dos anos anteriores.  

 

● Semana Europeia da Mobilidade 2012 - O Sr. Vereador Álvaro Amaro apresenta 

cumprimentos. Dá conhecimento do conjunto de iniciativas integradas na Semana Europeia da 

Mobilidade 2012 que, este ano, decorre sob o lema “Avançando na direção certa”. Conscientes 

de que uma nova cultura de mobilidade só se constrói com a tomada de consciência e a ação 

por parte dos cidadãos, o Município está decididamente empenhado em contribuir para a 

promoção da alteração de comportamentos na sociedade civil, de modo a que a sua mobilidade 

se realize de forma sustentável e ambientalmente mais correta. Tendo aderido oficialmente às 

comemorações da Semana Europeia da Mobilidade, o Município propõe-se organizar várias 

iniciativas que vão decorrerão entre 16 e 22 de setembro, mas que se estendem com a 

realização de outras atividades até meados de outubro; das quais destaca iniciativas muito 

diversas, como sejam: 

. o reforço da divulgação de um excelente projeto que as freguesias têm vindo a 

desenvolver - modalidade de transporte flexível denominado “vai vem social” e que já 

existe nalgumas freguesias; 

. a beneficiação do corredor ciclável na Infante D. Henrique, em Pinhal Novo; 

. a iniciativa “mais mobilidade menos carbono” que envolve um conjunto de empresas 

do concelho que se associam à iniciativa convidando os seus trabalhadores nesta 

semana a utilizar meios de transporte alternativos, preferencialmente não poluentes e, 

por isso, o Município voltará a promover este ano, no dia 21 de setembro, a iniciativa 

“de bicicleta para o trabalho”; 

. o autocarro que faz o percurso do Centro Histórico vai ser movido a biodiesel 

proveniente da recolha de óleos alimentares usados na semana em questão; 

. a sensibilização dos vários suportes informativos do Município sobre eco condução; 

. o desenvolvimento de ações concretas de alteração do espaço público na ótica de 

“mais mobilidade de acessibilidade” com a execução de mais 12 medidas que visam 

eliminar obstáculos à acessibilidade na freguesia do Poceirão, decorrente do diagnóstico 

realizado no plano local de promoção da mobilidade no Município de Palmela; 



Ata n.º 17/2012 

Reunião ordinária de 05 de setembro de 2012 

 

4 

 

. de forma integrada vai a Biblioteca Municipal de Palmela e respetivos pólos 

desenvolver na hora do conto “histórias de mobilidade”; 

. no mês de outubro vai ser levado à prática um ciclo de cinema que aborda a temática 

da mobilidade; 

. uma iniciativa denominada “dás-me boleia” visando os trabalhadores da Câmara 

Municipal para a partilha do automóvel; 

. a partir de 20 de setembro vai ter lugar uma exposição na Biblioteca intitulada 

“mobilidade sustentável” com uma exposição itinerante da Agência Portuguesa do 

Ambiente; 

. na manhã de 30 de setembro realiza-se uma “cãominhada” – uma caminhada que 

permite levar o animal de estimação a passear em circuito rural e tem, entre vários 

parceiros, um objetivo solidário para com a associação PRAVI – Projeto de Apoio a 

Vítimas Indefesas, que se destina à recolha de animais errantes; 

. em 29 do mês em curso está agendado o seminário “De bicicleta na direção certa” 

(data sujeita a alterações por via da confirmação de alguns conferencistas); 

. uma ação concreta de promoção da mobilidade decorrente de um facto recente 

relacionado com a tentativa de encerramento à mobilidade da Ponte do Zambujal. A 

Autarquia está a trabalhar no sentido de disponibilizar um transporte no período de 

uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, de acordo com as necessidades da 

população mais idosa que tem dificuldades, porque não têm quem os transporte no 

percurso alternativo para se deslocarem à localidade de Águas de Moura. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro menciona que desta forma pretendem continuar a assinalar o 

desafio que se coloca nos dias de hoje à sociedade e aos cidadãos em geral: a contribuição de 

todos para uma mobilidade mais sustentável e mais “amiga” do ambiente.   

 

● “Mãos à Obra” – voluntariado – O Sr. Vereador Adilo Costa cumprimenta os presentes. 

Refere que, no passado dia 31 de agosto, sessenta e cinco voluntários participaram numa ação 

de voluntariado empresarial que foi liderada pela Autoeuropa/Volkswagen designada por 

“inspire people” , com a tradução em português “mãos à obra”. Este projeto resultou de uma 

vontade da Autoeuropa em apoiar uma instituição local mobilizando a comunidade, os 

parceiros, as empresas, os fornecedores, numa lógica de participação de voluntariado e 

solidariedade promovida por um grupo de trabalhadores. O projeto contou com a participação 

de várias empresas que se mobilizaram para contribuir para que esta entidade pudesse ser 

qualificada. Nas reuniões havidas com a AutoEuropa foi solicitada uma informação ou um 

convite generalizado aos parceiros do concelho, no sentido de promover a candidatura sem dar 

a saber que era a empresa Autoeuropa que estava por trás. Foi um ponto de honra. Houve 
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várias candidaturas muito interessantes, mas a Autoeuropa resolveu eleger para a iniciativa 

deste ano o polo “A Cegonha” o Centro Social de Palmela, em Poceirão. Esta instituição teve um 

trabalho de qualificação da generalidade dos seus passos. Foi colocado: um toldo de 

ensombramento associado a um anterior, um chão anti queda, a casa de atividades, casa das 

máquinas, colocação de bancos, pinturas e o exterior foi pintado. O grupo que executou este 

trabalho tenciona voltar, porque verificaram que havia mais alguns trabalhos que não estavam 

programados e será interessante fazê-los. Tratou-se duma jornada de trabalho muito 

interessante.  

Acrescenta que a Câmara Municipal considera esta iniciativa como um excelente exemplo de 

participação e solidariedade. Quando o setor empresarial se une à comunidade e aos parceiros 

todos ficam a ganhar. Uma pessoa da entidade “A Cegonha” usou uma frase muito simples: “a 

solidariedade tem de ser concretizada”. Esta foi uma forma muito eficaz e direta de a 

Autoeuropa e os seus trabalhadores se solidarizarem.  

 

● Seminário Internacional “TOUCHÉ! Reconhecimento da Aprendizagem Não 

Formal” – O Sr. Vereador Adilo Costa menciona que o Centro Social de Palmela, através do 

Okupa - Espaço Juventude vai levar à concretização na Casa de Oração de Santa Rafaela Maria, 

em Palmela, o Seminário Internacional “TOUCHÉ! Reconhecimento da Aprendizagem Não 

Formal”, que conta com cerca de trinta participantes de países europeus e do mediterrâneo e 

alguns convidados especiais. Há participantes do Sul da Europa, do Norte de África e do Médio 

Oriente. Os objetivos dos participantes neste debate são: 

. a partilha de boas práticas e de estudos sobre aprendizagem não formal em contextos 

EuroMed; 

. ouvir e debater com experts, políticos, gestores e outros stakeholders; 

. perceber o papel do Youthpass no acesso ao emprego e à inclusão; 

. estabelecer novas parcerias; 

. redigir um Manifesto sobre a importância e reconhecimento da aprendizagem não 

formal. 

Adianta o Sr. Vereador Adilo Costa que o apoio e a cooperação institucional no movimento 

associativo juvenil de Palmela assume-se como um fator de envolvimento dos munícipes em 

diversas plataformas em prol da comunidade, razão pela qual esta Câmara Municipal tem 

procurado contribuir para a valorização do associativismo e da respetiva atividade junto da 

população nos domínios social, educativo, cultural e desportivo, procurando, neste sentido, e 

sempre que possível, dar a conhecer e associar-se às iniciativas que promovam a divulgação e 

partilha de experiências de outros países, junto das associações juvenis do concelho. 
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Finaliza dizendo que esta iniciativa se enquadra no trabalho de excelência efetuado pelo Okupa 

e que se reflete na sua determinada cooperação institucional com a Câmara Municipal de 

Palmela. 

 

● 50.ª edição da Festa das Vindimas – A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho saúda os 

presentes. Refere-se à 50.ª edição da Festa das Vindimas dizendo que apesar do contexto de 

crise para o tecido empresarial, ainda assim, decorreu de forma agradável.  

Opina que há lições a tirar quando se fazem trabalhos de parceria: 

. as soluções relativamente ao fogo, à forma e ao posicionamento dos meios que, há 

dois anos eram dramáticos, e agora conseguiu-se atingir um patamar interessante; 

. as situações de coma alcoólico. Crê que este ano não se foi tão longe 

comparativamente com o que eram os problemas mais graves em anos anteriores;  

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho continua a sua intervenção dizendo que reitera o 

reconhecimento pela bela festa e forma como a mesma decorreu. Relativamente às 

acessibilidades e circulação houve dias dramáticos que têm a ver com a localização da vila, pelo 

que defende que as questões da mobilidade têm de ser pensadas de forma mais séria e 

profissional, porque as filas de tráfego são intermináveis. Este é um ponto a ser trabalhado com 

quem percebe deste tipo de matéria, porque tecnicamente pode haver soluções.  

 

 ● Ponte do Zambujal – A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho solicita que lhe seja feito o 

ponto de situação em relação à Ponte do Zambujal. 

 

● Estrada de São Julião – A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho pergunta se há alguma 

resolução à vista para o troço da estrada na zona de São Julião, concretamente no que respeita 

ao asfaltamento. 

 

● Saudação à Associação das Festas de Palmela (Festa das Vindimas) – O Sr. 

Vereador José Carlos Sousa apresenta cumprimentos. Saúda a Associação das Festas de 

Palmela (Festa das Vindimas) pela abnegação e trabalho desenvolvido. Estão de parabéns por 

todo o trabalho intenso e moroso que fizeram, no sentido de apresentar um produto que se 

dilui em meia dúzia de dias, mas que esteve em preparação durante muitos dias. 

 

● Aglomerado clandestino em Aires – O Sr. Vereador José Carlos Sousa expressa que, 

na reunião de 21 de março, suscitou a questão do aglomerado clandestino em Aires. Nessa 
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altura, trouxe um recorte do jornal Setubalense que citava algumas dificuldades existentes em 

Aires - um aglomerado clandestino com pessoas de etnia cigana a coabitar com pessoas que já 

lá viviam há muitos anos. Na altura, o Sr. Vereador Luís Miguel Calha respondeu que “(…) a 

Câmara está a acompanhar e a desenvolver todas as diligências que estão ao seu alcance 

desde o momento que tomou conhecimento desta construção, ocupada por uma família de 

etnia cigana. Esta família foi notificada em sede de audiência prévia e os notificados recorreram 

da decisão, que é um mecanismo legal que têm ao seu dispor, estando o processo em análise 

pela Divisão Jurídica desta Autarquia e estando a fiscalização municipal a realizar visitas 

constantes ao local. Relativamente ao jornal Setubalense, a Autarquia foi contatada perto do 

fecho da sua edição, pelo que não foi possível proceder ao esclarecimento necessário, será 

transmitido ao jornal toda a informação relativa a este processo logo que possível (...)”. Repara 

que nunca viu esse esclarecimento no jornal. À data de 06 de junho, veio a reunião de Câmara, 

um grupo de habitantes da zona relatar todo o processo, ao que o Sr. Vereador Luís Miguel 

Calha acrescentou a informação que o processo estava numa fase final. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa questiona sobre a tramitação dada ao processo, na 

medida em que, volvido este tempo, “aparentemente” no local se mantém tudo na mesma. 

 

● Mercado Municipal de Pinhal Novo – O Sr. Vereador José Carlos Sousa refere que os 

vendedores do Mercado Municipal de Pinhal Novo pagam mensalmente pela sua banca, pagam 

ainda para colocar os seus produtos nas câmaras frigoríficas e por ter as suas caixas que não 

precisam de ir para as câmaras frigoríficas, mas que precisam ser acondicionadas num 

determinado espaço. Acontece que alguns vendedores têm colocado armações/expositores à 

frente das suas bancas. Há a reparar que a uns vendedores este procedimento está a ser 

permitido e a outros não. Trata-se duma questão de equidade. Ao que consta, um dos 

vendedores, para não ter de pagar o custo pela acomodação dos seus produtos nas câmaras 

frigoríficas (entre 7 e 9 euros/mês), resolveu comprar uma viatura com caixa frigorífica que 

instalou em cima do passeio à porta do Mercado. Com a adoção desta medida fica a situação 

enviesada e o “tal” princípio da equidade de todos os vendedores fica deitado por terra. 

Questiona se o Sr. Vereador Luís Miguel Calha é sabedor deste assunto e solicita para que seja 

feita uma intervenção com a perspetiva de ajudar a propiciar um ambiente mais salutar neste 

espaço.  

 

● Transportes Escolares – O Sr. Vereador José Carlos Sousa adianta que é bem provável 

que o Sr. Vereador Adilo Costa faça, na próxima reunião de Câmara, uma intervenção 

relativamente à abertura do ano letivo. De todo o modo, pretende intervir quanto aos 

transportes escolares, porquanto quer denunciar a seguinte situação: 
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. Desconhece se é por redefinição de trajetos ou por remedição de percursos, mas é do 

seu conhecimento que duas crianças amigas e são vizinhas no mesmo prédio, a criança 

que vai frequentar o 2.º ano de escolaridade tem transporte gratuito e a criança que 

vai frequentar o 1.º ano tem de pagar o transporte. É algo incongruente. Parece-lhe 

que deve haver alguma lisura no tratamento destas questões e o transporte deve ser 

dado a todos na mesma circunstância. Solicita a melhor atenção para este tipo de 

situações e para este caso em concreto. 

 

− 50.ª Edição da Festa das Vindimas – Trânsito / Mobilidade / Estacionamento 

(Questão apresentada pela Sr.ª Vereadora Natividade Coelho) – O Sr. Vereador Álvaro 

Amaro esclarece que o tema do trânsito / mobilidade / estacionamento foi tratado no âmbito 

do Conselho Municipal de Mobilidade e conseguiu-se que a CP (Caminhos de Ferro 

Portugueses) tivesse colocado em funcionamento horários especiais para este período, o que foi 

divulgado no site da imprensa e da CP. Conseguiu-se ainda que os TST (Transportes Sul do 

Tejo) promovessem carreiras de ligação entre a Estação de Palmela e o centro da Vila de 

Palmela, estabelecendo por esta via um paralelismo com outras iniciativas que a própria 

Câmara Municipal vai fazendo com circuitos experimentais. Há a intenção de dar continuidade 

ao uso desta metodologia para constituir uma alteração dos hábitos das pessoas. 

Relembra que o trabalho que é feito pela Câmara Municipal e setor dos Transportes da 

Autarquia propicia um parque de estacionamento na Avenida do Palmelense Futebol Clube com 

um “vai vem” gratuito. Espera que, no futuro, se tenha a oportunidade de sensibilizar os 

proprietários de alguns terrenos na envolvente da Vila para poder vir a criar outros parques 

com esta “coreografia” do “vai vem” para o centro da Vila. Há outras vilas e cidades que têm 

outro mecanismo dissuasivo com tarifas de estacionamento elevadíssimas e só permitem a 

entrada de autocarros ou veículos de 9 passageiros. O trabalho é para continuar nesta senda: 

com parceiros dos transportes públicos a comunicarem entre si e a articularem os seus horários 

para proporcionarem esta oferta. A oferta de transportes e o estacionamento tem de persistir 

nos próximos anos para que as pessoas percebam que vale a pena vir visitar a Festa das 

Vindimas. Afirma que o primeiro passo está dado. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias apresenta cumprimentos. Refere-se à questão das 

acessibilidades aquando da realização da Festa das Vindimas, dizendo que, sem prejuízo de 

continuar a procurar as soluções ótimas, considera importante valorizar o que está a ser feito 

no sentido de trazer as pessoas à Festa das várias formas possíveis. Há muitos anos era um 

caos o acesso à Festa e havia quem desistisse e ficasse estacionado a meio das denominadas 

estradas: da Moita, da Quinta do Anjo e de Setúbal para fazer o restante percurso a pé até 

Palmela, o que hoje já não acontece. Para além das alternativas que o Sr. vereador Álvaro 

Amaro deu conhecimento, a solução de disponibilizar uma viatura para as transportar dos 
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parqueamentos que ficam mais distantes até ao centro da vila é uma das várias experiências 

postas em prática, o que vale a pena. Tem ouvido muito boas opiniões acerca deste serviço. 

 

− Ponte do Zambujal (Questão apresentada pela Sr.ª Vereadora Natividade Coelho) – O Sr. 

Vereador Álvaro Amaro esclarece que foi efetuada uma reunião com os técnicos da 

Autarquia e a população local, dando-lhe conta do que estava em causa e da posição da REFER 

(Rede Ferroviária Nacional) que apontava para o risco de colapso da Ponte do Zambujal e 

aconselhava a Câmara Municipal a proibir a circulação e até a ir mais longe, no sentido de 

proceder à desmontagem desta. A Câmara Municipal conseguiu a seguinte solução de 

compromisso: agendou-se para dia 20 deste mês uma reunião técnica com novos elementos 

que visa elaborar um caderno de encargos para uma peritagem, tendo em vista a elaboração 

de um projeto de intervenção faseado na Ponte. Atualmente já existe uma noção mais exata 

dos locais que deverão ser intervencionados, por isso, houve que recorrer a serviços 

especializados. Há este compromisso de trabalho com a supervisão da REFER que possui um 

departamento de engenharia de pontes como há poucos no país, pelo que a autarquia tem de 

apoiar-se nas suas recomendações e continuar a trabalhar desta forma tripartida com o 

envolvimento da família Vinhas, na medida em que existe um protocolo que a obriga a 

participar na reabilitação da ponte. . As pessoas relatam circunstâncias do seu quotidiano e os 

incómodos que a situação de não poderem utilizar a ponte lhes provoca, mas houve 

compreensão. Verifica-se que quem mais abusa e transgride são pessoas que nem são da 

herdade. É preciso compreender a posição da REFER, mas há que referir que quem desativou 

uma infraestrutura no domínio público ferroviário e a entregou à Câmara Municipal e à família 

Vinhas (assinando um protocolo para que isto se resolvesse) não está de fora do problema. 

Percebe-se que ninguém quer assumir riscos, nomeadamente a responsabilidade de algum 

acidente. Assim que se esteja na posse do estudo técnico que balize a intervenção e, após cada 

uma das operações faseadas que se vão realizar, serão definidas as garantias do tipo de 

circulação que poderá ser permitido na ponte. 

 

− Estrada de São Julião (Questão apresentada pela Sr.ª Vereadora Natividade Coelho) – O 

Sr. Vereador Álvaro Amaro esclarece que na Estrada de São Julião foi feita uma 

“penteadela”, ou seja, uma fresagem que visa provocar maior aderência ao piso numa zona 

sinuosa e numa estrada que foi construída há anos por um promotor com uma percentagem 

elevada de detritos calcários em vez de basálticos e fica muito rapidamente com pouca 

aderência. Apesar da fresagem provocar algum incómodo, o facto é que não houve mais 

nenhum acidente desde aquela intervenção. Há quem use este tipo de intervenção no acesso a 

rotundas e/ ou passadeiras com uma pintura para disfarçar. Logo que haja a possibilidade de 

realizar uma empreitada para aquisição de materiais no âmbito da rede viária vai aplicar-se 
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macroseal para consistência do pavimento, amenizar o incómodo da trepidação e permitir a 

aderência dos pneumáticos no pavimento. A fresagem na Estrada de São Julião foi efetuada na 

zona mais perigosa e a aplicação do macroseal poderá ser prolongada e estendida para criar 

uma zona de maior segurança. 

 

− Aglomerado clandestino em Aires (Questão apresentada pelo Sr. Vereador José Carlos 

de Sousa) – O Sr. Vereador Luís Miguel Calha esclarece que o processo está a evoluir. 

Trata-se duma questão muito sensível do ponto de vista social e o problema tem sido tomado 

sem precipitações e com grande sentido de responsabilidade. O processo, do ponto de vista da 

legalidade urbanística, está em condições de evoluir e de avançar para a demolição da 

construção clandestina. Está, contudo, adjacente ao mesmo a questão de enorme delicadeza 

social: a família em causa está a ser acompanhada através do Centro Social de Quinta do Anjo 

e inserida pelo programa do rendimento social de inserção. Está a tentar encontrar-se uma 

solução em articulação com o setor de Habitação à semelhança de situações idênticas, e estão 

a ser desenvolvidas diligências juntamente com a família, no sentido de negociar o 

arrendamento duma habitação. Salienta que este agregado familiar está recetivo à proposta de 

se mudar para outro local e é no que se está a trabalhar. Houve um conjunto de contactos que 

foram interrompidos por ocasião deste período de férias, mas que se prevê dar continuidade 

ainda no decurso deste mês. O processo está a evoluir e pretende-se concluí-lo em breve.  

 

− Mercado Municipal do Pinhal Novo (Questão apresentada pelo Sr. Vereador José Carlos 

de Sousa) – O Sr. Vereador Luís Miguel Calha explica que têm sido mantidas reuniões 

regulares com uma comissão representativa dos comerciantes do Mercado Municipal do Pinhal 

Novo com a qual têm trabalhado num conjunto de ações de promoção deste espaço. 

Brevemente deverá realizar-se uma reunião com o objetivo de programar mais um conjunto de 

ações para o ano vindouro.   

Relativamente à ocupação do espaço frente às bancas, o Sr. Vereador Luís Miguel Calha 

menciona que se trata duma solicitação que foi feita por um operador do Mercado e não 

existindo do ponto de vista técnico qualquer objeção, o pedido foi deferido e paga a taxa 

correspondente. Relativamente à viatura com arca frigorífica estacionado frente à porta do 

Mercado se vai averiguar a situação.  

Aproveita a ocasião para acrescentar que o Mercado Municipal do Pinhal Novo é um espaço 

cada vez mais dinâmico, participado pela comunidade, e onde têm lugar um conjunto de ações 

regulares. Este equipamento foi uma aposta muito grande da Câmara Municipal e tem-se vindo 

a trabalhar com os  operadores do Mercado no desenvolvimento de várias ações de formação, e 

isso traduz-se num conjunto muito significativo de visitantes, que acorre ao Mercado e que tem 

vindo a crescer sucessivamente. 
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− Transportes Escolares (Questão apresentada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa) – O 

Sr. Vereador Adilo Costa menciona que é efetivamente sua intenção de, na próxima reunião 

de Câmara, dar informação em relação ao próximo ano escolar. Considera que a questão da 

insatisfação levantada será relativa, na medida em que a preocupação maior prende-se com a 

dificuldade em comunicar com o Ministério da Educação e com a Direção Regional de Educação 

de Lisboa (DREL). E dá como exemplo que, há poucos dias, o Sr. Vereador Álvaro Amaro 

perguntava quem era o elo de ligação da Parque Escolar, EPE, para dar continuidade a um 

assunto que estava pendente desde novembro do ano findo; a eliminação do passe 4_18; as 

dificuldades acrescidas a estudantes e família; e o maior despedimento coletivo que houve 

neste território no que respeita a professores contratados, são dificuldades concretas. 

Quanto ao caso identificado pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa, o Sr. Vereador Adilo 

Costa considera que pode haver alguma incoerência que resulta normal quando se faz a 

análise de cada caso. Refere que o Município de Palmela mantém a discriminação positiva de 

conceder o transporte escolar aos alunos que distam a mais de 2 Km (casa-escola) com todas 

as dificuldades financeiras que tal procedimento acarreta para a Câmara Municipal, tendo em 

conta o tipo de território onde se vive há uma remedição de percursos e o cuidado em verificar 

se todos os percursos estão corretos. Agradece que o Sr. Vereador José Carlos de Sousa faculte 

os dados das moradas dos alunos em concreto para se analisar e proceder de modo a ser o 

mais justo possível.  

O Sr. Vereador José Carlos Sousa menciona que no final da reunião vai facultar os dados, 

de modo a se averiguar. Quanto a si, a questão da equidade e da relevância, tem a ver com as 

dificuldades que existem no país e, concretamente, no concelho. Para além da questão da 

equidade e da relevância que a situação por si identificada tem, prende-se com o que é muito 

sentido em particular incidência no Pinhal Novo: a cantina social da AJCOI (Associação Juvenil 

do Centro de Ocupação Infantil) serve mais de 60 refeições por dia, há pobreza, e o pagamento 

do autocarro (embora possa ser de 20 € ou 30 €/mês) é muito para quem não tem. A 

indignação das pessoas passa por questões do género. 

Em aditamento à intervenção do Sr. Vereador Adilo Costa e que tem a ver com o 

acompanhamento regular que os serviços camarários fazem de situações idênticas, a Sr.ª 

Presidente adianta que, a Câmara Municipal (sem prejuízo da análise da situação concreta) 

vai estar sob grande pressão relativamente a este tipo de casos e, até mesmo, nas situações 

em que as pessoas não têm direito, de acordo com os regulamentos, a verdade é que não é 

possível deixar de reconhecer a carência profunda em que vivem muitas famílias e muitos casos 

novos que vão surgindo, o que é mais grave. Este tipo de situações vai ser notado em todas as 

áreas: transportes escolares, refeições escolares, apoio social,…. A Câmara Municipal vai estar 

sujeita a esta “pressão” e terá de saber lidar com uma grande serenidade relativamente a este 
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tema e ser muito rigorosos na aplicação dos regulamentos e, simultaneamente, muito 

cuidadosos. Acresce que as necessidades das pessoas/famílias são muito superiores às 

capacidades de resposta que a Autarquia e até mesmo à possibilidade legal de resposta, até 

porque em muitos domínios nem sequer possui competência para intervir. Vejam-se alguns 

problemas que hoje estão a ser levantados às Câmaras Municipais e que outrora foram notícia 

como boas práticas no domínio social, saúde, habitação, populações e grupos carenciados. 

Atualmente as Câmaras Municipais estão a ser alvo de processos e problemas legais por 

defender essas mesmas práticas, porque não têm condições para intervir, para além do que é o 

seu enquadramento legal. 

O Sr. Vereador Adilo Costa adianta que a Câmara Municipal redefiniu as suas intervenções à 

luz da nova situação que se coloca às Autarquias e fê-lo de boa-fé. É necessário efetuar o 

esclarecimento entre municípios “vizinhos”, na medida em que há uma interpretação 

diferenciada sobre o que é o apoio social escolar a alunos que sejam de outro município. O 

Município de Palmela tem alunos residentes em Montijo e Setúbal e estes Municípios também 

têm alunos residentes neste, pelo que se tem de esclarecer como isso se aplica. Solicitou-se à 

Divisão Jurídica a interpretação da legislação, porque, até ao momento, não tem sido feita 

distinção. É preciso equacionar: à luz deste novo paradigma com que todos os Municípios se 

vêm confrontados há que decidir como se vai agir daqui para a frente, porque todos os dias se 

levantam questões novas. 

 

DESPACHOS EMITIDOS PELO SR. VEREADOR DO PELOURO, SR. DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SRA. CHEFE DA DIVISÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO GERAL, POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração e Finanças / Divisão de 

Administração Geral / Seção 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 2, dos 

processos despachados pelo Dr. José Monteiro e Dr.ª Pilar Rodriguez, no período de 22.08.2012 

e 04.09.2012. 

 

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 3, dos 
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processos despachados pelo Sr. Vereador Álvaro Manuel Balseiro Amaro, no período de 

20.08.2012 a 31.08.2012. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

A Sr.ª Presidente dá conhecimento que os pagamentos autorizados, no período compreendido 

entre os dias 22.08.2012 a 04.09.2012, somaram o valor de 1.928.638,88 € (um milhão, 

novecentos e vinte e oito mil, seiscentos e trinta e oito euros e oitenta e oito cêntimos). 

A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta ata como documento n.º 4. 

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª Presidente informa que o balancete do dia 04.09.2012, apresenta um saldo de 

2.006.945,06 € (dois milhões, seis mil, novecentos e quarenta e cinco euros e seis cêntimos), 

dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 1.078.226,19 € (um milhão, setenta e oito mil, duzentos e vinte e 

seis euros e dezanove cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 928.718,87 € (novecentos e vinte e oito mil, setecentos e 

dezoito euros e oitenta e sete cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

I – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES, HABITAÇÃO E ATIVIDADES 

ECONÓMICAS: 

Pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – Pedido de isenção de pagamento de taxas municipais de 

edificação.  Requerente: Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do 

Bairro Alentejano – ARPIBA. Proc.º E-669/09. Local: Palmela. 

PROPOSTA N.º DAU _DOPHAE 01_17-12: 

«A Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do Bº Alentejano - ARPIBA, registada como 

Instituição particular de solidariedade social, reconhecida como pessoa coletiva de utilidade 
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pública, titular dum processo de licenciamento de obras de edificação, com projeto de 

arquitetura aprovado por despacho de 30/11/2011, solicitou através do requerimento nº 

3134/2012, a isenção de pagamento das respetivas taxas urbanísticas. 

No regulamento e tabela de taxas municipais prevê-se, na alínea b) do nº 2 do art.º 9º, na 

redação em vigor que resulta da alteração publicada em Diário da República de 20 de dezembro 

de 2011, estarem isentas do pagamento das taxas ali previstas, entre outras entidades, as 

instituições legalmente constituídas que na área do Município prossigam fins de relevante 

interesse público. 

A vontade firme de apoiar e discriminar positivamente as entidades que desempenham no 

nosso território um importante papel nas respostas às necessidades e aos problemas das 

populações, não pode deixar de depender dum escrutínio exigente e rigoroso da atividade e fins 

que são prosseguidos por cada instituição, do seu impacto no território e nos cidadãos, que 

permita distinguir esse sobrelevado papel e fundamentar devidamente o reconhecimento do 

relevante interesse público, obviando a desvalorização e generalização insustentável duma 

medida que comporta diminuição de receitas para o Município, essenciais ao financiamento do 

esforço de realização e manutenção de infraestruturas públicas. 

O objeto social, a caracterização da instituição e da atividade desenvolvida, foram apreciadas 

pelo Departamento de Educação e Intervenção Social, tendo essa apreciação culminado no 

entendimento de que a Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do Bº Alentejano-

ARPIBA tem relevante interesse público para o Concelho de Palmela. 

Assim, ao abrigo do preceituado nas alíneas h) do n.º 2 do artigo 53.º e da alínea a) do n.º 6 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de janeiro, da alínea d) do artigo 11.º e n.º 2 do artigo 12.º da Lei n.º 2/2007, 

de 15 de janeiro, do artigo 3.º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, visando a atribuição 

de isenção prevista na alínea b) do nº 2 do art.º 9 do regulamento e tabela de taxas 

Municipais, propõe-se o reconhecimento pela Câmara Municipal quanto aos fins de relevante 

interesse público que a Instituição em causa – Associação de Reformados Pensionistas e Idosos 

do Bº Alentejano - ARPIBA - prossegue na área do Município, sujeitando esse reconhecimento à 

competente deliberação da Assembleia Municipal.» 

Sobre a proposta de Pedido de isenção de pagamento de taxas municipais de 

edificação numerada DAU_DOPHAE 01_17-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos Sousa menciona que a proposta é omissa, mas a isenção de 

pagamento de taxas cifra-se em 24.000 euros. 

Acrescenta que os Vereadores Socialistas concordam com o terceiro parágrafo da proposta, 

porquanto não se pode “banalizar” este tipo de apoio. Pergunta sobre o número de 

requerimentos deste tipo que dá entrada nos serviços da Autarquia e não tiveram sequência, 

porquanto são os serviços que fazem o rigoroso reconhecimento do relevante interesse público. 
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Recorda-se de algumas entidades às quais foi deferido o pedido de isenção de pagamento de 

taxas, como sejam: a Fundação COI, a Associação dos Idosos de Palmela, o Clube Desportivo 

da Volta da Pedra, a Associação “Questão de Equilíbrio”, a Fábrica da Igreja Paroquial de Quinta 

do Anjo, entre outras.  

Mais refere que os Vereadores do P.S. estão muito cientes que o trabalho desenvolvido pela 

Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do Bairro Alentejano (ARPIBA) se insere no 

âmbito da proposta elaborada pela Divisão de Intervenção Social e que o Sr. Vereador Álvaro 

Amaro vem sublinhando “sobrelevar o papel e fundamentar devidamente o reconhecimento de 

relevante interesse público”, tal tem de ser garantido sob forma de não banalizar uma situação 

que não tem de ser plenamente linear. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro menciona que esta discriminação positiva só veio a ser 

efetivamente contemplada através de uma alteração promovida no Regulamento e Tabela de 

Taxas Municipais há cerca de um ano. É a quinta proposta desta natureza que é trazida à 

apreciação e votação deste órgão autárquico. O plano da apreciação/análise deste tipo de 

propostas compete ao Departamento de Administração Urbanística / Divisão de Obras 

Particulares, Habitação e Atividades Económicas (DAU / DOPHAE). Congratula-se com o facto 

de haver processos de legalização no que concerne a ampliações e obras de melhoramento que 

acabam por concretizar-se com a adoção desta medida. 

O Sr. Vereador Adilo Costa explica que há um duplo escrutínio: um primeiro escrutínio ao 

nível do Conselho Local de Ação Social (CLAS) em que se afere da necessidade em termos de 

plano de desenvolvimento social de Palmela e da necessidade daquela estrutura. Está-se a falar 

de um Centro de Dia e Centro de Convívio de uma freguesia com 52 kms2.. Chegou-se à 

conclusão que para combater o isolamento na freguesia de Quinta do Anjo e até ao nível do 

Conselho Social de Freguesias há um triplo escrutínio, acrescido internamente pela Câmara 

Municipal de Palmela a quem compete dar o parecer em relação ao relevante interesse público 

da isenção do pagamento de taxas. Portanto, há um triplo escrutínio, mas há também uma 

linha orientadora que é projetada no tempo em termos do plano de desenvolvimento social 

onde se inscreve esta necessidade, pelo que a Autarquia está à vontade para deferir.   

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho menciona que outra vertente que importa ter em 

conta: a autonomia para tomar a decisão de fazer uma piscina ou um campo de ténis e, nesse 

caso, não importa unicamente a natureza da instituição.  

SAÍDA DA REUNIÃO DA SR.ª VEREADORA ADÍLIA CANDEIAS: 

Nesta altura, ausenta-se da reunião a Sr.ª Vereadora Adília Candeias. (Não participa na votação 

por pertencer aos órgãos sociais da Associação).  
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Submetida a proposta de Pedido de isenção de pagamento de taxas municipais de 

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

 

ENTRADA NA REUNIÃO DA SR.ª VEREADORA ADÍLIA CANDEIAS: 

Nesta altura, volta a participar na reunião a Sr.ª Vereadora Adília Candeias. 

 

II – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

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

PONTO 2 – Funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e 

1º ciclo: atribuição de apoio financeiro aos agrupamentos de escolas – ano 

letivo 2012/2013. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 01_17-12: 

«O município de Palmela considera fundamental contribuir para a melhoria do funcionamento 

dos estabelecimentos de educação pré-escolar e ensino básico (1º ciclo) da rede pública do 

concelho. 

Neste sentido, o município tem disponibilizado, anualmente, apoio destinado a comparticipar 

despesas com material didático, de desgaste, consumíveis e de conservação de diversos 

equipamentos, entre outras situações, aos estabelecimentos de educação e ensino, apesar de 

não ser competência e atribuição legal das autarquias. 

Assim, e como forma de concretizar o apoio em referência, propõe-se a atribuição de apoio 

financeiro de acordo com o número de alunos que frequentam os estabelecimentos de 

educação e ensino no concelho de Palmela, tendo como base o número de alunos do ano letivo 

transato, não se prevendo alterações significativas para o presente ano letivo e em função das 

disponibilidades financeiras do município. Definiu-se, como critério, o valor anual por aluno de € 

5,75 (cinco euros e setenta e cinco cêntimos). 

Face ao exposto, e em conformidade com a alínea b), do nº 4, do art.º 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 € 20.360,75 (vinte mil, trezentos e sessenta euros e setenta 

e cinco cêntimos), aos agrupamentos de escolas do concelho, como forma de comparticipar as 

despesas inerentes ao funcionamento dos seus estabelecimentos: 
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1. Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos: 9.395,50 € (nove mil, trezentos e 

noventa e cinco euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 1.634 alunos; 

2. Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela: 8.228,25 € (oito mil, duzentos e vinte oito 

euros e vinte cinco cêntimos), correspondente a 1.431 alunos;  

3. Agrupamento de Escolas Marateca/Poceirão: 2.737,00 € (dois mil, setecentos e trinta e 

sete euros), correspondente a 476 alunos.» 

Sobre a proposta de Funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar 

e 1º ciclo: atribuição de apoio financeiro aos agrupamentos de escolas – ano letivo 

2012/2013 numerada DEIS_DE 01_17-12 interveio: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho observa que já esteve envolvida na área da Educação 

e, nesse sentido, tenta manter-se atualizada. A presente proposta não é apoio à alimentação, 

nem é para o apoio à ação social escolar, nem é para a componente socioeducativa, é o apoio 

que a Câmara Municipal de Palmela dá aos estabelecimentos de ensino do pré-escolar e 1.º 

ciclo para material didático e desgaste - consumíveis, entre outros, aos estabelecimentos de 

educação e ensino. Para além das atribuições que são acometidas por lei para manutenção e 

são delegadas nas Juntas de Freguesia também as escolas detêm uma certa verba. Gostaria de 

ser esclarecida sobre a legislação, na medida em que se alude à alínea b) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99 – Atribuições e Competências das Autarquias Locais – e ao critério anual 

do valor pago por aluno de 5,75 €. A informação técnica faz referência às despesas afetas 

incorretamente à verba atribuída, pelo que pergunta se é uma atribuição legal da Câmara 

Municipal. 

O Sr. Vereador Adilo Costa dita que está seguro que a alínea específica da legislação está 

correta. Há uma necessidade de os agrupamentos e as escolas irem buscar apoios às 

autarquias: câmaras municipais e juntas de freguesia. O apoio despendido é controlado. Há um 

poder e um dever de fiscalizar. Há alguma maneabilidade na gestão, sendo a verba dada ao 

agrupamento; o método é calculado por aluno que no ano transato foi de 3.541 alunos. Julga 

que não vai haver grandes oscilações. 

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

minuta. 

 
PONTO 3 – Atividades socioeducativas da educação pré-escolar: custo do 

serviço e tarifas municipais, ano letivo 2012/2013. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 02_17-12: 

«A educação pré-escolar constitui a primeira etapa na educação básica, destinando-se às 

crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no ensino básico.  
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A educação pré-escolar pressupõe um papel ativo das famílias, numa atitude de partilha de 

responsabilidade em todo o processo de desenvolvimento das crianças, preparando-as para 

uma escolaridade bem-sucedida, nomeadamente através da compreensão da escola como local 

de aprendizagens múltiplas.  

A educação pré-escolar da rede pública integra a componente letiva, gratuita e da 

responsabilidade do Ministério da Educação e Ciência, e de apoio à família, a qual compreende 

os serviços de alimentação e as atividades de animação socioeducativa, de responsabilidade 

municipal, partilhada com os agrupamentos de escolas, de modo a permitir a concretização de 

uma resposta a tempo inteiro. 

De acordo com a legislação em vigor e Regulamento Municipal de Atividades de Animação 

Socioeducativa da Educação Pré-Escolar, as mesmas são comparticipadas pela família, com 

base no respetivo escalão do abono de família em que o agregado familiar se encontra 

posicionado. Assegura-se, desta forma, a necessária solidariedade entre os agregados 

familiares economicamente mais desfavorecidos e os que dispõem de maiores recursos, tendo 

por base o custo do serviço, cumprindo-se assim o princípio de garantir o direito e a igualdade 

de oportunidades no acesso à educação pré-escolar. 

Face ao exposto, e de acordo com a alínea j), do art.º 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de 

setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, e 

Regulamento Municipal das Atividades Socioeducativas da Educação Pré-Escolar, propõe-se 

para o ano letivo 2012/2013: 

1. Manter o custo do serviço em € 55,00 (cinquenta e cinco euros), tal como no ano letivo 

transato; 

2. Determinar que as comparticipações familiares mensais dos agregados posicionados do 

1º ao 6º escalão correspondam às seguintes tarifas, respetivamente: 

Escalões do 
abono de família 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Percentagem 
aplicada 5% 25% 50% 75% 90% 100% 

Valor da 
comparticipação 
familiar 

€ 2,75 € 13,75 € 27,50 € 41,25 € 49,50 € 55,00.» 

Sobre a proposta de Atividades socioeducativas da educação pré-escolar: custo do 

serviço e tarifas municipais numerada DEIS_DE 02_17-12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho solicita ao Sr. Vereador Adilo Costa que lhe possa ser 

agendada uma reunião tendo em vista dirimir o assunto das Atividades socioeducativas da 

educação pré-escolar.  
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O Sr. Vereador Adilo Costa menciona que na anterior reunião não fez menção a que tem de 

haver um período de acolhimento, entre as 08:30 e as 09:00 horas, e um período de tolerância 

para ir buscar as crianças, entre as 17:30 e as 18:00 horas. 

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

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

DIVISÃO JURÍDICA: 

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

PONTO 4 – Alteração do Regulamento Municipal de Licenciamento, 

Adjudicação e Funcionamento das Áreas Comerciais do Castelo de Palmela. 

PROPOSTA N.º DAF_DJ 01_17-12: 

«O Regulamento Municipal de Licenciamento, Adjudicação e Funcionamento das Áreas 

Comerciais do Castelo de Palmela, em vigor desde 2009, prevê, nos seus artigos 2.º e 28.º, n.º 

2, alínea a), o pagamento mensal das taxas devidas pela ocupação das lojas e do 

estabelecimento de café-esplanada, sem qualquer exceção. 

A realização de obras no Castelo, já no ano em curso, evidenciou que poderão existir algumas 

situações, imputáveis ao Município, que inviabilizem a exploração dos espaços atribuídos, sendo 

de justiça que, nessas situações, as taxas mensais não sejam devidas, em virtude de não existir 

contrapartida efetiva. 

Por outro lado, o artigo 26.º do mesmo Regulamento prevê que as obras úteis e inamovíveis 

executadas pelos utilizadores dos espaços e incorporadas na construção, e que não possam ser 

retiradas, sem prejuízo desta, integram o património municipal, sem que o arrendatário ou 

concessionário tenha direito a qualquer compensação ou indemnização. 

No entanto, não sendo o Castelo de Palmela património municipal, mas sim património do 

Estado, a afetação das benfeitorias àquela dominialidade municipal apresenta-se incongruente. 

Efetivamente, atento o seu caráter indissociável do imóvel, que é propriedade do Estado, fará 

sentido admitir a integração das benfeitorias no património do titular do imóvel, de acordo com 

o mesmo princípio que fundamenta também a ausência de indemnização ou compensação ao 

arrendatário ou concessionário.  

Neste sentido se pronunciou aliás também a Direção Geral do Tesouro e Finanças. 
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Assim, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º da Constituição 

da República Portuguesa; do artigo 118.º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, e ao abrigo do disposto nos artigos 64.º, n.º 

6, alínea a) e 53.º, n.º 2, alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, bem como dos 

artigos 13.º, n.º 1, alíneas e) e n), 20.º, n.º 2, alínea c) e 28.º, n.º 2, alínea g) da Lei n.º 

159/99, de 14 de setembro, propõe-se que a Câmara Municipal delibere propor à Assembleia 

Municipal a seguinte nova redação para os artigo 26.º e 28.º do Regulamento Municipal de 

Licenciamento, Adjudicação e Funcionamento das Áreas Comerciais do Castelo de Palmela: 

“Artigo 26.º 

1. As obras úteis e inamovíveis incorporadas na construção e que não puderem ser 

retiradas, sem prejuízo desta, passam a fazer parte integrante do imóvel, sem direito 

de retenção e sem pagamento de qualquer quantia, seja a título indemnizatório ou 

compensatório. 

2. (…).”. 

“Artigo 28.º 

1. (…). 

2. (…). 

3. (Novo) 

O pagamento das taxas de ocupação não é devido quando, por motivos imputáveis ao 

Município, a exploração do espaço seja impossível, desde que essa impossibilidade 

perdure por mais de cinco dias seguidos, e seja reconhecida pelo Município, 

judicialmente, ou em sede de arbitragem. 

4. (Novo) 

A redução do valor a pagar é calculada ao dia, segundo a seguinte fórmula: a/30*n, em 

que a é o valor mensal e n é o número de dias em que se verifique a impossibilidade de 

exploração do espaço.”.» 

Sobre a proposta de Alteração do Regulamento Municipal de Licenciamento, 

Adjudicação e Funcionamento das Áreas Comerciais do Castelo de Palmela 

numerada DAF_DJ 01_17-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos Sousa menciona que a aprovação deste Regulamento é de 19 

de março de 2008. Considera que o mesmo não tem tido utilidade. A 27 de junho de 2008 há 

uma reprogramação deste projeto, devido a um lapso e recorda a intervenção do Sr. Vereador 

José Braz Pinto à data “(…) é uma mudança insignificante, uma perda de tempo e um 

preciosismo trazer esta proposta a reunião de Câmara (…)”. Opina que a presente proposta 

contempla algumas alterações que considera satisfatórias, embora pudessem estar 
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incorporadas desde o início. O que é facto é que, desde 2008 e mesmo antes, nem o café 

esplanada nem as lojas do Castelo funcionaram. A piscina teve uma intervenção que somou um 

determinado custo para a Autarquia e está a degradar-se e mantém-se a situação de há seis 

meses atrás. Considera absolutamente incongruente que estejam a ser pedidas taxas à senhora 

que faz a venda de azulejos e tem a laborar mesmo ao seu lado (a partir das 11:00 horas) um 

martelo pneumático a partir tudo o que está à volta; daí a sua apreciação positiva por aquilo 

que vem de novo. Na verdade a Câmara Municipal nunca conseguiu criar condições de 

atratividade para haver vendedores interessados fazendo em simultâneo um elo com os 

visitantes/turistas.  

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa coloca as seguintes questões: 

. Não percebe quais são as obras “úteis e inamovíveis executadas pelos utilizadores dos 

espaços”. Essas obras foram autorizadas por quem? O IGESPAR (Instituto de Gestão do 

Património Arquitetónico e Arqueológico, IP) permitiu a sua execução? E a Câmara 

Municipal tem conhecimento da realização das mesmas? Parece-lhe que Não.  

Finaliza dizendo que saúda com grande efusividade o facto de se terem alterado o artigo 26º e 

acrescentado os pontos 3 e 4 ao artigo 28.º. 

Relativamente às condições de atratividade a que o Sr. Vereador José Carlos de Sousa se 

refere, o Sr. Vereador Luís Miguel Calha explica que o investimento que está a ser realizado 

de intervenção na requalificação das lojas no Castelo vai permitir lançar uma hasta pública para 

ocupação das mesmas. A ocupação das lojas vai propiciar mais dinâmica ao Castelo de Palmela 

e contribuir para reforçar a sua atratividade turística e, é nessa medida, que surge a alteração 

ao texto do Regulamento em apreciação.  

Em relação à pessoa que ocupa a loja em funcionamento, o Sr. Vereador Luís Miguel Calha 

menciona que a presente alteração visa isentar o pagamento deste operador decorrente dos 

prejuízos que a sua atividade tem sofrido no decurso destas obras. A alteração ao Regulamento 

vai permitir intervir desta forma. 

A solicitação da Sr.ª Presidente intervém o Chefe da Divisão Jurídica para prestar os 

seguintes esclarecimentos:  

. Há uma cláusula que consta habitualmente de todos os normativos que disciplinam 

concessões por regra as obras feitas por concessionários, bem como as executadas por 

arrendatários nos imóveis e que não possam ser dissociados do imóvel. No fim do 

arrendamento ou no fim da concessão têm de ter uma dominialidade e se essa cláusula 

não existisse o arrendatário ou concessionário poderia ter direito a uma indeminização 

pelas benfeitorias que deixava no imóvel. É uma cláusula habitual e abstrata e não visa 

que seja do seu conhecimento. Redigiu e apresentou a proposta ao Sr. Vereador Luís 

Calha para resolver qualquer situação em concreto. Se existisse alguma situação (julga 
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que não existe) essa cláusula não dispensava o licenciamento, o controlo prévio, o 

parecer do IGESPAR. As eventuais obras realizadas por concessionários são feitas de 

acordo com os normativos legais em vigor em termos urbanísticos e a tutela do 

IGESPAR. O que estava em causa é alterado: é a dominialidade das obras, porque a 

redação inicial do Regulamento pressupunha que o Município era o proprietário do 

imóvel e no final da concessão as obras integravam o património do Município, mas o 

Município não é o proprietário do imóvel e não faria sentido que o Município ficasse com 

uma benfeitoria que integrava o património de terceiros. O que a alteração visa é tão só 

especificar que as eventuais obras realizadas integram não o património do Município e 

tal não faria sentido, mas o património do proprietário do imóvel, neste caso o Estado, 

a Direção Geral do Tesouro e Finanças.  

O Sr. Vereador José Carlos Sousa volta a usar da palavra, dizendo que é sua suposição que 

neste ponto não existem obras inamovíveis efetuadas. Se ele quiser fazer uma obra tem de 

pedir autorização ao proprietário do seu edifício, portanto a Câmara Municipal não viabilizou 

nenhuma intervenção a nenhum arrendatário daquele espaço no sentido de haver alguma 

intervenção à data. Em resumo: não há nenhuma obra inamovível e útil feita. 

Face a esta observação feita pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa, o Chefe da Divisão 

Jurídica refere que não afirmou nem que Sim nem que Não. Não faz ideia. A norma do 

Regulamento é elaborada em abstrato e visa disciplinar a dominialidade de eventuais 

benfeitorias no final da concessão ou do arrendamento. Responde com honestidade. Adianta 

que não tem nenhuma responsabilidade sobre os serviços da gestão urbanística ou do centro 

histórico ou do IGESPAR, desconhecendo se foram feitas obras ou se estas estão previstas. 

A Sr.ª Presidente menciona que em bom rigor ninguém está em condições de afirmar se 

houve ou não ao longo destes anos obras executadas no Castelo por parte de proprietários. 

Mas mesmo que tenha havido, a questão que o Sr. Vereador José Carlos de Sousa apresenta 

não se coloca, ou seja, porque as alterações produzidas neste Regulamento entram em vigor a 

partir de agora.  

O Sr. Vereador Adilo Costa adianta que o dono do Castelo devia ser o povo de Palmela, mas 

é a Direção Geral do Tesouro e Finanças. Contudo, há um conjunto muito vasto de 

interlocutores: Direção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo, Direção Geral do 

Património Cultural, ENATUR – Empresa Nacional de Turismo, S.A. e a Direção de Finanças. 

Regista que é dificílimo articular uma reunião. A Comissão de Coordenação de Desenvolvimento 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) tentou fazê-lo e não conseguiu. Essa é a 

principal dificuldade: a articulação entre entidades que têm uma palavra a dizer em relação ao 

Castelo de Palmela. 

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

minuta. 



Ata n.º 17/2012 

Reunião ordinária de 05 de setembro de 2012 

 

23 

 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

A Sr.ª Presidente pergunta se algum dos Munícipes quer intervir. 

Não há intervenções. 

 

IV – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezassete horas e dez 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 


