
 

 

 

ATA N.º 13/2012: 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012: 

No dia vinte de junho de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e vinte minutos, no Auditório 

da Biblioteca Municipal de Palmela (Freguesia 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, António Fonseca Ferreira, Adilo Oliveira 

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

A Sr.ª Presidente refere que não está presente nesta reunião a Sr.ª Vereadora Adília 

Maria Prates Candeias, por se encontrar de férias, estando a falta justificada. 

 

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

pontos: 

PONTO 1 – Empreitada de “Requalificação das galerias da Praça de Armas e Remodelação de 

Espaços Museológicos”: adjudicação da empreitada 

PONTO 2 – Empreitada de “Casa Capelo – Consolidação do Imóvel”: adjudicação da 

empreitada 

PONTO 3 – Pedido de isenção de pagamento de taxas municipais de edificação. Requerente: 

Associação de Idosos de Palmela. Proc.º E-172/95. Local: Palmela  

PONTO 4 – Pedido de isenção de pagamento de taxas municipais de edificação / utilização. 

Requerente: Grupo Desportivo da Volta da Pedra. Proc.º E-733/01. Local: Volta da Pedra 

PONTO 5 – Homologação dos preços a praticar nos equipamentos geridos pela Palmela 

Desporto, EEM 

PONTO 6 – Cedência a título precário do Moinho do Parque Venâncio Ribeiro da Costa à 

Associação Juvenil AJITAR 

PONTO 7 – Cedência de edifício em regime de comodato à Associação de Escoteiros de 

Portugal 
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Semana dedicada à Freguesia de Palmela: 

A Sr.ª Presidente saúda os presentes e descreve resumidamente o programa da Semana 

dedicada à Freguesia de Palmela, que decorre de 18 a 22 de junho: 

. Foi efetuada uma visita à Escola do 1.º ciclo do ensino básico de Batudes para acompanhar o 

projeto de recuperação da escola visando o embelezamento e a criação de alguns espaços 

lúdicos, numa iniciativa de cidadania desenvolvida por alunos, pais e professores. Este projeto 

partiu de um desafio da Câmara Municipal, no âmbito da participação, concretizado pelas 

crianças que materializaram os seus desejos, relativamente à sua escola;                                                                                                                             

 . Realizou-se uma reunião de coordenação do executivo municipal tendo na agenda 

especialmente assuntos relacionados com a freguesia de Palmela; 

. Efetuou-se uma visita a algumas das obras que estão em curso ou a iniciar-se e, ainda, às que 

foram executadas muito recentemente, nomeadamente: Azinhaga dos Carvalhos onde se vai 

dar início à empreitada de execução de infraestruturas e de pavimentação; Castelo de Palmela, 

onde se vão iniciar duas empreitadas, cujas adjudicações constam da ordem de trabalhos da 

presente reunião de Câmara. Visitaram ainda a futura sede dos escoteiros (em preparação para 

entrar em obra) num espaço cedido pela Câmara Municipal e que vai ser ocupado como sede 

deste grupo de jovens e que muito contribuirá para a qualificação não só do edifício como de 

toda a zona onde ele se insere. Visitaram um moinho que foi cedido a uma das associações 

locais com forte participação juvenil e que visa contribuir para a requalificação e dinamização 

da vida em torno da esplanada do Castelo; 

. Fizeram algumas reuniões específicas para tratar de temas muito concretos; 

. Houve lugar a uma reunião de trabalho com a associação de empresas de Vale do Alecrim 

onde foram abordadas questões relacionadas com a situação das empresas que ali se 

encontram instaladas e com a situação de algumas das infraestruturas (tema que tem vindo a 

ser abordado conjuntamente com a Câmara há já algum tempo); 

. Visitaram a Unidade de Saúde Familiar Santiago em Palmela; 

. Fez-se uma visita de trabalho com os parceiros ao Centro Histórico de Palmela para abordar o 

projeto e as intervenções que vão decorrer nesta área. Estas obras são apenas um impulso 

para uma nova dinâmica que se pretende para o Centro Histórico de Palmela; 

. A reunião de Câmara realiza-se hoje à noite para permitir uma maior participação das 

pessoas; 

. A finalizar a semana, no dia 22 de junho, far-se-á o atendimento descentralizado aos 

munícipes. Neste mesmo dia, à noite, será feito um ato simbólico do lançamento da empreitada 

dos arruamentos do Centro Histórico, que consiste na retirada de uma pedra da calçada para 

assinalar o levantamento do piso e a remodelação das infraestruturas e do pavimento; 
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. Para o dia de amanhã, 21 de junho, estava agendada uma reunião com todos os moradores e 

comerciantes do Centro Histórico, particularmente os das ruas que vão ser intervencionadas, 

para abordar a questão dos constrangimentos que as obras vão trazer e as medidas que estão 

a ser acauteladas pela Autarquia. A data desta reunião foi alterada para a próxima segunda-

feira, dia 25 de junho. Finaliza dizendo que a reunião é pública e será aberta a todos os 

interessados. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

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

Sr. José Matias (1.) – AUGI da Marquesa I e III: 

Vem com um grupo de pessoas da AUGI da Marquesa I e III e, em sua representação, tem a 

apresentar o descontentamento pelo momento que se está a passar. Os comproprietários desta 

AUGI são servidos pela rede de esgotos que percorre toda a urbanização e liga à ETAR (Estação 

de Tratamento de Águas Residuais). Na assembleia de comproprietários foi referido que se iria 

fazer uma vistoria para averiguar se tudo estava em condições e veio a confirmar que estava. 

Têm um problema grave para resolver, na medida em que a Comissão de Administração da 

AUGI opina que o que está executado não reúne condições nenhumas (“foi feito nos anos 90 e 

custou milhões de euros”) e agora apareceu um sistema a vácuo enquanto eles são servidos 

por um sistema tradicional, e que o mesmo foi aconselhado pelo engenheiro Benzinho da 

Câmara Municipal. A Comissão de Administração da AUGI nunca se preocupou em fazer um 

estudo pormenorizado do que está feito e do que falta fazer, porque o Sr. Miguel Martinho, 

Presidente da Comissão de Administração da AUGI, sempre ditou que o que estava executado 

não interessava e era para partir. Ele chegou mesmo a dizer “Sabem porque é que nos anos 90 

a Câmara pôs as manilhas a ouro? Era para receber os dinheiros comunitários!” Mesmo sem ser 

técnico questiona-se sobre os fundos públicos que foram despendidos.  

Refere que o grupo de comproprietários que o acompanham nesta reunião não se conforma 

com a situação de vir agora querer partir o que está feito e se pretender a execução dum novo 

sistema. Apela à Câmara Municipal para que disponibilize os seus técnicos e intervenha no 

processo como gestora. É uma injustiça deitar o dinheiro fora. 

 

Sr. António Adão (2.) – AUGI da Marquesa I e III: 

Menciona que desde o início do funcionamento da Comissão de Administração da AUGI em 

questão, eleita em 1998, que o seu Presidente sempre considerou fazer uma avaliação no 

terreno sem fazer uma fiscalização. Há dezasseis anos que a fábrica das carnes faz despejos 
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para os esgotos sem que haja entupimentos. Este grupo de comproprietários é contra a ideia 

de partir o que está feito para fazer de novo, enquanto não se provar que tal é necessário. 

Muito agradece que a Câmara Municipal possa fazer uma inspeção e tome uma posição 

relativamente a esta exposição.  

 

Às questões apresentadas pelo Público (1.) e (2.), foram dadas as seguintes 

respostas: 

A Sr.ª Presidente refere que estas matérias são normalmente tratadas com a Comissão de 

Administração da AUGI. A Câmara Municipal não vai deixar de estar disponível para informar os 

Srs. Munícipes porque é que tecnicamente é feita esta opção. Alerta para o facto de que, 

quando as poucas infraestruturas que ali existem foram executadas, estava-se perante um 

cenário bastante diferente em relação à própria ocupação urbana que agora se prevê 

concretizar. Esta é a questão de fundo que se coloca. 

A propósito da questão que os Srs. comproprietários referiram como sendo os dinheiros 

públicos mal gastos, a Sr.ª Presidente dá o seguinte exemplo: a estrada que liga a Quinta do 

Anjo a partir da zona do Palmela Village às circulares da Autoeuropa foi asfaltada nessa altura, 

em que havia a possibilidade de utilização de mais dinheiro e que foi canalizado para a zona 

tendo em conta a instalação da Autoeuropa. Entendeu-se pavimentar um acesso, ainda que de 

forma precária (que passou a ser utilizado por muitas pessoas) e facilitava a chegada à 

Autoeuropa e a ligação entre a Quinta do Anjo e os Bairros executados na zona. É evidente que 

atualmente as pessoas reclamam dizendo que a estrada de Cabeços Ruivos não tem as 

mínimas condições de segurança para ser feita com o tráfego que hoje acontece. Este é o 

exemplo de uma infraestrutura que foi utilizada para melhorar o que existia, mas que não tem 

condições para satisfazer as necessidades atuais. Não se trata de gastar mal os dinheiros 

públicos, trata-se de agir em cada momento, de acordo com os recursos que existem e as 

perspetivas concretas. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro cumprimenta os presentes. Considera que deve ter havido um 

problema de comunicação entre a Comissão de Administração da AUGI e os comproprietários, 

mas escusa-se a fazer comentários. Passa a explicar o sucedido e o ponto de situação do 

processo: 

. Uma equipa projetista e uma empresa têm acompanhado a Comissão de Administração da 

AUGI e vem a estudar e a trabalhar na apresentação duma solução para os esgotos por vácuo. 

À Câmara Municipal compete a aprovação dos projetos e a sua aprovação só será efetivada se 

esse for um sistema que dê garantias e permita a assegurar a manutenção das redes. O 

assunto tem andado a ser estudado sem que tenha dado entrada formalmente na Câmara 

Municipal qualquer projeto. Na semana passada, uma equipa de técnicos do Município de 

Palmela deslocou-se ao aeroporto Sá Carneiro para ver o funcionamento deste tipo de sistema 
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e ver os moldes em que é feita a manutenção do mesmo, tendo ficado com as dúvidas 

esclarecidas. Desmente que o sistema a vácuo tenha sido aconselhado pelo engenheiro 

Benzinho, Chefe da Divisão de Planeamento, Controlo e Qualidade de Infraestruturas (DPCQI). 

Nas reuniões técnicas, os serviços camarários foram interpelados sobre a possibilidade de 

articulação dos dois sistemas de esgotos caso o Município viesse a aceitar a solução por vácuo, 

ou seja, se era possível coexistir a rede de drenagem doméstica já existente e o novo sistema. 

Mesmo sem se ter a análise técnica concluída, foi respondido de imediato que serão garantidas 

as redes existentes. Outra questão levantada é saber se as redes existentes respondem às 

necessidades das Marquesas. Esta é uma matéria técnica que precisa ser trabalhada com mais 

aprofundamento. Acrescenta que no processo consta um projeto da rede de esgotos 

tradicionais gravítico e estações elevatórias, mas que não está em condições de ser aprovado; 

uma vez que não vinha acompanhado com os termos de responsabilidade dos técnicos não 

chegou a merecer apreciação. Há um litígio entre a empresa que fez o projeto e a Comissão de 

Administração da AUGI e foi solicitado à Câmara Municipal que mobilizasse alguns dos seus 

técnicos para fazer o levantamento do que está no local e perceber o que pode ser aproveitado. 

Já deu despacho nesse sentido à DPCQI. Este processo está a ser acompanhado com uma 

periodicidade quase semanal. O levantamento do existente e o diagnóstico das condições da 

rede servirá para a Comissão de Administração atualizar o projeto atual ou, eventualmente, 

encomendar um novo.  

O Sr. Vereador Álvaro Amaro menciona que não há qualquer decisão sobre o sistema de 

esgotos por vácuo e nem sequer está em condições de antecipar nenhuma informação. Sabe 

apenas que o mesmo está a ser ultimado. À Câmara Municipal cabe decidir se as soluções 

técnicas são adequadas ou não, de modo a reunir as condições necessárias à sua aprovação. 

A Sr.ª Presidente sugere a marcação duma reunião de caráter mais específico. 

 

Sr.ª Josefa (3.) – AUGI da Marquesa I e III: 

Intervém, para deixar expresso que não são os comproprietários que dizem que o dinheiro 

público foi gasto inutilmente, mas são estas as palavras do Sr. Miguel Martinho, Presidente da 

Comissão de Administração da AUGI, assim como teria sido o engenheiro Benzinho a 

aconselhar o sistema por vácuo.  

A Sr.ª Presidente insiste na marcação duma reunião com o Sr. Vereador Álvaro Amaro (que 

detém este pelouro) para lhes ser dada uma explicação de ordem técnica que ajude a perceber 

melhor o que está em causa. 

Em face das intervenções do Público, o Sr. Vereador Fonseca Ferreira solicita o uso da 

palavra, o que lhe foi concedido. Apresenta cumprimentos. Mostra o seu acordo com a 

sugestão da Sr.ª Presidente para que seja marcada uma reunião tendo em vista 
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esclarecimentos, mas assistem-lhe dúvidas técnicas e políticas quanto à forma de condução do 

processo, pelo que ouviu e conhece da matéria. Menciona que não fica “sossegado” com o 

modo como o Sr. Vereador Álvaro Amaro tratou a questão relativamente à avaliação da 

tecnologia e designadamente da compatibilidade do investimento em termos do que está feito e 

do que se pretende fazer. A sua experiência profissional e institucional permite-lhe ter uma 

opinião sobre as situações em que, por uma nova tecnologia ou por um novo interesse da 

empresa, se abdica do que existe. Manifesta toda a sua confiança no que foi dito pela Sr.ª 

Presidente da Câmara e pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro, mas reforça a necessidade duma 

avaliação muito objetiva. Considera que as pessoas que intervieram nesta reunião e exprimiram 

uma opinião em relação ao Presidente da Comissão de Administração da AUGI não são 

irresponsáveis. Observa que as empresas têm interesse em instalar novas tecnologias, pelo que 

os dados agora apresentados o deixam preocupado. 

A Sr.ª Presidente refere que, muito embora respeitando a opinião do Sr. Vereador, não faria 

mal informar-se juntos dos técnicos municipais acerca do que se passou. Com todo o respeito 

pelos factos que os Srs. Munícipes apresentam, e que são importantes, cabe à Câmara 

Municipal em primeiro lugar obter informações junto dos técnicos, para saber o que está em 

causa. Aconselha o agendamento duma reunião com uma abordagem mais específica sobre o 

processo em que participem o Sr. Vereador Fonseca Ferreira, Vereador Álvaro Amaro e técnicos 

da Câmara Municipal. 

O Sr. Vereador Fonseca Ferreira considera que a Sr.ª Presidente lhe está a dar uma 

“rabecada” e afirma que não admite tal. Considera ter sido responsável na forma como 

apresentou a questão / opinião. Não duvida nada dos técnicos com quem falou sobre o 

processo e exclui a maneira como a Sr.ª Presidente lhe falou. 

A Sr.ª Presidente refere que falou da única maneira possível, até porque o Sr. Vereador não 

perguntou nada, limitou-se a afirmar. A única pessoa a conhecer melhor este assunto da parte 

dos eleitos é o Sr. Vereador Álvaro Amaro e, nesse sentido, deu-lhe a palavra para que pudesse 

esclarecer os Srs. Munícipes. A preocupação é legítima e bem apresentada pelos Srs. Munícipes. 

Aliás, é uma preocupação que todas as pessoas devem ter em relação ao que é de todos, 

nomeadamente no caso das obras que são custeadas pelas pessoas que estão presentes nesta 

reunião.   

A Sr.ª Presidente dirige-se ao Sr. Vereador Fonseca Ferreira dizendo que não iniciou funções 

neste órgão somente agora e conhece um pouco da área do urbanismo, mas espanta-a as 

palavras ditas pelo Sr. Vereador Fonseca Ferreira. Aceita a preocupação. Sugere que haja uma 

abordagem com os técnicos para se perceber melhor qual a justificação técnica que existe para 

a abordagem que foi dada a conhecer pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro. 

Conclui com a afirmação de que não dá “rabecadas” a ninguém. 
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O Sr. Vereador Fonseca Ferreira refere que teve o cuidado de sublinhar a sua confiança no 

que foram as afirmações da Sr.ª Presidente e do Sr. Vereador Álvaro Amaro, mas a sua 

experiência profissional e conhecimentos permitem-lhe concluir que a questão é muito séria e 

daí a razão para que haja alguns receios. 

A Sr.ª Presidente menciona o quão importante é perceber o que tecnicamente está em causa 

neste processo, pelo que o encaminhamento dado pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro lhe parece 

ser o mais adequado. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

● Feira Comercial e Agrícola do Poceirão / Festas de S. Pedro da Marateca – A Sr.ª 

Presidente informa que vai realizar-se, no dia 29 de junho, a abertura de duas festas locais do 

concelho que se prolongam até 01 de julho, e são: 

. A Feira Comercial e Agrícola do Poceirão, voltada para algumas das atividades ligadas ao 

mundo rural e conta com a presença significativa do movimento associativo; 

. As Festas de S. Pedro da Marateca destacando-se a presença da marcha como o elemento 

mais emblemático das festas. As festas contam, igualmente, com uma forte participação do 

movimento associativo.  

Fica o convite a todos quantos queiram participar na abertura das duas festas, uma vez que 

acontecem em horários diferentes. Apela aque as visitem durante o fim-de-semana.  

 

● Participação do FIAR (Festival Internacional de Artes de Rua) no 13.º Festival 

Internacional de Teatro y Artes de Calle em Valladolid, Espanha – O Sr. Vereador 

Adilo Costa saúda os presentes. Dá conhecimento aos presentes que a participação do FIAR 

(Festival Internacional de Artes de Rua) no 13.º Festival Internacional de Teatro y Artes de 

Calle em Valladolid, Espanha, no passado dia 27 de maio, ganhou o prémio de melhor 

interpretação com o espetáculo Trio. O Trio estreado no FIAR de 2010, em Palmela, tem a 

direção artística de Sophie Leso e interpretação, também, de Sophie Leso, Nicole Arnaut e 

Flávio Santos, este um jovem ator com síndrome de down. Este projeto teve a colaboração da 

APPACDM (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental) de Setúbal. 

Numa época em qua a cultura, os seus atores e protagonistas vivem um período de resistência 

face às múltiplas dificuldades que se vivem, é de destacar o trabalho desta Associação e o seu 

esforço em abraçar desafios, procurar parceiros e levar o nome de Palmela a outros palcos de 

cultura. Salienta que este espetáculo resulta da participação no programa ocupacional de 

cooperação transfronteiriça Espanha - Portugal e é cofinanciado pela Conselharia de Cultura e 
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Turismo e pela Junta de Castela e Leão. Este prémio de enorme prestígio contribui para o 

reconhecimento do trabalho artístico do FIAR e a sua singularidade do panorama artístico 

nacional e internacional. Os parabéns da Câmara Municipal de Palmela à Associação FIAR, aos 

atores e atriz, também encenadora deste espetáculo.  

 

● Mercado quinzenal de Palmela – O Sr. Vereador Luís Miguel Calha cumprimenta os 

presentes. Informa que, de acordo com o plano de obras de requalificação no âmbito do QREN 

(Quadro de Referência Estratégico Nacional) previsto para o Centro Histórico de Palmela e área 

envolvente ao Castelo, se vão iniciar, no próximo dia 25 de junho, as intervenções no Largo do 

Pelourinho, Praça do Duque de Palmela, Largo do Município e zonas adjacentes, pelo que, a 

partir desta data fica suspensa a realização do mercado periódico de Palmela. 

 

● Fins-de-semana Gastronómicos Temáticos – O Sr. Vereador Luís Miguel Calha dá 

conhecimento que a partir da próxima sexta-feira, dia 22 de junho, a Câmara Municipal vai dar 

continuidade ao ciclo de fins-de-semana gastronómicos temáticos, desta feita com os fins-de-

semana gastronómicos da fruta de Palmela. Este ciclo compõe um calendário de iniciativas 

temáticas que irá decorrer até ao final do ano e destaca a utilização do vinho e do Moscatel de 

Setúbal na gastronomia. A iniciativa em causa conta com a participação de 19 estabelecimentos 

de restauração do concelho que apresentam ementas confecionadas com fruta da região e tem 

o intuito de promover os produtos regionais de qualidade, a gastronomia e, também, dar um 

contributo para a dinamização do concelho do ponto de vista turístico a partir da nossa 

gastronomia local.   

 

● Convite aos Vereadores do P.S. para participarem nas reuniões entre executivos 

da Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, no âmbito das semanas 

descentralizadas – A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho apresenta cumprimentos. 

Assinala como positivo o projeto das Semanas dedicadas às Freguesias do Concelho, quer em 

termos de dar visibilidade às freguesias, quer nos avanços para a resolução de questões 

diversas. À semelhança de outras reuniões descentralizadas, teve o privilégio de ser convidada 

para a reunião entre executivos (Câmara Municipal e Junta de Freguesia). Havia matérias que a 

preocupavam mas, conseguiu que ficassem esclarecidas. Contudo, nesta reunião dedicada à 

freguesia de Palmela tem a apresentar e a reforçar algumas preocupações. 

 

● Centro histórico da vila de Palmela – A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho observa 

que na ordem de trabalhos desta reunião constam dois pontos (duas propostas) que se 

prendem com a recuperação do Centro Histórico. Nalguns casos o Centro Histórico tem sido 
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motivo de concordância entre os eleitos deste executivo, noutros casos, e já várias vezes, de 

discordâncias. Têm-lhe vindo a ser transmitidas algumas preocupações atendendo às 

intervenções que vão ser realizadas e, por força destas, às alterações que vão acontecer. 

Aproxima-se o verão e as noites melhores e as pessoas saem à rua, pelo que deve haver uma 

atenção especial com os espaços mais frequentados, por exemplo, o Largo de S. João. 

Reconhece que se vai viver um período difícil e propõe que algumas das questões identificadas 

nas reuniões entre executivos (jardins, iluminação, repuxos, e outras) merecessem um plano 

paralelo nos espaços que não estão a ser intervencionados para que na vila de Palmela, 

durante este período em que as pessoas gostam de sair à rua e em que há, também, muitos 

visitantes e sendo Palmela a Cidade Europeia do Vinho 2012, possam usar a vila. 

 

● Circuito urbano na vila de Palmela – A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho chama a 

atenção para o facto de que o autocarro que assegura atualmente o circuito urbano na vila de 

Palmela não está identificado e os meios informativos postos ao dispor da população não são, 

provavelmente, suficientes.  

 

● Período de intervenção do Público nesta reunião – A Sr.ª Vereadora Natividade 

Coelho refere que não quer entrar na contenda havida relativamente ao Período de 

intervenção do Público nesta reunião. Quer apenas deixar registo que em nenhuma ocasião 

houve, da parte dos Vereadores do Partido Socialista, a necessidade duma informação técnica 

que não tivesse sido dada. Mas, gostava que a maioria em exercício neste executivo 

compreendesse que há questões técnicas que desconhecem que existem e quando estas são 

colocadas podem os Vereadores manifestar as suas preocupações. Há munícipes que os 

abordam e falam sobre problemas e eles, enquanto Vereadores, podem levantá-los 

politicamente e tecnicamente. Outra situação diferente é saber que os problemas existem e não 

podem tecnicamente tratá-los. 

 

Face aos temas apresentados no Período Antes da Ordem do Dia, foram dadas as 

seguintes respostas: 

− Circuito urbano na vila de Palmela (Questão colocada pela Sr.ª Vereadora Natividade 

Coelho) – A Sr.ª Presidente menciona que a visita efetuada à Unidade de Saúde Familiar 

Santiago em Palmela permitiu perceber que pode haver pessoas com dificuldade em localizar o 

transporte que assegura o circuito urbano na vila de Palmela. Assim sendo, a viatura será 

identificada com desenhos aproximando-a da imagem habitual da viatura que faz o percurso. 

Atendendo à avaria do autocarro que habitualmente faz o percurso houve necessidade de o 

substituir por outra viatura. O circuito do autocarro teve que ser alterado, em consequência das 
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intervenções que vão acontecer no Centro Histórico da vila, pelo que será reforçada a 

informação às pessoas de modo a que fiquem informadas das alterações e que o mesmo não 

deixou de existir. 

 

− Centro histórico da vila de Palmela (Questão colocada pela Sr.ª Vereadora Natividade 

Coelho) – A Sr.ª Presidente menciona que a preocupação manifestada pela Sr.ª Vereadora 

Natividade Coelho faz parte das inquietações habituais do executivo em gestão e das 

intervenções regulares que são feitas no espaço urbano e nas zonas onde se concentram mais 

pessoas, seja em Palmela ou em qualquer outra das freguesias do concelho. 

 

DESPACHOS EMITIDOS PELO SR. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PELA SR.ª CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL, POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração e Finanças / 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 pelo Sr. Dr. José Monteiro e pela Sr.ª Dr.ª Pilar Rodriguez, no período 

de 06.06.2012 a 19.06.2012. 

 

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 2, dos 

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

04.06.2012 a 15.06.2012. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

entre os dias 06.06.2012 a 19.06.2012, somaram o valor de 3.243.899,77 € (três milhões, 

duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e noventa e nove euros e setenta e sete cêntimos). 

A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta ata como documento n.º 3. 
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TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª Presidente informa que o balancete do dia 19.06.2012, apresenta um saldo de 

2.731.762,05 € (dois milhões, setecentos e trinta e um mil, setecentos e sessenta e dois euros 

e cinco cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 2.007.840,70 € (dois milhões, sete mil, oitocentos e quarenta 

euros e setenta cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 723.921,35 € (setecentos e vinte e três mil, novecentos e 

vinte e um euros e trinta e cinco cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

I – DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGÍSTICA E CONSERVAÇÃO 

 

DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS:  

Pela Sr.ª Presidente foram apresentadas, simultaneamente, as propostas designadas por 

Pontos 1 e 2: 

PONTO 1 – Empreitada de “Requalificação das galerias da Praça de Armas e 

Remodelação de Espaços Museológicos”: adjudicação da empreitada. 

PROPOSTA N.º DOLC_DPOP 01_13-12: 

«Em reunião de Câmara realizada em 21 de março de 2012 foram aprovadas as peças do 

procedimento (anúncio, programa de concurso e caderno de encargos) para o concurso público 

para adjudicação da empreitada de “Requalificação das galerias da Praça de Armas e 

Remodelação de Espaços Museológicos”. 

Concluída a análise das propostas admitidas a concurso, pelo júri do procedimento nomeado 

para o efeito e no respeito pela alínea b) do n.º 1 do art.º 18º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 

de junho, compete à Câmara Municipal deliberar sobre a adjudicação da referida empreitada. 

Assim, tendo em consideração os fundamentos constantes no relatório final de análise de 

propostas, documento que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido, propõe-

se, nos termos da alínea q) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de janeiro, que a Câmara Municipal delibere: 
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1. A aprovação da admissão e respetiva ordenação das propostas identificadas no quadro 

n.º 1 do relatório final; 

2. A exclusão dos seguintes concorrentes pelos motivos expostos no relatório preliminar e 

relatório preliminar II, documentos que se anexam e que aqui se dão por integralmente 

reproduzidos: 

- Consdep – Engenharia e Construção, S.A.; 

- Miguel A. Simões – Construção Civil e Instalações Técnicas Especiais, Unipessoal, 

Lda.; 

- Cobeng Construtora, Lda.; 

- Construcentro, Construções Civis do Centro, Lda.. 

3. A adjudicação da referida empreitada à firma, Fraterna – Engenharia, Consultoria e 

Construção, Lda., pelo valor da sua proposta de 225.399,98 € (duzentos e vinte e cinco mil, 

trezentos e noventa e nove euros e noventa e oito cêntimos) ao qual acrescerá o IVA à taxa em 

vigor no valor de 13.524,00 €, perfazendo o valor total de 238.923,98 € (duzentos e trinta e 

oito mil, novecentos e vinte e três euros e noventa e oito cêntimos) e pelo prazo de execução 

de 210 dias. 

O encargo da despesa deverá ser considerado no código do plano 2.4.1.02.29 e na rubrica 

orçamental 0805/07010399 do orçamento em vigor.» 

 

Ponto 2 – Empreitada de “Casa Capelo – Consolidação do Imóvel”: 

adjudicação da empreitada. 

PROPOSTA N.º DOLC_DPOP 02_13-12: 

«Em reunião de Câmara realizada em 4 de abril de 2012 foram aprovadas as peças do 

procedimento (anúncio, programa de concurso e caderno de encargos) para o concurso público 

para adjudicação da empreitada de “Casa Capelo – consolidação do imóvel”. 

Concluída a análise das propostas admitidas a concurso, pelo júri do procedimento nomeado 

para o efeito e no respeito pela alínea b) do n.º 1 do art.º 18º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 

de junho, compete à Câmara Municipal deliberar sobre a adjudicação da referida empreitada. 

Assim, tendo em consideração os fundamentos constantes no relatório final de análise de 

propostas, documento que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido, propõe-

se, nos termos da alínea q) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de janeiro, que a Câmara Municipal delibere: 

1. A aprovação da admissão e respetiva ordenação das propostas identificadas no quadro 

n.º 1 do relatório final; 
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2. A exclusão dos seguintes concorrentes pelos motivos expostos no relatório preliminar, 

documento que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido: 

- Consdep – Engenharia e Construção, S.A.; 

- Construções Lopes & Martins, Sociedade Unipessoal, Lda.; 

- Servicios y Contratas Casa Maestra S.L.; 

- F. Bernardino, Construções, Lda.; 

- Ralubel, Construções, Lda.; 

- Socodefil – Sociedade e Construções Manuel & Filhos, Lda.; 

- Barbara & Barbara Construções, Lda.; 

- Infante & Sobral, Lda.; 

- Marcelino & Rodrigues, Lda.; 

- Torresvala, Construções Lda.; 

- Corifa – Construção Civil, Lda.. 

3. A adjudicação da referida empreitada à firma Parcifal Fernandes, Construções, Lda., 

pelo valor da sua proposta de 107.589,36 € (cento e sete mil, quinhentos e oitenta e nove 

euros e trinta e seis cêntimos) ao qual acrescerá o IVA à taxa em vigor no valor de 6.455,36 €, 

perfazendo o valor total de 114.044,72 € (cento e catorze mil, quarenta e quatro euros e 

setenta e dois cêntimos) e pelo prazo de execução de 180 dias. 

O encargo da despesa deverá ser considerado no código do plano 2.4.1.02.30 e na rubrica 

orçamental 0805/07010399 do orçamento em vigor.» 

Sobre as propostas de Empreitadas de “Requalificação das galerias da Praça de 

Armas e Remodelação de Espaços Museológicos” numerada DOLC_DPOP 01_13-12, 

e Casa Capelo – Consolidação do Imóvel” numerada DOLC_DPOP 02_13-12 

intervieram: 

O Sr. Vereador Fonseca Ferreira expressa que os Vereadores do PS vão votar 

favoravelmente ambas as propostas. Tem a apresentar as seguintes questões: 

. Qual é, neste momento, relativamente à tutela jurisdição e gestão a repartição de 

competências entre a Câmara Municipal de Palmela e a Administração Central, 

designadamente o IGESPAR – Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e 

Arqueológico, IP; 

. Qual a data prevista para o início das obras. 

A Sr.ª Presidente explica que há várias obras em curso no Castelo, nomeadamente, as de 

infraestruturação. Prevê-se que as empreitadas objeto das propostas em apreciação possam 

iniciar-se em julho próximo.  

Em relação à responsabilidade sobre o património, a Sr.ª Presidente menciona que a 

responsabilidade sobre o Castelo é indiscutivelmente do Estado. É um monumento nacional e 
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todas as intervenções que ali acontecem têm de ter a autorização do IGESPAR. Do ponto de 

vista físico é o IGESPAR que supervisiona qualquer intervenção que seja realizada, há mesmo 

um certo tipo de ocupação que o Município tem de acautelar junto do IGESPAR. A 

responsabilidade formal ao nível do Governo “parece” caber à Direção Geral do Tesouro. Os 

serviços camarários identificaram no Castelo (e elaboraram relatórios nesse sentido) problemas 

ao nível de uma das muralhas, tendo alertado a Direção Regional de Cultura que se mostrou 

sensível e, igualmente, o IGESPAR. As entidades em questão dizem que qualquer intervenção 

de fundo tem de passar sempre pela Direção Geral do Tesouro. Há uma partilha que é difícil de 

gerir. A Câmara Municipal gere a atividade no Castelo e estas obras em concreto, na medida 

em que a parte que tem vindo a ser intervencionada no castelo acontece no âmbito de um 

programa que foi há muitos anos estabelecido com a Administração Central - o PRAC 

(Programa de Recuperação e Animação do Castelo). A responsabilidade da Câmara Municipal 

não inibe, nem substitui, a responsabilidade física sobre o património nem a responsabilidade 

financeira, neste caso, da Administração Central. A Câmara Municipal de Palmela propôs-se 

intervir nestas obras em concreto, porque pode recorrer a um apoio financeiro no âmbito do 

QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional) com uma taxa de 65% contra os 35% a 

suportar pela Autarquia. De referir que se a Câmara Municipal não intervir, provavelmente o 

Castelo vai caindo deixando de ser visitado e usufruído pelo público. Assim, a Autarquia tem 

vindo a substituir-se à Administração Central nas intervenções no Castelo. 

O Sr. Vereador Adilo Costa explica que o PRAC veio de um auto de cessão por gestão 

corrente em algumas zonas do Castelo, e data de 1999. Neste momento, a responsabilidade é 

da Direção Regional do Tesouro e, devido aos problemas que foram descobertos nas muralhas, 

verificou-se que esta entidade nem sabia que era ela a proprietária do monumento. A 

dificuldade vai a esse ponto. A interlocução é sempre feita, quer com o IGESPAR, quer com a 

Direção Regional de Cultura. A gestão do auto de cessão e o organismo do Estado, proprietário 

do castelo, enquanto monumento nacional, é a Direção Geral do Tesouro. Esta diversidade de 

interesses cria imensos problemas. Neste momento, o que o Município de Palmela quer e vem 

insistindo por escrito é uma reunião das partes que intervêm para resolver alguns problemas 

mais prementes do Castelo. 

O Sr. Vereador Fonseca Ferreira regista a congratulação dos Vereadores Socialistas por se 

perspetivarem finalmente, e após muitos anos de espera (dois anos de atraso em relação ao 

QREN) o início das obras para o mês de julho.  

Mais refere que não esteve presente na reunião de Câmara em que foi aprovada a abertura dos 

concursos das empreitadas, mas esteve a analisar as intervenções e assistem-lhe as seguintes 

dúvidas: 
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. Serão estas as obras suficientes e necessárias para, em termos patrimoniais, 

construtivos e funcionais, resolver os problemas que o património em causa (Castelo) 

coloca, ou seja, se estas obras vão resolver os problemas de fundo; 

. As obras vão iniciar-se em pleno verão – no período de maior afluência de visitantes e 

turistas ao Castelo -, o que levanta algumas questões delicadas: necessidade de 

precauções sobre o ponto de vista de ordenamento de tráfego de circulação e da 

compatibilidade das obras com a continuação da vida no Castelo e espaços 

envolventes. Há uma referência muito importante para Palmela hoje que é a de Palmela 

Cidade Europeia do Vinho 2012 com várias iniciativas que vão ser postas em ação, pelo 

que pretende ser elucidado sobre as medidas que estão a ser acauteladas, de modo a 

que tudo funcione; 

O Sr. Vereador Fonseca Ferreira observa que, em face das intervenções que os Vereadores 

do PS têm vindo a fazer relativamente ao Centro Histórico da Vila de Palmela, o que lamenta e 

continua a entristecê-lo, é que sendo o Centro Histórico pela sua monumentalidade e 

singularidade um achado, merecia o melhor em termos da efetivação de um planeamento 

integrado das obras, e que as mesmas não se deixassem atrasar, porque efetivamente estão 

atrasadas no tempo e no calendário relativamente às obrigações que havia na aprovação da 

candidatura do QREN. E menciona: “Palmela é o sítio que Deus criou depois de criar o mundo e 

ter reparado que não tinha um sítio alto para o observar”. Opina que o Centro Histórico da vila 

de Palmela não está devidamente valorizada e já tem citado, como exemplo, o caso de Óbidos 

que, muito embora a riqueza que possui não tem as condições que o de Palmela. Dá ainda os 

exemplos de como está tratado o património histórico de Monchique e de Alandroal. Visitou as 

aldeias históricas da Beira (Castelo Rodrigo, Marialva, Linhares da Beira) que souberam tirar 

partido do 3.º Quadro Comunitário de Apoio (QCA), o que leva a que existam atualmente 

atividades económicas, como artesanato, restauração e atividades turísticas. Acresce que estas 

aldeias não têm o privilégio, o benefício e a acessibilidade que Palmela tem, quer em termos de 

um mercado de consumo como é a Área Metropolitana de Lisboa em relação ao Turismo e 

Lazer quer até em relação às acessibilidades internacionais.   

A Sr.ª Presidente menciona que conhece alguns dos locais que o Sr. Vereador Fonseca 

Ferreira referiu e que os que conhece lhe reconhece beleza. Quando se fala na intervenção da 

Câmara Municipal no Centro Histórico da vila é importante não descontextualizar das operações 

que a Autarquia desenvolve no concelho de Palmela. Sem prejuízo para o Centro Histórico da 

vila de Palmela, para o seu valor e, também, a importância que o Castelo de Palmela tem, é 

preciso não esquecer que o concelho de Palmela tem 465 Km2, possui 63 mil habitantes e 

vários aglomerados urbanos. Com todo o respeito pelo concelho do Alandroal, e mesmo em 

relação a alguns concelhos que refere mais a Norte, não faz sentido a comparação. Seria 

interessante o paralelismo ao nível das infraestruturas existentes nesses concelhos com o 

concelho de Palmela e, ainda, relativamente a outro tipo de infraestruturas, como sejam, 
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equipamentos educativos e culturais ou o apoio dado ao movimento associativo. Enaltece o 

papel da Câmara Municipal de Palmela na defesa, valorização, apoio e patrocínio direto às 

muitas atividades relacionadas com a cultura do vinho e da vinha, que levou ao título que hoje 

se ostenta “Palmela Cidade Europeia do Vinho 2012”. Não consegue fazer a sua intervenção em 

poucos minutos. 

Refere que aceita a crítica do Sr. Vereador Fonseca Ferreira de que as obras estão atrasadas 

em relação ao cumprimento do calendário do QREN. Os dirigentes e técnicos da Autarquia 

podem confirmar as discussões havidas todos os dias a este propósito. Embora haja 

justificações a verdade é que estão atrasadas. Gostaria de estar a inaugurar algumas dessas 

obras e de não ter de estar a adiar a sua inauguração para o próximo ano. O atraso é de um 

ano em relação à conclusão de muitas dessas obras. 

Voltando à intervenção do Sr. Vereador Fonseca Ferreira, a Sr.ª Presidente menciona que as 

comparações feitas dizem respeito a realidades muito diferentes. Respeita o trabalho feito em 

todos os Municípios, mas é de opinião que não se podem comparar realidades que são 

diferentes. O Município de Palmela tem um conjunto de investimentos feitos na área da 

Educação, é um concelho inserido na Área Metropolitana de Lisboa com uma procura imensa 

por parte de crianças e jovens a quem é necessário dar resposta, possui um investimento feito 

em projetos educativos que vão para além do que é a sua responsabilidade direta ou imediata 

de construção de escolas do 1.º ciclo. A Câmara Municipal tem uma intervenção ao nível da 

dinâmica e dinamização de parcerias locais em diversas áreas que contribuem e estimulam as 

ações de muitos dos parceiros locais. A Autarquia não se substitui a privados e não faz mais, 

nomeadamente, todos os investimentos que o Centro Histórico da vila de Palmela necessita, 

porque a Câmara Municipal de Palmela age na base dum princípio sério de responsabilidade, de 

coesão territorial, de justiça para com os seus cidadãos que merecem ser servidos de 

infraestruturas de águas e esgotos, assim como merecem ter escolas e estradas. Sabe que o Sr. 

Vereador Fonseca Ferreira chegou “sumariamente” a Palmela há três anos, a propósito deste 

mandato autárquico, mas é bem verdade e alguns documentos de imagem mostram bem as 

estradas e as escolas que não existiam. Refira-se que, até há poucos anos, a água canalizada  

só chegava “ao miolo” da sede das freguesias do concelho. Sublinha o conjunto das Estações 

de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) que atualmente estão em funcionamento. A Câmara 

Municipal paga anualmente cerca de 2,5 milhões de euros à SIMARSUL – Sistema Integrado 

Multimunicipal de Águas Residuais da Península de Setúbal, SA. Todos estes investimentos 

somam avultadas verbas em torno da qualidade de vida das pessoas. É evidente que o 

executivo em exercício gostaria de ter mais investimento no Centro Histórico da vila de Palmela, 

mas não era possível intervir mais no Centro Histórico e, simultaneamente, realizar no concelho 

todo o investimento que tem sido feito até à presente data. Em síntese: muito se tem 

conseguido fazer no Centro Histórico!  
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Acrescenta que o Castelo de Palmela é um monumento nacional e vejam-se as intervenções 

que a Câmara Municipal tem levado à prática no mesmo! Quantos são os Municípios a fazer 

obras nos Castelos? O Município de Palmela não tem descurado o Castelo e mesmo sem 

comparticipação por parte da Administração Central e/ou de privados tem feito obras neste 

monumento. A ENATUR que durante vários anos geriu a Pousada de Palmela ficou reduzida à 

intervenção na Pousado, por acordo com o próprio Estado. Numa gestão de lógica do deve e do 

haver, defende que a Câmara Municipal tem feito muito bem a aplicação dos dinheiros públicos 

pelos quais é responsável e considera que os cidadãos o reconhecem e não perdoariam se a 

Autarquia tivesse um Centro Histórico absolutamente reconhecido no plano turístico, nacional e 

internacional, belo e bem cuidado, mas em que as pessoas continuassem a viver em sítios de 

terra batida, com lama, com pó, sem água nem esgotos e sem escolas para os seus filhos. 

A Sr.ª Presidente menciona que a recomendação feita no início desta reunião, concretamente 

no Período Antes da Ordem do Dia, pela Sr.ª Vereadora Natividade Coelho, é pertinente. Deve 

referir que as obras vão-se desenvolver por vários pontos na vila, mas estão a ser tomadas 

todas as precauções para minimizar os seus efeitos. O executivo visitou o Castelo no dia de 

ontem e constatou que as intervenções que ali estão a acontecer quase nem se dão por elas. 

Está certa que os turistas e visitantes ao Castelo têm, também eles, essa perceção, na medida 

em que percebem que estão a visitar um espaço que está ser intervencionado mas que não 

está interdito. É possível acautelar e conciliar todas estas situações. Apesar do incómodo que as 

obras causam, está em crer que é preferível que estas aconteçam no período do verão e não no 

inverno.  

Referindo-se às últimas considerações da Sr.ª Presidente, o Sr. Vereador Fonseca Ferreira 

refere que confia que tudo vá sendo resolvido pelo melhor, embora saiba que é difícil pois 

haverá sempre reclamações.  

Refere ainda o Sr. Vereador Fonseca Ferreira que na sua intervenção não estava em 

apreciação o trabalho da Câmara Municipal relativamente ao resto do território e concorda que 

o Município tem de ser sempre gerido com uma preocupação de coesão territorial. Está 

totalmente de acordo que houve opções que tiveram de ser tomadas. O sentido da sua 

intervenção pretende chamar a atenção para uma “riqueza adormecida” e que as obras no 

Centro Histórico podiam estar em estado mais avançado. Os outros concelhos são o que são 

em termos de área e população. Observa que o concelho de Palmela é, em termos da receita, 

beneficiado atendendo ao dinamismo industrial e aos ativos industriais que possui. 

Relativamente às valias dos Centros Históricos que citou, é preciso que fique mencionado que 

estes também não têm hoje as infraestruturas por fazer. As questões são relativas. O concelho 

da Guarda tem 55 freguesias, das quais 53 são rurais e 2 são urbanas e foi dos primeiros 

concelhos no país a ter o saneamento executado. Houve também uma opção a ser feita e não 

deixa de tratar o Centro Histórico. Não quer depreciar os argumentos da Sr.ª Presidente 
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relativamente à gestão do território, mas os outros concelhos também o fizeram. É aos autarcas 

em geral que se deve agradecer o modo como o país está equipado e infraestruturado.  

A Sr.ª Presidente repara que um Centro Histórico à beira da capital não tem a mesma função 

urbana que tem um Centro Histórico no Norte, Centro ou interior do país. As realidades são 

muito diferentes. Alude ao comentário feito pelo Sr. Vereador Fonseca Ferreira em que “as 

aldeias históricas da Beira (Castelo Rodrigo, Marialva, Linhares da Beira) souberam tirar partido 

do 3.º Quadro Comunitário de Apoio” , dizendo que Palmela está numa zona em que, do ponto 

de vista dos tais incentivos financeiros que eram possíveis mobilizar para intervir nestas áreas 

dos Centros Históricos, nunca foi uma zona privilegiada, antes pelo contrário, foi sempre 

prejudicada. O Município de Palmela está a intervir no momento com recurso a fundos 

comunitários em que a comparticipação é infinitamente inferior às das outras regiões do país. 

Isto é uma condicionante. É verdade que Palmela consegue mobilizar mais recursos porque tem 

indústrias, insere-se numa área atrativa e fixa populações, mas tem, também, todas as 

exigências que decorrem da vida das áreas metropolitanas.  

A Sr.ª Presidente esclarece que foram efetuadas tentativas de apresentação de propostas 

para financiar obras no Centro Histórico a vários programas, mas verificou-se que as operações 

não eram financiadas devido à dimensão concreta do Centro Histórico. Recorda ainda que havia 

questões relacionadas com o número de habitantes e de fogos, assim como outras. Dadas estas 

condicionantes, o Município definiu políticas concretas de apoio às intervenções dos cidadãos no 

Centro Histórico, como por exemplo reduzindo as taxas a aplicar. Foram criados incentivos ao 

nível das obras nos casos em que os proprietários decidam melhorar as suas habitações. Insiste 

que um Centro Histórico inserido na Área Metropolitana de Lisboa tem socialmente funções 

diferentes de um Centro Histórico fora dessa Área. Quem procura uma Área Metropolitana e 

quem habita uma zona destas são populações com características diferentes. É preciso 

contextualizar todas estas situações. Era possível ter feito mais no Centro Histórico mas, 

naturalmente, teria sido com prejuízo para outras áreas. A opção da Câmara Municipal de 

Palmela e, designadamente, do executivo em gestão foi a de diversificar o investimento no 

concelho. Trata-se duma opção estratégica e de fundo que foi assumida. 

Submetida a votação a proposta de Empreitada de “Requalificação das galerias da 

Praça de Armas e Remodelação de Espaços Museológicos”, foi a mesma aprovada, 

por unanimidade e em minuta. 

Submetida a votação a proposta de Empreitada de “Casa Capelo – Consolidação do 

imóvel”, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em minuta. 
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II – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANISTICA 

 

DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES, HABITAÇÃO E ATIVIDADES 

ECONÓMICAS: 

Pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro foram apresentadas, simultaneamente, as seguintes 

propostas (Pontos 3 e 4): 

Ponto 3 – Pedido de isenção de pagamento de taxas municipais de 

edificação. Requerente: Associação de Idosos de Palmela. Proc.º E-172/95. 

Local: Palmela. 

PROPOSTA N.º DAU_DOPHAE 01_13-12: 

«A Associação de Idosos de Palmela, registada como Instituição Particular de Solidariedade 

Social, reconhecida como pessoa coletiva de utilidade pública, titular dum processo de 

licenciamento/legalização de obras de edificação, deferido por despacho de 09/08/2011, 

solicitou, através do requerimento nº 2628/2012, 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 Idosos de Palmela 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-
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A/2002, de 18 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 Idosos de Palmela - prossegue na 

área do Município, sujeitando esse reconhecimento à competente deliberação da Assembleia 

Municipal.» 

 

Ponto 4 – Pedido de isenção de pagamento de taxas municipais de 

edificação/ utilização. Requerente: Grupo Desportivo da Volta da Pedra. 

Proc.º E-733/01. Local: Volta da Pedra. 

PROPOSTA N.º DAU_DOPHAE 02_13-12: 

«O Grupo Desportivo da Volta da Pedra, titular dum processo de licenciamento/legalização de 

obras de edificação, deferido por despacho de 31/10/2011, solicitou, através do requerimento 

nº 1998/2012, 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 9, 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 apreciados 

pelo Departamento de Cultura e Desporto, tendo essa apreciação culminado no entendimento 

de que o Grupo Desportivo da Volta da Pedra 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 18 de janeiro, da alínea d) do artigo 11.º e n.º 2 do artigo 12.º da Lei n.º 2/2007, 
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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 – Grupo Desportivo da Volta da Pedra - prossegue 

na área do Município, sujeitando esse reconhecimento à competente deliberação da Assembleia 

Municipal.» 

Sobre as propostas de Pedido de isenção de pagamento de taxas municipais de 

edificação numerada DAU_DOPHAE 01_13-12, e Pedido de isenção de pagamento 

de taxas municipais de edificação/ utilização numerada DAU_DOPHAE 02_13-12 

intervieram: 

O Sr. Vereador Fonseca Ferreira expressa que os Vereadores Socialistas estão de acordo 

com ambas as propostas por as considerarem de mérito relativamente ao que se destinam, 

além de a isenção estar prevista nos regulamentos municipais. 

No que respeita à isenção do pagamento de taxas municipais de edificação à Associação de 

Idosos de Palmela, o Sr. Vereador Adilo Costa menciona que na reunião da Plataforma 

Supraconcelhia, realizada na passada segunda-feira, foi feito um apelo pelo representante das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), para que os Municípios nos seus 

regulamentos considerassem este tipo de isenções. Palmela fá-lo em relação à rede social mas 

também às coletividades. 

Submetida a votação a proposta de Pedido de isenção de pagamento de taxas 

municipais de edificação numerada DAU_DOPHAE 01_13-12, foi a mesma aprovada, 

por unanimidade e em minuta. 

Submetida a votação a proposta de Pedido de isenção de pagamento de taxas 

municipais de edificação/utilização numerada DAU_DOPHAE 02_13-12, foi a mesma 

aprovada, por unanimidade e em minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

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

Ponto 5 – Homologação dos preços a praticar nos equipamentos geridos pela 

Palmela Desporto, EEM. 

PROPOSTA N.º DCD 01_13-12: 

«Tem sido preocupação do Conselho de Administração da Palmela Desporto, EEM, promover o 

aumento da oferta de serviços nos equipamentos desportivos municipais geridos pela empresa, 

contribuindo dessa forma para uma maior rentabilização dos mesmos. 
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No âmbito do trabalho de organização da época desportiva de 2012/2013 – que terá início em 1 

de setembro de 2012 e fim em 31 de agosto de 2013 – que envolveu um alargado número de 

técnicos, trabalhadores e colaboradores da empresa, chegou-se a um resultado final que se 

traduz, por um lado, na realização de alguns ajustamentos e à inovação e melhoria da oferta de 

aulas e atividades aos utentes das piscinas de Palmela e Pinhal Novo e, por outro, na 

introdução de um ligeiro aumento de 3% (de acordo com a taxa de inflação registada em abril 

de 2012) nos preços das mensalidades das atividades, conforme está regulamentado.  

Do conjunto de alterações aprovadas destacam-se as seguintes: 

− aumento ligeiro da oferta de aulas nas atividades aquáticas e nas atividades físicas de 

grupo; 

− ampliação do horário de funcionamento do Ginásio de Musculação e Cardiofitness nos 

seis dias em que está aberto, designadamente entre as 14h00 e as 16h00 de segunda a sexta 

feira e das 8h30 às 10h00 aos sábados, o que se traduz no aumento da oferta em mais onze 

horas e meia por semana; 

− criação de 16 novos cartões, em substituição dos dois atualmente existentes, com o 

duplo objetivo: 

a) Dar mais possibilidades de escolha aos utentes, atrair mais praticantes e fidelizá-los; 

b) Diminuir os custos para os utentes; 

− dos 16 cartões, cinco são denominados “económico”, por se traduzirem na possibilidade 

de prática em horários de menor frequência – das 12h00 às 16h00 nos dias úteis e nas tardes 

dos sábados – logo, com custos inferiores aos praticados nos horários “nobres” (cerca de 33 a 

50% menos). 

Relativamente aos preços a praticar verifica-se o seguinte: 

− aumento de 3% nas mensalidades das diversas aulas; 

− manutenção dos preços das inscrições, renovações, seguro e segundas vias dos 

cartões; 

− manutenção dos preços da “Utilização Livre da Natação” e para os sócios dos serviços 

sociais (estes preços foram atualizados em dezembro de 2011); 

− aumento do desconto para famílias (10% a partir do 3.º membro do agregado familiar, 

inclusive); anteriormente só ao quinto membro se verificava este desconto; 

− diminuição do preço da Consulta de Avaliação para Hidroterapia, de 30 para 25 € e 

introdução da possibilidade de ser paga em três vezes. 
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De acordo com a legislação em vigor compete à Câmara Municipal homologar os preços a 

praticar pela utilização dos equipamentos geridos pela entidade empresarial municipal. 

Assim, de acordo com a alínea b) do n.º 2, do Artigo 39º, da Lei nº 53-F/2006, de 29 de 

dezembro e da alínea d) do n.º 7, do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se a homologação da proposta de 

preços, em anexo, a praticar nos equipamentos municipais sob gestão da Palmela Desporto, 

EEM, para a época desportiva 2012/2013.» 

Sobre a proposta de Homologação dos preços a praticar nos equipamentos geridos 

pela Palmela Desporto, EEM numerada DCD 01_13-12 intervieram: 

Adianta a Sr.ª Vereadora Natividade Coelho que a presente proposta lhe merece as 

seguintes considerações: 

. Relativamente ao ano passado e, tendo em conta a evolução da situação financeira, há um 

esforço de adequação sem pôr em risco a sustentabilidade da Palmela Desporto; 

. Nas notas onde aparecem os descontos aos organismos, referem-se os descontos aos 

trabalhadores do Município (sócios dos Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores do 

Município de Palmela), empresas e Instituições Particulares de Solidariedade Social, mas não 

consegue encontrar onde se enquadram os agrupamentos de escolas; 

. Está “em estado de choque” com o conceito de agregado familiar constante do documento 

anexo e cita-o: “consideram-se elementos de um agregado familiar apenas pais e filhos que 

vivam sobre a dependência daqueles”, na medida em que esta noção de agregado familiar é de 

tal maneira restritiva relativamente ao que são os novos agregados familiares. E os enteados? 

Ou ascendentes colaterais? O conceito de agregado familiar tem a ver com quem vive sob 

união de mesa e habitação. A designação usada é de tal maneira moralista e denota uma noção 

de família tão tradicional, com o qual não concorda nada. Sugere que esta consideração sobre o 

que é um agregado familiar fosse “beber” a outros instrumentos legais, porque “apenas pais e 

filhos que vivam sob a dependência daqueles” é muito restritiva e fica muito mal neste anexo. 

O Sr. Vereador Adilo Costa esclarece que existe um protocolo celebrado com o Agrupamento 

de Escolas José Maria dos Santos renovado há pouco tempo. 

Mais refere que a descrição de agregado familiar usando o termo de pais e filhos é o conceito 

que todos conhecem abrange a união de facto e tudo o que é natural num agregado familiar 

atual. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho observa que uma mulher ou homem viúvos que fiquem 

com os enteados não se enquadram nesta descrição. 

O Sr. Vereador Adilo Costa observa que a Sr.ª Vereadora Natividade Coelho está a fazer 

uma leitura à letra até porque a própria Junta de Freguesia pode atestar. De qualquer modo, 
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vai transmitir e propor à Palmela Desporto, EEM, que dentro da autonomia que a empresa tem 

possa ser analisado o seu reparo. 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

DIVISÃO JURÍDICA: 

Pelo Sr. Vereador Luís Miguel Calha foram apresentadas, simultaneamente, as seguintes 

propostas (Pontos 6 e 7): 

Ponto 6 – Cedência a título precário do Moinho do Parque Venâncio Ribeiro 

da Costa à Associação Juvenil AJITAR. 

PROPOSTA N.º DAF_DJ 01_13-12: 

«A candidatura formulada pela Câmara Municipal, juntamente com diversos parceiros locais, 

aos apoios do QREN destinados à reabilitação do Centro Histórico de Palmela perspetivou, entre 

muitas outras iniciativas, uma intervenção sobre o Moinho do Parque Venâncio Ribeiro da 

Costa. 

O aludido Moinho integra um prédio afeto ao domínio público do Estado (designado por 

“Esplanada do Castelo”) cedido a este Município, a título precário, através de dois autos de 

cessão, celebrados, respetivamente, em 1939 e 1999. 

O projeto em causa, integrado, como referimos, nos apoios do QREN, tem por objeto a 

recuperação e refuncionalização do Moinho, tendo subjacente a possibilidade de a Câmara 

ceder aquele edifício como sede à associação juvenil AJITAR - Associação Juvenil Ideias que 

Transformam a Realidade. 

Considerou-se, com efeito, que tal ocupação poderia concorrer de modo significativo para a 

reanimação do Centro Histórico de Palmela e, em particular, para a dinamização da zona 

correspondente ao parque da zona do Castelo. 

A este respeito diga-se ainda que a AJITAR viu recentemente aceite, também no âmbito do 

QREN, o projeto “Juventude a AJITAR”, programa que congrega um conjunto de atividades de 

caráter recreativo, desportivo e cultural, cujo potencial muito contribuirá para a vida e 

dinamização do Centro Histórico da Vila de Palmela, com privilégio para a valorização do 

património em desuso, a potencialização do encontro intergeracional e a sensibilização 

ecológica da população local e dos visitantes. 
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Assim, no contexto de manifesto interesse público acabado de caracterizar, e atentos os autos 

de cessão outorgados, dirigiu a Câmara à Direção-Geral do Tesouro e Finanças um pedido de 

autorização para a realização de cedência – naturalmente a título precário - à associação juvenil 

AJITAR, do edifício com 46,00 m2, correspondente ao Moinho do Parque Venâncio Ribeiro da 

Costa, inserido no prédio da “Explanada do Castelo” (prédio descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Palmela com n.º 12945/20100916). 

A requerida cedência veio a ser deferida pela Direção-Geral de Tesouro e Finanças. 

Neste contexto, propõe-se que a Câmara delibere, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do artigo 

64º 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 celebração de contrato de cedência, a título precário e gratuito, do 

Moinho do Parque Venâncio Ribeiro da Costa, à associação juvenil AJITAR, nas condições 

seguidamente apresentadas: 

1 – A cedência destinar-se-á exclusivamente à instalação da sede social da AJITAR; 

2 – O contrato vigorará por um ano, sendo automaticamente prorrogável por iguais 

períodos, salvo denúncia de qualquer das partes, no prazo de 90 dias anteriores ao 

término de cada período de um ano; 

3 – A AJITAR assumirá o compromisso de: 

i) Manter atividade regular durante a vigência da cedência; 

ii) Colaborar com a Câmara Municipal de Palmela na realização de atividades, em parceria 

com outras entidades locais; 

iii) Assegurar o pagamento das despesas inerentes à utilização do imóvel; 

iv) Apresentar, anualmente, à Câmara Municipal de Palmela, o relatório de atividades e de 

ocupação do espaço;  

v) Assegurar que nenhuma obra no espaço será efetuada sem a aprovação de todas as 

entidades competentes para o efeito; 

vi) Manter e cuidar o espaço cedido, zelando pela sua segurança e bom funcionamento; 

vii) Disponibilizar o espaço à utilização pela autarquia ou por qualquer outra associação, 

desde que em devida articulação com a AJITAR. 

4 – Ao Município caberá, por sua vez:  

i) Acompanhar a atividade realizada pela associação AJITAR; 

ii) Salvaguardar o respeito pela integridade do edifício. 

5 – A cedência será objeto de imediata reversão caso ao Moinho seja dado uso diverso do 

estatuído ou se, por qualquer motivo, não forem cumpridos os compromissos assumidos pela 

AJITAR.» 
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Ponto 7 – Cedência de edifício em regime de comodato à Associação de 

Escoteiros de Portugal. 

PROPOSTA N.º DAF_DJ 02_13-12: 

«As autarquias desempenham um papel importante no desenvolvimento das comunidades em 

termos culturais e sociais, potenciando práticas de pareceria com diversos setores da sociedade 

civil de que resulta uma profícua promoção dos valores de cidadania. 

Neste âmbito, o associativismo assume-se como um fator de envolvimento dos munícipes em 

diversas plataformas em prol da comunidade. Razão por que esta Autarquia tem procurado 

contribuir para a valorização do associativismo e da respetiva atividade junto da população nos 

domínios social, educativo, cultural e desportivo. 

Cabe, neste quadro, reconhecer o trabalho efetuado pelo Grupo 40 de Palmela da Associação 

de Escoteiros de Portugal na promoção da identidade local, do empreendedorismo jovem e da 

valorização do património natural, através de diversas atividades, bem como da colaboração 

permanente com outros agentes locais, nomeadamente a Autarquia. 

Entre as ações habitualmente levadas a cabo pelo Grupo 40, destaca-se: 

- a realização de acampamentos e outras atividades de ar livre; momentos de 

excelência para a prática do método escotista, em que os jovens desenvolvem as capacidades 

pessoais e o espírito de entreajuda, em atividades de contacto com a natureza; 

- a realização de atividades de apoio e serviço à comunidade, como a participação nas 

Janeiras e na Queima dos Judas, as comemorações do Dia da Criança, a organização de 

atividades para a comunidade no âmbito do programa março a Partir, a participação na Festa 

das Vindimas e a colaboração com o Banco Alimentar nas campanhas de angariação de 

alimentos. 

Registe-se, no entanto, que a ação do Grupo 40 de Palmela tem ficado, de algum modo, 

condicionada pela falta de espaço próprio onde possa preparar e desenvolver, de forma mais 

ajustada, atividades condizentes com os respetivos objetivos, facto esse que motivou o 

Município a encontrar uma solução, no contexto do seu património fundiário, que pudesse 

obviar tal constrangimento, considerando o papel imprescindível que o Grupo 40 desempenha 

no panorama associativo do Concelho. 

Assim, entre as possibilidades estudadas, a escolha recaiu sobre as instalações do antigo 

matadouro de Palmela, prédio integrado no domínio público municipal e desprovido de inscrição 

matricial e registal. 

Face ao exposto, e reconhecendo, uma vez mais, o caráter meritório da atividade desenvolvida 

pelo Grupo 40 de Palmela da Associação de Escoteiros de Portugal, propõe-se, nos termos da 
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alínea a) do n.º 6 do artigo 64º 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, propor à Assembleia Municipal a 

desafetação do domínio público da parcela de terreno de 291,00 m2 (edifício com 217,25 m2 e 

logradouro com 73,75 m2) integrada no Parque Venâncio Ribeiro da Costa, em Palmela, que 

confina a Norte com Parque Venâncio Ribeiro da Costa e prolongamento da Rua Heliodoro 

Salgado, a Sul com Parque Venâncio Ribeiro da Costa, a Nascente com Parque Venâncio Ribeiro 

da Costa e prolongamento da Rua Heliodoro Salgado e a Poente com Parque Venâncio Ribeiro 

da Costa, parcela essa avaliada € 52.000,00 (cinquenta e dois mil euros). 

Mais se propondo que, nos termos das alíneas f) do n.º 1 e b) do n.º 4 do artigo 64º 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, e dos artigos 1129.º e seguintes do Código Civil, - e na condição de vir a ser aprovada 

a referida desafetação e efetuado o correspondente registo predial – seja celebrado contrato de 

comodato com a Associação de Escoteiros de Portugal, pelo período de 20 anos, sobre a 

aludida parcela, sendo o referido comodato, avaliado em € 41.600,00, constituído para o estrito 

efeito de o seu objeto ser utilizado como sede do Grupo 40, ficando a Associação de Escoteiros 

obrigada a: 

1. Manter atividade regular durante a vigência do contrato; 

2. Colaborar com o Município e outras entidades locais na realização de atividades, 

designadamente as associadas com o Projeto de Requalificação e Dinamização do Centro 

Histórico; 

3. Assegurar o pagamento das despesas inerentes à utilização do imóvel; 

4. Apresentar, anualmente, à Câmara Municipal um relatório de atividades e de ocupação do 

espaço; 

5. Assegurar que nenhuma obra no espaço será efetuada sem a aprovação de todas as 

entidades competentes para o efeito; 

6. Manter e cuidar o espaço cedido, zelando pela sua segurança e bom funcionamento. 

Cabendo ao Município, por sua vez: 

iii) Acompanhar a atividade realizada pela Associação,  

iv) Salvaguardar o respeito pela integridade do edifício. 

O aludido contrato preverá ainda que o comodato ora proposto seja objeto de imediata 

reversão caso ao edifício seja dado uso diverso do previsto ou se, por qualquer motivo, não 

forem cumpridos os compromissos a assumir pela Associação de Escoteiros de Portugal.» 

Sobre as propostas de Cedência a título precário do Moinho do Parque Venâncio 

Ribeiro da Costa à Associação Juvenil AJITAR e Cedência de edifício em regime de 

comodato à Associação de Escoteiros de Portugal intervieram: 
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O Sr. Vereador Luís Miguel Calha começa por felicitar os jovens representantes da 

Associação Juvenil AJITAR e da Associação de Escoteiros de Portugal presentes nesta sala e 

expressa a satisfação do executivo pela sua presença. Estas propostas significam por parte da 

Câmara Municipal uma aposta na juventude, nos jovens de Palmela, na sua criatividade e 

capacidade de realização de iniciativas nos mais diversos âmbitos: recreativo, cultural e 

desportivo; preservação e defesa do ambiente e promoção da cidadania. Estas duas 

Associações são parceiras no programa de Recuperação e Dinamização do Centro Histórico da 

Vila de Palmela e com a cedência destas instalações vão ter melhores condições para o 

desenvolvimento da sua atividade. 

Relativamente à proposta designada por Ponto 7 (Cedência de edifício em regime de comodato 

à Associação de Escoteiros de Portugal), a Sr.ª Vereadora Natividade Coelho tece a 

seguinte observação: 

. É muito arrojado ter uma visão a 20 anos (a proposta propõe um contrato de comodato por 

este período de tempo), tendo em conta que as dinâmicas das associações muitas vezes 

dependem de quem são os seus protagonistas e os seus associados. Dada a atividade do Grupo 

40 de Palmela da Associação de Escoteiros de Portugal e a forma como participa em todas as 

atividades e reconhecendo que atualmente faz todo o sentido a apresentação desta proposta, 

mas é arriscado ser detentor de uma visão a 20 anos sobre a sua sobrevivência e dinâmica 

própria;  

. Deseja que o Grupo 40 continue a participar de forma ativa nas atividades que vão sendo 

programadas e/ou outras que sejam os próprios a definir;  

. Os Vereadores Socialistas consideram que as instalações são património autárquico e não 

deviam ser previstas em contratos de comodato tão longos. 

Em relação à proposta designada por Ponto 6 (Cedência a título precário do Moinho do Parque 

Venâncio Ribeiro da Costa à Associação Juvenil AJITAR), a Sr.ª Vereadora Natividade 

Coelho apresenta as seguintes questões / observações: 

. No processo constam referências ao Sr. Simão, pelo que gostaria de saber se ele é de algum 

organismo público, ou é consultor ou trabalhador da Câmara Municipal; 

. Na reunião camarária de 08 de setembro de 2010 os Vereadores do PS manifestaram a sua 

discordância pela atribuição do apoio financeiro à Associação Juvenil AJITAR, dado que, sendo 

a AJITAR uma parceira no cronograma financeiro no âmbito QREN (Quadro de Referência 

Estratégico Nacional) e que esta estaria com problemas financeiros na altura, era atribuído um 

subsídio maior para assegurar aquilo que era a sua comparticipação no programa de 

Recuperação e Dinamização do Centro Histórico da Vila de Palmela. Gostaria de ser esclarecida 
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sobre a saúde financeira da AJITAR, o seu cronograma financeiro e se o problema havido terá 

sido temporário; 

. Pergunta se a recuperação do Moinho do Parque Venâncio Ribeiro da Costa já foi efetuada e 

quais os valores envolvidos na mesma; 

. Não percebe os moldes em que a Direção Geral do Tesouro e Finanças termina o seu ofício 

“(…) nas condições expostas no vosso supracitado ofício e com o encargo da recuperação e 

conservação do imóvel (…)”. A questão de fundo relativamente à AJITAR e ao cronograma 

financeiro é uma questão ultrapassada ou não?  

. Relativamente à proposta (Ponto 6 – Cedência a título precário do Moinho do Parque Venâncio 

Ribeiro da Costa à Associação Juvenil AJITAR) não se coloca a questão da longevidade, porque 

a cedência é renovável todos os anos. 

Conclui dizendo que os Vereadores do PS vão condicionar o seu voto às explicações. 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha refere que a Câmara Municipal tem por princípio acreditar 

na dinâmica dos jovens e das associações juvenis. 

Referindo-se à proposta (Ponto 6 – Cedência a título precário do Moinho do Parque Venâncio 

Ribeiro da Costa à Associação Juvenil AJITAR), o Sr. Vereador Luís Miguel Calha observa 

que “A cedência será objeto de imediata reversão caso ao Moinho seja dado uso diverso do 

estatuído ou se, por qualquer motivo, não forem cumpridos os compromissos assumidos pela 

AJITAR”, conforme consta da proposta. 

Referindo-se à proposta (Ponto 7 – Cedência de edifício em regime de comodato à Associação 

de Escoteiros de Portugal), o Sr. Vereador Luís Miguel Calha menciona que o Grupo 40 de 

Palmela da Associação de Escoteiros de Portugal tem vinte e dois anos de existência, exerce 

uma atividade regular em prol da juventude na freguesia e no concelho, o que apraz registar. 

Sublinha que o contrato de comodato tem plasmada a obrigatoriedade da manutenção da 

atividade regular durante a vigência do mesmo como condição para a cedência. E a proposta 

especifica que “O aludido contrato preverá ainda que o comodato ora proposto seja objeto de 

imediata reversão caso ao edifício seja dado uso diverso do previsto ou se, por qualquer 

motivo, não forem cumpridos os compromissos a assumir pela Associação de Escoteiros de 

Portugal”. Esta cedência por vinte anos traduz um voto de confiança na Associação e, também, 

valoriza a capacidade que teve até ao momento de desenvolver atividades e, caso não assuma 

o compromisso que vem integrado no contrato, naturalmente se operará a reversão.  

Intervém, a pedido do Sr. Vereador Luís Miguel Calha, o Chefe da Divisão Jurídica 

dizendo o seguinte: 
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. Em relação à proposta de cedência à AJITAR, e como consta do processo, o ofício pede à 

Direção Nacional do Tesouro e Finanças a autorização para a cedência, tendo esta entidade 

concordado com a cedência nos termos e nas condições que são descritas no ofício e 

acrescenta a condição da reconstrução e recuperação do imóvel; condição que foi desvalorizada 

pelo Município nomeadamente na análise técnica, uma vez que a reconstrução está feita. Esta 

questão pode colocar-se daqui a vinte ou trinta anos, mas não nesta data, uma vez que a 

recuperação está feita. A dificuldade que se pode colocar será a da articulação entre as tutelas 

(IGESPAR – Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, IP e a Direção 

Geral do Tesouro), porque o IGESPAR conhece a reconstrução que foi feita. Acrescenta que a 

cedência precária é feita apenas por um ano, o que é considerado pelos serviços do município 

como um prazo muito curto. Tratando-se de património público e histórico não é possível que a 

cedência seja por um prazo superior. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho considera que as explicações foram esclarecedoras. 

O Sr. Vereador Adilo Costa menciona que a Associação de Escoteiros de Portugal existe há 

cem anos e é a é a tutela nacional que dá cobertura aos Escoteiros do Grupo 40, e está certo 

que eles vão continuar por mais cem anos. É um Grupo muito importante na Vila e no Concelho 

e, tal como os outros grupos de escoteiros, tem um dinamismo muito grande. Vão dar ao 

Parque Venâncio Ribeiro da Costa, à Vila e ao Centro Histórico uma enorme dinâmica e 

sobretudo vão proteger toda esta área, assim como a AJITAR. Há um projeto comum, cuja 

gestão vai pertencer ao Grupo 40 dos Escoteiros e tem a parceria da AJITAR.  

Em relação à AJITAR, o Sr. Vereador Adilo Costa diz que esta associação juvenil passou um 

momento de crise, mas que, felizmente, está ultrapassado. A Direção Geral do Tesouro queria o 

Moinho recuperado. Efetivamente, devia ter sido um organismo do Estado a fazê-lo, mas na 

verdade foi a Câmara Municipal que assegurou a recuperação do imóvel. Oferece-se 

acrescentar que a AJITAR tem levado à prática várias atividades, como sejam: passeios 

ecológicos; workshops de sensibilização; observação noturna de astros, espécies vegetais e 

espécies animais; atividades desportivas. Fizeram no Março a Partir o fresbee, golf, slide com 

outros parceiros, escalada, rapel, pedipaper, caminhadas, provas de orientação. Todas estas 

ações / atividades revertem em boas práticas. A crise está ultrapassada e os resultados de 2011 

são aceitáveis, e julga dever dar-se oportunidade, quer à AJITAR, quer aos escoteiros. 

Submetida a votação a proposta de Cedência a título precário do Moinho do Parque 

Venâncio Ribeiro da Costa à Associação Juvenil AJITAR , foi a mesma aprovada, por 

unanimidade e em minuta. 

Submetida a votação a proposta de Cedência de edifício em regime de comodato à 

Associação de Escoteiros de Portugal, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 
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V – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das vinte e três horas e trinta 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 

 

 


