
 

 

 

 

 

ATA N.º 03/2012: 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2012: 

No dia um de fevereiro de dois mil e doze, pelas quinze horas e vinte cinco minutos, na 

Sala Polivalente da Biblioteca Municipal de Palmela, reuniu ordinariamente a Câmara 

Municipal, sob a presidência de Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, presidente, 

encontrando-se presentes os vereadores Álvaro Manuel Balseiro Amaro, Adília Maria Prates 

Candeias, José Carlos Matias de Sousa, Adilo Oliveira Costa, Maria da Natividade Charneca 

Coelho e Luís Miguel Reisinho de Oliveira Calha. 

 

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

PONTO 1 – Autorização para abertura de procedimentos concursais comuns para 

constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado 

PONTO 2 – Consumo anormal de água – redução da tarifa de saneamento. Requerente: 

José Barata – Instalação 2262 

PONTO 3 – Celebração de Protocolo de Colaboração com a Fundação Portuguesa “A 

Comunidade Contra a SIDA” para o Desenvolvimento do Projeto “Vida Segura”  

PONTO 4 – Protocolo de Colaboração entre o Município de Palmela e o IGESPAR para a 

realização do Encontro Internacional sobre “Castelos das Ordens Militares” 

PONTO 5 – Preço das publicações sobre Ordens Militares 

PONTO 6 – Atribuição de apoios financeiros a vários clubes pela utilização de 

equipamentos desportivos entre abril e dezembro de 2011 
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

• Reunião de Câmara descentralizada – A Sr.ª presidente cumprimenta os presentes 

e presta a seguinte informação: A próxima reunião de câmara ocorrerá à noite, e será uma 

reunião descentralizada uma vez que decorre na semana dedicada à freguesia do Poceirão. 

 

• Boletim Municipal – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho apresenta cumprimentos, 

menciona que vai apresentar uma moção, um voto de congratulação, uma saudação e uma 

dúvida. Comenta o facto, de apesar de não ser prática habitual recebeu o boletim interno 

da autarquia de janeiro, pelo qual teve conhecimento da participação da DRH num 

seminário de governação local no feminino. Sublinha o caminho que tem vindo a ser 

desenvolvido relativamente à igualdade dentro dos recursos humanos e da própria Câmara. 

Questiona acerca do boletim interno, se este é distribuído internamente mensalmente, e 

em papel, ou se tem outra forma de divulgação, questiona ainda se tanto em termos de 

custos como de periodicidade mensal é para continuar. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho menciona que pretende apresentar uma Moção 

(Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina) e um Voto de 

Congratulação a (Manuel Carvalho da Silva, líder da CGTP-IN). 

A Sr.ª presidente coloca a votação a admissão da Moção e do Voto de 

Congratulação antes mencionados, o que foi aprovado, por unanimidade. 

Em seguida, a Sr.ª vereadora Natividade Coelho apresenta a Moção. 

Moção – Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina: 

“O dia 6 de fevereiro marca o Dia Internacional contra a Mutilação Genital Feminina. Esta é 

uma oportunidade para lembrar ao mundo esta prática abominável que viola os direitos 

humanos e a dignidade de centenas de milhares de mulheres e raparigas.   

A Mutilação Genital Feminina viola os direitos das mulheres e raparigas. Não respeita os 

direitos básicos de igualdade de oportunidades, de saúde e de proteção contra violência, 

lesões corporais, abusos, torturas, tratamento cruel, desumano e degradante. É nosso 

dever proteger as raparigas e mulheres em relação ao risco de mutilação e atenuar o 

sofrimento das mulheres que vivem com cicatrizes físicas e mentais causadas pela 

mutilação genital feminina. 



Ata n.º 03/2012 

Reunião ordinária de 01 de fevereiro de 2012 

 3

Este fenómeno ancestral existe em Portugal e neste Distrito, desconhecendo-se a sua 

dimensão. Trata-se de uma prática oculta radicada em comunidades específicas com 

crenças que passam de geração em geração. 

A Câmara Municipal de Palmela, reunida a 1 de fevereiro de 2012, associa-se a todas as 

organizações locais, regionais e internacionais no repúdio a esta forma de violência, 

apelando a todas as autoridades, particularmente as de saúde, que adotem medidas 

tendentes à erradicação da Mutilação Genital Feminina.” 

Sobre a Moção antes transcrita interveio: 

O Sr. vereador Adilo Costa após saudar os presentes, alerta para a importância desta 

moção. Alude para o facto de, nesta semana na reunião da Comissão Nacional de Proteção 

de Crianças e Jovens em Risco, em que a Câmara Municipal de Palmela é comissária, ter 

abordado o tema como representante da Associação Nacional de Municípios. Menciona que 

apesar das autoridades estarem muito atentas em relação a esta questão, que muitos 

dizem que é cultural, tem grandes reservas em relação à mesma. Explicita que na 

emigração está a haver um método para fugir a este controlo, enviando as jovens para os 

países de origem, e aí, fora do controlo fazerem essa mutilação. Sublinha que a questão 

requer um grande diálogo entre comunidades nomeadamente a nível da escola, mais 

refere que é bastante oportuno, a Câmara Municipal de Palmela tomar uma posição em 

relação a esta temática que passa pelas famílias. Constata que se conhece somente aquilo 

que é publicado na comunicação social, e por algumas Associações, que se dedicam à luta 

contra esta intolerância, que provoca nas jovens cicatrizes irreversíveis.  

Submetida a votação a Moção - Dia Internacional de Tolerância Zero à 

Mutilação Genital Feminina, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

Seguidamente, a Sr.ª vereadora Natividade Coelho passa à apresentação do Voto de 

Congratulação, o qual foi subscrito por todo o executivo camarário. 

Voto de Congratulação – Manuel Carvalho da Silva (líder da CGTP-IN): 

“Manuel Carvalho da Silva, líder histórico da CGTP-IN cessou as suas funções de secretário-

geral no passado fim de semana. 

Ao longo de 25 anos, Carvalho da Silva lutou pelo sindicalismo democrático, dando voz aos 

anseios e reivindicações dos trabalhadores e trabalhadoras portugueses. 
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Reconhecido pela sua base de apoio e por todos os que defendem o diálogo social, a 

negociação coletiva e a defesa dos direitos de quem trabalha, Carvalho da Silva foi o rosto 

da luta, mas, também, o rosto da credibilidade dos sindicatos. 

As suas qualidades de liderança e o seu contributo para a consolidação e dignificação do 

mundo sindical constituem um legado histórico para o sindicalismo em Portugal. 

A Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão Pública de 1 de fevereiro de 2012, 

apresenta um voto de congratulação a Carvalho da Silva, reconhecendo o seu papel na 

construção de um Portugal mais justo e na afirmação do sindicalismo como pilar do regime 

democrático.” 

Sobre o Voto de Congratulação intervieram: 

O Sr. vereador Álvaro Amaro após saudar os presentes, expressa que se congratula 

com a iniciativa dos Srs. Vereadores do Partido Socialista. Refere que houve na passagem 

de testemunho da CGTP, não só um sentimento de esperança renovada mas também um 

sentimento de pena de ver partir um militante a favor da luta dos direitos dos 

trabalhadores, alude para o facto, de Manuel Carvalho da Silva (líder da CGTP-IN), ser uma 

referência pela dignificação do movimento sindical, embora nem sempre bem 

compreendida por alguns setores da sociedade portuguesa. Sublinha a sua capacidade de 

liderança, mas também a forma como conseguiu reunir na intersindical, e unir um conjunto 

de tendências plurais naquilo que era essencial, lamenta o facto de outros setores sindicais 

não terem sabido manter essa unidade em momentos chave de afirmação da luta dos 

trabalhadores, nomeadamente as últimas lutas e a resistência às últimas alterações à 

legislação laboral. Congratula-se por, em Palmela, não se deixar de assinalar este facto e 

dar especial relevância a este trabalho. Num contexto em que se verifica um verdadeiro 

ataque ao sindicalismo em Portugal, sublinha a importância de haver um movimento 

sindical forte, coeso, coerente e com uma enorme determinação, como é o caso da CGTP-

IN. Conclui a sua intervenção afirmando que partilha deste voto de congratulação e mais 

uma vez saúda os vereadores do Partido Socialista pela iniciativa. 

 

A Sr.ª presidente menciona que partilha das palavras do Sr. Vereador Álvaro Amaro, 

refere que, compreende a necessidade da substituição de Manuel Carvalho da Silva (líder 

da CGTP-IN) porque as pessoas não se podem eternizar nas funções, embora lamente que 

ocorra neste momento, em que os trabalhadores carecem cada vez mais dos sindicatos, e 

do papel credível dos sindicalistas de modo a enfrentar as lutas difíceis que têm pela 

frente.. Reitera a importância fundamental de líderes reconhecidos, e acredita que a 
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própria experiência, solidez da central sindical em que militou, possa continuar a fazer o 

seu papel e contribuir para enfrentar esta grande ofensiva contra os trabalhadores.  

Submetido a votação o Voto de Congratulação – Manuel Carvalho da Silva, foi o 

mesmo aprovado, por unanimidade e em minuta. 

 

• Parque Industrial de Vale do Alecrim – O Sr. vereador José Carlos de Sousa 

Começa por cumprimentar os presentes, comenta que, embora o Parque Industrial de Vale 

do Alecrim tenha sido alvo de várias referências da sua parte, a situação mantém-se, à 

exceção do parque de viaturas pesadas que devido às diferentes alterações ao longo de 

vários anos, teve um aumento significativo de público. Comenta que em relação ao Parque 

de Vale do Alecrim, há uma ausência completa de qualquer menção, quer nas grandes 

opções do plano, quer no PPI. Solicita que lhe seja facultada informação, acerca de alguma 

medida sobre esta matéria a implementar num curto prazo, face à contingência existente 

no Parque, ou se é algo que a Câmara Municipal de Palmela, vai deixar protelar no tempo. 

 

• Viatura municipal – O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere publicação no 

Diário da República de dia 29 de dezembro de 2011, em concreto o anúncio de 

procedimento para aquisição de uma viatura ligeira de passageiros, comenta o facto de se 

tratar de uma viatura para a Câmara Municipal que embora não seja de alta cilindrada, 

demonstra já algum valor - valor base de 25 500€. Faz referência quer ao relatório, quer 

aos orçamentos de 2011 e 2012 na rubrica - Aquisição de viaturas por locação financeira, 

em que existe uma verba de cerca de 16 500€. Conclui a intervenção questionando de que 

viatura se trata, a que fim se destina, em que circunstâncias e porquê uma viatura destas 

características numa fase de contenção do próprio Município. 

 

Relativamente às intervenções dos Srs. vereadores Natividade Coelho e José 

Carlos de Sousa, neste Período Antes da Ordem do Dia, foram dadas as 

seguintes respostas: 

— Boletim Municipal – A Sr.ª presidente elucida que o referido Boletim sai de dois em 

dois meses em formato impresso e mensalmente na intranet. 
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A pedido da Sr.ª presidente intervém a chefe da Divisão de Recursos Humanos que 

acrescenta que nos postos de atendimento o Boletim Municipal está disponível em formato 

de papel.  

 

— Viatura municipal – A Sr.ª presidente menciona tratar-se de uma das viaturas que a 

Câmara Municipal de Palmela decidiu adquirir para os Srs. Vereadores. Explicita que, 

exatamente por limitações orçamentais, só foi adquirida uma viatura, pelo que a outra foi 

substituída internamente por uma que se encontrava ao serviço da Câmara. Sublinha que, 

as viaturas que os Srs. vereadores conduzem, são de 1998, já em estado de degradação, 

refere que, ambas precisavam ser substituídas.   

Intervém, a solicitação da Sr.ª presidente, a diretora do Departamento de Obras 

Logística e Conservação para adicionar como esclarecimento que as viaturas são pagas 

em leasing.   

O Sr. vereador José Carlos de Sousa insiste se os 16 500€ são em leasing  

A diretora do Departamento de Obras Logística e Conservação explica que em 

regra são realizados dois procedimentos, um para escolher o fornecedor da viatura, e o 

outro para selecionar a instituição de locação financeira, com a qual se vai celebrar o 

contrato de leasing. 

 

— Parque Industrial de Vale do Alecrim – O Sr. vereador Álvaro Amaro recorda a 

intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa, esclarece que o Parque Industrial de 

Vale do Alecrim não tem estado abandonado, uma vez que a última intervenção teve lugar 

após a Festa das Vindimas, foi verificado todo o sistema de iluminação pública, limpeza de 

zonas públicas, assim como de lotes que ainda não estão ocupados. Foram notificados os 

respetivos proprietários, cerca de 30, foi revista toda a sinalização de trânsito assim como 

a sua recolocação. Refere que relativamente à conclusão das obras no referido Parque, há 

cerca de duas intervenções que a Câmara Municipal de Palmela considera fundamentais, 

pelo que a empresa foi notificada no sentido de se pronunciar acerca das mesmas. Faz 

referencia à conclusão dos passeios nos arruamentos, e à interceção com a estrada 

nacional 252, Constata que se a E.P., estradas de Portugal não avançarem para essa 

solução, a Câmara apenas pode obrigar o promotor a um outro tipo de interceção, que foi 

o aprovado na planta síntese do loteamento, informa que saíram as notificações no final do 

ano passado mais precisamente em novembro, refere ainda que, há prazos para a 

pronúncia. Reitera, que por enquanto resta à Câmara Municipal de Palmela fazer aquilo que 
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a Lei implica, ou seja, notificar a empresa, para que esta conclua algumas questões, que 

estão em falta no referido Parque Industrial para que, em matéria de obras de 

urbanização, o loteamento possa ser dado como concluído. 

  

DESPACHOS EMITIDOS PELA SR.ª CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL, POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito da Divisão de Administração Geral / Secção de Licenciamentos: 

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

elaborada pelos serviços respetivos e que fica anexa a esta ata como documento n.º 1, dos 

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

25.01.2012 a 31.01.2012. 

 

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 

23.01.2012 a 27.01.2012. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

dias 25.01.2012 a 31.01.2012, foram autorizados pagamentos, no valor de  377.307,82 € 

(trezentos e setenta e sete mil, trezentos e sete euros e oitenta e dois cêntimos). A lista 

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

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª presidente informa que o balancete do dia 31 de janeiro de 2012, apresenta um 

saldo de 2.165.193,31 € (dois milhões, cento e sessenta e cinco mil, cento e noventa e três 

euros e trinta e um cêntimos), dos quais: 
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• Dotações Orçamentais – 1.239.332,79 € (um milhão, duzentos e trinta e nove mil, 

trezentos e trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 925.860,52 € (novecentos e vinte e cinco mil, oitocentos 

e sessenta euros e cinquenta e dois cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ATA 

 

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

169/99, de 18.09, e bem assim do que se dispõe o n.º 2 e n.º 4, do artigo 27.º, do 

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15.11, na redação do Decreto-Lei 6/96, de 31.01 (C.P.A.), a 

Câmara Municipal deliberou a aprovação da seguinte ata, sendo a mesma assinada pela 

Exm.ª Senhora Presidente e por quem a lavrou. Foi dispensada a leitura da mesma, por 

unanimidade, por ter sido previamente distribuída a todos os membros do órgão 

executivo: 

• ATA n.º 20/2011, reunião extraordinária de 26 de setembro de 2011 – Aprovada, por 

maioria, com a abstenção da Sr.ª vereadora Maria da Natividade Charneca 

Coelho, que justifica a sua abstenção por não ter estado presente na referida 

reunião. 

 

II – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ORGANIZAÇÃO 

 

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS: 

Pela Sr.ª vereadora Adília Candeias foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – Autorização para abertura de procedimentos concursais comuns 

para constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo 

indeterminado. 

PROPOSTA N.º DRHO_DRH 01_03-12: 
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«1. Por deliberação Camarária tomada em 11 de janeiro de 2012 foi aprovado o montante 

máximo no valor para encargos com recrutamentos de trabalhadores necessários à 

ocupação de postos de trabalho a preencher em 2012, em consonância com as dotações 

constantes no orçamento municipal a vigorar em 2012, de harmonia com o preceituado no 

nº 2, do artº 5º, do Decreto Lei nº 209/2009, de 3 de setembro. 

2. No mapa de pessoal aprovado em sessão da Assembleia Municipal, realizada em 16 de 

dezembro de 2011, encontram-se previstos diversos postos de trabalho não ocupados 

visando a constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado, 

para satisfação de necessidades permanentes de serviço das respetivas unidades 

orgânicas, existindo dotação disponível em orçamento para as respetivas contratações, 

designadamente, nas carreiras e categorias a seguir enunciadas, de acordo com o acervo 

funcional constante no regulamento interno de funções e tarefas: 

a)- 1 posto de trabalho na carreira/categoria de técnico superior (Gestão e 

administração)- Divisão de Atendimento 

b)- 1 posto de trabalho na carreira/categoria de técnico superior (área de higiene e 

segurança) –  Divisão de Recursos Humanos 

c)- 2 postos de trabalho na categoria de técnico de informática grau 1 nível 1 da 

carreira de técnico de informática (carreira não revista) – Divisão de Tecnologias de 

Informação 

d)- 1 posto de trabalho na carreira/categoria  de assistente técnico (área de 

atendimento) – Divisão de Atendimento 

e)- 1 posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente Técnico (área 

administrativa) – Divisão de Obras Particulares Habitação e Atividades Económicas. 

3. Não existem reservas de recrutamento na Câmara Municipal de Palmela constituídas no 

âmbito de procedimentos concursais anteriormente desencadeados, nos termos fixados no 

artº 40º da Portaria nº 83-A/2009, de 22 de janeiro, bem como inexistem reservas de 

candidatos na entidade Centralizada para a Constituição de Reservas de Recrutamento 

(ECCRC), cuja consulta se encontra dispensada, uma vez que ainda não foi publicitado 

qualquer procedimento concursal destinado a constituição de reserva, conforme informação 

disponibilizada no portal eletrónico da Direção Geral da Administração e do Emprego 

Público (DGAEP). 

4. Por seu turno a obrigatoriedade de execução prévia do procedimento prévio de 

recrutamento de pessoal em sistema de mobilidade especial estatuído no nº 1 do arº 33º- 

A aditado pelo nº 5 do artº 38º da Lei nº 64-B/2011, de 30 de dezembro (LOE/2012) à  Lei 

nº 53/2006, de 7 de dezembro, encontra-se condicionada à publicitação de portaria 
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regulamentadora nos termos do nº 2 daquele artº 33-A, o que até ao momento não se 

verificou. 

5. Tendo presente os princípios de racionalização e de eficiência que devem nortear a 

gestão de recursos humanos, bem como as normas restritivas de admissão de novos 

trabalhadores sem relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado estatuídas 

no artº 46º da LOE/2012, os procedimentos concursais a desencadear serão circunscritos a 

candidatos que sejam detentores daquele vínculo contratual, perspetivando-se que possam 

ser opositores aos mesmos trabalhadores que na autarquia vêm exercendo funções de 

nível e grau de complexidade superiores, às carreiras nas quais se encontram integrados, 

detendo para o efeito as habilitações e qualificações exigidas legalmente. 

6. As admissões por via dos procedimentos concursais a que se refere a presente proposta 

estarão condicionadas à observância do limite legal de encargos com recrutamentos fixado 

na deliberação camarária tomada em 11 de janeiro de 2012, bem como ao cumprimento da 

medida de redução mínima de 2% de trabalhadores a ocorrer até 30 de setembro de 2012, 

de acordo com o estatuído no na al b) do nº 1 do artº 48º da LOE.  

7. Assim propõe-se que a Câmara Municipal, nos termos do nº 1 do artº 4º do DL nº 

209/2009, de 3 de setembro, delibere autorizar a abertura de procedimentos concursais 

comuns para constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo 

indeterminado com preenchimento de postos de trabalho de 1 técnico superior (área de 

higiene e segurança), 1 técnico superior (área de gestão e administração), 2 técnicos de 

informática do grau 1 e nível 1 e dois assistentes técnicos (um na área do atendimento e 

outro na área administrativa) de acordo com estatuído nos nºs 4 e 5 do artº 6º da Lei nº 

12-A/2008, de 27 de fevereiro e com observância das regras referidas no ponto 7 da 

presente proposta.» 

Sobre a proposta de Autorização para abertura de procedimentos concursais 

comuns para constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo 

indeterminado numerada DRHO_DRH 01_03-12 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho considera que em relação aos procedimentos 

concursais, destinam-se unicamente nesta fase, a quem detenha relação jurídica de 

emprego público, e a quem na Câmara Municipal, já exerça funções acima do nível, só no 

caso de o concurso ficar deserto é que poderá ser aberto para outros opositores. 

 A Sr.ª presidente explicita que são para todas as pessoas com relação pública de 

emprego. 
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A Sr.ª presidente dá a palavra à chefe da Divisão de Recursos Humanos para intervir no 

âmbito da proposta em apreço. 

A chefe da Divisão de Recursos Humanos elucida acerca dos concursos que vão ser 

abertos de acordo com a legislação, pelo que serão apenas circunscritos, candidatos que 

tenham relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, e possuam as 

habilitações exigidas, independentemente de estarem ou não a exercer as funções, faz 

referência à proposta na medida em que esta refere que este tipo de concursos, potencia 

também a trabalhadores, que na Câmara, estejam a exercer as funções, mas que tem um 

desfasamento entre a carreira e o acervo concreto de funções, que possam ser opositores 

numa perspetiva de valorização, e reconhecimento, tendo em conta que o instrumento da 

reclassificação profissional desapareceu no ordenamento, menciona que os concursos são 

abertos a toda a administração pública, e que não existe condicionante, no caso de ficarem 

desertos, ou sem efeitos úteis poderem ser alargados, se isso acontecer, de acordo com a 

lei neste momento tem que ir à Assembleia Municipal essa autorização, e têm que estar 

verificadas as condições da redução efetiva, sublinha que o concurso é unicamente 

circunscrito a quem tem relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho alude para o facto de que no caso de não ficarem 

providos todos os lugares terá que ir à Assembleia Municipal para autorização 

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

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRAESTRUTURAS 

 

DIVISÃO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUAIS: 

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

PONTO 2 - Consumo anormal de água – redução da tarifa de saneamento. 

Requerente: José Barata – Instalação 2262. 

PROPOSTA N.º DAI_DAAR 01_03-12. 

«Através de requerimento registado em 26/12/2011 sob o nº 41819, o Sr. José Barata, 

com local de consumo sito na Estrada do Cemitério, Vda. Carlinhos, Lage em S. Julião, 

solicitou a redução da tarifa de saneamento debitada nas faturas de água nºs 40047672 e 

40053308, emitidas em 13 de outubro e 9 de novembro de 2011. As referidas faturas tem 
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um valor de 67,60 € (sessenta e sete euros e sessenta cêntimos) e 27,14 (vinte e sete 

euros e catorze cêntimos) respetivamente, a que corresponde um consumo total de 72 m3 

de água, motivado por uma rotura na canalização predial. 

Estabelece o nº 3 do Artigo 11º. do Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento 

de Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas que “a entidade gestora não 

assume qualquer responsabilidade por danos motivados por roturas nas canalizações das 

redes prediais”, pelo que sobre o volume registado é devida a respetiva tarifa de 

abastecimento. 

Porém, considerando que: 

- o consumo anormal de água naquele período foi proveniente de causas fortuitas e 

involuntárias; 

- a tarifa de saneamento é apurada para efeitos de liquidação através do consumo 

de água efetuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a 

recolha e tratamento de resíduos sólidos e outra para a receção de águas residuais 

domésticas;  

- de acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá incidir 

sobre este consumo, por este não ter contribuído nem para o acréscimo no caudal 

na rede de drenagem de águas residuais nem para o acréscimo na produção de 

RSU’s. 

Assim, e conforme estabelece a alínea j) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de 

setembro, na redação dada pela Lei 5-A/02, de 11 de janeiro, conjugada com o disposto no 

n.º 1, do art.º 16.º, da Lei 2/2007, de 15 de janeiro – Lei das Finanças Locais, propõe-se 

a fixação do montante da tarifa de saneamento de acordo com a média de consumo 

verificado entre as leituras de 08/06 e 09/08/2011, correspondente a 29 m3, de que 

resultará uma redução das faturas de água nºs 40047672 e 40053308, no valor total 

de  20,64 € (vinte euros e sessenta e quatro cêntimos), conforme cálculo que se discrimina 

no quadro seguinte: 

Descrição Valor das 
Faturas 

(€) 

Redução 

(€) 

Valor a pagar 
pelo Cliente 

(€) 

Tarifa da Água 54,20  54,20 

Tarifa de Saneamento 32,42 20,64 12,78 

Outros 7,12  7,12 

Total 94,74  74,10.» 
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Sobre a proposta de Consumo anormal de água – redução da tarifa de 

saneamento. Requerente: José Barata – Instalação 2262 numerada DAI_DAAR 

01_03-12 interveio: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho menciona que os Vereadores do PS se abstêm 

pelas justificações antecedentes  

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

abstenção dos Srs. vereadores Natividade Coelho e José Carlos de Sousa, que 

apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

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

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se por continuarem a 

entender que, sendo a água um bem valioso e não renovável, os consumos exagerados e 

não úteis, da mesma, devem ser penalizados, no sentido de incentivar os responsáveis – 

entidade gestora ou particular – a corrigir as causas na origem dos respetivos problemas. 

No caso vertente o munícipe dispõe de rede de saneamento e seria penalizado na taxa dos 

resíduos sólidos. A referida taxa, embora legalmente indexada ao consumo da água, 

obedece a uma filosofia com a qual discordam, razão do seu voto.” 

 

IV – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL E JUVENTUDE: 

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

PONTO 3 – Celebração de Protocolo de Colaboração com a Fundação Portuguesa 

“A Comunidade Contra a SIDA” para o Desenvolvimento do Projeto “Vida 

Segura”.  

PROPOSTA N.º DEIS_DISJ 01_03-12: 

«A Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a SIDA” é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, sem fins lucrativos, reconhecida como Instituição de Interesse 

Público, e que prossegue como objetivos 

fundamentais, a mobilização da sociedade portuguesa na luta contra a SIDA, a colaboração 

na informação e educação preventiva da infeção pelo VIH e no aconselhamento 

psicossocial e o incentivo à investigação científica, na área médica e na área psicossocial.  
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A Delegação de Setúbal desta Fundação candidatou o Projeto “Vida Segura”, do qual é 

entidade promotora, ao Programa de Financiamento de Projetos e Ações no âmbito do 

Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/SIDA – Programa ADIS/SIDA.  

O Projeto “Vida Segura” pretende intervir junto dos trabalhadores do sexo (Homens, 

Mulheres e Transexuais), que exercem a sua atividade no contexto de rua ou em espaços 

interiores, situados nos concelhos de Setúbal, Palmela, Alcácer do Sal e Grândola, visando 

reduzir a prevalência de IST’s (Infeções Sexualmente Transmissíveis), nomeadamente 

HIV/SIDA, nesta população.  

Como objetivos específicos, o Projeto propõe-se: 

• Quantificar e descrever os determinantes da infeção na população dos 

trabalhadores do sexo; 

• Reduzir a prevalência de IST’s, nomeadamente HIV/SIDA, junto dos trabalhadores 

do sexo; 

• Reduzir danos e riscos em saúde pública; 

• Melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde de grupos vulneráveis, através da 

promoção e informação de saúde; 

• Contribuir para a inclusão social destes grupos, promovendo a redução das 

desigualdades em saúde; 

• Intervir em proximidade em situações de maior risco. 

Com a aprovação desta candidatura, a Delegação de Setúbal desta Fundação veio propor 

aos municípios e ACES dos quatro concelhos abrangidos, a adesão à parceria local do 

Projeto.  

Dada a importância da colaboração dos municípios num projeto desta natureza, com fins 

tão essenciais à manutenção da saúde pública da comunidade, e ao esforço conjugado 

para o combate à propagação da infeção do VIH/SIDA, no nosso concelho e no distrito de 

Setúbal, propõe-se que, ao abrigo  dos artigos 67.º, e da alínea b), do n.º 4, do art.º 

64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/2002, de 11 de 

janeiro, e em conformidade com o preceituado nos artigos 13.º, n.º 1, alínea g), e 22.º, da 

Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, a Câmara Municipal adira a esta parceria, através da 

aprovação da minuta do Protocolo de Colaboração, em anexo, a celebrar com a Fundação 

Portuguesa “A Comunidade Contra a SIDA”.» 
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Sobre a proposta de Celebração de Protocolo de Colaboração com a Fundação 

Portuguesa “A Comunidade Contra a SIDA” para o Desenvolvimento do Projeto 

“Vida Segura” Departamento de Cultura e Desporto numerada DEIS_DISJ 

01_03-12 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho informa que relativamente aos portadores de 

VIH/SIDA, os últimos números conhecidos reportam a uma faixa etária de indivíduos entre 

os 60 e os 75 anos, sobretudo do sexo masculino, pelo que os técnicos especialistas 

concluem que a contração desta doença é feita através de trabalhadores do sexo (homens, 

mulheres e transexuais), menciona a importância deste protocolo na medida em que 

através da delegação de Setúbal, se possa ter uma noção fidedigna no concelho de 

Palmela, em relação ao público alvo desta doença, questiona ainda se já existe algum 

diagnóstico fiável e se existe, onde se pode encontrar.   

O Sr. vereador Adilo Costa começa por responder, que em relação a esta matéria tanto 

a Câmara Municipal de Palmela como a própria rede social tem pouco conhecimento. 

Informa que a nível distrital, estão identificados os locais em que existem trabalhadores do 

sexo, tais como apartamentos, bares de alterne e clubes de convívio, informa ainda que a 

prostituição está disseminada por toda a região, incluindo o Concelho de Palmela mas 

sublinha a dificuldade em quantificar o número de trabalhadores do sexo. Menciona que a 

nível do Centro de Saúde de Palmela verifica-se a tentativa de trabalho junto destes, 

nomeadamente na estrada nº 1 através de uma equipa móvel. Informa que em termos de 

contração da doença de HIV/SIDA o Distrito de Setúbal é o 3º mais elevado do País, e esse 

número que é nefasto é do conhecimento da Câmara. Refere ainda que este trabalho é 

importante, na medida em que num futuro próximo a Câmara possa dar resposta à 

questão levantada pela Sra. Vereadora Natividade Coelho.  

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

V.I. - DIVISÃO DE PATRIMÓNIO CULTURAL: 

Pelo Sr. vereador Adilo Costa foram apresentadas as seguintes propostas: 
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PONTO 4 – Protocolo de Colaboração entre o Município de Palmela e o IGESPAR 

para a realização do Encontro Internacional sobre “Castelos das Ordens 

Militares”. 

PROPOSTA N.º DCD_DPC 01_03-12: 

«A Câmara Municipal de Palmela, através do Gabinete de Estudos sobre Ordem de 

Santiago (GEsOS), tem como objetivos promover a investigação historiográfica na área das 

Ordens Militares, divulgar o património histórico, documental e edificado das mesmas e 

fomentar o apoio à edição e publicação de trabalhos de investigação nesta área. Com esse 

intuito, desenvolve atividades como a coordenação de projetos de investigação sobre 

Ordens Militares, o estabelecimento de parcerias com instituições nacionais e estrangeiras, 

a edição de estudos sobre a Ordem de Santiago, a aquisição e disponibilização ao público 

de fundos documentais para a biblioteca especializada e a organização regular de Cursos e 

Encontros Internacionais vocacionados para a temática das Ordens Militares. 

A fim de dar seguimento à intenção de estabelecer parcerias com entidades que incentivam 

a investigação e divulgação de conhecimento sobre Ordens Militares, nomeadamente sobre 

a Ordem de Santiago, foi o Município de Palmela contactado pelo IGESPAR - Instituto de 

Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, I. P., que manifestou interesse em 

estabelecer, com a autarquia, um Protocolo de Colaboração com base no qual seja possível 

realizar, em parceria, o Encontro Internacional sobre «Castelos das Ordens Militares», 

previsto para início de outubro do corrente ano e a ter lugar no Convento de Cristo, na 

cidade de Tomar. 

Esta proposta de parceria é ilustrativa da importância do trabalho desenvolvido pelo 

Município de Palmela/GesOS no campo das Ordens Militares e do reconhecimento da 

qualidade das iniciativas que se têm realizado. 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal de Palmela, ao abrigo do disposto no art.º 64º, 

n.º 2, alínea m), da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela 

Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro, delibere a aprovação do Protocolo de Colaboração, anexo a 

esta proposta.» 

Sobre a proposta de Protocolo de Colaboração para a realização do Encontro 

Internacional sobre “Castelos das Ordens Militares”numerada DCD_DPC 01_03-

12 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho expressa o seu contentamento pelo protocolo de 

colaboração entre a Câmara de Palmela e o IGESPAR – Instituto de Gestão do Património 
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Arquitetónico e Arqueológico, dá uma especial relevância, ao facto de ser o IGESPAR a 

manifestar o interesse neste protocolo de colaboração, e ser o próprio a contactar o 

Município, sugere até, que a letra na proposta seja mais destacada. Menciona que é 

importante, que o IGESPAR manifeste interesse em estabelecer protocolos com a 

Autarquia, pelo facto de além deste, poderem surgir outros. Questiona acerca da inscrição, 

no caso, de não ser possível permanecer um sábado inteiro. 

 A solicitação da Sr.ª presidente intervém a chefe de Divisão de Património Cultural 

para esclarecer que basta apenas dizer se quer estar ou não presente. 

O Sr. vereador Adilo Costa elucida que não é a primeira vez que a Câmara Municipal de 

Palmela é convidada para este tipo de encontros internacionais, nomeadamente para fazer 

parte da organização, como por exemplo, muito recentemente a Câmara de Óbidos 

conhecendo as características e a qualidade do trabalho da Câmara Municipal de Palmela, 

convidou o Município, a fazer um seminário. Menciona que em relação ao IGESPAR, 

também não é o primeiro protocolo que faz com a Câmara Municipal de Palmela, recorda 

que no âmbito do QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional) – Centro Histórico de 

Palmela, também existe um protocolo, no sentido de agilizar os procedimentos para as 

obras no referido Centro Histórico, termina a intervenção salientando tratar-se de uma 

relação muito interessante entre as partes.  

 

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

minuta. 

 

PONTO 5 – Preço de publicações sobre Ordens Militares. 

PROPOSTA N.º DCD_DPC 02_03-12: 

«A Câmara Municipal, no cumprimento das competências que a lei lhe confere no plano da 

divulgação da história e do património cultural do município, e através do GEsOS, que visa, 

entre outros objetivos, a promoção da investigação em torno das Ordens Militares, tem 

vindo a editar diversas publicações quer autonomamente, quer em coedição. Os preços de 

venda ao público, no caso de edição do Município, têm tido por base o custo de produção, 

assumindo-se a função social da atividade editorial. 

A fim de se proceder à venda das Atas do VI Encontro sobre Ordens Militares, «Freires, 

Guerreiros, Cavaleiros», realizado em 2010, e das três dissertações de mestrado sobre 

Ordem de Santiago e Palmela - ALVES, Cristina Vinagre - A Propriedade da Ordem de 
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Santiago em Palmela - As Visitações de 1510 e 1534; LUCAS, Isabel Maria G. G. Oleiro 

Lucas – As Ermidas da Ordem de Santiago nas Visitações de Palmela no séc. XVI; RAMOS, 

Maria Regina Soares Bronze – As Igrejas de Palmela nas Visitações do séc. XVI -  Rituais e 

Manifestações de Culto -, propõe-se que a Câmara Municipal de Palmela, ao abrigo do 

disposto do art.º 64º, n.º 1, alínea j), da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, delibere que o preço de 

venda ao público seja de 10,00 € (dez euros)/exemplar para as Atas e de 4 € (quatro 

euros) /exemplar, para cada uma das teses, já publicadas em 2011 pelo Município. As 

publicações têm comparticipação financeira do QREN, através da Candidatura de 

Recuperação e Revitalização do Centro Histórico de Palmela e as três dissertações de 

mestrado só agora são apresentadas para deliberação do preço de venda, devido a 

alteração recente à possibilidade de venda de edições financiadas pelo Quadro de 

Referência Estratégico Nacional.» 

Sobre a proposta Preço de publicações sobre Ordens Militares numerada 

DCD_DPC 02_03-12 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho questiona se o QREN obriga a que o preço de 

publicações sobre as ordens militares seja o custo de produção. 

A Sr.ª presidente dá a palavra ao diretor do Departamento de Cultura e Desporto. 

O diretor do Departamento de Cultura e Desporto explica que a legislação determina 

que os preços de venda devem ser estabelecidos com base no preço de custo. Acrescenta 

que estas publicações têm uma comparticipação do QREN, e menciona que há 

relativamente pouco tempo, não era possível a Câmara Municipal de Palmela vender os 

materiais produzidos, ao abrigo da candidatura do QREN, mas no final do ano passado saiu 

uma normativa em que alterava esta possibilidade de venda e permitia que as receitas 

provenientes da venda, revertessem a favor da comparticipação nacional. Esclarece que o 

estabelecimento do preço é da lei geral que se aplica à administração, e que os preços 

estão relacionados com o custo de produção.  

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho observa que, se não tem a ver com o QREN, não 

sabe qual o articulado legal que dá a permissão, pelo facto de haver publicações que têm 

não só o interesse público mas também caráter social. Refere que, em relação ao valor das 

atas o considera baixo. Menciona que existem Instituições Públicas da Administração 

Pública Central e Local que lucram e que não se limitam aos custos de produção. 

A Sr.ª presidente começa por admitir que existem Instituições Públicas da Administração 

Pública, Central e Local, que lucram e que não se limitam aos custos de produção, alude 
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para o facto de poder haver aqui uma questão de princípios. Refere a importância deste 

tema, pelo que a Câmara Municipal o quer valorizar embora seja relativo do ponto de vista 

financeiro.  

O Sr. vereador Adilo Costa dá conhecimento aos presentes que embora seja uma 

matéria importante, a maior preocupação do Município é que a comunidade científica tenha 

acesso às referidas atas, como tem sido feito até ao momento. Alude para o facto da 

importância das publicações dos encontros da Câmara (apoiado pelo QREN), serem 

transcritos nas mesmas, e sublinha a importância da publicação das dissertações para 

quem está a frequentar um curso de mestrado, menciona que é enriquecedor para a 

comunidade, para Palmela, enquanto território cultural, ter o aprofundamento destas teses. 

Considera um questão de democracia o acesso da população a estes documentos. 

A Sr.ª presidente refere que o princípio, deve ser não ter custos, não suportar a Câmara 

os custos de uma publicação deste género. 

O Sr. vereador Adilo Costa salienta que, é também enriquecedor chegar a outros 

territórios, e verificar que as publicações da Câmara estão lá para apresentação e para 

venda. 

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

minuta. 

 

V.II. – DIVISÃO DE DESPORTO: 

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

PONTO 6 – Atribuição de apoios financeiros a vários clubes pela utilização de 

equipamentos desportivos entre abril e dezembro de 2011. 

PROPOSTA N.º DCD_DD 01_03-12: 

«Um dos objetivos estratégicos aprovados pela Câmara Municipal, para a Palmela 

Desporto, EEM, foi o de “garantir ao associativismo desportivo do concelho prioridade no 

acesso aos equipamentos desportivos municipais, designadamente às equipas participantes 

em quadros competitivos oficiais, no quadro dos regulamentos municipais em vigor e dos 

programas e protocolos promovidos pela Câmara Municipal de Palmela”. 

Nesse sentido, os clubes do concelho têm tido prioridade na utilização dos equipamentos 

desportivos geridos pela empresa municipal, garantindo a Câmara Municipal o pagamento 

dessa utilização. 
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No período compreendido entre abril e dezembro de 2011 os equipamentos: Campo de 

Jogos Municipal de Palmela, Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo e Piscina 

Municipal de Pinhal Novo, foram utilizados pelo Clube Desportivo Pinhalnovense, 

Palmelense Futebol Clube e Quintajense Futebol Clube no âmbito das suas atividades 

desportivas federadas, perfazendo essas utilizações um valor global de € 69.876,36 

(sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e seis euros e trinta e seis cêntimos), 

discriminados conforme quadro que se segue: 

Abril a dezembro de 2011 (valores em euros) 

CLUBE Relvado Pav. Desportivo Piscina TOTAL 

Casa do Benfica em Palmela (Basquetebol)  ----- 3.580,50 ----- €   3.580,50 

Clube Desportivo Pinhalnovense (Futebol) 1.679,05 ----- ----- €   1.679,05 

Clube Desportivo Pinhalnovense 

(Basquetebol) 
----- 1.351,00 ----- €   1.351,00 

Palmelense Futebol Clube (Futebol) 61.411,81 ----- ----- € 61.411,81 

Quintajense Futebol Clube (Triatlo) ----- ----- 1.680,00 €   1.680,00 

Sociedade Recreativa Instrutiva 1.º de Maio 

– Asseiceira (Futsal) 
----- 174,00 ----- €      174,00 

TOTAIS 63.090,86 5.105,50 1.680,00 € 69.876,36 
 

Assim propõe-se, em conformidade com a alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 

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

janeiro, a atribuição de um apoio financeiro no valor de € 69.876,36 (sessenta e nove mil, 

oitocentos e setenta e seis euros e trinta e seis cêntimos), de acordo com a discriminação 

abaixo, devendo este montante ser pago diretamente à Palmela Desporto EEM, em duas 

tranches, durante o ano de 2012, por conta das utilizações dos equipamentos desportivos 

municipais entre os meses de abril e dezembro de 2011 e de acordo com a deliberação 

municipal de 4 de junho de 2008.  

• Casa do Benfica em Palmela – € 3.580,50 (*) 

• Clube Desportivo Pinhalnovense – € 3.030,05 (*) 

• Palmelense Futebol Clube – € 61.411,81 (*) 

• Quintajense Futebol Clube – € 1.680,00 (*) 

• Sociedade Recreativa Instrutiva 1.º de Maio – Asseiceira  – € 174,00 (*) 

 (*) valor a pagar à Palmela Desporto EEM.» 
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Sobre a proposta de Atribuição de apoios financeiros a vários clubes pela 

utilização de equipamentos desportivos entre abril e dezembro de 2011 

numerada DCD_DD 01_03-12 intervieram: O Sr. vereador José Carlos de Sousa 

entende que o que se está a fazer é atribuir apoios financeiros à empresa municipal 

Palmela Desporto, pela utilização de equipamentos desportivos entre abril e dezembro de 

2011 e não a atribuir apoio financeiro a vários clubes pela utilização dos equipamentos 

desportivos para o mesmo período de tempo. Menciona que as verbas são entregues à 

Palmela Desporto e não aos clubes desportivos considerando este procedimento como uma 

política incorreta. Sublinha que a Palmela Desporto tem encarecido anualmente e que se 

paga pela utilização do campo de jogos em meses que não é utilizado. Considera esta 

prática discrepante em relação à atual política da câmara municipal de apoio ao 

associativismo. Refere que o título da proposta não é plausível, visto não se atribuir apoio 

financeiro a vários clubes. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que a questão levantada pelo Sr. vereado José Carlos 

de Sousa é recorrente mas a verdade é que os equipamentos geridos pela Palmela 

Desporto apesar de serem equipamentos municipais, são diferentes, nomeadamente do 

Cineteatro São João e do auditório do Pinhal Novo, que apesar de haver incentivos para a 

utilização destes equipamentos, também eles têm custos, embora não venham refletidos. 

Quando se trata de uma empresa municipal, a própria lei obriga a uma separação jurídica e 

financeira, pelo que não existem dúvidas, que este apoio à Palmela Desporto, é um apoio 

às coletividades, para que possam utilizar os equipamentos desportivos, que são objeto da 

Palmela Desporto. Reitera que existe um acordo entre a Câmara Municipal de Palmela, a 

Palmela Desporto e cada um dos clubes desportivos no sentido da verba ser canalizada 

para os clubes através da Palmela Desporto. Informa que irá verificar qual o melhor título a 

dar à proposta, para que haja uma interpretação imediata do documento. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa concorda que deverá existir clareza, contudo não 

a consegue visualizar nesta prática. Comenta que a Palmela Desporto está bem cotada no 

”Livro Branco” das empresas municipais porque a câmara municipal transfere menos de 

50% do valor global do orçamento da Palmela Desporto, o que a favorece. Por muitas 

análises jurídicas que existam sobre esta matéria, mencionar em epígrafe que esta 

atribuição financeira é feita a vários clubes, quando os clubes nunca recebem esse 

dinheiro, é um engano. Sublinha que o Palmelense Futebol Clube deveria organizar-se 

como o Pinhalnovense, o clube de Lagoa da Palha e o clube de Lagameças, no sentido de 

fazer menos utilização do campo relvado, que posteriormente será paga pela Câmara 
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Municipal de Palmela. Informa que existe um crescimento de cerca de 9% à Palmela 

Desporto que não são os clubes que pagam mas sim a Câmara Municipal de Palmela. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que gostaria que houvesse uma situação favorável nas 

coletividades desportivas, para não serem obrigadas a recorrer aos equipamentos da 

Palmela Desporto que teria capacidade, para junto doutras entidades darem ocupação a 

estes equipamentos. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que isso é uma inverdade demonstrada 

pela proposta que a Palmela Desporto fez ao Palmelense.  

O Sr. vereador Adilo Costa refere que se está a falar em situações concretas, e que a 

última proposta é bastante inteligente. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que se é inteligente contraria o que o Sr. 

Vereador Adilo Costa está a dizer. 

O Sr. vereador Adilo Costa reitera que o Sr. vereador José Carlos Sousa tem uma 

implicância com a Palmela Desporto e com as coletividades desportivas do concelho. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que o que tem vindo a mencionar sobre 

esta matéria, é completamente fundamentado, não se trata de implicância mas sim de não 

compreender esta forma de gestão. Menciona que as propostas que são feitas, com as 

sucessivas administrações, não têm conduzido a novos resultados por parte da Palmela 

Desporto, levando a que a vida quotidiana da Palmela Desporto não tenha sido acautelada 

e não tenha sido aprimorada no sentido daquilo que são os seus objetivos, consagrados no 

acordo existente. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que todos os presentes conhecem as dificuldades das 

empresas municipais, de norte a sul do país e também qual é o ranking da Palmela 

Desporto, no âmbito dessas empresas municipais. O que é determinante para se saber se 

uma empresa municipal tem ou não viabilidade, são os prejuízos financeiros no final do ano 

e é para evitar esses prejuízos que a Palmela Desporto, os seus dirigentes e trabalhadores, 

abnegadamente e com um enorme esforço, têm contribuído para que não haja maiores 

encargos para a autarquia e para os munícipes 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que se está a atribuir, à data de 1 de 

fevereiro, um subsídio que é destinado ao período de abril a dezembro de 2011, de onde 

se conclui que o pagamento é realizado antes da utilização e não á posteriori. 

A Sr.ª presidente refere que não entendeu. 
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O Sr. vereador José Carlos de Sousa explica que, de acordo com aquilo que deveria ser 

corrente e aquilo que foi feito até ao ano de 2010, o pagamento deveria ser feito por 

utilização, o que contraria o aqui referido pelo Sr. vereador Adilo Costa. 

A Sr.ª presidente menciona que são coisas diferentes. Refere que sempre que surge uma 

proposta que tenha a ver com a Palmela Desporto, surgem questões sobre a sua essência, 

natureza e até filosofia, informa que a Câmara Municipal de Palmela assumiu sempre que a 

Palmela Desporto era um projeto municipal, esclarece que esta cumpre e tem que cumprir 

rigorosamente com todos os procedimentos, todos as regras, todos os princípios da própria 

gestão pública. É um projeto que desenvolve todo um conjunto de oferta no campo 

desportivo, a preços que têm que ser, e são forçosamente preços elevados, pelo facto de 

se tratar da gestão de equipamentos de grande qualidade, e que têm associados custos 

próprios. Explicita que se a Câmara tivesse uma opção politica e determinasse ou atribuísse 

liberdade à Palmela Desporto para praticar os preços que entendesse, no plano daquilo que 

são os preços no mercado, a Palmela Desporto tinha condições para apresentar outros 

resultados financeiros, refere que para a Câmara é determinante a prática desportiva no 

Concelho, assim como a acessibilidade aos equipamentos desportivos a toda a 

comunidade, pelo que são praticados preços que não permitem apresentar outros 

resultados, menciona que os preços que a Câmara defende, fazem parte da politica pública 

de promoção do desporto e da valorização dos desportos. Sublinha que esta é a questão 

de fundo da Palmela Desporto, e aquilo que condiciona tanto a Câmara como a Empresa 

no que aos seus resultados diz respeito. Menciona que se a solução fosse outra, ou seja, se 

o dinheiro fosse entregue diretamente aos clubes, não era garantido que os equipamentos 

fossem ressarcidos pela sua utilização, assim é pago exatamente aquilo que se utiliza, não 

ficando qualquer dúvida sobre o fim dado a essa verba. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias menciona que em relação à questão colocada, não 

gostaria que ficassem equívocos, explica que a Empresa Municipal foi criada há mais de 10 

anos, refere que na altura era a responsável pela mesma, mas que, tanto nessa altura 

como hoje, o trabalho era feito em conjunto, pelo que todos em conjunto se reveem nos 

mesmos objetivos e no mesmo trabalho da Empresa. Para concluir enaltece o trabalho que 

tem sido feito pelo Sr. Vereador Adilo Costa, na Palmela Desporto.  

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

abstenção dos Srs. vereadores Natividade Coelho e José Carlos de Sousa. 

Aprovado em minuta. 
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INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

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

Não há intervenções. 

 

VI – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezasseis horas e quarenta e cinco 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 

 


