
 

 
 
 

ATA N.º 06/2012: 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 

2012: 

No dia vinte e um de março de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, no 

Espaço Cultural Multiusos de Águas de Moura (Freguesia de Marateca), reuniu ordinariamente a 

Câmara Municipal, sob a Presidência de Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, Presidente, 

encontrando-se presentes os Vereadores Álvaro Manuel Balseiro Amaro, José Carlos Matias de 

Sousa, Adília Maria Prates Candeias, Adilo Oliveira Costa, Maria da Natividade Charneca Coelho 

e Luís Miguel Reisinho de Oliveira Calha. 

 

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

pontos: 

PONTO 1 – Apoio ao funcionamento dos Grupos de Bombeiros Permanentes: renovação do 

Protocolo de Colaboração com as Associações de Bombeiros do Concelho 

PONTO 2 – Empreitada de “Requalificação das galerias da Praça de Armas e Remodelação de 

Espaços Museológicos”: aprovação do projeto e lançamento do concurso público  

PONTO 3 – Nomeação de técnico para integração na Comissão de Vistorias 

PONTO 4 – Pedido de isenção de pagamento de taxas municipais de edificação. Requerente: 

“Questão de Equilíbrio” – Associação de Educação e Inserção de Jovens. Proc.º E-456A/71. 

Local: Miraventos - Palmela  

PONTO 5 – Celebração de protocolo de parceria com a SEIES no âmbito do projeto “Vaivém 

contra a violência” 

PONTO 6 – Festas Populares 2012 – Atribuição de apoios financeiros 

PONTO 7 – Cedência Precária de Domínio Municipal: Festas Populares 

PONTO 8 – Atribuição de apoio financeiro à Sociedade Recreativa e Cultural do Povo – Bairro 

Alentejano para a realização da 15.ª Estafeta de Palmela e da 10.ª Mini Estafeta no âmbito do 

Programa de Desenvolvimento do Atletismo 
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PONTO 9 – Protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal e cinco escolas públicas do 

concelho no âmbito dos Jogos Desportivos Escolares 2011/2012 

PONTO 10 – Apoio financeiro à Associação Cultural e Recreativa de Fernando Pó para 

realização da 17.ª Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão, em Fernando Pó, e Feira de 

Vinhos do Concelho de Palmela 

ADMISSÃO DO PONTO 11 – Apoio financeiro à Associação da Feira Comercial e Agrícola de 

Poceirão para a realização da 23.ª edição da Feira Comercial e Agrícola de Poceirão 

 

Semana descentralizada dedicada à freguesia de Marateca: 

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

dedicada à Freguesia de Marateca: 

. Dia 19.março (segunda-feira) – realizou-se a primeira reunião da semana, entre os eleitos que 

têm pelouros e procurou-se centrar a discussão e o trabalho em torno das questões da 

freguesia de Marateca;  

. Dia 20.março (terça-feira) – realizou-se uma reunião entre os executivos da câmara e da junta 

de freguesia, onde foram abordadas questões e preocupações levantadas pelos eleitos. Foram 

realizadas visitas ao centro de saúde e a uma exploração de agricultura biológica de morangos; 

. Dia 21.março (quarta-feira) – no período da manhã foi realizada uma reunião de trabalho com 

proprietários de adegas, acompanhada pelos Senhores vereadores Álvaro Amaro e Luís Miguel 

Calha, cujo tema principal foi o licenciamento das adegas e toda a complexidade inerente a este 

assunto, bem como os procedimentos que a Câmara Municipal leva a cabo e os incentivos, 

incluídos no regulamento de taxas. Foi dado a conhecer a todos os proprietários das adegas a 

obrigatoriedade de um processo de licenciamento. Paralelamente a Senhora vereadora Adília 

Candeias e o Senhor vereador Adilo Costa fizeram visitas a coletividades em Fernando Pó, ao 

Bairro Margaça, ao Grupo Desportivo de Cajados e à Escola de Águas de Moura. Realizou-se 

ainda uma atividade de plantação de árvores. 

. Dia 23.março (sexta-feira) – Será realizado o atendimento descentralizado, que pode ser 

solicitado por qualquer munícipe, mediante inscrição prévia. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Intervenção de representante da Associação de Festas de S. Pedro da Marateca (1.): 

Refere que no fimdesemana das Festas de São Pedro da Marateca irá também realizar-se a 

Feira Comercial e Agrícola do Poceirão, o que será prejudicial para os dois eventos pelo facto 
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das aldeias serem muito próximas, aproximadamente 5 ou 6 Km e mesmo para a Câmara 

Municipal, a nível logístico, o trabalho será dificultado. Informa que no ano anterior a festa de 

São Pedro foi alterada para o São João e que não correu da melhor forma. 

Às questões apresentadas pelo Público, foram dadas as seguintes respostas: 

− Em face da questão colocada pelo Senhor que interveio como representante da Associação 

de Festas de S. Pedro da Marateca (1.), a Sr.ª Presidente informa que foram encetadas 

alguma diligências, para tentar evitar que isto acontecesse, porque considera desadequado os 

eventos realizarem-se em simultâneo, uma vez que não favorece nem a Marateca, nem o 

Poceirão, nem os recursos da Câmara Municipal nem mesmo os eleitos que procuram participar 

nestas iniciativas locais. Apela para que, em conjunto e apesar dos argumentos apresentados 

pelas duas partes, se congregue esforços para que haja uma alteração de datas, de modo a 

que não aconteçam no mesmo fim de semana. Informa que não tem solução para este assunto 

a não ser apelar às duas associações, para que, através do diálogo, aceitem alterar as datas. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

● Sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Palmela – A Sr.ª Presidente 

refere que vai ser convocada uma reunião extraordinária da Assembleia Municipal que deverá 

acontecer no próximo dia 28 e que terá como objetivo concreto, tomar uma posição sobre a 

proposta da reforma da administração local. 

 

● Dia Mundial da Floresta / Dia Mundial da Água – O Sr. Vereador Álvaro Amaro 

cumprimenta os presentes e refere que durante esta semana se comemoraram várias 

efemérides, das quais o município destaca o dia da água e o dia da árvore. Março é um mês em 

que floresce muita sensibilização, em torno das questões do ambiente e na sequência de um 

convite endereçado à Câmara Municipal de Palmela, pela Associação de Municípios e pela World 

White Life Foudation, a autarquia decidiu este ano aderir ao movimento “Hora do Planeta”, no 

âmbito do qual se propõe, no próximo dia 31 de março, em todo o mundo, desligar todas as 

luzes interiores e exteriores, dos edifícios e monumentos emblemáticos, bem como das 

residências particulares. A forma da autarquia se associar a este movimento passará por, nesse 

dia, entre as 20H30 e as 21H30, simbolicamente, se desligar a iluminação exterior do Castelo 

de Palmela, do edifício dos Paços do Concelho, bem como as letras da torre do Cineteatro São 

João. A adesão a esta iniciativa obriga a que um dos edifícios escolhidos seja o dos Paços do 

Concelho, tendo a escolha do castelo de Palmela e do Cineteatro São João, sido resultado da 

análise de condições adequadas e meios necessários para a realização desta atividade, 
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nomeadamente, através de uma articulação com a EDP. Acrescenta que esta iniciativa mundial 

vai na sua 6ª edição e foi considerada, no ano de 2011, a maior campanha mundial pelo 

planeta, com a participação de 135 países em todos os continentes, tendo Portugal registado a 

participação de 97 cidades e vilas. Sublinha que se trata de um ato simbólico e que o município 

acredita que cada um tem o poder de fazer a diferença. Pretende-se desta forma, aderir a esta 

iniciativa, mas também, encorajar os próprios trabalhadores da autarquia, os cidadãos e os 

munícipes do concelho a participar individualmente, no movimento global de mudança de 

comportamentos e atitudes em defesa do ambiente. A participação dos cidadãos será 

incentivada através dos meios de difusão do município, nomeadamente o website. As juntas de 

freguesia, as associações e as coletividades vão ser convidadas a, simbolicamente, desligarem 

as luzes, até porque a componente da poupança, atualmente, é importante e este pequeno 

gesto multiplicado por milhões pode fazer a diferença. 

 

● Prémios conquistados pelos produtores de vinho do concelho de Palmela no 

concurso ‘Vinalies Internationales’ – O Sr. Vereador Luís Miguel Calha, após 

cumprimentar os presentes, informa que foram conquistadas 6 medalhas de ouro e 14 de 

medalhas de prata, pelos produtores de vinho da península de Setúbal e do próprio Concelho 

de Palmela, no concurso internacional de França “Vinalies Internationales”. Com a conquista 

destes prémios foi conferido à região o estatuto de região portuguesa mais premiada neste 

certame internacional, que decorreu em Paris no início deste mês. Destaca o troféu de melhor 

vinho fortificado, atribuído ao Moscatel Roxo de Setúbal da empresa Xavier Santana, uma 

distinção que considera de grande importância para a afirmação da empresa e da região, nos 

mercados internacionais. Sublinha as 9 medalhas conquistadas pela Casa Ermelinda Freitas, 8 

de prata e 1 de ouro, para o vinho trincadeira tinto de 2010 e as medalhas de ouro atribuídas 

ao São Filipe tinto de 2009, Filipe Jorge Palhoça e aos vinhos da moagem Reserva Tinto de 

2009 da Agro Silvestre Lda. Refere ainda, a medalha de prata para o vinho Ameias Aragonês, 

da Sivipa. Informa que esta edição do concurso foi organizada pela União dos Enólogos de 

França e que um painel, com cerca de uma centena de profissionais do setor, realizou a 

avaliação de 3900 vinhos de todas as regiões vinícolas do mundo. Os prémios obtidos num dos 

principais concursos internacionais, acrescentam valor aos vinhos distinguidos e impulsionam a 

sua visibilidade e a sua venda à escala mundial. Alude para o facto de que no ano em que 

Palmela é Cidade Europeia do Vinho, a excelente participação do concelho e da região, neste 

certame, vem confirmar aquilo que é a grande qualidade dos produtos da região e constitui um 

importante incentivo para a continuação do trabalho, em parceria, que tem vindo a ser 

desenvolvido para a promoção turística, para o desenvolvimento económico deste setor e para 

o desenvolvimento do próprio Concelho. Termina acrescentando que num total de 18 medalhas 

de ouro para Portugal, 6 foram conquistadas pela Península de Setúbal, sendo 5 delas para o 
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Concelho de Palmela e as restantes ficaram divididas em 10 medalhas para a região do Douro e 

2 para a região do Alentejo.  

 

● I Encontro Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras – O Sr. Vereador Adilo 

Costa apresenta cumprimentos e refere que irá realizar-se, no próximo dia 30 de março, na 

Biblioteca Municipal de Palmela, na sequência de um desafio lançado pelo Município de Lisboa, 

o 1º Encontro Nacional de 2012 da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras. Hoje, 

mais do que nunca, a urbe dispõe de inúmeras possibilidades educadoras, dando prioridade 

absoluta ao investimento cultural e à formação permanente da sua população. Sublinha que 

pertencer ao movimento das cidades educadoras, quer a nível nacional quer a nível 

internacional, tem permitido ao município consolidar a intencionalidade educativa das políticas e 

das dinâmicas locais, com o sentido de participação na construção coletiva do território e na 

diversidade que esse mesmo território representa pelas 5 freguesias, tão diferentes entre si 

mas muito unidas. Dinamizar este encontro é uma oportunidade para esta construção, não só 

pelo acolhimento dos vários municípios parceiros deste movimento, como pela possibilidade em 

divulgar práticas académicas, de interesse para as comunidades, como o estudo do Dr. Nuno 

Fraga sobre lideranças, orçamento participativo e cidadania, realizado sob orientação da 

Universidade Lusófona e cujo tema é essencialmente sobre o município de Palmela. Termina 

informando que associado à reunião da rede territorial portuguesa das cidades educadoras, foi 

dada visibilidade ao reconhecimento de Palmela Cidade Europeia do Vinho 2012, através da 

divulgação das boas práticas educativas do património vitivinícola, a acontecer no Festival do 

Pão, Queijo e Vinho, na freguesia de Quinta do Anjo. 

 

● Dia Mundial do Teatro – O Sr. Vereador Adilo Costa refere que dia 27 de março será o 

Dia Mundial do Teatro pelo que todo o mês de março será dedicado às comemorações do 

teatro. Estarão em palco amadores e profissionais de teatro, durante todo este mês de março, 

numa organização conjunta da câmara municipal com as associações e com os grupos locais. 

Haverá a apresentação de dois espetáculos e quatro oficinas de teatro. O teatro amador irá 

apresentar um conjunto de 13 ações, nomeadamente, espetáculos, oficinas, ensaios abertos e 

uma estreia. Destaca o 10º aniversário do grupo de teatro de Palmela “As Avozinhas” que é um 

grupo formado por mulheres, constituído em grupo de teatro no ano de 2002 e que pertence à 

Associação de Idosos de Palmela. Abraçaram o teatro e com a ajuda e colaboração estreita com 

o bando, têm percorrido não só os palcos nacionais como os palcos internacionais.  

 

● Dia Mundial da Poesia – O Sr. Vereador Adilo Costa informa que hoje se comemora o 

dia mundial da poesia. As bibliotecas do Concelho criaram um espaço onde os utilizadores 

podem escrever os seus poemas e partilhá-los com outros utilizadores. Informa sobre a 
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iniciativa que ocorreu em Águas de Moura e que consistiu na distribuição de poemas, pelo 

comércio local, pelos alunos da Escola Básica de Águas de Moura, intitulada “Praga de Poesia”. 

Iniciativa esta que contou com a colaboração dos alunos, dos pais e dos professores. Termina 

informando sobre uma outra iniciativa integrada no “Março a Partir” e que consiste num projeto 

de um grupo de jovens do Agrupamento de Escolas José Saramago com o Centro Comunitário 

de São Pedro da Cáritas Diocesana de Setúbal, intitulada “Eco Desfile”. Esta iniciativa envolveu 

a comunidade local e consistiu na realização de um desfile de peças, roupas e acessórios 

fabricados pelos participantes, reutilizando um conjunto de materiais. O desfile realizou-se esta 

manhã, no Parque Mário Bento e foi um sucesso.  

 

● Saudação ao TELA (Teatro Estranhamento Louco e Absurdo) – O Sr. Vereador José 

Carlos de Sousa saúda os presentes e lê a saudação que fez ao TELA na sessão realizada a 6 

de março de 2011: “saúdo o encenador, os protagonistas e todos os elementos do grupo de 

teatro TELA, pela peça encenada - O Charlatão, uma peça fantástica, a que tiveram o privilégio 

de assistir” refere que este excerto está na ata, aprovada por todos há cerca de um ano. 

Informa que devido à publicação, pelo Jornal de Pinhal Novo, de um excerto descontextualizado 

daquilo que proferiu e que deu azo a uma série de interpretações que não coincidem com a 

realidade, foi chamado à atenção pela Senhora Presidente da Junta de Freguesia e pelo Senhor 

Diretor do Teatro ATA, por ter criticado este grupo de teatro. Refere que não é verdade, que 

pelo contrário se congratulou com o facto de ter assistido à estreia da peça, com o Senhor 

vereador Adilo Costa e de inclusive ter cantado a “Internacional” num espaço público. Termina 

mencionando que em relação ao teatro “TELA” tem as melhores referências, o melhor apreço e 

que continua a acompanhar o trabalho que têm desenvolvido. 

 

● CRJ (Centro de Recursos para a Juventude) de Águas de Moura – O Sr. Vereador 

José Carlos de Sousa refere que há um ano atrás questionou o facto do Centro de Recursos 

para a Juventude de Águas de Moura estar encerrado e que a resposta a essa pergunta, 

embora não conste em ata, foi que se estava a analisar o que se deveria fazer em relação a 

esse centro de recursos. Alude para o facto de passados dois anos o centro continuar 

encerrado, pelo que volta a questionar quais os impedimentos para que o espaço funcione, 

especialmente tratando-se de uma freguesia que tem a maior taxa de analfabetismo e onde os 

jovens são obrigados a deslocarem-se para a escola do Poceirão após concluírem o 5º ano de 

escolaridade. Sublinha que este será o único espaço onde podem, de alguma forma, 

desenvolver alguns projetos, trabalhos e ter acesso a algumas questões ligadas às novas 

tecnologias. 
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● Ponte do Zambujal – O Sr. Vereador José Carlos de Sousa questiona que tipo de 

solução se preconiza uma vez que houve uma serie de soluções, que foram proteladas no 

tempo devido a diversos condicionalismos.  

 

● A localidade de Aires surge no jornal “Setubalense” como um agregado 

clandestino – O Sr. Vereador José Carlos de Sousa questiona o porquê da Câmara de 

Palmela não ter respondido ao Jornal “Setubalense” acerca de uma noticia publicada na semana 

de 16 de março, que refere a existência de um aglomerado clandestino em Aires. Sublinha que 

a população local está preocupada com a dimensão que aquela propriedade, que será pertença 

de alguém, está a ter e com as construções que têm aparecido no seu interior. Termina 

questionando que medidas a autarquia já tomou ou que pensa tomar face a esta situação. 

 

● Estradas Municipais em mau estado – O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere 

que a ligação entre a Palhota e a Lagoa da Palha na chamada Rua do Trabalhador Rural se 

encontra em mau estado de conservação. Necessita de uma intervenção, nomeadamente entre 

o cruzamento da sede da União Desportiva da Palhota e o café “Cancela”. Embora já tenha 

havido algumas intervenções a estrada não tem condições de circulação, não só nas bermas, 

mas principalmente na própria estrada. Considera que apesar de conhecer as dificuldades, por 

parte da Câmara Municipal, terá que se otimizar alguma intervenção neste local para que se 

possa minimizar os estragos. Termina referindo que, estando o presidente da Junta de 

Freguesia da Quinta do Anjo presente nesta reunião, terá que mencionar o mau estado de 

conservação da estrada da “Setcom”. 

 

● Recolha de lixo em Palmela (Domingo) – O Sr. vereador José Carlos de Sousa 

solicita esclarecimentos, face a uma informação da Câmara Municipal, que anuncia que a 

recolha de lixo passa a ser feita às segundas, terças, quartas e sextas-feiras e que ao sábado 

far-se-á em Aires e no Padre Nabeto. Termina questionando se a recolha era realizada 

diariamente e se assim for, considera esta alteração um retrocesso civilizacional. 

 

● Fontanários no jardim junto à Igreja de S. Pedro (Águas de Moura – Marateca) – A 

Sr.ª Vereadora Natividade Coelho menciona que os fontanários estão há mais de um ano 

com a bomba avariada. A bomba jorra a água que depois fica estagnada, pelo que a Câmara 

Municipal deve encarar a possibilidade de reparar, dado o facto de não ser um investimento de 

grande monta. 
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● Protocolos no âmbito do apoio ao associativismo (em revisão) – A Sr.ª Vereadora 

Natividade Coelho refere que em 21 de dezembro foi informada pelo Senhor vereador Adilo 

Costa que os protocolos, no âmbito do apoio ao associativismo, estavam revistos e atualizados 

e que todo o trabalho estaria praticamente concluído. Solicita um mapa informativo dos 

protocolos existentes e dos que sofreram revisão, de modo a que a oposição possa analisar, 

com justiça, as propostas e votar possuindo toda a informação. 

 

● Instalações do antigo Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de 

Águas de Moura – A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho solicita que a Senhora Presidente 

se pronuncie sobre a possível utilização deste espaço para a prática desportiva de crianças, 

jovens e da população em geral, através de um protocolo a realizar com a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Mistos de Águas de Moura, à imagem do que acontece em outras 

freguesias e com outras associações de bombeiros do Concelho. 

 

● Festas no concelho – A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que num território 

como o de Palmela, onde atualmente se discutem questões territoriais, que requerem 

entendimentos, acontecer a coincidência de ambas as festas se realizarem na mesma data. 

Sublinha que apesar dos eventos apresentarem diferente cariz, os feirantes e os técnicos 

municipais poderão ser os mesmos e que é difícil defender uma festa em detrimento de outra, 

porque ambas são festas do Concelho. Considera que deverá haver um entendimento porque 

esta coincidência é desagradável e pode criar problemas entre duas freguesias que devem 

respeitar-se mutuamente. Propõe que sejam retiradas as datas da realização dos eventos, nas 

propostas a serem votadas, para que não tenha que votar desfavoravelmente uma proposta 

que gostaria de votar a favor, devido à importância de ambos os eventos, um importante 

economicamente e outro de cariz religioso. 

 

Face às questões colocadas pelos Srs. vereadores, no Período Antes da Ordem do 

Dia, foram dadas as seguintes respostas: 

− CRJ (Centro de Recursos para a Juventude) de Águas de Moura – (assunto 

apresentado pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa) – O Sr. Vereador Adilo Costa refere 

que é um equipamento juvenil que faz muita falta em Águas de Moura e que o espaço, por 

razões de segurança, teve que ser encerrado. Imediatamente se fez um projeto para tentar 

criar um mini centro de recursos para a juventude, no espaço do pólo da biblioteca, do qual se 

desistiu à medida que se foi consolidando o acordo com a Associação dos Bombeiros e se 

considerou o antigo quartel dos bombeiros como um possível futuro Centro Cívico de Águas de 

Moura, onde pudessem estar concentrados alguns equipamentos. Por questões de ordem 
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financeira e com a vinda dos “Canarinhos” para este espaço, não houve, até ao momento, 

possibilidade de avançar com o projeto do Centro Cívico. Menciona que o espaço do antigo 

quartel dos bombeiros está a ser utilizado por associações, nomeadamente, por cedência ao 

grupo de teatro “TELA”, à Associação Tiago Pereira, à Associação de Festas de Marateca, ao 

Grupo Paroquial, ao Centro de Dia e à própria Junta de Freguesia. Termina reiterando que o 

que se pretende é que o edifício seja um Centro Cívico que inclua o Centro de Recursos para a 

Juventude. 

 

− Protocolos no âmbito do apoio ao associativismo (em revisão) – (assunto 

apresentado pela Sr.ª Vereadora Natividade Coelho) – O Sr. Vereador Adilo Costa refere que 

os protocolos foram negociados em dois momentos diferentes, numa primeira fase, à medida 

que o protocolo chegava ao termo do prazo era renegociado, numa segunda fase foram 

renegociados os protocolos que apresentavam valores que era necessário reduzir. Menciona 

que tem sido um processo dinâmico, que tem vindo a ser realizado ao longo dos meses e 

termina referindo que irá disponibilizar a informação referente aos protocolos existente e aos 

que foram revistos. 

 

− Ponte do Zambujal – (assunto apresentado pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa) – O 

Sr. Vereador Álvaro Amaro refere que como já foi transmitido numa sessão de câmara nesta 

sala, o município apresentou uma candidatura ao PRODER, para a reabilitação do caminho e da 

ponte do Zambujal que, infelizmente, a Câmara Municipal só teve a não-aceitação no final do 

prazo. Não obstante, a decisão política foi não retirar, por completo, a verba do plano de 

investimentos e do empréstimo. É uma verba de apenas 40.000€, para eventuais projetos ou 

até para a beneficiação do caminho de acesso à ponte. Informa que no protocolo que foi 

assinado com a REFER, para que a Câmara Municipal tomasse posse da ponte, existia o 

pressuposto de um conjunto de intervenções a serem realizadas na ponte, intervenções essas 

que incluíam um conjunto de requisitos técnicos, que orçam numa verba superior a 600.000€. 

O protocolo e o compromisso que a Câmara Municipal tem com a família Vinhas, que também 

se disponibiliza para comparticipar na reabilitação da ponte e do caminho, ronda os 200.000€. 

Informa ainda que a Câmara Municipal não desistiu do projeto e que concertando o trabalho 

com o engenheiro que representa, nas reuniões, a família Vinhas, entendeu-se percorrer um 

caminho que passaria por alterar algumas das especificações técnicas, do caderno de encargos 

da obra de reabilitação da ponte, prescindindo de alguns aspetos mais estéticos, como a 

decapagem e a pintura, restringindo os trabalhos à garantia das questões da estabilidade dos 

pilares, das fundações, do piso e às condições de segurança necessárias para a circulação de 

veículos ligeiros e de peões. Menciona que no passado dia oito realizou-se uma reunião com o 

responsável pelo património da REFER, que manifestou total abertura para, no departamento 
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técnico da REFER, avaliar da exequibilidade desta alternativa de intervenção, porque se ela for 

aceite, poderá ser uma obra exequível financeiramente, quer por parte da comparticipação da 

família Vinhas, quer por aquilo que a câmara estima poder disponibilizar para o efeito. Refere 

que será necessário apresentar, juntamente com a família Vinhas, um outro caderno de 

encargos, elaborado por uma empresa da especialidade e que posteriormente será validado 

pelos técnicos de engenharia da REFER.  

 

− Estradas Municipais em mau estado – (assunto apresentado pelo Sr. Vereador José 

Carlos de Sousa) – O Sr. Vereador Álvaro Amaro subscreve o referido pelo Senhor Vereador 

José Carlos de Sousa no que se refere à presença de ligeiros abatimentos, à presença de 

alcatrão desmembrado e à presença de betuminoso de várias tonalidades em certas zonas da 

Rua do Trabalhador Rural. Informa que existem troços desta rua que foram intervencionados, 

no âmbito de águas residuais e esgotos o que terá provocado estas anomalias, contudo a 

circulação é feita com segurança. Menciona que já esteve prevista a intervenção pelos serviços 

da Câmara Municipal, mas enquanto se conseguir que o empreiteiro faça as reparações, 

acionando as garantias, estar-se-á a defender o interesse público. Em relação à estrada da 

“SETCOM”, informa que se deslocou com o Senhor Presidente da Junta de freguesia de Quinta 

do Anjo às Marquesas e que verificou que, não obstante a estrada estar a necessitar de outra 

intervenção, por ser sinuosa e estreita, encontra-se em bom estado, devidamente reparada, 

devidamente remendada e até as bermas se mantém em bom estado de conservação. Em 

relação ao acesso à circular da Autoeuropa, concorda que é necessária uma intervenção, o 

projeto está praticamente terminado, já foram realizadas as expropriações e se a Lei dos 

compromissos e dos pagamentos assim o permitir, a abertura de concurso virá a reunião de 

câmara num futuro próximo. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que os abatimentos não são ligeiros e que é 

impossível circular a uma velocidade de 50 ou 60 kms/hora nesta estrada. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro refere que há um troço entre o Aceiro dos Arraiados e o Aceiro 

do Raul, junto ao cruzamento da Palhota e o outro a seguir ao viaduto da Lagoa da Palha que é 

bastante extenso e que não foi intervencionado. No troço que o Senhor vereador José Carlos de 

Sousa refere há cerca de 600 metros que estão em perfeito estado, sem qualquer remendo. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que o troço identificado se situa entre o 

cruzamento da União Desportiva da Palhota e o Café Cancela.  

 

− Recolha de lixo em Palmela (Domingo) – (assunto apresentado pelo Sr. Vereador José 

Carlos de Sousa) – O Sr. Vereador Álvaro Amaro refere que retrocesso civilizacional é o que 

se está a sentir este ano com as medidas da Troika. Informa que na vila de Palmela a recolha 
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de resíduos sólidos urbanos era feita diariamente, recolhia-se meio contentor e por vezes um 

quarto de contentor, pelo que não se justifica a recolha diariamente. A Câmara Municipal tem a 

obrigação de monitorizar estas questões, principalmente a vila de Palmela que é feita por 

outsourcing. De modo a gerir criteriosamente os dinheiros públicos, foi realizada uma 

negociação com o outsourcing para a redução dos trabalhos. Desde que se iniciou este 

processo, as ruas de Palmela continuam limpas e a merecer o galardão que já mereceu em 

tempos. Divulga que a Amarsul – aterro onde todos os municípios da zona vão depositar os 

resíduos - irá encerrar aos domingos a partir do dia 1 de abril. Esta medida de redução dos 

circuitos vem sendo aplicada em muitos municípios há algum tempo, a Câmara de Palmela só 

agora está a proceder à adequação a esta nova realidade, em todo o caso pretende-se, desde 

que não ocorram incidentes com as viaturas, continuar a prestar um serviço de qualidade, com 

a colaboração dos munícipes. Quando tudo corre dentro da normalidade, sem anomalias na 

frota, não há reclamações e o serviço corre dentro da normalidade. Sublinha que a deposição 

de monos e restos de jardim são situações em que se verifica a pouca colaboração dos 

munícipes. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que independentemente das questões 

financeiras e da questão do encerramento, ao domingo, do aterro da Amarsul, o que é facto, é 

que no concelho se continua a pagar os mesmos impostos e isso implica oferecer um serviço, 

de idêntica qualidade àquele que se oferecia antes. Se existem outros fatores, terão que ser 

explicitados, porque o documento informativo que está a ser distribuído pelos munícipes, não 

esclarece o porquê das situações. 

A Sr.ª Presidente sublinha que, com a monitorização que a Câmara Municipal vai realizando, 

não se está a colocar em causa a qualidade vida das pessoas. É uma experiência já partilhada 

por outros municípios contíguos que o próprio Município de Lisboa já levou a efeito. É uma 

prática que visa melhorar o serviço prestado aos munícipes tendo preocupações de 

racionalização. Não se reduz a capacidade das pessoas colocarem o seu lixo nos contentores, 

apela-se a uma prática cívica, de colocar o lixo nas horas mais adequadas, como já se pede que 

se faça em relação à deposição dos monos. Reitera que se trata de uma racionalidade que é 

introduzida, com base numa monitorização que tem vindo a ser realizada, não foi efetuada de 

forma cega. Menciona que atualmente a população está a ser confrontada com práticas que 

penalizam os serviços públicos e o exercício do serviço público. Quando se reduz os recursos 

das autarquias, não se tem em conta que as autarquias praticam um conjunto de serviços 

públicos essenciais à vida das comunidades. Atualmente o grande desafio que está colocado às 

câmaras municipais é o de continuarem a recolher o lixo, a fornecer as águas, a cuidar dos 

esgotos e servir as crianças nas escolas com os transportes e as refeições. Informa que a 

Câmara Municipal de Palmela tem uma tarifa, no plano dos impostos, que continua a ser das 

mais baixas porque tem em conta as preocupações e a capacidade financeira dos cidadãos. 
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− Fontanários no jardim junto à Igreja de S. Pedro (Águas de Moura – Marateca) – 

(assunto apresentado pela Sr.ª Vereadora Natividade Coelho) – O Sr. Vereador Álvaro 

Amaro refere que a bomba dos lagos está avariada e que não tem reparação, logo é 

necessário adquirir uma nova bomba, o que só será possível quando se fizer a alteração 

orçamental. 

 

− Instalações do antigo Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos 

de Águas de Moura – (assunto apresentado pela Sr.ª Vereadora Natividade Coelho) – O Sr. 

Vereador Álvaro Amaro informa que estão encerrados os termos e as condições do 

protocolo, falta apenas garantir a separação do espaço, na zona do quartel e a construção de 

uma vedação, por questões de segurança. Assim que estas condições sejam satisfeitas fica à 

responsabilidade da Câmara Municipal trazer a este órgão a aprovação do referido protocolo. 

Todas as outras questões de funcionamento, nomeadamente a tipologia de equipamento e 

obras de adaptação, estão acordadas com a Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de 

Águas de Moura. 

A Sr.ª Presidente refere que, desde finais de 2010, que aquele edifício estava destinado ser 

cedido à força especial de bombeiros – “Os Canarinhos”. Foi conversado em termos 

protocolares, com a Junta de freguesia, a forma e as condições de cedência no final do ano de 

2010. Informa que ao nível da autoridade do comando distrital da proteção civil existe um 

grande constrangimento pelo facto deste assunto ainda não se ter concretizado. Este assunto 

carece de uma autorização do Senhor Secretário de Estado, que entretanto mudou, pelo que a 

autarquia continua a acompanhar e a aguardar por uma resposta. 

 

− A localidade de Aires surge no jornal “Setubalense” como um agregado 

clandestino – (assunto apresentado pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa) – O Sr. 

Vereador Luís Miguel Calha clarifica que a Câmara Municipal está a acompanhar e a 

desenvolver todas as diligências que estão ao seu alcance, desde o momento que tomou 

conhecimento desta construção, que já existia no local há alguns anos e que foi ocupada por 

uma família de etnia cigana. Esta família foi notificada, em sede de audiência prévia, da 

intenção de demolição, pela Câmara Municipal. Os notificados recorreram da decisão, que é um 

mecanismo legal que tem ao seu dispor, estando o processo em análise pela Divisão Jurídica e 

estando a fiscalização municipal a realizar visitas constantes ao local. Relativamente ao jornal 

“Setubalense”, a autarquia foi contatada perto do fecho da sua edição, pelo que não foi possível 

proceder ao esclarecimento necessário. Será transmitido ao jornal toda a informação relativa a 

este processo, logo que possível. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa demonstra satisfação por a Câmara Municipal estar a 

acompanhar e desenvolver todas as démarches no sentido de acompanhar o processo. Informa 
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que esteve no local e que ficou desagradado, principalmente com o facto de se continuar a 

edificar um muro à volta de toda a superfície do terreno. 

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a Moção que se transcreve, a qual foi subscrita por todos 

os membros do executivo camarário: 

Moção contra a extinção de Freguesias: 

“Na sequência da elaboração do «Documento Verde da Reforma da Administração Local», o 

Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de Lei de Reorganização 

Administrativa do Território (Proposta de Lei n.º 44/XII), diploma discutido e aprovado na 

generalidade, no passado dia 2 de março, com os votos contra de todos os partidos da 

oposição. 

Tendo tido conhecimento do conteúdo da referida proposta e das consequências que a mesma 

comporta para o país e, em particular, para o nosso concelho, a Câmara Municipal tomou de 

imediato a iniciativa de promover um amplo processo de informação e discussão sobre este 

documento, o qual envolveu reuniões com as populações das 5 freguesias do concelho, e que 

culminou, no passado dia 15 de março, com a realização de um Seminário sob o tema «Poder 

Local que Futuro?», no qual participaram eleitos de vários partidos e diversas instituições 

representativas dos interesses das autarquias e dos seus trabalhadores (ANMP, ANAFRE, AMRS, 

AML e STAL). 

Entretanto, a Câmara Municipal foi recolhendo informação sobre as posições que as autarquias 

de todo o país, associações de municípios e de freguesias, sindicatos, partidos políticos e outras 

instituições de relevância social, assumiram publicamente sobre esta Proposta de Lei. 

De todo este processo, pode-se concluir que existe uma quase unanimidade na rejeição da 

Proposta de Lei, quer quanto aos seus objetivos, quer quanto aos seus pressupostos e 

requisitos. No que ao concelho de Palmela diz respeito, a Proposta de Lei foi rejeitada por todos 

os órgãos das freguesias, mas também por amplos setores da população que, de forma 

inequívoca, expressaram tal posição nas reuniões públicas promovidas pela Câmara Municipal. 

Assim, considerando que: 

− A proposta de Lei de Reorganização Administrativa do Território foi rejeitada por todos 

os órgãos de freguesia do concelho de Palmela; 

− A Associação Nacional dos Municípios Portugueses e a Associação Nacional das 

Freguesias deram parecer negativo à Proposta de Lei; 

− Existe um amplo consenso no município de Palmela contra a possibilidade de duas das 

suas cinco freguesias serem extintas; 
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A Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão pública, a 21 de março de 2012, delibera: 

− Rejeitar a proposta de reorganização administrativa territorial autárquica, bem como os 

critérios e metodologia nela defendidos; 

− Propor à Assembleia Municipal de Palmela que se pronuncie no sentido de rejeitar a 

proposta de lei; 

− Expressar a sua solidariedade e apoio à luta de todas as Freguesias ameaçadas de 

extinção, por aplicação dos critérios desta proposta de lei, em particular às do nosso 

concelho; 

− Aprovar a Petição, cujo texto se anexa, em que apelam à Assembleia da República para 

que rejeite a extinção das freguesias, a partir dos critérios definidos na proposta de lei; 

− Apelar a todos munícipes do concelho para que subscrevam a Petição agora aprovada. 

Petição à Assembleia da República 

Pela Rejeição de Extinção de Freguesias no Concelho de Palmela 

A proposta de lei de Reorganização Administrativa (44/XII) prevê profundas alterações nas 

estruturas do Poder Local, entre as quais a extinção de cerca de 1500 freguesias, em todo o 

país. 

O concelho de Palmela, o maior da Área Metropolitana de Lisboa, com 465 km2 de extensão e 

63 mil habitantes, está classificado como Município de nível 2 e tem cinco freguesias, que se 

poderiam manter como tal, porque reúnem os requisitos exigidos na proposta para a 

reorganização administrativa – 15.000 habitantes por lugar urbano e 3.000 nas outras 

freguesias (conforme ponto 2, do artigo 3º). 

Mas, ainda assim, porque o Governo decidiu que todos os municípios, com mais de três 

freguesias, teriam de reduzir, no mínimo, 50% do número de freguesias cujo território se situe 

no mesmo lugar urbano ou em lugares urbanos sucessivamente contíguos e 35% do número 

das outras freguesias, o concelho de Palmela teria de extinguir duas das suas cinco freguesias. 

A aplicação da lei limitaria drasticamente a prestação de serviços públicos de proximidade 

fundamentais – e, muitas vezes, únicos – sobretudo para o quotidiano das populações que 

vivem mais afastadas da sede do concelho e onde a Junta de Freguesia soma às suas funções 

específicas competências que a Câmara Municipal descentraliza justamente pela dimensão do 

território, e afetaria gravemente a relação de proximidade entre os poderes públicos e os 

cidadãos, proximidade que se tem revelado uma mais-valia para o exercício do serviço público e 

potenciado a participação cívica e democrática.  

A extinção de freguesias teria, também, consequências muito negativas na preservação e 

salvaguarda da história e comprometeria as identidades locais, valores que reforçam o 

sentimento de pertença às comunidades que formam o nosso concelho e que, na sua riqueza e 

diversidade, constituem um referencial cultural notável. 
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Admitimos que no território nacional poderão existir casos em que uma agregação de 

freguesias, consensualizada com as populações e agentes locais, possa ocorrer, contudo, esse 

não é o caso do concelho de Palmela, cuja organização do território pode servir de exemplo, 

mesmo à luz dos requisitos definidos nesta proposta. 

Conscientes de que este plano de extinção das freguesias não resolve nenhum dos graves 

problemas que o nosso país enfrenta (os encargos para o Orçamento de Estado das freguesias 

atualmente existentes é inferior a 0,1%) e criará outros, com prejuízos claros para a população, 

os signatários da presente Petição apelam à Assembleia da República para que rejeite a 

extinção das freguesias, a partir dos critérios definidos na proposta de lei.” 

Sobre a Moção contra a extinção de Freguesias intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que se trata de uma matéria consensualizada, 

precedida de reuniões com as populações e que no passado dia 15 o texto da petição foi 

consensualizado. Solicita aos Senhores Presidentes das Junta de Freguesia que consigam o 

máximo de assinaturas possíveis, para que seja obrigatória a sua discussão na Assembleia da 

República. 

A Sr.ª Presidente refere que existem umas pequenas correções, de pormenor, que terão que 

ser introduzidas para que o texto fique claro. 

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

minuta. 

 

ADMISSÃO DO PONTO 11 NA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª Presidente propôs a admissão do Ponto 11 na Ordem do Dia: 

PONTO 11 – Apoio financeiro à Associação da Feira Comercial e Agrícola de Poceirão para a 

realização da 23.ª edição da Feira Comercial e Agrícola de Poceirão. 

Aprovada, por unanimidade, a admissão do Ponto 11 na Ordem do Dia. 

 

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

de 07.03.2012 a 20.03.2012. 

 

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 do pelouro, no período de 05.03.2012 a 16.03.2012. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

compreendido entre os dias 07.03.2012 a 20.03.2012, no valor de 844.532,23 € (oitocentos e 

quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e dois euros e vinte e três cêntimos). 

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

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª Presidente informa que o balancete do dia 20.03.2012, apresenta um saldo de 

1.935.251,84 € (um milhão, novecentos e trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e um euros e 

oitenta e quatro cêntimos), dos quais: 

  Dotações Orçamentais – 1.262.699,57 € (um milhão, duzentos e sessenta e dois mil, 

seiscentos e noventa e nove euros e cinquenta e sete cêntimos); 

  Dotações Não Orçamentais – 672.552,27 € (seiscentos e setenta e dois mil, quinhentos e 

cinquenta e dois euros e vinte e sete cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ATAS 

 

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 
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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 das seguintes atas, sendo as mesmas assinadas pela Exm.ª Senhora 

Presidente e por quem a lavrou. Foi dispensada a leitura das mesmas, por unanimidade, por 

terem sido previamente distribuídas a todos os membros do órgão executivo. 

  ATA n.º 25/2011, da reunião ordinária de 07 de dezembro de 2011 - Aprovada por 

unanimidade; 

  ATA n.º 26/2011, da reunião ordinária de 21 de dezembro de 2011 - Aprovada por 

unanimidade; 

  ATA N.º 01/2012, da reunião ordinária de 11 de janeiro de 2012 – Aprovada, por 

unanimidade.  

 

II – GABINETE PROTEÇÃO CIVIL 

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 - Apoio ao funcionamento dos Grupos de Bombeiros Permanentes: 

renovação do Protocolo de Colaboração com as Associações de Bombeiros 

do Concelho. 

PROPOSTA N.º GPC 01_06-12: 

«A criação dos Grupos de Bombeiros Permanentes (GBP) proporcionou um inegável reforço da 

capacidade de intervenção das corporações de bombeiros do nosso concelho, tendo contribuído 

decisivamente para a melhoria das condições de segurança das populações. Nesse sentido, e 

apesar das dificuldades financeiras que o município atualmente enfrenta, considera-se 

imperioso manter esta parceria entre a Câmara Municipal e as Associações de Bombeiros do 

Concelho, iniciada no ano de 1999 e sucessivamente renovada, por constituir um dos principais 

pilares do sistema local de proteção e socorro. 

Em face do exposto propõe-se: 

1. Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do art. 64.º da Lei 

169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de janeiro, aprovar a renovação 

dos Protocolos de Colaboração de apoio ao Funcionamento dos Grupos de Bombeiros 

Permanentes, celebrados com as Associações de Bombeiros do Concelho, cuja minuta se junta 

em anexo, mantendo em vigor os valores das comparticipações do ano transato, conforme foi 

acordado por ambas as partes face aos constrangimentos orçamentais do Município. 
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Associação N.º Elementos Valor (€) 

Associação Humanitária dos Bombeiros de Palmela 7 112.868,00 

Associação Humanitária dos Bombeiros de Pinhal Novo 7 112.868,00 

Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Águas de Moura 7 112.868,00 

TOTAIS 21 338.604,00 

2. Que, ao abrigo da mesma norma legal, se aprove os montantes das comparticipações 

destinadas a custear as despesas assumidas pelas Associações com os seguros das viaturas de 

emergência, os quais sofreram pequenos ajustamentos, decorrentes da aquisição e/ou abate de 

viaturas ocorridos no ano transato. 

Associação 
N.º 

Viaturas 
Valor (€) 

Associação Humanitária dos Bombeiros de Palmela 30  7.396,00 

Associação Humanitária dos Bombeiros de Pinhal Novo 25  5.563,00 

Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Águas de Moura 19 4.443,00 

TOTAIS 74 17.402,00.» 

Sobre a proposta de Apoio ao funcionamento dos Grupos de Bombeiros 

Permanentes: renovação do Protocolo de Colaboração com as Associações de 

Bombeiros do Concelho numerada GPC 01_06-12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que como em anos anteriores saúda o trabalho 

realizado junto das associações do Concelho, que se consubstancia neste protocolo e 

congratula-se por a crise não ter atingido reduções relativamente a estes protocolos. Sublinha 

que se trata de um serviço às populações que é imperioso manter. Questiona se está suspensa, 

junto da autoridade nacional de proteção civil, a assinatura dos protocolos para a constituição 

das equipas de intervenção permanente e se os protocolos já existentes se mantém ou se serão 

suspensos. 

A solicitação da Sr.ª Presidente, intervém o Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência 

para mencionar que foram suspensas as assinaturas. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho questiona ainda, se a viatura VGEO, está à 

disponibilidade do município.  

O Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência responde afirmativamente.  

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

minuta. 
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III – DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGÍSTICA E CONSERVAÇÃO 

 

DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS: 

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

Ponto 2 - Empreitada de “Requalificação das galerias da Praça de Armas e 

Remodelação de Espaços Museológicos”: aprovação do projeto e lançamento 

do concurso público. 

PROPOSTA N.º DOLC_DPOP 01_06-12: 

«A empreitada de requalificação das galerias da Praça de Armas e Remodelação de Espaços 

Museológicos, que integra o Projeto de Recuperação e Revitalização do Centro Histórico de 

Palmela, visa a requalificação das galerias da Praça de Armas e a recuperação dos espaços 

museológicos do Castelo de Palmela, imóvel classificado como Monumento Nacional desde 

1910. Com a empreitada pretende-se criar condições físicas para a revitalização e dinamização 

dessas áreas, através da articulação entre espaços comerciais e espaços musealizados de 

reinterpretação dos achados arqueológicos, numa perspetiva multifuncional e integrada de 

leitura do monumento para o público nacional e internacional.  

As áreas a intervencionar integram a recuperação de seis espaços de exposição, dois espaços 

comerciais, as instalações sanitárias públicas, o espaço onde se encontra o Gabinete de Estudos 

sobre a Ordem de Santiago e a guarita Nascente e base do heliógrafo.  

Para além de corrigir patologias existentes, trata-se da adaptação a novas necessidades, 

garantindo-se o cumprimento de normativos legais em matéria de segurança e acessibilidades.  

Os trabalhos englobam essencialmente demolições, arquitetura, estabilidade, redes de águas, 

drenagem de águas residuais domésticas, instalações elétricas, telecomunicações, instalações 

eletromecânicas – ventilação, instalações de segurança contra incêndios, instalações de deteção 

contra intrusão e fornecimento de equipamento museográfico e informativo sobre os achados 

arqueológicos. No âmbito dos trabalhos está incluído, também, o sombreamento amovível da 

Praça de Armas. 

Este projeto obteve parecer favorável por parte da DRCLVT – IGESPAR e é uma operação 

cofinanciada pelo QREN. 

Assim, nos termos da alínea q) do nº 1 do art.º 64º da Lei 169/99, de 18 de setembro, alterada 

pela Lei 5-A/02, de 11 de junho, e da alínea b) do n.º 1 do art.º 16º do Código dos Contratos 

Públicos aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação dada 

pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, propõe-se: 
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1. A aprovação do projeto de execução para a requalificação das galerias da Praça de 

Armas e remodelação de Espaços Museológicos; 

2. Que seja aprovada a abertura de Concurso Público para adjudicação da empreitada de 

«Requalificação das galerias da Praça de Armas e Remodelação de Espaços 

Museológicos»; 

3. Que o preço base do concurso seja no valor de 250.000,00 € (duzentos e cinquenta mil 

euros) e que este montante, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, seja considerado 

no código do plano 2.4.1.02.29 e na rubrica orçamental 0805/07010399; 

4. Que sejam aprovadas as peças do procedimento, que fazem parte integrante do 

processo do concurso. 

Para que o procedimento possa decorrer em plataforma eletrónica, propõe-se ainda: 

5. Que o código CPV Principal (vocabulário comum para os contratos públicos) seja 

45453100-8 – Obras de recuperação; 

6. Que o júri do procedimento seja constituído por: 

  . Maria da Conceição Antunes Lopes, chefe da DPOP, como presidente 

             . Maura Gonçalves dos Santos, técnica superior da DPOP, como 1º vogal 

              . Luís Filipe Balseiro Amaro, técnico superior da DPOP, como 2º vogal, sendo 

suplentes: 

   . José Augusto Gonçalves Antunes, técnico superior da DPOP 

  . Diogo Andersen de Albuquerque d’Orey, técnico superior da DPOP 

   . Marco Jorge Cardoso do Vale, técnico superior da DPOP 

  . Ângela Maria Malão Gaspar, técnica superior da DPOP 

7. Que os gestores do procedimento sejam:  

. Maria Teresa Sousa Palaio e Santos Pereira, diretora do DOLC 

. Maria da Conceição Antunes Lopes  

. Maura Gonçalves dos Santos 

. Luís Filipe Balseiro Amaro 

. Maria Gertrudes Martins Marques 

8. Que a entidade competente para prestar esclarecimentos seja: 

. O júri do procedimento 

9. Que os representantes da entidade competente para a decisão de contratar sejam:  
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  . Maria Teresa Sousa Palaio e Santos Pereira 

  . Maura Gonçalves dos Santos 

  . Maria da Conceição Antunes Lopes 

  . Luís Filipe Balseiro Amaro.» 

Sobre a proposta de Empreitada de “Requalificação das galerias da Praça de Armas 

e Remodelação de Espaços Museológicos”: aprovação do projeto e lançamento do 

concurso público numerada DOLC_DPOP 01_06-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que teve ocasião de se deslocar ao castelo, com 

as plantas, para tentar perceber quais as intervenções e que ficou desiludido. Coloca algumas 

questões sobre esta matéria: questiona se existe água potável no castelo; considerando que a 

zona do castelo é uma zona de lazer porque razão não se contempla, nesta intervenção o 

acesso à rede wireless. Menciona que os arquitetos, autores do projeto, deixam algumas 

reticências em relação à forma como o mesmo foi delineado. Sublinha que 3 salas não serão 

intervencionadas, nomeadamente, onde funciona o posto de turismo, o espaço educação e o 

espaço de venda de produtos. Menciona o facto de não estar disponível, no posto de turismo 

do castelo, plantas da vila e que, atualmente, as visitas ao castelo têm sido praticamente nulas. 

Sobre a questão da ex-piscina, presentemente esplanada, informa que no início dos anos 70, a 

mesma terá sido desativada porque o peso da água provocava escoramento de terras. Aterrou-

se a piscina e colocou-se vasos, que foram retirados porque também provocavam escoramento 

de terras. Após um investimento de 46.105€, as laterais deste espaço encontram-se em muito 

mau estado e sem ter qualquer utilização. Relativamente ao espaço “D. Sancho”, onde 

funcionava um bar, também não será alvo de qualquer intervenção. Quanto à praça de armas 

pretende-se fazer um sombreamento, pintar o reboco de ocre e colocar umas telas para 

proteção do vento. Considera que deverá haver um cuidado redobrado, ao nível da fixação dos 

materiais à parede da praça de armas. Relativamente à “Casa Capelo” a intervenção fica para 

uma outra fase. Termina referindo que fica muito por realizar embora se vá investir 250.000€, 

face aos 300.000€ que estavam orçamentados inicialmente e que deverá haver uma 

preocupação redobrada nas questões relativas à água potável, ao acesso à internet e aos 

revestimentos utilizados na Praça de Armas. 

A Sr.ª Presidente refere que a proposta teve um parecer favorável do IGESPAR - Instituto de 

Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico e que as questões de pormenor foram 

apreciadas tecnicamente por especialistas. Informa que a Pousada de Palmela é abastecida por 

água potável da rede e que existe um reservatório. 

A Sr.ª Presidente dá a palavra à Diretora do Departamento de Obras, Logística e 

Conservação que esclarece o seguinte: as questões técnicas foram todas apreciadas e 

discutidas com o IGESPAR e a última intervenção de recuperação das galerias foi preconizada 

pelo Senhor arquiteto Sérgio Infante, um dos maiores especialistas em restauro. Os paramentos 
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das galerias foram executados com argamassa bastarda, à base de cal e ocre que atualmente 

não é visível porque já sofreu a ação do tempo. O ocre é um pigmento que é misturado na 

argamassa não se tratando de qualquer pintura. Relativamente às telas de ensombramento, 

são telas em forma de triângulos, numa estrutura amovível e a única coisa que fica em 

permanência nas galerias é o suporte, no verão, sempre que necessário, são colocados uns 

esticadores que elevam as telas em forma de vela. Todos os materiais a utilizar estão de acordo 

com as técnicas de restauro e de acordo com as normas em vigor. Informa ainda que irão ser 

realizadas manutenções nas casas de banho que irão ser adaptadas para deficientes. Termina 

considerando que o espaço tornar-se-á mais digno, mais funcional e que se irá investir na 

conservação do monumento.  

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa reitera a questão de não existirem plantas da vila para 

distribuir aos visitantes. 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha refere que, por uma infeliz coincidência, poderá ter 

acontecido essa rotura de stock, porque existe uma brochura do Concelho de Palmela, onde 

constam as ruas e os principais pontos de interesse turístico da Vila. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias saúda os presente e lamenta que uma proposta tão 

desejada seja motivo de tantas criticas do Senhor vereador José Carlos de Sousa, compreende 

a expectativa do Senhor vereador e acrescenta que se está a fazer o melhor possível, 

cumprindo os pareceres técnicos e as normas legais. Relativamente à “Casa Capelo” está 

contemplada noutra empreitada, e ainda outras para as de rede de águas e de rede elétrica. O 

bar do castelo é também uma outra empreitada que atualmente está parada devido a achados 

arqueológicos e vários problemas com o empreiteiro, mas recomeçará. Termina mencionando 

que finalmente as obras do castelo, no âmbito do programa QREN estão a avançar. 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANISTICA 

 

DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES, HABITAÇÃO E ATIVIDADES 

ECONÓMICAS: 

Pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro foram apresentadas as seguintes propostas: 

Ponto 3 – Nomeação de técnico para integração na Comissão de Vistorias. 

PROPOSTA N.º DAU_DOPHAE 01_06-12: 

«Por deliberação camarária de 24/02/2010 foi aprovada a constituição da Comissão de Vistorias 

atualmente em vigor, que se pretende dotada de recursos humanos com competências técnicas 
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necessárias ao adequado desempenho das suas funções, que emana de diferentes quadros 

legais e que consistirá na realização de vistorias no âmbito do dever de conservação, do 

acompanhamento da entidade inspetora dos ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e 

tapetes rolantes, para efeitos de concessão de autorização de utilização, de licença de 

exploração industrial, de utilização de instalações de armazenamento, de abastecimento de 

combustíveis, gases de petróleo liquefeitos e outros gases derivados do petróleo, de 

estabelecimentos grossistas de géneros alimentícios de origem animal e de estabelecimentos de 

alimentos para animais. 

Assim, ao abrigo da competência estabelecida na alínea b) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei 

169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei 5-A/2002, de 18 de janeiro, e de 

acordo com os artigos 65.º, 90.º e 96.º do Decreto lei 555/99, de 16 de dezembro, com a 

redação dada pelo Decreto lei 26/2010, de 30 de março, o artigo 27.º do Decreto lei 209/2008, 

de 29 de outubro, o artigo 14.º do Decreto lei 69/2003, de 10 de abril, na redação dada pelo 

Decreto lei 183/2007, de 9 de maio, o artigo 12.º do Decreto lei 267/2002, de 26 de novembro, 

com a redação dada pelo Decreto lei 195/2008, de 6 de outubro, e os artigos 7.º, 8.º e 10.º do 

Decreto lei 320/2002, de 28 de dezembro, e considerando a importância do Setor de Habitação 

no funcionamento da Comissão de Vistorias e a recente transferência para este serviço do 

Arquiteto António Joaquim de Sá Gonçalves Henriques, propõe-se que o mesmo passe a 

integrar a referida Comissão de Vistorias.» 

Sobre a proposta de Nomeação de técnico para integração na Comissão de Vistorias 

numerada DAU_DOPHAE 01_06-12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho questiona se a integração deste técnico é para reforçar 

a bolsa existente e quantas vistorias foram realizadas no ano de 2009 e 2010. 

 O Sr. Vereador Álvaro Amaro informa que se trata de um reforço à bolsa, que convém ter 

uma composição muito diversificada porque para cada vistoria são mobilizados técnicos, com 

competências específicas em determinadas áreas. Em 2010 foram realizadas 44 vistorias, das 

quais resultaram autos e relatórios técnicos com os respetivos despachos e no ano de 2011 

foram realizadas 46 vistorias. Esclarece que há outras vistorias que concorrem para outros 

processos e que não se encontram aqui contabilizadas. 

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

minuta. 

 

PONTO 4 - Pedido de isenção de pagamento de taxas municipais de 

edificação. Requerente: “Questão de Equilíbrio” – Associação de Educação e 

Inserção de Jovens. Proc.º E-456A/71. Local: Miraventos – Palmela. 

Requerimento n.º 6571/11, de 22.12.2011. 
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PROPOSTA N.º DAU_DOPHAE 02_06-12: 

«A Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) “Questão de Equilíbrio”, registada como 

pessoa coletiva de utilidade pública sem fins lucrativos, titular dum processo de comunicação 

prévia de edificação, admitida por despacho de 9 de setembro de 2011, solicitou, através do 

requerimento identificado em epígrafe, 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 particulares de solidariedade social que na área do Município prossigam fins de 

relevante interesse público. 

A vontade firme de apoiar e descriminar 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 

pela Divisão de Intervenção Social e Juventude, tendo essa apreciação culminado no 

entendimento de que a IPSS “Questão de Equilíbrio” 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, 

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 Particular de Solidariedade Social (IPSS) “Questão de 

Equilíbrio” prossegue na área do Município, sujeitando esse reconhecimento à competente 

deliberação da Assembleia Municipal.» 

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

edificação numerada DAU_DOPHAE 02_06-12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que conhece esta instituição e a sua atividade e 

que o relevante interesse público não lhe oferece qualquer tipo de dúvidas, contudo, questiona 
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se a instituição intervém no CLASP – Conselho Local de Ação Social de Palmela e se esta é uma 

nova edificação. 

 O Sr. Vereador Adilo Costa refere que não lhe parece que a instituição esteja no CLASP, 

pelo menos nos últimos tempos, foi um parecer da Divisão de Intervenção Social que serviu de 

base a esta proposta do urbanismo.  

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL E JUVENTUDE: 

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

PONTO 5 - Celebração de protocolo de parceria com a SEIES no âmbito do 

projeto “Vaivém contra a violência”. 

PROPOSTA N.º DEIS_DISJ 01_06-12: 

«A SEIES – Sociedade de Estudos e Intervenção em Engenharia Social, é uma entidade sem 

fins lucrativos, sediada em Setúbal, com intervenção ao nível da prevenção e combate da 

violência doméstica. 

No âmbito do POPH, Medida 9.7.3., a SEIES viu aprovado um financiamento para a 

implementação do projeto “Vaivém contra a Violência Domestica” o qual permite a criação de 

uma unidade de atendimento e acompanhamento descentralizado/itinerante a vitimas de 

violência doméstica e famílias, com acompanhamento especializado a públicos diferenciados, 

facilitando o acesso à informação e serviços, nos concelhos de Setúbal e Palmela.  

Para o concelho de Palmela, esta unidade de atendimento e acompanhamento permite a 

disponibilização de um serviço de apoio psicológico a pessoas vítimas de violência doméstica e 

famílias, em modalidade “itinerante”, com periodicidade semanal. A resposta, em 

funcionamento nas freguesias de Pinhal Novo e Poceirão, em instalações municipais, poderá, se 

necessário, abranger as restantes freguesias do concelho de acordo com a sua lógica de 

itinerância e de proximidade junto das vítimas.  

Considerada como uma resposta pertinente para o concelho, e dado que a mesma não 

apresenta custos acrescidos para a Câmara Municipal de Palmela, propõe-se, nos termos e 

para os efeitos do disposto nos artigos 67º, e 64º, nº 4, alínea b), da Lei nº 169/99, de 18 de 

setembro, na redação dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, a celebração do protocolo 
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de parceria entre a Câmara Municipal de Palmela e a Sociedade de Estudo e Intervenção em 

Engenharia Social, CRL, cuja minuta faz parte integrante desta proposta.» 

Sobre a proposta de Celebração de protocolo de parceria com a SEIES no âmbito do 

projeto “Vaivém contra a violência” numerada DEIS_DISJ 01_06-12 interveio: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho saúda a celebração deste protocolo pela pertinência e 

pela importância que tem para o Concelho de Palmela e pelo contributo que pode ter para que 

o plano municipal de igualdade progrida. 

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

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

VI.I. – DIVISÃO DE AÇÃO CULTURAL 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foram apresentadas as seguintes propostas, tendo sido aceite, 

retirar da proposta (designada por Ponto 6) a data de realização das festas: 

PONTO 6 – Festas Populares 2012 – Atribuição de apoios financeiros. 

PROPOSTA N.º DCD_DAC 01_06-12: 

(A proposta a seguir transcrita contempla as alterações sugeridas, pelo que não especifica a 

data de realização das festas): 

«A Câmara Municipal sempre se constituiu como parceiro das organizações associativas que 

assumiram, como objetivo, a realização das Festas Locais enquanto eventos comunitários, 

apoiando técnica, logística e financeiramente no reconhecimento da importância destas ações 

no panorama, cultural e socioeconómico local. 

No atual contexto de constrangimentos financeiros e num processo dialogante com as 

organizações, procurou-se manter a decisão de apoiar financeiramente a realização de uma 

festa popular por freguesia.  

Considerado a antiguidade e a reconhecida importância local dos eventos, propõe-se à 

Câmara Municipal deliberar o apoio financeiro às seguintes festas: 

− Na freguesia de Palmela, a realização da 50.ª edição das Festas Vindimas, manifestação 

emblemática do Concelho de Palmela, onde, à comemoração original de um ciclo de trabalho 

agrícola, a vindima, se associam manifestações religiosas de dádiva e reciprocidade de novo 

ciclo. Este ano uma manifestação de redobrado interesse pelo facto de Palmela ter sido 

distinguida como Cidade Europeia do Vinho; 
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− Na freguesia de Pinhal Novo, apoiar a realização da 16.ª edição das Festas Populares de 

Pinhal Novo, festividades com um marcado cunho comunitário que encontra, neste momento 

festivo, um evento cada vez mais partilhado, aliando uma forte visibilidade económica e 

associativa da comunidade local; 

− Na freguesia de S. Pedro da Marateca, a realização das Festas em Honra de São Pedro da 

Marateca, das quais se destaca o mais forte elemento de animação destas festas, as Marchas 

Populares de Águas de Moura; 

− Na freguesia de Quinta do Anjo, a realização da 256.ª edição das Festas de Todos os 

Santos, as mais antigas festividades do Concelho de Palmela, e que fruto do trabalho 

continuado da comunidade, mantiveram, até hoje, a memória da inicial promessa divina de 

proteção da Aldeia de Quinta do Anjo face ao terramoto de 1755.  

Conscientes de que um conjunto de outros eventos análogos deveriam aqui ser considerados, 

procura a presente proposta salvaguardar a realização das festas mais representativas em cada 

uma das freguesias do concelho, reconhecendo os novos desafios que se apresentam a todos 

aqueles que voluntariamente mantêm vivas as tradições dos diferentes territórios no Concelho 

de Palmela. 

Assim, em conformidade com o disposto na alínea b), do nº 4, do Artigo 64º, da Lei nº 169/99, 

de 18 de setembro, alterada pela Lei nº 5–A/02, propõe-se a atribuição de apoios financeiros, 

no valor total de € 48.400,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos euros) às entidades 

organizadoras, de acordo com a seguinte distribuição de montantes: 

− Associação das Festas de Palmela: 29.300,00 €; 

− Associação das Festas Populares de Pinhal Novo – Desenvolvimento e Cultura Local: 

15.000,00 €; 

− Associação das Festas de S. Pedro da Marateca: 4.100,00 €. 

Não se inclui apoio às Festa de Todos os Santos, na medida em que ainda não foi dado início 

ao trabalho de preparação do evento, sendo a análise e proposta de apoio apresentada 

oportunamente.» 

Sobre a proposta de Festas Populares 2012 – Atribuição de apoios financeiros 

numerada DCD_DAC 01_06-12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que, de acordo com a informação técnica, há 

um reforço relativamente à Festa das Vindimas, justificável por ser a 50ª edição. Relativamente 

às Festas Populares de Pinhal Novo verifica-se um decréscimo de 1.500€, relativamente ao ano 

passado. As Festas de São Pedro de Marateca sofreram um decréscimo de 400€. Lamenta a 

existência dos decréscimos mas considera-os incontornáveis. Menciona que deverão existir 

diferentes critérios em relação às diferentes festas, nomeadamente o Festival do Queijo, Pão e 
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Vinho e a Mostra de Vinhos de Fernando Pó, pelo seu cariz de ligação a Palmela Cidade 

Europeia do Vinho e a Festa das Vindimas por se tratar de uma festa emblemática para todo o 

Concelho e não só para a freguesia de Palmela. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que são eventos que derivam de atividades económicas 

que se querem potenciar e que são diferentes das festividades de cada território. Menciona que 

se tenta encontrar um ponto de equilíbrio entre as festas que potenciam a atividade económica, 

como o Festival do Queijo, Pão e Vinho e as festas com outras características como por 

exemplo a Festa da Escudeira e a Festa de São Pedro de Marateca. Termina mencionando que 

como não poderia deixar de acontecer, houve uma redução no valor a atribuir até com todos os 

riscos inerentes à lei dos compromissos. 

A Sr.ª Presidente refere que por outro lado há uma data excecional, em relação à festa das 

vindimas. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que nas outras festas se tem feito alusão a “Palmela 

Cidade Europeia do Vinho”. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho reitera que há festas que têm um cariz tradicional, 

religioso ou de celebração de eventos.  

A Sr.ª Presidente refere que a autarquia tem cerca de uma centena de eventos que 

concorrem, todos eles, para valorizar este grande título de Cidade Europeia do Vinho, contudo 

não existem condições para, sob essa distinção, aumentar a comparticipação financeira em 

todas as iniciativas que estão relacionadas com esta distinção, independentemente das 

iniciativas se fazerem valer e a autarquia as apoiar porque concorrem para esta grande 

iniciativa. Sublinha que a autarquia tem compromissos e que existe o sentimento que há muitas 

iniciativas que contribuíram para este título que poderiam não ter acontecido sem a 

contribuição do município. Considera que a festa das vindimas, por comemorar os 50 anos, é 

indiscutivelmente especial e menciona que não é possível distinguir positivamente todas as 

iniciativas, que neste momento, contribuem para a valorização do vinho do Concelho. Termina 

sublinhando que a forma de valorizar e contribuir para as festas da região é não só do ponto de 

vista financeiro mas também do ponto de vista da promoção, do envolvimento dos serviços 

municipais e da elaboração de materiais de divulgação  

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

minuta. 

 

PONTO 7 – Cedência Precária de Domínio Municipal: Festas Populares. 

PROPOSTA N.º DCD_DAC 02_06-12: 

«O Concelho de Palmela tem uma forte tradição de realização de festas de cariz popular, sejam 

estas de origem religiosa ou profana. 
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Algumas destas festas realizam-se em espaços privados, ou propriedade de Juntas de 

Freguesia. Porém, as de maior impacto na comunidade, ocorrem em espaço público. 

As entidades organizadoras destes eventos recorrem ao uso do espaço público para a realização 

de ações que, na maioria dos casos, se relacionam com a instalação de pavilhões de índole 

comercial, os quais representam, na generalidade dos casos, a principal receita financeira das 

entidades organizadoras. 

Assim, considerando: 

a) que um conjunto significativo de entidades de natureza pública e de natureza privada 

desenvolvem, na área do Concelho, eventos de índole desportiva, social e cultural de manifesta 

relevância pública; 

b) que cabe à Câmara Municipal apoiar, pelos meios adequados, aquelas atividades de 

interesse municipal; 

c) que muitas das iniciativas carecem, para a sua concretização, da utilização de espaço de 

domínio municipal; 

d) que a cedência de espaço de domínio municipal, público ou privado, se revela por isso meio 

idóneo imprescindível à normal realização das atividades; 

e) que as entidades promotoras assumem uma posição central na organização e planeamento 

do espaço de realização das iniciativas; 

ao abrigo do disposto na alínea b), do nº 4, do artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de 

setembro, propõe-se à Câmara Municipal deliberar: 

1. As cedências precárias e gratuitas dos espaços de domínio municipal, identificados no final 

da proposta e pelos prazos definidos e conforme plantas dos espaços em anexo, devendo ainda 

os serviços municipais considerar que, durante o período da cedência, e por razões de 

circulação e segurança, será desaconselhável, salvo motivos ponderosos, proceder a 

licenciamentos precários de ocupação de via pública junto das vias de acessos à área cedida e 

noutros locais de proximidade que aconselhem a mesma prudência. 

2. Todas as cedências são deliberadas no pressuposto do cumprimento pela entidade 

beneficiária dos normativos aplicáveis ao evento, e designadamente assegurando, dentro da 

área objeto da cedência, a normal circulação de veículos de emergência e socorro, bem como a 

livre circulação de residentes e outros usufrutuários de edificações ou outros imóveis. 

Festas de S. Gonçalo – 18 a 20 de maio de 2012: 

. Fábrica da Igreja Paroquial Nossa Senhora da Redenção da Quinta do Anjo 

NIF: 502 415 002 

Zona de implantação (planta nº 1): 
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Jardim da Igreja de Cabanas 

Passeio Estrada Nacional 256 (junto ao Jardim) 

Período de cedência: 16 a 22 de maio 

Festas Populares de Pinhal Novo – 5 a 10 de junho de 2012: 

. Associação das Festas Populares de Pinhal Novo – Desenvolvimento e Cultura Local 

NIF: 504 705 873 

Zona de implantação (planta nº 2): 

Praça de Independência 

Jardim José Maria dos Santos 

Logradouro da Casa Santa Rosa 

Rua da Praça da Independência (entre os pinheirinhos e a rotunda) 

Rua de Olivença 

Zona envolvente ao Mercado Municipal e Biblioteca Municipal 

Período de cedência: 25 de maio a 13 de junho 

Festas do Artesanato de Aires – 6 a 13 de julho de 2012: 

. Associação das Festas do Artesanato de Aires 

NIF: 508 601 347 

Zona de implantação das Festas (planta nº 3): 

Rua do Airense 

Rua do Polidesportivo 

Rua Fundadores do Airense  

Zona circundante igreja de Aires 

Período de cedência: 2 a 16 de julho 

Festas das Vindimas – 30 de agosto a 4 de setembro de 2012: 

. Associação das Festas de Palmela 

NIF: 506 999 165 

Zona de Implantação (planta nº 4): 

Largo São João Batista 

Largo Eng.º Jacinto Augusto Pereira 
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Rua Quinta da Cerca 

Av. da Liberdade 

Rua Dr. Juíz José Celestino Ataz Godinho de Matos 

Av. Rainha D. Leonor 

Av. Bombeiros Voluntários de Palmela 

Rua General Amílcar Mota 

Rua de Olivença 

Rua Vasco da Gama 

Rua Infante D. Henrique 

Período de cedência: 13 de agosto a 10 de setembro 

Festas de Todos os Santos – 28 de outubro a 1 de novembro de 2012: 

. Associação das Festas de Quinta do Anjo 

NIF: 507 778 863 

Zona de Implantação (planta nº 5): 

Rua D. Jorge de Lencastre 

Rua João de Deus 

Período de cedência: 26 de outubro a 6 de novembro.» 

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

minuta. 

 

VI.II. – DIVISÃO DE DESPORTO: 

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

PONTO 8 - Atribuição de apoio financeiro à Sociedade Recreativa e Cultural 

do Povo – Bairro Alentejano para a realização da 15.ª Estafeta de Palmela e 

da 10.ª Mini Estafeta no âmbito do Programa de Desenvolvimento do 

Atletismo. 

PROPOSTA N.º DCD_DD 01_06-12: 

«A Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bairro Alentejano irá realizar, no dia 27 de maio 

de 2012, a 15.ª Estafeta de Palmela e a 10.ª Mini Estafeta, provas de corrida a pé por equipas, 

em estrada.  

A Estafeta é disputada em circuito por quatro atletas dos escalões de seniores e veteranos, num 

total de 21.400 metros, percorrendo algumas zonas da Freguesia de Quinta do Anjo. 
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A Mini Estafeta realiza-se entre o Bairro Alentejano e o Bairro dos Marinheiros, com quatro 

percursos num total de 6.000 metros, e destina-se a jovens de ambos sexos com idades 

compreendidas entre os 12 e os 17 anos.  

Para ambas as provas prevê-se a participação de cerca de 50 equipas e 200 participantes, 

numa iniciativa que, no Concelho de Palmela, é a competição que reúne o maior número de 

participantes em provas desta natureza. 

Considerando que se trata de um evento que reúne equipas de diversas localidades do país, e 

que atrai inúmeros visitantes, torna-se também um relevante meio de promoção desportiva e 

turística do nosso concelho. 

O evento está integrado no plano anual de atividades do Programa de Desenvolvimento do 

Atletismo sendo, por isso, apoiado pela autarquia a nível técnico e logístico. Para fazer face ao 

orçamento previsível da despesa no valor de € 14.500,00 a organização conta com a 

colaboração de várias entidades públicas e privadas. 

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

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

janeiro, a atribuição de um subsídio no valor de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), à 

Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bairro Alentejano para comparticipação das 

despesas de organização deste evento desportivo.» 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro à Sociedade Recreativa e 

Cultural do Povo – Bairro Alentejano numerada DCD_DD 01_06-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que é impossível votar favoravelmente esta 

proposta pelo facto da organização do evento, diminuir o valor global do mesmo em 45%, de 

27.000€ para 14.500€ e a Câmara Municipal manter o mesmo valor de apoio, quando em todas 

as outras iniciativas esses valores foram reduzidos. Menciona que sendo Palmela Capital 

Europeia do Vinho, há a necessidade de fomentar iniciativas no âmbito deste programa e o 

apoio da autarquia a essas iniciativas não foi acrescido, ao contrário do apoio prestado às 

Festas das Vindimas que sofreu um acréscimo e a este evento, que manteve o valor do apoio. 

Informa que no ano de 2010 foram 70 as equipas participantes, no ano de 2011 este número 

diminuiu para 60 e em 2012 serão 50 equipas, consequentemente o número de participantes, o 

número de refeições e os serviços de logística serão inferiores, pelo que reitera que não 

compreende o facto do valor do apoio se manter. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que há um valor, a partir do qual se torna impraticável 

realizar uma atividade deste tipo e recorda que os organizadores desta iniciativa se muniam dos 

meios financeiros necessários à sua realização com o apoio das empresas. Neste momento 

essas empresas não se encontram em situação financeira que lhes permita ceder esse apoio. 
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Alude para o facto de que se a autarquia diminuísse o apoio financeiro, inviabilizava a 

realização da iniciativa, que traz ao território uma grande quantidade de atletas e de equipas. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa relembra que foi atribuído um apoio financeiro, de 

apenas 500€, ao programa de desenvolvimento do atletismo, à Associação Académica 

Pinhalnovense, para a realização do torneio de atletismo jovem do Pinhal Novo e que também 

foi atribuído, um outro apoio financeiro no valor de apenas 1.300€, para o enquadramento 

técnico de toda a atividade desportiva, no âmbito do atletismo do Quintajense Futebol Clube. 

Questiona o porquê deste contributo de 2.500€ para uma iniciativa de apenas uma manhã.  

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que não interfere nesta área. 

 A Sr.ª Presidente refere que a questão levantada pelo Senhor vereador José Carlos de Sousa 

tem pertinência pelo que há que averiguar a verdadeira importância desta prova, qual o seu 

significado e o que é que leva, de facto, a que a Câmara Municipal mantenha o seu apoio. 

Em seguida, e a pedido da Sr.ª Presidente usa da palavra o Diretor do Departamento de 

Cultura e Desporto para referir o seguinte: a estafeta do Bairro Alentejano é a prova de 

atletismo mais importante que existe, não apenas no concelho mas na região, em termos de 

estafeta é a única e conta com a participação de atletas de todo o país. Ao nível do programa 

de desenvolvimento do atletismo só há condições para apoiar uma única iniciativa deste tipo, 

este ano, no Concelho, pelo que foi eleita, pelas razões atrás mencionadas, a prova do Bairro 

Alentejano. Foi realizada há 15 dias o meeting de atletismo – prova de lançamentos na Quinta 

do Anjo sem qualquer apoio financeiro da Câmara Municipal e que contou com a presença de 

alguns campeões nacionais, no entanto a iniciativa do Bairro Alentejano, é no panorama do 

atletismo, a mais importante a realizar no concelho. 

O Sr. Vereador Adilo Costa reitera que diminuir o valor da comparticipação inviabilizava a 

realização da prova. 

A Sr.ª Presidente refere que cabe aos municípios promover a prática desportiva, para além da 

promoção das atividades culturais, das festas locais e todas as outras tradições ligadas à 

história e identidade da região, onde se inclui o apoio às atividades económicas. Há áreas que a 

câmara municipal deve promover diretamente, nomeadamente, a prática do desporto, razão 

pela qual se deve manter atitudes de exceção, no sentido de eleger atividades que devem ser 

apoiadas, quando outras, da mesma área, são preteridas. Termina mencionando que se esta foi 

a avaliação realizada pelos técnicos municipais e pelo Senhor vereador do pelouro, que são as 

pessoas que durante todo o ano se relacionam com os clubes e com as associações, então 

manter-se-á a proposta que irá ser votada. 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com o voto 

contra 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.: 

 “É com pesar que votei contra uma proposta deste teor mas não posso ignorar a prática e as 

palavras que têm sido no último ano e meio produzidos relativamente á crise do próprio 

município e que não foram devidamente explicitados para a manutenção no meu entendimento, 

não fiquei convencida”. 

 

PONTO 9 - Protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal e cinco 

escolas públicas do concelho no âmbito dos Jogos Desportivos Escolares 

2011/2012. 

PROPOSTA N.º DCD_DD 02_06-12: 

«A Câmara Municipal de Palmela realiza, em conjunto com as escolas dos segundos e terceiros 

ciclos do ensino básico e do ensino secundário, desde o ano letivo de 1989/1990, os “Jogos 

Desportivos Escolares”. 

Trata-se de um Programa dirigido, preferencialmente, para as atividades internas, expressas na 

realização de torneios interturmas e de outras atividades desportivas, a que podem ter acesso 

todos os alunos que o desejarem. Engloba, também, a fase interescolas, destinada à realização 

de competições entre os alunos das várias escolas que tem lugar entre 19 e 23 de março e 

entre 4 e 6 de junho do presente ano letivo. 

As atividades desportivas são definidas em função das condições existentes em cada escola e 

da disponibilidade dos professores. Cabe aos Grupos Disciplinares de Educação Física as 

funções de realização de inscrições, definição dos calendários de jogos e a realização dos 

torneios. 

Ao longo das vinte e três edições já realizadas, milhares de crianças e jovens deste concelho 

tiveram a possibilidade de praticar inúmeras atividades físico-desportivas, vivenciar novas 

experiências e de se desenvolverem de modo salutar, através das oportunidades 

proporcionadas neste Programa. 

Desde o ano letivo de 2006/2007 que existe uma parceria institucional entre os vários 

parceiros, consubstanciada através de protocolo de cooperação. Para o presente ano letivo 

acordou-se dar continuidade a esta parceria. 
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Neste sentido propõe-se, em conformidade com a alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei 

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

janeiro, a aprovação do protocolo, em anexo, entre a Câmara Municipal de Palmela e os 

seguintes estabelecimentos de ensino: 

. Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Hermenegildo Capelo, em Palmela; 

. Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos José Maria dos Santos, em Pinhal Novo; 

. Escola Básica José Saramago, em Poceirão; 

. Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Palmela; 

. Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Pinhal Novo.» 

Sobre a proposta de Protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal e cinco 

escolas públicas do concelho no âmbito dos Jogos Desportivos Escolares 2011/2012 

numerada DCD_DD 02_06-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa demonstra a sua insatisfação por a proposta ser 

apresentada nesta reunião de câmara, quando a atividade já teve inicio. Informa que no 

passado mês de outubro foram realizadas reuniões com as escolas, no sentido de definir como 

é que os jogos se iriam processar, nessa data foi referido às escolas que ia ser apresentada 

uma proposta de apoio, de aproximadamente 1.000€, para cada uma delas. Em 24 de janeiro 

de 2012 é entregue, a cada uma das escolas, um protocolo em que se define os 1.000€ de 

comparticipação para esta atividade. No dia de ontem foi comunicado às escolas, via telefone, 

que a comparticipação financeira não seria de 1.000€ mas sim de 700€, mesmo admitindo que 

existe um acréscimo em relação ao passado ano, não é admissível esta politica e esta 

intervenção. Menciona que numa conversa tida com o Senhor vereador Adilo Costa foi 

informado que esta alteração, no valor do apoio, está relacionada com a lei dos compromissos. 

O Sr. Vereador Adilo Costa comenta que não tece mais considerações sobre esta matéria 

mas acrescenta que foi a forma de salvar a presença destes protocolos.  

A Sr.ª Presidente refere que além das dificuldades financeiras, existem, sobretudo, uma série 

de novas questões de ordem legal, com as quais a autarquia está a ser confrontada 

diariamente e que levam a grandes hesitações sobre os procedimentos a adotar, razão pela 

qual esta reunião apresenta algumas propostas, menos bem discutidas, não em termos de 

critérios mas em termos de tempo de articulação entre todos os participantes. Sublinha que a 

Câmara Municipal vai ser obrigada a tomar decisões muito difíceis, como as reduções dos 

apoios financeiros e a escolha de quais as iniciativas a apoiar, quando sempre foi prática, apoiar 

largamente todas as iniciativas, quer culturais quer desportivas, do Concelho. 
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O Sr. Vereador Adilo Costa refere que o retrocesso civilizacional, utilizando as palavras do 

Senhor vereador José Carlos de Sousa, é o colete de forças que estão a colocar às autarquias 

atualmente.  

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. 

 

VII – DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E TURISMO 

 

DIVISÃO DE TURISMO E ECONOMIA LOCAL: 

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

propostas (Pontos 10 e 11): 

PONTO 10 - Apoio financeiro à Associação Cultural e Recreativa de Fernando 

Pó para realização da 17.ª Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão, em 

Fernando Pó, e Feira de Vinhos do Concelho de Palmela. 

PROPOSTA N.º DCT_DTEL 01_06-12: 

«A Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão, este ano na sua 17.ª edição realiza-se nos dias 

11, 12 e 13 de maio de 2012, na Associação Cultural e Recreativa de Fernando Pó.  

Mais uma vez, a Mostra constrói-se em torno da prova aberta dos vinhos das freguesias de 

Poceirão e Marateca, que conta com 26 produtores inscritos, que aqui trazem o que de melhor 

se produz na Península de Setúbal.  

No ano em que se celebra Palmela, como Cidade Europeia do Vinho, a Mostra de Vinhos de 

Marateca e Poceirão, em Fernando Pó, continua a afirmar a importância destas duas freguesias 

na produção de vinhos de qualidade no concelho de Palmela.  

O certame conta com a realização de provas aberta dos vinhos das freguesias de Poceirão e 

Marateca, um colóquio temático subordinado ao tema “Marketing do Vinho” e diversas 

atividades recreativas. Ao longo destes três dias, a componente técnica também marca 

presença, através da exposição de máquinas e alfaias agrícolas e outros equipamentos ligados 

à produção. 

Considerando que a Mostra de Vinhos de Fernando Pó é um projeto importante para a 

promoção e afirmação dos vinhos destas freguesias, que constituem o principal produto da 

economia local e que asseguram a sustentabilidade da atividade rural no nosso concelho, 

propõe-se que a Câmara Municipal de Palmela, volte a apoiar a realização desta excelente 

iniciativa, que se afirma cada vez mais como um cartaz turístico do concelho e da região. 
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Para realização desta iniciativa, que tem custos muito elevados, a organização, constituída pela 

Comissão da Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão, em Fernando Pó e pela Associação 

Cultural e Recreativa de Fernando Pó, solicitou o apoio da Câmara Municipal de Palmela tendo 

apresentado o respetivo orçamento. 

Assim, face ao exposto e de forma a colmatar parte das despesas da organização deste evento, 

e para além do apoio logístico que a autarquia também assegura, propõe-se, de acordo com o 

disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a atribuição de um apoio financeiro de € 4.000,00 

(quatro mil euros) à Associação Cultural e Recreativa de Fernando Pó.» 

Sobre a proposta de Apoio financeiro à Associação Cultural e Recreativa de 

Fernando Pó para realização da 17.ª Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão, em 

Fernando Pó, e Feira de Vinhos do Concelho de Palmela numerada DCT_DTEL 

01_06-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa reitera o que mencionou há 15 dias atrás, 

relativamente ao apoio dado à ARCOLSA – Associação Regional dos Criadores de Ovinos 

Leiteiros da Serra da Arrábida, face à iniciativa do Festival do Pão Queijo e Vinho, que vem 

mencionado no Programa de Palmela Cidade Europeia do Vinho que o apoio deveria ter sido 

reforçado. Menciona que em relação à Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão e a Feira 

Agrícola do Poceirão o apoio também deverá ser reforçado. Questiona o porquê da autarquia 

atribuir o valor de 5.000€ à Arcolsa e à Feira Agrícola do Poceirão e atribuir a verba de 4.000€ à 

Associação de Festas de Fernando Pó. Refere o facto de Palmela ter construído um programa 

que foi eleito Cidade Europeia do Vinho, fruto das iniciativas que já se encontravam no terreno. 

Relativamente à conquista dos prémios, hoje anunciados, pelo Senhor vereador Luís Miguel 

Calha, considera-os um manancial turístico a vários níveis, para o Concelho, pelo que a 

comparticipação financeira a atribuir a estas festas, integradas no programa Cidade Europeia do 

Vinho, deverá ser suficiente para as dignificar, promover e ampliar. Termina, informando que 

irá votar favoravelmente, mantendo, contudo, a dúvida se a autarquia não poderia contribuir de 

outra forma, nas iniciativas emblemáticas que integraram aquilo que foi a eleição de Palmela 

como Cidade Europeia do Vinho. 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha refere que estas iniciativas, que já estão no terreno, não 

são as únicas que constam do programa da Cidade Europeia do Vinho, este, é um programa 

muito alargado e diversificado que conta com a participação de mais de 80 entidades e com um 

conjunto de novas iniciativas. Mantêm-se as iniciativas de cariz local, que têm o seu percurso 

feito e que a Câmara Municipal tem vindo a apoiar. Sublinha que este programa integra o 

contributo e a participação de largas dezenas de entidades e não pode ser circunscrito a estas 

iniciativas. Comenta que gostaria de reforçar o apoio a qualquer destas iniciativas, mas a 

autarquia não aufere do mesmo apoio que a cidade de Guimarães enquanto capital da cultura, 

nem da cidade de Braga enquanto capital da juventude, apenas conta com os seus próprios 
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recursos e com o esforço de muitas outras entidades, que encontram nesta distinção, uma 

valorização para as suas iniciativas. Pretende-se dar um contributo para o desenvolvimento 

turístico do setor vitivinícola e para o desenvolvimento económico do Concelho e da região. 

Informa que se está perante iniciativas, que têm um percurso e necessidades próprias, cujo 

esforço é valorizado pela Câmara Municipal, contudo houve a necessidade de diminuir o apoio a 

estas iniciativas, todavia o apoio prestado é decisivo para a sua continuidade. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que está consciente de todas as dificuldades que 

o país, a autarquia e as associações das festas atravessam. Menciona que os critérios deverão 

ser justos pois deve tratar-se da mesma forma o que é igual e de forma divergente o que é 

diferente. Informa que as críticas, os votos desfavoráveis e as intervenções são devidos à 

procura de um critério, para que se consiga perceber quais os apoio que se mantêm e porquê, 

quais os que se reforçam e porquê e quais o que se reduzem e porquê. Considera as 

justificações dadas como redondas e os critérios adotados imprecisos. Termina acrescentando 

que está numa situação ingrata porque ao votar contra dá ideia que não está a favor da 

realização da festa. 

 

PONTO 11 - Apoio financeiro à Associação da Feira Comercial e Agrícola de 

Poceirão para a realização da 23ª edição da Feira Comercial e Agrícola de 

Poceirão. 

PROPOSTA N.º DCT_DTEL 02_06-12: 

(A proposta a seguir transcrita contempla as alterações sugeridas, pelo que não especifica a 

data de realização da festa). 

«A Feira Comercial e Agrícola de Poceirão, este ano na sua 23.ª edição, realiza-se no Parque 

Mário Bento e ruas adjacentes, em Poceirão. 

No ano em que se comemora a distinção de Palmela como Cidade Europeia do Vinho, a aldeia 

de Poceirão torna-se palco da mais significativa expressão da ruralidade deste território, 

colocando à disposição dos seus visitantes os melhores vinhos e produtos gastronómicos do 

concelho de Palmela. O certame conta ainda com exposição de gado, alfaias agrícolas e 

artesanato, a par de um diversificado programa de animação cultural e desportiva. 

Com este projeto, assistimos a uma aposta significativa na promoção dos produtos locais e 

regionais de qualidade e na afirmação da dinâmica económica da freguesia de Poceirão e no 

crescimento da atratividade turística do concelho de Palmela, tornando-o um marco no 

desenvolvimento estratégico e sustentável do território municipal.  

Para realização desta iniciativa, que tem custos elevados, a Associação da Feira Comercial e 

Agrícola do Poceirão solicitou o apoio da Câmara Municipal de Palmela, tendo apresentado o 

respetivo orçamento. 
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Assim, face ao exposto e de forma a colmatar parte das despesas da organização deste evento, 

e para além do apoio logístico que a autarquia também assegura, propõe-se, de acordo com o 

disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a atribuição de um apoio financeiro de € 5.000,00 

(cinco mil euros), à Associação da Feira Comercial e Agrícola do Poceirão.» 

Sobre as propostas de Apoio financeiro à Associação da Feira Comercial e Agrícola 

de Poceirão para a realização da 23.ª edição da Feira Comercial e Agrícola de 

Poceirão numerada DCT_DTEL 02_06-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa questiona qual o orçamento da Feira Comercial e 

Agrícola do Poceirão. 

A Sr.ª Presidente menciona que o Senhor Vereador Luis Calha poderá dar essa informação. 

Sublinha que a questão da Senhora vereadora Natividade Coelho teria toda a pertinência se 

fosse esta a primeira vez que se discute esta matéria dos apoios financeiros às associações e às 

festas do Concelho. Há algum tempo, a propósito do regulamento de apoio ao associativismo 

houve uma grande discussão, neste momento não existe um regulamento em vigor pelas 

razões na altura invocadas. Têm vindo a ser realizados, anualmente, ajustamentos aos apoios a 

serem cedidos às diversas iniciativas, apoios esses, diferentes de iniciativa para iniciativa. Nuns 

casos uma redução ao apoio de 30% poderá tornar a iniciativa inexequível, noutros poder-se-á 

ir um pouco mais longe, depende dos custos associados a cada iniciativa. É tarefa dos técnicos 

e do executivo, avaliar as propostas concretas e esses custos para poder decidir em 

conformidade. Reitera que o regulamento teve que ser suspenso e que as análises não são 

casuísticas, existem critérios com base naquilo que são as propostas apresentadas. Comenta 

que a autarquia, no passado, foi criticada por apoiar em demasia o movimento associativo e, 

atualmente, é criticada por estar num processo de decréscimo dos montantes financeiros a 

apoiar. Termina a intervenção comunicando que está à disposição, numa próxima reunião, 

pelas 15H00, para discutir esta matéria. 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha informa que o orçamento da Feira Comercial e Agrícola de 

Poceirão é de 29.000€. 

Submetida a votação a proposta de Apoio financeiro à Associação Cultural e 

Recreativa de Fernando Pó numerada DCT_DTEL 01_06-12 (Ponto 10), foi a mesma 

aprovada, por unanimidade e em minuta. 

Submetida a votação a proposta de Apoio financeiro à Associação da Feira Comercial 

e Agrícola de Poceirão numerada DCT_DTEL 02_06-12 (Ponto 11), foi a mesma 

aprovada, por unanimidade e em minuta. 
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III – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 
 

Cerca das zero horas e trinta minutos do dia vinte e dois de março, 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 

 

 
 


