
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

ACTA N.º 23/2011: 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 

2011: 

No dia dois de Novembro de dois mil e onze, pelas quinze e dez minutos, no Salão Nobre 

do Edifício dos Paços do Concelho e respectiva Sala das Sessões, reuniu ordinariamente 

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

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

Prates Candeias, António Fonseca Ferreira, Adilo Oliveira Costa, José Carlos Matias de 

Sousa e Luís Miguel Reisinho de Oliveira Calha. 

A Sr.ª presidente transmite aos presentes que, na sequência do pedido de 

suspensão de mandato entre 29 de Outubro de 2011 e 30 de Novembro de 2011, 

apresentado pela Sr.ª vereadora Maria da Natividade Charneca Coelho, decorrente 

de assumpção de compromissos profissionais, nos termos do n.º 1, do art.º 79º, da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção, procedeu-se à 

convocação do Sr. José Carlos Matias de Sousa para a reunião. Pedido de 

suspensão de mandato – documento n.º 1. 

 

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

PONTO 1 – Adesão do Município de Palmela à Rede Europeia de Cidades do Vinho - 

RECEVIN 

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

Mário Rui Oliveira Maçarico – Instalação 30866 

PONTO 3 – Atribuição de apoio financeiro à APPACDM – Associação Portuguesa de Pais 

e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Setúbal 
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PONTO 4 – Atribuição de apoio financeiro à Associação das Festas de Quinta do Anjo 

PONTO 5 – Aditamento aos Protocolos de Cooperação com Passos e Compassos, Acção 

ATA, Teatro O Bando e Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura Recreio 

e Desporto 

PONTO 6 – Protocolos de Cooperação no âmbito do Programa Municipal “Viver Melhor, 

Viver com Autonomia” 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

• Debates Públicos sobre Grandes Opções do Plano 2012 – A Sr.ª presidente informa 

que, de 03 a 17 de Novembro, a Câmara Municipal irá promover debates públicos para 

discussão das Grandes Opções do Plano 2012: 

. Poceirão – 03 de Novembro, às 21:00 horas, na Junta de Freguesia do Poceirão; 

. Marateca – 08 de Novembro, às 21:00 horas, na Junta de Freguesia de Marateca; 

. Palmela – 10 de Novembro, às 21:00 horas, na Biblioteca Municipal de Palmela; 

. Quinta do Anjo – 16 de Novembro, às 21:00 horas, na Junta de Freguesia de Quinta do 

Anjo; 

. Pinhal Novo – 17 de Novembro, às 21:00 horas, na Junta de Freguesia de Pinhal Novo. 

 

• Informação sobre adjudicações de obras – O Sr. vereador Álvaro Amaro saúda os 

presentes e informa que recentemente foram adjudicadas duas obras de recuperação de 

espaços exteriores, que vão iniciar-se em breve e prevendo-se a sua conclusão no início 

do próximo ano: 

⋅ a obra de recuperação de espaços exteriores da urbanização Nogueira de Matos em 

Pinhal Novo, um projecto desenvolvido pela firma “Biodesign” há um ano atrás, e 

adjudicado em Março do corrente ano, à empresa “VEDAP” pelo valor de 

93.443,40€ (acrescido de IVA), quando o valor previsto era de 140.000,00€ 

(acrescido de IVA). Menciona ainda, que tanto a assinatura do contrato, como a 

aprovação do plano de segurança e saúde já decorreu e foi consignada a obra no 

pretérito dia 28, estimando-se que esta tenha uma duração de 45 dias.  

⋅ Informa que para garantir a conclusão e rectificação de uma praceta na Urbanização 

do Monte Novo em Pinhal Novo, num espaço compreendido entre a Rua Sofia de 
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Mello Breyner Andersen e a Rua Orlando Ribeiro o município accionou as garantias 

bancárias e substituiu-se ao promotor, reformulando o projecto,. Após procedimento 

concursal foi também adjudicada à empresa VEDAP pelo valor de 45 873,67€ 

(acrescido de IVA), com um prazo previsto de 45 dias.  

 

• Informação no âmbito do Desporto – O Sr. vereador Adilo Costa saúda e felicita 

Andreia Zeferino, judoca júnior da Sociedade Filarmónica União Agrícola (SFUA), de 

Pinhal Novo, pelo segundo lugar conquistado no Campeonato Nacional de Seniores, em 

Judo (categoria de – 70 kg) realizado em 23 de Outubro, no Pavilhão Multiusos de 

Odivelas. 

O Sr. vereador dá conhecimento aos presentes, que esta prestação tem uma maior 

relevância, por se tratar de uma judoca que, tendo apenas 17 anos e estando ainda no seu 

primeiro ano do escalão de juniores, obteve esta classificação numa competição de 

seniores, que contou com a presença das melhoras judocas nacionais. 

Informa que este resultado surge como corolário do excelente trabalho realizado e no 

seguimento de outras classificações obtidas, nomeadamente, a vitória na copa de 

Espanha, em Juniores, realizada em Alicante, em Outubro, e do 3.º lugar alcançado na 

Taça Internacional Kiyoshi Koboyashi, realizada em Coimbra, em Setembro. 

Salienta que o percurso e evolução de Andreia Zeferino auguram um brilhante futuro na 

modalidade. 

 

• Fins-de-semana Gastronómicos – O Sr. vereador Luís Miguel Calha apresenta 

cumprimentos e menciona que durante este mês, a Câmara Municipal vai levar a efeito um 

conjunto de iniciativas ligadas à gastronomia e ao enoturismo. Realça a existência de mais 

uma edição dos fins-de-semana gastronómicos, desta vez dedicados ao moscatel de 

Setúbal que irá decorrer de 11 a 13 e de 18 a 20 de Novembro e será possível provar 

pratos principais e sobremesas confeccionadas à base de moscatel. Esta é uma das 

formas encontradas, no âmbito do projecto “Experiências com Sabor”, para promover 

Palmela, associando o concelho a uma gastronomia de qualidade e incentivando os 

estabelecimentos de restauração e bebidas a privilegiarem os produtos regionais. Informa 

que, o primeiro fim-de-semana gastronómico do moscatel integra o programa das 

comemorações do dia europeu do enoturismo que decorrem entre 11 e 13. Refere ainda 

que, no dia 12 de Novembro, na Casa Mãe Rota dos Vinhos terão lugar diversas 

actividades, nomeadamente um curso de vinhos - edição especial castas nível 2, bem 

como um lanche regional com provas de vinhos e produtos tradicionais, e a cerimónia de 
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entrega de prémios “la selezione del sindaco” um concurso internacional de vinhos que se 

realizou em Itália, um evento, ao qual a Câmara Municipal de Palmela se associou, em 

conjunto com vários produtores do concelho, e onde várias das casas deste concelho 

foram premiadas. Ainda no dia 12 de Novembro, organizado pela Sociedade Filarmónica 

Humanitária há mais uma iniciativa intitulada “Magusto Gourmet”, finalmente nos dias 26 e 

27 o irá realizar-se o “Palmela Wine 2011”, um evento organizado pela entidade regional 

de turismo de Lisboa e Vale do Tejo com o apoio da Câmara Municipal. O Sr. vereador 

sublinha a importância da iniciativa, não só para o sector vitivinícola, como também para a 

promoção e desenvolvimento turístico do concelho de Palmela.   

  

• Prédios avaliados nos termos do CIMI (Código do Imposto Municipal sobre 

Imóveis) – O Sr. vereador José Carlos de Sousa cumprimenta os presentes, e reitera o 

pedido de informação relativamente aos prédios existentes no concelho, avaliados de 

acordo com o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), nomeadamente os que 

não se encontram nessas condições e em quanto isso onera anualmente os cofres da 

Câmara Municipal.  

 

• Atrasos por parte da Câmara Municipal nos pagamentos aos fornecedores – O Sr. 

vereador José Carlos de Sousa questiona a veracidade de haver, um ou mais imóveis 

arrendados à Câmara Municipal com rendas atrasadas, se é uma prática corrente ou se 

aconteceu apenas uma vez.  

 

Face às questões colocadas, no Período Antes da Ordem do Dia, pelo Sr. vereador 

José Carlos de Sousa foram dadas as seguintes respostas: 

— Atrasos por parte da Câmara Municipal nos pagamentos aos fornecedores – A Sr.ª 

presidente menciona que não conhece nenhum atraso de pagamentos dessa ordem, e 

questiona o director do Departamento de Administração e Finanças acerca deste assunto. 

Informa que o que está em curso é um processo de renegociação de rendas com todos os 

proprietários e alteração dos espaços arrendados, de modo a poupar nos custos com os 

arrendamentos. A Câmara possui instalações dispersas, pelo que se tem vindo a trabalhar 

num processo interno de reorganização dos serviços, no sentido de introduzir alterações 

que possam levar a poupanças. Alguns arrendamentos vão ser libertados tendo a Câmara 

oficiado os proprietários no sentido de denunciar o respectivo contrato. Menciona que se 

existirem atrasos serão situações pontuais porque embora se viva uma situação financeira 

difícil, os compromissos com os proprietários têm vindo a ser cumpridos. 
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DESPACHOS EMITIDOS PELO SR. DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 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 respectivos e que fica anexa a esta acta como documento n.º 2, 

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

de 19.10.2011 a 31.10.2011. 

 

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 respectivos e que fica anexa a esta acta como documento n.º 3, 

dos processos despachados pelo Sr. vereador Álvaro Manuel Balseiro Amaro, no período 

de 17.10.2011 a 28.10.2011. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

dias 19.10.2011 a 31.10.2011 , foram autorizados pagamentos, no valor de  1.744.445,91 

(um milhão, setecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco euros e 

noventa e um cêntimos). A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta acta como 

documento n.º 4. 

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª presidente informa que o balancete do dia 31 de Outubro de 2011, apresenta um 

saldo de 7.467.856,28 € (sete milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e 

cinquenta e seis euros e vinte e oito cêntimos), dos quais: 
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• Dotações Orçamentais – 6.500.090,75 € (seis milhões, quinhentos mil, noventa euros e 

setenta e cinco cêntimos);  

• Dotações Não Orçamentais – 967.765,53 € (novecentos e sessenta e sete mil, 

setecentos e sessenta e cinco euros e cinquenta e três cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTAS 

 

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

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

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

Municipal deliberou a aprovação das seguintes actas, sendo as mesma 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: 

• ACTA n.º 11/2011 reunião ordinária de 18 de Maio de 2011 – Aprovada, por maioria, 

com a abstenção dos Srs. vereadores Adília Candeias e José Carlos de Sousa, que 

justificam a sua abstenção por não terem estado presentes na referida reunião; 

• ACTA n.º 12/2011 reunião ordinária de 08 de Junho de 2011 – Aprovada por 

unanimidade. 

 

 II  – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – Adesão do Município de Palmela à Rede Europeia de Cidades do Vinho - 

RECEVIN. 

PROPOSTA N.º GAP 01_23-11: 

«A RECEVIN - Rede Europeia de Cidades do Vinho é constituída por cidades, ou 

associações de cidades europeias, em que a produção de vinho tem um grande peso 
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económico e cultural. Actualmente esta rede reúne cerca de 800 cidades, agrupadas 

maioritariamente através de associações nacionais. 

A Rede Europeia das Cidades do Vinho é uma associação sem fins lucrativos, cujo 

principal objectivo é a afirmação da identidade histórico-cultural, patrimonial, económica e 

social das cidades e dos territórios ligados à produção de vinhos de qualidade. Para o 

cumprimento dos seus objectivos, a RECEVIN tem vindo a dinamizar um conjunto de 

iniciativas no campo da cultura do vinho, do enoturismo, do meio ambiente e 

recentemente, com a criação da Cidade Europeia do Vinho, na promoção dos territórios 

vitivinícolas. 

Palmela encontra-se ligada a esta rede através da Associação de Municípios Portugueses 

do Vinho, da qual é membro fundador, e tem vindo a participar em algumas actividades da 

RECEVIN, como a comemoração do Dia Europeu do Enoturismo. 

A dimensão de Palmela como produtor de vinho justifica só por si a adesão a esta rede de 

cidades vitivinícolas que, por toda a Europa, partilham connosco uma identidade cultural 

ligada à produção de vinho. Com a apresentação da candidatura de Palmela à distinção de 

Cidade Europeia do Vinho 2012, a associação directa à RECEVIN passa a constituir 

também uma necessidade. 

Pelo exposto propõe-se, ao abrigo do art.º 53º, n.º 2, alínea m), da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal de 

Palmela aprove e delibere propor à Assembleia Municipal, a adesão do município à 

RECEVIN - Rede Europeia de Cidades do Vinho, cujos Estatutos se anexam, passando a 

fazer parte integrante da presente proposta, o que implicará, de acordo com o disposto no 

artigo 8.º dos Estatutos, o pagamento, ainda este ano, de uma quota de inscrição no valor 

de 500,00 euros.» 

Sobre a proposta de Adesão do Município de Palmela à Rede Europeia de Cidades 

do Vinho – RECEVIN numerada GAP 01_23-11 intervieram: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira apresenta cumprimentos e menciona que se trata de 

uma proposta pertinente, devido ao facto de Palmela ser um grande e bom produtor de 

vinhos, e questiona acerca do valor e da periodicidade da quota.    

A Sr.ª presidente informa que o valor da quota é de 500€ por ano. 

O Sr. vereador Luís Miguel Calha sublinha que são 500 € anuais. 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira congratula-se com esta iniciativa. 

A Sr.ª presidente refere que deseja que Palmela seja nomeada Cidade Europeia do Vinho 

2012. Salienta a forte concorrência, mesmo em Portugal, mas sublinha a qualidade dos 
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nossos vinhos, os apoios dos produtores, das associações locais e regionais, assim como 

das Câmaras Municipais da região. Dá relevo ao trabalho efectuado tanto pela Câmara 

Municipal, como pelos produtores da região, na medida das inúmeras iniciativas ligadas à 

promoção e à valorização deste sector económico que é o objectivo da candidatura.   

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

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

DIVISÃO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUAIS: 

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

PONTO 2 – Consumo anormal de água – Redução da tarifa de saneamento. 

Requerente: Mário Rui Oliveira Maçarico – Instalação 30866. 

PROPOSTA N.º DAI_DAAR 01_23-11: 

«Através de requerimento registado em 08/09/2011 sob o nº 29097, o Sr. Mário Rui 

Oliveira Maçarico, com local de consumo sito na Azinhaga dos Espanhóis em Poços, 

solicitou a redução da tarifa de saneamento debitada nas facturas de água nºs 20034137 e 

30019581, emitidas em 8 de Junho e 8 de Agosto/2011. As referidas facturas tem um valor 

de 714,01 € (setecentos e catorze euros e um cêntimo) e 1.103,88 € (mil, cento e três 

euros e oitenta e oito cêntimos) a que corresponde um consumo total de 502 m3 de água, 

motivado por uma rotura na canalização predial. 

Estabelece o n.º 3 do Artigo 11º. do Regulamento Municipal dos Serviços de 

Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas que “a entidade 

gestora não assume qualquer responsabilidade por danos motivados por roturas nas 

canalizações das redes prediais”, pelo que sobre o volume registado é devida a respectiva 

tarifa de abastecimento. 

Porém, considerando que: 

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

involuntárias; 

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

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

recolha e tratamento de resíduos sólidos e outra para a recepção de águas 

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

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

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

RSU’s. 

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

Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, conjugada com o disposto 

no n.º 1, do art.º 16.º, da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro – Lei das Finanças Locais, propõe-

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

verificado entre as leituras de 07/02 e 06/04/2011, correspondente a 11 m3 mensais de 

que resultará uma redução das facturas de água nºs. 20034137 e 30019581, no valor total 

de  626,20 € (seiscentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos), conforme cálculo que se 

discrimina no quadro seguinte: 

Descrição Valor das 
Facturas 

(€) 

Redução 

(€) 

Valor a pagar 
pelo Cliente 

(€) 

Tarifa da Água 1.069,40  1.069,40 

Tarifa de Saneamento 641,64 626,20                                                                                                                                                                                                15,44 

Outros 106,85  106,85 

Total 1.817,89                                                                                                                                                                                        1.191,69.» 

Sobre a proposta de Consumo anormal de água – Redução da tarifa de saneamento 

numerada DAI_DAAR 01_23-11 intervieram: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira informa que irá abster-se, em relação à proposta de 

consumo anormal de água – redução da tarifa de saneamento, pelas razões aduzidas 

noutras ocasiões e aproveita para manifestar congratulação pela proposta de adesão do 

Município de Palmela à rede Europeia de cidades do vinho – RECEVIN. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro comenta que sobre esta matéria só pode reforçar o que 

tem dito noutras ocasiões: qualquer cidadão não pode ser taxado por um serviço do qual 

não usufruiu. Informa que esta água não foi para o sistema de drenagem, tendo-se 

desperdiçado no terreno, pelo que os sistemas não foram utilizados e por isso não devem 

ser taxados. O munícipe deverá pagar apenas o consumo referente à água desperdiçada, 

Alerta para o facto de ainda não ter conseguido, junto de outros Municípios, encontrar uma 

prática mais justa. 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com a 

abstenção dos Srs. vereadores Fonseca Ferreira e José Carlos de Sousa, que 

apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

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

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

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

exagerados e não úteis, da mesma, devem ser fortemente penalizados, 

independentemente da culpa. 

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

saneamento que inclui os resíduos sólidos e a rede de drenagem das águas residuais. A 

referida taxa, embora legalmente indexada ao consumo da água, obedece a uma filosofia 

com a qual discordam, razão do seu voto.” 

 

IV – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL E JUVENTUDE: 

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

PONTO 3 – Atribuição de apoio financeiro à APPACDM – Associação Portuguesa de 

Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Setúbal. 

PROPOSTA N.º DEIS_DISJ 01_23-11: 

«A APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental 

de Setúbal foi criada, no concelho de Setúbal, em 1962, deixando de ser uma Delegação e 

constituindo-se como Associação em 1999. No ano de 2001 procedeu ao registo definitivo 

dos seus Estatutos de IPSS, tendo sido igualmente reconhecida como pessoa colectiva de 

utilidade pública.  

De acordo com os seus Estatutos, o âmbito de intervenção da Associação estende-se ao 

distrito de Setúbal, acolhendo utentes de vários concelhos. Constitui assim uma das 

Instituições de apoio à deficiência que maior número de munícipes do concelho de 

Palmela acolhe e /ou apoia, através das suas valências e Projectos específicos, dos quais 

se salientam a coordenação da Equipa de Intervenção Precoce de Palmela e o 

acompanhamento dos alunos das duas Unidades de Ensino Estruturado existentes 

(Escolas Alberto Valente e Salgueiro Maia) e uma Unidade de Multideficiência (Escola de 

Aires). 
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Das sete valências que a APPACDM de Setúbal mantém em funcionamento, a mais 

recente é o “Clube Animação Jovem” (CAJ), que este ano comemora os seus doze anos 

de existência.  

O CAJ encontra-se a organizar o XII Encontro de Teatro e Dança que, desde o ano de 

2010, é designado como Festival ExpressArte.  

Os anos de realização deste Encontro têm apresentado resultados bastante positivos, 

quer ao nível da participação dos grupos de teatro das instituições de apoio à deficiência, 

que se deslocam de vários pontos do país, bem como dos grupos de animação da própria 

APPACDM, e também no que respeita à adesão das Instituições / Escolas e Associações, 

a nível local.  

Pela sétima vez consecutiva foi lançado o desafio à Câmara de Palmela de realizar o 

Encontro no concelho, iniciativa que, nos últimos anos, tem vindo a assumir um âmbito de 

carácter regional, englobando eventos nos concelhos de Setúbal, Palmela, e Moita. 

A proposta do XII Encontro de Teatro e Dança – Festival ExpressArte, para o corrente 

ano, compreende um calendário a decorrer de 25 de Novembro a 16 de Dezembro. Em 

Palmela estão previstos espectáculos nos dias 5 e 6 de Dezembro, no Cineteatro S. João 

e 7 de Dezembro, no Centro Cultural de Poceirão.  

Para a Câmara Municipal esta tem sido igualmente uma forma de, associando-se a uma 

iniciativa desta natureza, contribuir para a divulgação do trabalho artístico dos cidadãos 

portadores de deficiência, visando a sua inclusão social através de diferentes realizações 

artísticas, para além de poder assinalar condignamente, no concelho, o Dia Internacional 

da Pessoa com Deficiência (3 de Dezembro). 

Neste sentido propõe-se, de acordo com o disposto na alínea b), do n.º 4, do art.º 64º., da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/02, de 11 de Janeiro, a 

atribuição de um apoio financeiro à APPACDM de Setúbal – Clube Animação Jovem, no 

valor total de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), destinado a comparticipar a realização 

do XII Encontro de Teatro e Dança – Festival ExpressArte de 2011.» 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro à APPACDM – Associação 

Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Setúbal numerada 

DEIS_DISJ 01_23-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa menciona que conhece genericamente bem esta 

Associação e o trabalho que tem desenvolvido. Solicita que o 2º parágrafo da proposta 

seja retirado porque não traz nada de novo à proposta e pode desencadear alguns atritos, 

devido a incorrecções que apresenta. Salienta que o importante da proposta é o apoio à 



Acta n.º 23/2011 
Reunião ordinária de 02 de Novembro de 2011 

 12 

associação para que esta desenvolva, tão bem como sempre o faz, a iniciativa do Festival 

ExpressArte 2011,  

O Sr. vereador Adilo Costa assume que houve de facto um lapso, e que na realidade 

existem duas unidades de ensino estruturado e uma unidade multideficiência, pelo que se 

deve alterar. Clarifica que o valor de 1500€ é atribuído para apoiar o Clube de Animação 

Jovem da APPACDM (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 

Mental de Setúbal), destinando-se especificamente para a realização do XII Encontro de 

Teatro e Dança no âmbito do Festival ExpressArte 2011. Explica que embora seja uma 

Associação que tem sede em Setubal, o trabalho é realizado também na nossa região. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa menciona que o trabalho realizado no âmbito do 

Festival ExpressArte é completamente diferente daquilo que é a génese da intervenção 

precoce. Salienta que a APPACDM recebe comparticipações quer do Ministério da 

Educação, quer do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social para prestar o serviço. 

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

V.I. - DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

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

PONTO 4 – Atribuição de apoio financeiro à Associação das Festas de Quinta do 

Anjo. 

PROPOSTA N.º DCD_DAC 01_23-11: 

«As Festas de Todos os Santos celebram, este ano, a sua 255.ª edição, sendo uma das 

mais antigas manifestações festivas do concelho de Palmela. 

Organizadas pela Associação de Festas de Quinta do Anjo, realizadas de 29 de Outubro a 

1 de Novembro contam com uma equipa renovada no decurso de eleições para os seus 

órgãos sociais. 

As Festas mantêm a sua referência local, sendo a sua programação orientada para as 

manifestações culturais e religiosas ligadas ao culto do Dia de Todos os Santos, assim 

como à mostra de actividades culturais e desportivas realizadas pelos agentes locais, 

nomeadamente Agrupamento de Escutas 504, Quintajense Futebol Clube e Sociedade de 

Instrução Musical. 
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Mantêm-se a Mostra Concurso de Ovinos de Raça Saloia com organização a cargo da 

Comissão de Ovelheiros de Quinta do Anjo 

Assim, considerando a importância local deste evento, propõe-se a atribuição de 

comparticipação financeira, em conformidade com o disposto na alínea b), do n.º 4, do 

art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, no valor de € 4.000,00, (quatro mil euros), à Associação de Festas de Quinta do 

Anjo, para realização das Festas de Todos os Santos.» 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro à Associação das Festas de 

Quinta do Anjo numerada DCD_DAC 01_23-11 interveio: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que votará favoravelmente.  

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

minuta. 

 

PONTO 5 – Aditamento aos Protocolos de Cooperação com Passos e Compassos, 

Acção ATA, Teatro O Bando e Confederação Portuguesa das Colectividades de 

Cultura Recreio e Desporto. 

PROPOSTA N.º DCD_DAC 02_23-11: 

«No quadro das suas estratégias de desenvolvimento cultural, a Câmara Municipal de 

Palmela tem dado particular atenção à promoção dos seus agentes associativos e 

artísticos. 

Os Protocolos de Cooperação entre a Autarquia e as Associações, são elementos 

fundamentais do seu relacionamento e visam estabelecer relações aprofundadas que 

contribuam para um maior desenvolvimento cultural e local. 

Também, nesse contexto, a Câmara Municipal de Palmela e a Confederação Portuguesa 

das Colectividades de Cultura Recreio e Desporto estabeleceram em 2008, aprovado em 

sessão pública de 02/07/2008, um protocolo de colaboração que visa dotar as 

colectividades do Concelho de Palmela, sejam ou não associadas da Confederação, de 

acesso privilegiado a formação e informação especializada nas áreas de trabalho 

associativo. 

Neste protocolo são garantidos, às associações do Concelho, a realização anual de 

acções de formação e apoio jurídico personalizado, sempre no Concelho de Palmela. 

Constata-se que os termos definidos nos protocolos em vigor têm sido cumpridos. No 

entanto, face à conjuntura económica e financeira que se verifica actualmente, e de modo 
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a não pôr em causa a sustentabilidade dos apoios municipais, há necessidade de se 

proceder a um ajustamento dos montantes protocolados com as entidades abaixo 

indicadas, tendo-se desenvolvido os contactos necessários à sua concretização e que 

representam uma redução de 30% dos valores estabelecidos inicialmente. 

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, e com o Programa Municipal de Desenvolvimento do Associativismo, a 

aprovação dos aditamentos aos Protocolos de Cooperação em anexo, com as seguintes 

entidades: 

− Passos e Compassos - Associação para a Divulgação e Desenvolvimento das Artes do 

Espectáculo 

− Acção Teatral Artimanha - ATA 

− Teatro O Bando 

− Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura Recreio e Desporto.» 

Sobre a proposta de Aditamento aos Protocolos de Cooperação com Passos e 

Compassos, Acção ATA, Teatro O Bando e Confederação Portuguesa das 

Colectividades de Cultura Recreio e Desporto numerada DCD_DAC 02_23-11 

intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa informa que, tem conhecimento que todas as 

associações mencionadas na proposta anuíram à redução de 30%. No caso do grupo de 

teatro “O Bando”, sublinha que deveria existir algum cuidado, nomeadamente, no 

cumprimento da cláusula 3ª do protocolo, que obriga a incluir uma referência a Palmela e 

ao Município de Palmela, em todos os materiais de divulgação. Tem conhecimento de 

situações (deslocações a Tavira e Silves) em que não o fez. Se não são obrigados a 

cumprir esta cláusula do protocolo e se a Câmara entender que o aí mencionado não é 

importante, esta cláusula deverá ser retirada. Recomenda que este grupo de teatro dê 

especial atenção aos fornecedores do concelho de Palmela, e aos candidatos do concelho 

na aquisição de bens e serviços. Acrescenta que o protocolo deveria ser agilizado e 

renegociado. Considera saudável e salutar o facto de na adenda da Confederação 

Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto, haver o vínculo da 

realização periódica, trimestralmente, de uma sessão de atendimento a associações do 

concelho.  

O Sr. vereador Adilo Costa informa que, o CPCCRD – (Confederação Portuguesa das 

Colectividades de Cultura Recreio e Desporto), permitiu o acesso à formação, a mais de 
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uma centena de dirigentes e de membros do movimento associativo. Dá a conhecer as 

dificuldades sentidas pelos dirigentes associativos, no cumprimento das suas funções, 

face ao role de obrigações jurídicas que têm que cumprir, pelo que, um conjunto bastante 

vasto de entidades, têm procurado consultadoria jurídica junto da confederação, 

principalmente nos aspectos fiscais. Salienta a importância do grupo de teatro “O Bando” 

tanto a nível nacional como internacional, Destaca ainda as parcerias do grupo na roda de 

leitura da Escola Secundária de Palmela, a parceria com a Escola Hermenegildo Capelo, 

com o Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos e com o “Projecto plataforma 11+” 

Sobre o não cumprimento da cláusula 3ª do protocolo, informa que no espectáculo 

realizado nos Jerónimos estavam lá representados os vinhos e a gastronomia da região e 

que o nome de Palmela estava bem patente. Menciona que irá averiguar qual a razão para 

o não cumprimento da cláusula 3ª do protocolo na deslocação do grupo ao Algarve 

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

minuta. 

 

V.II. – DIVISÃO DE DESPORTO: 

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

PONTO 6 – Protocolos de Cooperação no âmbito do Programa Municipal “Viver  

Melhor, Viver com Autonomia”. 

PROPOSTA N.º DCD_DD 01_23-11: 

«A actividade e o exercício físico têm um relevante papel na promoção da saúde e na 

manutenção da autonomia durante o envelhecimento. A qualidade de vida da pessoa 

idosa está relacionada com as possibilidades de realizar, de maneira independente, as 

actividades de vida diária. 

A Câmara Municipal de Palmela tem tido um papel activo na criação de programas de 

actividade física e na realização de diversas iniciativas para a população idosa, com o 

objectivo de promover a alteração dos seus comportamentos e o aumento do número de 

aderentes às práticas físicas – são disso exemplo os Programas Municipais “Viver Melhor, 

Viver com Autonomia” e “+60” – Programa Municipal de Actividade Física. 
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A Câmara Municipal de Palmela desenvolve, desde 2003, o Programa “Viver Melhor, Viver 

com Autonomia”, que promove aulas de exercício e mobilidade articular para os idosos das 

instituições do concelho. 

Ao longo dos últimos anos o programa alargou a sua intervenção a todas as freguesias do 

concelho. Durante a época 2010-2011 foram assinados protocolos de cooperação com 

sete instituições. 

Em termos quantitativos, neste período, beneficiaram do Programa 216 pessoas, com uma 

média etária de 77 anos, das quais 77% são do sexo feminino. 

No quadro da avaliação positiva feita por todas as entidades em relação à colaboração 

que tem vigorado e a identificação do programa como factor de promoção da saúde e 

qualidade de vida de todos os que nele participam, leva-nos a propor a sua continuidade 

em 2011/2012 apesar de todos os constrangimentos económicos e financeiros actuais. 

Para além das sete instituições parceiras, propõe-se a integração no programa da 

Associação de Idosos e Reformados da Freguesia de Poceirão. 

Deste modo, de acordo com a alínea b), do n.º 4, do artº 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, 

propõe-se a aprovação dos Protocolos de Cooperação (em anexo), entre a Câmara 

Municipal de Palmela e cada uma das oito Associações a seguir indicadas: 

- Associação de Convívio para Idosos de Cabanas 

- Associação de Idosos de Palmela 

- Associação de Idosos e Reformados da Freguesia de Poceirão 

- Casa do Povo de Palmela - Centro Social em Lagameças 

- Centro Social de Quinta do Anjo 

- Centro Social Paroquial de Pinhal Novo 

- Santa Casa da Misericórdia de Palmela 

- União Social Sol Crescente da Marateca.» 

Sobre a proposta de Protocolos de Cooperação no âmbito do Programa Municipal 

“Viver  Melhor, Viver com Autonomia” numerada DCD_DD 01_23-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa realça que o que está em causa é a redução das 

aulas de ginástica dos idosos, que passam de uma aula semanal para uma aula quinzenal 

de 45 minutos. Refere que esta matéria poderia ser resolvida com um maior apoio e 

envolvimento das associações que recebem comparticipações, porque o que está a ser 
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reduzido não são as comparticipações mas sim os utentes. A redução de 50 % traduz-se 

na redução de actividade física para os utentes idosos, actividade essa que tem um papel 

relevante na promoção da saúde e na manutenção da autonomia durante o 

envelhecimento. 

O Sr. vereador Adilo Costa dá conhecimento aos presentes que de facto há uma 

redução na proposta supra citada, devido ao período de grande contenção, e que nas 

próximas reuniões, haverá outras propostas que vão no mesmo sentido. Salienta que o 

que é realmente importante é que a actividade física para os idosos se mantenha. 

Lamenta a necessidade de redução por parte da autarquia, como também a 

impossibilidade demonstrada pela IPSS em contrapor a parte que não é comparticipada  

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

minuta. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

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

1. Sr.ª Custódia Almeida: 

Refere que está em representação de 27 pessoas associadas numa associação de 

comproprietários da Quinta das Lagameças. Informa que desde o ano 2000 que têm 

tentado legalizar o terreno. Menciona que após várias tentativas de falar com o executivo 

foi a Dra. Fernanda Pésinho. Explica que no referido lote de terreno, 6 ou 7 

comproprietários têm “barracas removíveis”, onde armazenam vários tipos de produtos, 

tais como adubos e materiais agrícolas. Mais refere que, receberam notificação através de 

ofício (prazo limitado até dia 20 de Novembro), para retirarem as referidas “barracas”. 

Após notificação e expressando as dificuldades financeiras que estão a passar 

conseguiram junto de técnico da Câmara , prorrogar o prazo por mais 30 dias. Devido ao 

facto das “barracas” servirem de arrecadação de vários produtos, e esses produtos não 

poderem ser transportados semanalmente em qualquer tipo de veículo e não poderem ser 

deixados às intempéries e aos assaltos, a munícipe em representação dos 

comproprietários expressa vontade em manter as “barracas” e solicita ser esclarecida 

sobre esta matéria. 
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2. Sr. José Gomes de Campos: 

Menciona, que no dia 19 de Maio solicitou à Câmara através de E-mail, informação sobre 

o ossário 224, do cemitério de Palmela, para saber qual o procedimento a ter para acabar 

com o referido ossário, uma vez que é herdeiro do mesmo por falecimento da mãe. 

Expressa o seu profundo desagrado na medida em que, após várias tentativas de 

esclarecimento do procedimento a adoptar nunca obteve qualquer resposta, por parte do 

Município.  

A Sr.ª presidente refere que em relação à questão apresentada pelo Sr. José Gomes de 

Campos (2), em que não obteve uma resposta por parte dos serviços, é de salientar que 

embora nem ela nem o Sr. vereador conheçam o assunto, estão sempre à disposição para 

um pedido de atendimento que será alvo de agendamento em função das suas 

disponibilidades, garantindo ainda, que no final da reunião irá solicitar aos serviços o ponto 

de situação desta questão, o porquê da não obtenção de uma resposta por parte do 

Município.  

 

A Sr.ª presidente responde à questão apresentada pela Sr.ª Custódia Almeida (1.), 

começando por dizer, que se trata de um assunto mais complexo, e explica que embora 

compreenda a situação dos proprietários do referido terreno, não existe, nem nunca existiu 

qualquer possibilidade de legalização por parte da Câmara Municipal Sublinha ainda que 

esse terreno está em avos indivisos, e que a Câmara Municipal alertou sempre os 

munícipes para não fazerem negócios, não construírem, nem criarem qualquer tipo de 

expectativas em relação a estes terrenos, inclusive foram colocados cartazes de aviso em 

vário pontos críticos do território a alertar para “zona de loteamentos ilegais não compre 

sem consultar a Câmara”. A Câmara Municipal de Palmela tem identificadas todas as 

parcelas de terreno que estão, ou podem vir a estar em processo de reconversão. 

Menciona que o Município não poderia fazer uma alteração ao Plano Director Municipal – 

PDM, para viabilizar este terreno pois iriam surgir muitos mais nestas situações, e portanto 

não haveria o mínimo de respeito pelas normas de ordenamento do território e de 

ambiente. Aconselha a munícipe a cumprir rigorosamente aquilo que lhe foi transmitido 

pelos técnicos da Câmara Municipal, e alerta que o fim terá que ser a retirada do que se 

encontra no terreno. 

A Sr.ª Custódia Almeida refere que como estão englobados numa associação legalizada, 

publicada em diário da república e questiona se será possível fazerem um requerimento à 

Câmara para autorização de colocação de um contentor no local para reunião dos 

comproprietários.   

A Sr.ª presidente explica que o que está em causa não é a legalização da associação, 

mas sim a divisão do terreno que não pode ser feito. E questiona qual o objectivo de uma 

associação de pessoas que em conjunto apenas têm a propriedade de um terreno. 
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A Sr.ª Custódia Almeida explicita que o objectivo é principalmente a agricultura, e 

salienta que, pelo menos, 6 ou 7 comproprietários estão a fazer hortas. 

A Sr.ª presidente questiona se são hortas comuns? 

A Sr.ª Custódia Almeida comenta que sim, e informa que cada um cultiva um bocado de 

terreno, onde coloca as suas coisas. 

 A Sr.ª presidente insiste no cumprimento de imediato daquilo que lhes foi comunicado 

pelos serviços, nomeadamente com a prorrogação para a retirada de tudo o que lá têm, 

(vedações, as várias barracas ou outro tipo de ocupação), e aconselha a que seja dada 

entrada na Câmara um requerimento para ser analisado, antes de colocarem qualquer 

contentor no terreno. 

A Sr.ª Custódia Almeida alude para o facto de haver uma vedação exterior em toda a 

propriedade com um único portão de acesso. 

 A Sr.ª presidente reitera que a propriedade não pode ser dividida mesmo que seja para 

fins agrícolas, não pode ser ocupada com construções, e terão que retirar tudo o que 

estiver na propriedade, como vem mencionado no ofício, sublinha que caso isto não 

aconteça, a Câmara Municipal terá que proceder a demolições ou levantamentos de tudo 

o que lá se encontrar, o que acarreta prejuízos para os comproprietários, 

 

VI – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezasseis horas e trinta minutos, a Sr.ª presidente declara encerrada a 

reunião, da qual se lavrou a presente acta, que eu, José Manuel Monteiro, director do 

Departamento de Administração e Finanças, redigi e também assino. 

 

A presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

O director do Departamento 

 

José Manuel Monteiro 

 

 


