
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

ACTA N.º 22/2011: 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 

2011: 

No dia dezanove de Outubro de dois mil e onze, pelas quinze e quinze minutos, no 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 Ordem do Dia desta reunião de Câmara é constituída pelos seguintes pontos: 

PONTO 1 – 5.ª Alteração ao Orçamento 2011 e Grandes Opções do Plano 2011-2014 

PONTO 2 – Empreitada de “Infra-estruturas em Poceirão – execução de rede de águas 

pluviais, domésticas e remodelação de rede de abastecimento de água”: adjudicação da 

empreitada 

PONTO 3 – Regulamento Municipal de Taxas – alterações subsequentes à discussão 

pública 

PONTO 4 – Atribuição de topónimo na Freguesia de Quinta do Anjo. Requerente: Junta de 

Freguesia de Quinta do Anjo. Proc.º Top-967/11. Local: Bairro dos Marinheiros 

PONTO 5 – Projecto de Alteração ao Regulamento Acção Social Escolar 

PONTO 6 – Projecto de alteração ao Regulamento de Actividades de Animação 

Socioeducativa da Educação Pré-Escolar 
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PONTO 7 – Celebração de Protocolo de Colaboração com a Associação de Pais / 

Encarregados de Educação e Amigos da Escola Básica 1 n.º 1 de Aires e Agrupamento de 

Escolas de Palmela 

PONTO 8 – Atribuição de apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

Santa Maria e S. Pedro de Palmela 

PONTO 9 – Protocolo de Cooperação com a Associação de Ginástica do Distrito de 

Setúbal 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Sr.ª presidente saúda os presentes e dá a palavra aos Srs. vereadores que queiram 

intervir no Período Antes da Ordem do Dia.  

• Fórum da Candidatura da Arrábida a Património Mundial – O Sr. vereador Adilo 

Costa apresenta cumprimentos. Refere que, no passado dia 17 deste mês, se realizou no 

Cine-Teatro São João, em Palmela, o Fórum da Candidatura da Arrábida a Património 

Mundial, na presença de um vasto conjunto de instituições. Estas entidades que compõem 

o Fórum, vão desde universidades, a associações de produtores de vinho e de queijo, 

agentes culturais, entidades oficiais e associações culturais, entre outras. Foram 

entregues os prémios e menções honrosas da iniciativa Concursos Arrábida Foto e 

Arrábida Curtas e documentos, no qual participaram 121 fotógrafos, que apresentaram 

cerca de 1600 fotografias e 11 curta metragens. No Fórum também se efectuou a 

apresentação do processo de candidatura e o balanço do trabalho desenvolvido até ao 

momento, bem como das próximas metas a alcançar. Contou com uma apresentação 

sobre a fauna e flora da Arrábida, pela professora Otília Correia do Centro de Biologia 

Ambiental e, no período de debate que se seguiu, foram colocadas diversas questões que 

são relevantes para a candidatura. Destacou-se a importância do pastoreio na Arrábida, as 

restrições impostas pelo POPNA (Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida) 

a este tipo de actividade, a relação entre o pastoreio e estas restrições e a importância da 

paisagem vitivinícola sobre o conjunto de temas abordados. Foram registados os 

contributos e informados os membros da comissão de acompanhamento e do Fórum 

sobre a forma como alguns dos problemas estão a ser tratados no plano da candidatura. 

Refere, como exemplo, a relação entre a fábrica do Outão e a própria candidatura. Cada 

vez que há um fórum ou que surge um elemento novo, a questão das pedreiras é 

recorrente. Foi apresentado um plano de trabalho, tendo sido dadas algumas explicações 
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sobre as competências de cada entidade e as medidas postas em prática, 

designadamente por parte dos municípios. 

Destaca que, no próximo dia 28 de Outubro, pelas 17 horas, a Igreja de Santiago, sita no 

Castelo de Palmela, vai ser palco da cerimónia de instalação da Comissão de Honra da 

Arrábida a Património Mundial. A Arrábida é um sítio de valor excepcional e único, sob o 

ponto de vista da própria Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura) possui uma beleza inconfundível, onde a natureza e a cultura se 

entrelaçam e onde, simultaneamente, há um lugar de contrastes entre o mar e a terra / o 

céu e a serra. As obras conjugadas do homem e da natureza são um aspecto muito 

importante, porque não se dissocia da candidatura a ligação que o homem tem à natureza, 

uma vez que o homem e a natureza convivem na Arrábida há milhares de anos. Este 

Fórum reuniu o consenso de personalidades das mais diversas áreas, que vão da política 

ao desporto, da música ao ambiente, da medicina ao teatro, da gastronomia e dos vinhos 

à literatura, do associativismo ao sector empresarial, das artes plásticas à religião. A 

cerimónia de instalação da comissão conta com um momento poético e musical, 

concebido pelo grupo de teatro o Bando propositadamente para este evento e vai aliar a 

música de Jorge Salgueiro aos textos de autores como Alexandre Herculano, Fialho de 

Almeida, José Saramago, Raúl Brandão e Sebastião da Gama. A interpretação cabe a 

Guilherme de Noronha, Paula Só, Raúl Atalaia e Sara Castro, a harpista Ana Isabel Dias, 

a percussão de Pedro Araújo e Marco Fernandes, as vozes do Coro Infantil de Setúbal 

dirigido pelo maestro Nuno Batalha.  

 

• Iluminação do Parque de Estacionamento da Estação de Palmela – O Sr. vereador 

José Carlos de Sousa saúda os presentes. Menciona, como nota de apreço, o facto de 

15 dias volvidos sobre a última reunião, a estação de Palmela estar há cerca de 4 dias 

com iluminação. Não sabe se fruto da apresentação desta situação em reunião de Câmara 

ou não, o facto é que a estação de Palmela possui, neste momento, um parque de 

estacionamento devidamente iluminado. Importa que a questão da segurança fique 

devidamente equacionada, pelo que se congratula com esse aspecto. 

 

• Passagem do domínio público para o domínio privado de um caminho em Olhos de 

Água para serventia – O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que este tema foi 

apresentado em reunião camarária. No seguimento de um ofício enviado pelos 

proprietários dos terrenos, o Sr. vereador Álvaro Amaro comunicou, em 08 de Junho 

último, que já tinha dado despacho há cerca de uma ou duas semanas e que a questão 
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não era muito simples de tratar:, tinha de estar cadastrado no IGP (Instituto Geográfico 

Português), mas dentro de duas semanas se veria uma resolução sobre este assunto. O 

facto é que já se passaram 4 meses e os munícipes voltaram a insistir num 

esclarecimento, pretendendo saber quais são as dificuldades e os entraves a este 

processo. 

 

• Inspecção ordinária realizada pelo IGAL (Inspecção Geral da Administração Local) 

– O Sr. vereador José Carlos de Sousa recorda que, na reunião de Câmara de 20 de 

Abril de do ano em curso, a propósito da Inspecção ordinária efectuada pelo IGAL, 

solicitou que fosse entregue aos vereadores do Partido Socialista o contraditório por parte 

da Câmara Municipal, referente ao relatório enviado por esta entidade e foi remetido ao 

IGAL em Outubro de 2010 ao IGAL. Uma vez que o documento em questão não foi 

entregue no Gabinete da Vereação P.S. vem reiterar o pedido. Perante aparente extinção 

do IGAL, apresenta o pedido com mais premência. A entidade em causa era responsável 

pelas inspecções às diferentes autarquias do país, tendo como missão alicerçar a sua 

acção naquilo que foi determinado pelo serviço de que depende. Foram feitas muitas 

criticas ao IGAL, embora lhe pareça que não terá sido a Câmara Municipal de Palmela ou 

outras da mesma cor partidária responsáveis por está rápida extinção, pois não 

apresentam condições para tal. Alude que outras câmaras municipais poderão tê-lo feito. 

De acordo com a carta que o Sr. ex inspector-geral, presidente do IGAL apresentou 

publicamente, parece ter havido uma série de pressões para a sua extinção. Questiona: 

. O que é que a Câmara Municipal sabe em relação ao processo corrente de que foi 

alvo o IGAL:  

. Foi o IGAL substituído por alguma outra entidade pública, ligada a outro ministério 

ou organismo; 

. Ao ser extinto o IGAL, será que o relatório que esta entidade proferiu (em Outubro 

de 2010) deixa de ser confidencial e passa a ser público, podendo, deste modo, os 

vereadores do P.S. falar publicamente deste relatório ou dos factos que são tratados 

neste. 

Conclui dizendo que estas são as dúvidas que o assolam e gostaria de perceber 

quais são os limites, o enquadramento e os procedimentos que pode ou não 

efectuar. Das sucessivas consultas que tem feito à página electrónica do IGAL à 

procura do relatório final, apercebeu-se que o organismo tinha sido extinto.  
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As questões apresentadas pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa obtiveram as 

seguintes respostas: 

— Inspecção ordinária da IGAL (Inspecção Geral da Administração Local) – A Sr.ª 

presidente expressa que o Sr. vereador José Carlos de Sousa se referiu à actuação 

inapropriada efectuada pela câmara (no entender da IGAL, havia alguns procedimentos 

que a Câmara Municipal desenvolvia e que não estariam de acordo com os princípios 

defendidos por este organismo). Em final de 2010, a IGAL adiantou a informação dando 

conhecimento dos mesmos. A Câmara Municipal de Palmela procedeu, naturalmente, nos 

termos em que estava legalmente obrigada, desde logo, dando conhecimento aos Srs. 

vereadores e ao Sr. presidente da Assembleia Municipal de Palmela. Foi pedida a reserva 

necessária, porque nesta altura o processo está sobre reserva, ou seja: não está 

concluído e não se deve especular publicamente sobre este. No seguimento deste, 

procedeu-se aos parâmetros legais, que é contraditar a IGAL. Alegou-se, porque é que se 

efectuava de determinada forma e porque é que assim se entendia que se assim se devia 

fazer e ainda se apresentava a justificação pela qual não se estava a incorrer em erro. 

Alguns aspectos pontuais foram aceites e, de imediato, houve comunicação e correcção 

dos mesmos. Ao aceitar os reparos efectuados pela IGAL, é suposto haver uma resposta 

ao contraditório e ser feito o encerramento do processo. A IGAL pode concordar com a 

Câmara Municipal e encerrar o processo, isto é: aceita as explicações apresentadas pela 

Câmara e encerra este, ou não aceita as explicações da Câmara e o processo tem 

prosseguimento. Perante este cenário, o processo deve dar seguimento nos Tribunais ou 

no Ministério Público, dependendo da natureza da discordância que vier a ser encontrada, 

o que não aconteceu. Concluiu-se que nunca houve um prazo formal para a efectivação 

do relatório final por parte da IGAL, podendo esta entidade terminar o mandato sem que 

estivesse obrigado a fechar o processo. Era uma manifestação de muitas câmaras 

municipais em relação às demoras que estes processos apresentavam, sem  saber por 

acção de quem eram essas delongas. A única observação que merece o Sr. inspector do 

IGAL é um reparo, por parte de todos os eleitos, sobre os modos menos adequados com 

que se dirigia à Câmara Municipal. Um dos últimos ofícios recebidos do Sr. inspector, este 

foi absolutamente desrespeitoso para não referir que ultrapassava os limites legais: são 

colocadas dúvidas sobre a terminologia utilizada ao dirigir-se a um titular de cargo público, 

nomeadamente quando o dito titular, não está condenado por nenhum delito. A ética e a 

educação, aconselha a não proceder desta forma. As inspecções eram muito insistentes, o 

que originava muito trabalho à Câmara Municipal, para resultados que não justificam nada, 

embora este organismo estivesse a cumprir as suas funções, mas era a maneira como o 

Sr. inspector se dirigia à Câmara Municipal, numa atitude claramente exorbitável, pelos 



Acta n.º 22/2011 
Reunião ordinária de 19 de Outubro de 2011 

 6 

menos nos modos e nos termos, exigindo que fosse colocada à disposição: instalações 

condignas e parque de estacionamento, chegando a ser profundamente incorrecto. 

Mais refere, quanto ao futuro da inspecção no imediato, um dos cenários possíveis é que 

as funções desta entidade podem ficar na Inspecção Geral de Finanças. Relembra que no 

Congresso da ANMP (Associação Nacional de Municípios Portugueses) houve propostas 

no sentido da transformação das inspecções existentes noutro tipo de modalidade 

integrada. Esta situação pode ter alguma influência, mas, em principio, este relatório não 

se irá tornar nulo, pois não pode ficar sem resposta, independentemente de quem vier a 

herdar as competências da IGAL. Tal como os arquivos de outras entidades extintas, estes 

irão ser sempre entregues a um organismo para os gerir. A Câmara Municipal de Palmela 

vai aguardar pela conclusão deste processo, até porque é a principal interessada, embora 

deva ficar claro que não fez nada de errado. Persistirão algumas diligências. Vai aguardar 

até à fase final do contraditório e logo que se saiba do desfecho das competências da 

IGAL, vão ser tomadas as diligências necessárias, junto dessa entidade, a solicitar que 

seja concluído o processo. Deve-se manter a reserva que tem sido efectuada até ao 

momento, uma vez que não se possui nenhuma informação de que o processo esteja 

concluído e encerrado. Por não haver confirmação formal deve-se, obrigatoriamente, 

manter a reserva.   

 

— Passagem do domínio público para o domínio privado de um caminho em Olhos 

de Água para serventia– O Sr. vereador Álvaro Amaro cumprimenta os presentes. 

Refere que presume que esta questão trata de um acesso junto à Rua da Padaria em 

Olhos de Água. O assunto ficou tratado por parte da Câmara Municipal na semana 

seguinte, no âmbito de uma reunião ocorrida com uma das partes em conflito e tentativa 

de reunião com outra das partes, de modo a solucionar os obstáculos criados ao acesso à 

propriedade de um dos donos. Com efeito, para a Câmara Municipal (desde o início) 

nunca foi possível confirmar aquele caminho como caminho público. Aliás, para o caminho 

ser público tinha de ter certas características e, quem conhece o local, percebe que nunca 

conseguiria responder a esses requisitos. Admite-se que possa haver uma passagem, 

uma serventia pública desde tempos imemoriais, como é possível atestar pela Junta de 

Freguesia. Da parte da Câmara Municipal regista que o processo ficou clarificado, mas 

este é um assunto que, em última instância, cabe aos Tribunais resolver. Foram facultados 

todos os elementos e foi fornecida ajuda de instrução processual para que se encontre 

entendimento entre os envolvidos. No âmbito da Administração Urbanística houve 

pronúncia sobre a eventual ilegalidade da vedação, dado que estava a ser fixada em 

terreno de REN (Reserva Ecológica Nacional). O processo foi remetido para a Divisão de 
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Fiscalização. Não se deve ficar com a percepção que o processo se encontra parado. 

Questiona se entretanto houve, de uma das partes em contenda, algum recurso 

relativamente ao parecer da Câmara Municipal, porque mesmo em terrenos de REN é 

possível vedar, desde que a forma de fixação das estacas não seja em alvenaria e não 

possua determinadas características. Desconhece se o acesso ao terreno permanece 

interdito ou não. Acredita que os munícipes terão procurado conhecer pormenores no 

Gabinete de Vereação do P.S., porque certamente estariam descontentes com a situação. 

De facto compete ao Tribunal decidir relativamente a esta matéria, e ao Departamento de 

Administração Urbanística cabe informar, de acordo com a legislação o que é possível 

fazer e o que não se pode fazer. 

Conclui dizendo que os Srs. vereadores podem sempre solicitar pormenores dos 

processos e ter acesso à informação e aos despachos que existem sobre os processos 

em tramitação na Câmara Municipal. 

 

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

Moção contra o aumento da taxa do IVA na electricidade: 

“A recente decisão, por parte do Governo, de aumentar a taxa de IVA de 6% para 23% na 

energia eléctrica (Lei 51-A/2011, de 30 de Setembro) constitui mais uma medida gravosa 

para os orçamentos e sobrevivência das famílias, das empresas e dos municípios. Das 

famílias, porque os rendimentos médios dos portugueses são insuficientes para fazer face 

a uma crescente escalada de preços dos bens e serviços essenciais; das empresas, 

porque a sua competitividade é gravemente afectada e dos municípios, porque prestam 

serviços públicos essenciais, como a iluminação pública e, na actual situação financeira, 

este aumento se revela insustentável. 

Assim, considerando que: 

- os municípios suportam as despesas com a energia eléctrica fornecida às 

instalações, infra-estruturas, equipamentos colectivos e espaços públicos, bem como à 

iluminação pública; 

- este aumento da taxa de IVA provocará um acréscimo insuportável de encargos para 

o Poder Local de 45 milhões de euros anuais, dos quais, o Município de Palmela 

suportará, no próximo ano, mais cerca de 330.000 euros; 

- a impossibilidade de os Municípios fazerem face a este aumento obrigá-los-á a tomar 

medidas de redução dos horários da iluminação pública, que poderão pôr em causa o 

conforto, a estabilidade e a segurança das populações; 
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- com este aumento do IVA o Governo está a financiar-se à custa das autarquias locais 

e sobrecarregar ainda mais de impostos os portugueses, o que é inadmissível, tendo 

em conta as já precárias condições financeiras da população em geral. 

A Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão pública no dia 19 de Outubro de 

2011, delibera: 

- Contestar o aumento anunciado da taxa de IVA sobre a electricidade; 

- Reivindicar ao Governo a manutenção da taxa de IVA de 6% nos consumos de 

electricidade dos municípios, enquanto prestadores de serviços públicos essenciais; 

- Responsabilizar o Governo por eventuais problemas de segurança que advenham da 

necessidade de redução dos horários de funcionamento da iluminação pública, face à 

incapacidade de fazer face à despesa com o aumento do IVA.” 

Sobre a Moção contra o aumento da taxa do IVA na electricidade interveio: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira apresenta cumprimentos. Menciona que os vereadores 

do P.S. vão votar favoravelmente, porque estão de acordo com a mesma. Observa que é 

preciso apresentar muitas mais moções para protestar contra aquilo que está anunciado, 

relativamente ao Orçamento do Estado. Sobre esta matéria, o P.S. apresentou em sede 

da Assembleia da República ao Primeiro Ministro uma proposta como alternativa a este 

aumento, havendo compensação, através de uma sobretaxa com as empresas que 

apresentem mais de 2 milhões de euros de lucro. A elevação do IVA de 6% para 23% vai 

pesar muito na factura da electricidade e, com todas as outras restrições que se vivem, é 

de facto muito penalizante. 

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

 

DESPACHOS EMITIDOS PELA SR.ª CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL, POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

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

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

elaborada pelos serviços respectivos e que fica anexa a esta acta como documento n.º 1, 

dos processos despachados pela Dr.ª Pilar Rodriguez, no período de 06.10.2011 a 

18.10.2011. 
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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 2, 

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

de 01.10.2011 a 14.10.2011. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

dias 06.10.2011 a 18.10.2011, foram autorizados pagamentos, no valor de 1.197.158,79 € 

(um milhão, cento e noventa e sete mil, cento e cinquenta e oito euros e setenta e nove 

cêntimos).  

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

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª presidente informa que o balancete do dia 18 de Outubro de 2011, apresenta um 

saldo de 4.616.074,38 € (quatro milhões, seiscentos e dezasseis mil, setenta e quatro 

euros e trinta e oito cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 3.890.175,83 € (três milhões, oitocentos e noventa mil, cento 

e setenta e cinco euros e oitenta e três cêntimos);  

• Dotações Não Orçamentais – 725.898,55 € (setecentos e vinte e cinco mil, oitocentos e 

noventa e oito euros e cinquenta e cinco 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-
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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 10/2011, reunião ordinária de 04 de Maio de 2011 – Aprovada, por maioria, 

com a abstenção do Sr. vereador José Carlos de Sousa, que justifica a sua 

abstenção por não ter estado presente na referida reunião; 

• ACTA n.º 14/2011, reunião ordinária de 22 de Junho de 2011 – Aprovada por 

unanimidade. 

 

 II  – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – 5.ª Alteração ao Orçamento 2011 e Grandes Opções do Plano 2011-2014. 

PROPOSTA N.º DAF 01_22-11: 

«A 5.ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano tem como objectivo, no 

essencial, repor o valor de 180.000 € na rubrica de “Comunicações” que na 1.ª revisão 

tinha sido diminuída em 283.000 €. 

Efectua-se igualmente o reforço de 6.800 € na rubrica de “Aquisição de Serviços” do 

Gabinete de Recuperação do Centro Histórico de Palmela destinado ao escoramento das 

paredes do “Espaço Cidadão” que terá que continuar a ser mantido até ao início da obra.  

Foram igualmente efectuados outros pequenos acertos em acções pontuais das GOP. 

O montante global desta alteração é de 207.282 € (duzentos e sete mil duzentos e oitenta 

e dois euros) e representa 0,36% do Orçamento em vigor. 

Assim, e nos termos do Decreto-Lei n.º 54–A/99, de 22 de Fevereiro, propõe-se a 

aprovação da 5.ª Alteração ao Orçamento de 2011 e Grandes Opções do Plano 

2011/2014.» 

Sobre a proposta de 5.ª Alteração ao Orçamento 2011 e Grandes Opções do Plano 

2011-2014 numerada DAF 01_22-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa menciona que esta alteração representa 0,36% do 

orçamento, sendo que destes 207.282 euros no conjunto global,, 96% se referem a um 
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acréscimo na rubrica de Comunicações. Na 1.ª revisão orçamental da Câmara Municipal 

de Palmela, ocorrida em Junho, reduziu-se o valor em Comunicações de forma 

significativa. Entretanto, a Câmara Municipal necessita transitar as verbas em 

Comunicações para rubricas mais prementes. A verdade é que não se consegue baixar o 

valor nesta rubrica, à qual vai acrescer 180 mil euros que vai servir, essencialmente, para 

pagar as comunicações dos últimos três meses deste ano. Esta é a sua leitura. 

Acrescenta que a forma da alteração orçamental é uma figura legal, ordinária e exequível. 

Durante este ano ocorreram 5 alterações ao orçamento,e 1 revisão. Entende que urge 

uma segunda revisão orçamental face aos números que neste momento são conhecidos 

da execução orçamental. Não deve ser em Dezembro que se devem ver confrontados com 

6,4 milhões de euros de deficit em relação ao ano anterior, como aconteceu no ano de 

2010. Devem-se colmatar as dívidas mais cedo, e que isto implica uma opção politica 

imediata. No seguimento da entrevista realizada ao Jornal do Pinhal Novo pela Sr.ª 

Presidente, considera que tudo o que foi dito corresponde à realidade,,à excepção de duas 

situações, sendo que opta por comentar, apenas uma delas: o IMI (Imposto Municipal 

sobre Imóveis). A tendência de quebra declarada ao jornal não é verdadeira. Afirma que o 

IMI tem crescido (meio milhão de euros, do ano passado para este ano, até 31 de Agosto). 

Opina que é necessário um orçamento rectificativo ou uma revisão orçamental para 

colocar o Orçamento mais próximo do que será a execução orçamental e nunca acima dos  

42 milhões de euros. Afirma que o executivo vai continuar adiar a resolução deste 

problema até ao dia em que for discutido e aprovado o Orçamento para 2012. 

A solicitação da Sr.ª presidente, intervém o director do Departamento de Administração e 

Finanças para adicionar os esclarecimentos necessários à melhor percepção da proposta. 

A Sr.ª presidente esclarece que têm vindo a ser feitos os ajustamentos necessários do 

ponto de vista da gestão quotidiana, tendo em conta a situação financeira. Confirma a 

observação do Sr. vereador José Carlos de Sousa, nomeadamente pela não concretização 

de uma parte substancial das receitas. Reconhece que o IMI é excepção, facto que pôde 

ser comprovado na 2.ª tranche. Sobre o Derrama há a comunicar que as boas 

expectativas existentes têm em conta os cenários positivos de empresas como a 

Autoeuropa. Realça a enorme importância desta, no volume da receita da Derrama. Tem a 

expectativa que o valor arrecadado com a Derrama possa aumentar significativamente. 

Relativamente aos restantes impostos directos, que vão desde das taxas de urbanismo ao 

IMT (Imposto Municipal sobre Transacções), estas apresentam quebras brutais. Toda esta 

actividade económica do Município de Palmela, que se reflectia na construção, 

licenciamento de obras e licenciamento de actividades várias sofreu uma enorme quebra.  
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Observa que vai ser um final de ano muito difícil, na medida em que não se obtiveram as 

receitas esperadas. Há a realçar a diminuição da despesa, que tem vindo a ser feita. A 

não obtenção dos valores esperados, põem em causa o funcionamento da Câmara 

Municipal, nomeadamente das actividades que são da responsabilidade municipal: é 

impossível fazer sem aumentar o custo e, consequentemente, sem deixar de concretizar 

despesa. 

Acrescenta que outra situação é o procedimento que tem sido adoptado em relação a 

algumas das obras fundamentais associados ao empréstimo que tinha sido aprovado, e 

que por força das circunstâncias já deviam estar mais desenvolvidas. Contudo, têm sido 

analisadas, através de uma orientação directa e permanente que é mantida com os 

serviços. Existem obras com as quais não se vai poder avançar e este assunto será 

debatido em reunião de Câmara. O comportamento das receitas só pode ser conhecido 

num quadro de rigor em Outubro – o IMI e a Derrama. 

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

contra dos Srs. vereadores Fonseca Ferreira e José Carlos de Sousa. Aprovado em 

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGÍSTICA E CONSERVAÇÃO 

 

DIVISÃO DE PROJECTOS E OBRAS PÚBLICAS: 

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

PONTO 2 – Empreitada de “Infra-estruturas em Poceirão – execução de rede de 

águas pluviais, domésticas e remodelação de rede de abastecimento de água”: 

adjudicação da empreitada. 

PROPOSTA N.º DOLC_DPOP 01_22-11: 

«Em reunião de Câmara realizada em 06.04.2011, foram aprovados o projecto de 

execução e a abertura do concurso público para a realização da empreitada de “Infra-

estruturas em Poceirão – execução de rede de águas pluviais, domésticas e remodelação 

de rede de abastecimento de água”. Trata-se de uma empreitada para requalificação de 

infra-estruturas, principalmente substituição de redes unitárias de drenagem por redes 

separativas, com vantagens ambientais, económicas e de gestão. 
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Concluída a análise das propostas, pelo júri do procedimento nomeado para o efeito, e no 

respeito pela alínea b) do n.º 1, do artigo 18.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 

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

Assim, para cumprimento do disposto no art.º 148.º do Código dos Contratos Públicos e 

tendo em consideração os fundamentos constantes no relatório preliminar e no relatório 

final de análise de propostas, documento este que se anexa e que se dá por integralmente 

reproduzido, propõe-se, nos termos da alínea q) do n.º 1, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, que a Câmara 

Municipal delibere: 

1. A exclusão dos concorrentes: 

− SOPCIL – Sociedade de Obras Públicas e Construção Civil Lda., por não ter 

apresentado o Plano de Segurança e Saúde exigido na alínea g) do n.º 10.1 

do Programa de Concurso; 

− Submerci, Lda., por não terem sido apresentados quaisquer documentos 

relativos à proposta; 

− Sanestradas, Empreitadas de Obras Públicas e Particulares, S.A., por o 

preço global apresentado ser superior ao preço base. 

2. Aprovação da admissão e respectiva ordenação das propostas identificadas no 

Quadro 1 do Relatório Final; 

3. A adjudicação da referida empreitada à firma Marpe – Construções e Instalações 

Técnicas, S.A., pelo valor da sua proposta de 130.238,04 € (cento e trinta mil, 

duzentos e trinta e oito euros e quatro cêntimos) ao qual acresce o IVA à taxa legal 

em vigor no valor de 7.814,28 €, perfazendo o valor total de 138.052,32 € (cento e 

trinta e oito mil, cinquenta e dois euros e trinta e dois cêntimos).» 

Sobre a proposta de Empreitada de “Infra-estruturas em Poceirão – execução de 

rede de águas pluviais, domésticas e remodelação de rede de abastecimento de 

água” numerada DOLC_DPOP 01_22-11 intervieram: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira menciona que esta proposta será aprovada porque as 

obras são necessárias e a proposta escolhida para a realização da obra apresenta um 

valor inferior à base do concurso, o que é bom em termos económicos. Aproveita para 

solicitar um esclarecimento: é excluído um dos concorrentes, a SOPCIL, por não ter 

apresentado o plano de segurança e saúde exigido na alínea g). Questiona este facto, 

uma vez que a empresa apresentou o plano e reclamou, e o júri manteve o seu parecer. A 

Sr.ª vereadora Adília Candeias esclarece que o que é reclamado pela empresa é dito 
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como plano de segurança é um relato do que se propõe fazer. Esta não apresentou os 

elementos habituais num concurso público, nomeadamente: um plano de segurança com 

mapa exigido, de acordo com a legislação. Inclusive surgiram empresas com valores mais 

baixos e que não foram classificadas e tinham planos mais elaborados.  

A Sr.ª vereadora Adília Candeias dá a palavra à directora do Departamento de Obras, 

Logística e Conservação para prestar as necessárias explicações. 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

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

PONTO 3 – Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais. 

PROPOSTA N.º DAU 01_22-11: 

«Na reunião de Câmara de 6 de Julho de 2011, ao abrigo das disposições conjugadas dos 

artigos 112.º, n.º 8, e 241.º da Constituição da República Portuguesa, no preceituado nas 

alíneas a) 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, dos artigos 10.º e 15.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro e da Lei n.º 57-

E/2006, de 29 de Dezembro, e do artigo 3.º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, 

deliberou-se: 

− A aprovação pela Câmara Municipal de Palmela do projecto de alteração do 

regulamento e tabela de taxas municipais, correspondendo à alteração dos artigos 

nºs. 1.º, 2.º, 6.º, 9.º e 22.º do regulamento e dos números 2.º, 3.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 

10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 27.º, 28.º, 29.º, 

30.º, e 34.º da tabela de taxas, que se junta em anexo fazendo parte integrante da 

presente Proposta; 

− A sua sujeição a discussão pública, por decisão da Câmara e nos termos do 

disposto no artigo 118.º do Código de Procedimento Administrativo e do n.º 3 do 

artigo 3.º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção em vigor; 

− Que, caso não ocorressem alterações ao texto final regulamentar, em resultado da 

apreciação pública e audição de interessados desenvolvidas, considerasse a 

Câmara Municipal desde logo aprovadas as alterações ao Regulamento e Tabela 

de Taxas Municipais. 
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Findo o período de discussão pública verificou-se que nenhum contributo externo nos foi 

endereçado. Não obstante, internamente, foram apontadas algumas alterações de 

pormenor, que não bulem com o conteúdo do projecto de regulamento aprovado em 6 de 

Julho e que são, em regra, ditadas pelo aperfeiçoamento da redacção e melhor 

explicitação do documento, sendo num único caso, nas disposições transitórias (artigo 

39.º), introduzida uma inovação favorável ao conjunto dos interessados, com a 

possibilidade que lhes passa a ser conferida de opção pela aplicação do actual 

regulamento. Assim, propõe-se, ao abrigo das disposições legais antes referidas, a 

aprovação dos termos finais do projecto de alteração do regulamento e tabela de taxas 

Municipais, que se junta em anexo, para efeitos da posterior aprovação pela Assembleia 

Municipal de Palmela.» 

Sobre a proposta de Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais 

numerada DAU 01_22-11 intervieram: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira menciona que os vereadores do P.S. aprovaram esta 

proposta em Julho, quando foi decido o inquérito público. Reconhecendo que a actual 

proposta está em conformidade com aquilo que eram os objectivos. Realça que tem 

presente o extracto da acta, da sua intervenção. E sublinha que só há que reforçar a 

importância que é preciso dar às ciências da matemática para lidar com esta matéria. 

Existindo uma questão: que os munícipes percebam o que está implícito nestas fórmulas.  

O Sr. vereador Álvaro Amaro responde que para o Excel e a matemática funcionarem é 

preciso que o homem prevaleça antes da ciência, para conceber a fórmula e programá-la. 

Refere que os munícipes podem solicitar a simulação das taxas e que de facto este 

procedimento é efectuado muitas vezes, mas só através da aplicação e experimentação 

será possível originar melhorias no capítulo das fórmulas matemáticas e o consequente 

aperfeiçoamento destas questões. Considera que o saldo é positivo e todos os munícipes 

conseguem manejar as fórmulas e a aplicação, através dos programas e simuladores 

existentes. Crê que o documento irá sair valorizado com todos estes contributos. 

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE LOTEAMENTOS E AUGI: 

Pelo Sr. vereador Álvaro Amaro foi apresentada a seguinte proposta: 
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PONTO 4 – Atribuição de Topónimo na Freguesia de Quinta do Anjo. Requerente: 

Junta de Freguesia de Quinta do Anjo. Proc.º Top-967/11. Requerimento n.º 5050/11, 

de 26.09.2011. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 01_22-11: 

«Conforme proposta de 19/09/2011 e respectiva fundamentação, apresentada pela Junta 

de Freguesia de Quinta do Anjo, e ainda de acordo com o disposto no Regulamento de 

Toponímia do Concelho de Palmela, foi submetida a apreciação, em reunião da Comissão 

de Toponímia de 06/10/2011, a seguinte proposta de atribuição de topónimo: 

- Rua Luiz Pacheco (Escritor) 

Tendo a mesma merecido aprovação em Comissão de Toponímia, propõe-se assim a 

atribuição do referido topónimo ao arruamento público assinalado na planta de localização 

anexa, nos termos da alínea v) do n.º 1, do artigo 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro.» 

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

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

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

PONTO 5 – Projecto de Alteração ao Regulamento Acção Social Escolar. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 01_22-11: 

«No âmbito das competências das autarquias em matéria de acção social escolar, o 

Município de Palmela aprovou as condições de acesso aos apoios da Acção Social 

Escolar, dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico e crianças da educação pré-escolar, da 

rede pública, residentes no concelho, com a publicação do Regulamento de Acção Social 

Escolar no Boletim Municipal de Abril de 2009. 

O regulamento tem como leis habilitantes, as alíneas b) e d), do n.º 3, do artigo 19.º, da 

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, a alínea a), do n.º 2, do artigo 53.º, e a alínea d), do n.º 

4, do artigo 64.º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 5–A/2002, de 11 de Janeiro, o Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro, o 

Decreto-Lei n.º 35/90, de 25 de Janeiro e o Despacho n.º 20956/2008, de 11 de Agosto. 



Acta n.º 22/2011 
Reunião ordinária de 19 de Outubro de 2011 

 17 

Contudo, quer durante o processo de aprovação, quer após a sua entrada em vigor, foram 

publicados outros normativos legais, designadamente, o Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de 

Março, que apesar de não introduzir alterações no seu conteúdo, vem clarificar 

procedimentos e congregar informação, antes dispersa, através da revogação de alguns 

artigos do Decreto-Lei n.º 35/90, de 25 de Janeiro. 

Foram também publicados o Despacho n.º 18987/2009 de 17 de Agosto, o Despacho n.º 

14368-A/2010, de 14 de Setembro e o Despacho n.º 12284/2011, de 19 de Setembro, que 

regulam as condições de aplicação das medidas de acção social escolar, da 

responsabilidade do Ministério da Educação e Ciência e dos municípios, designadamente, 

os montantes dos apoios. 

As alterações ao Regulamento de Acção Social Escolar introduzidas, consideram também 

como lei habilitante o Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de Março e a abertura para contemplar 

os despachos a publicar posteriormente sobre esta matéria, designadamente, os de 

actualização anual de montantes dos apoios, conforme documento em anexo que faz 

parte integrante desta proposta, o qual obteve parecer favorável do Conselho Municipal de 

Educação, em 26 de Setembro. 

Face ao exposto, e de acordo com as disposições conjugadas dos artigos 112º, n.º 7, e 

241º da Constituição da República Portuguesa, do artigo 118º, do Código de Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, dos artigos 

13.º, n.º 1, alínea d), e 19º, nº 3, da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, do artigo 53º, nº 2, 

alínea a), e do artigo 64º, nº 6, alínea a), da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, bem como 

as demais normas habilitantes que se fizeram constar do presente projecto de alteração 

ao regulamento, propõe-se: 

- A aprovação pela Câmara Municipal de Palmela do presente projecto de alteração 

ao regulamento; 

- Submeter o mesmo a aprovação final por deliberação da Assembleia Municipal de 

Palmela.» 

Sobre a proposta de Projecto de Alteração ao Regulamento Acção Social Escolar 

numerada DEIS_DE 01_22-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa observa que no Regulamento de Acção Social 

Escolar foram efectuadas alterações face à legislação recente - Despacho n.º 12224/2011, 

que não apresenta diferenças significativas em comparação com os transactos. Contudo 

considera que este mostra ser apto para as necessidades presentes. Considera que devia 

ser tratada uma situação, independentemente do Conselho Municipal de Educação já se 

ter pronunciado favoravelmente. Refere-se às situações excepcionais (resentes no art.º 8º, 
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n.º 1): “os alunos oriundos de agregados familiares que se encontram em Portugal em 

situação de ilegalidade, têm direito a beneficiar dos apoios previstos no presente 

regulamento, desde que, através dos recibos de vencimentos, a família comprove que se 

encontra em condições de se integrar nos escalões 1 ou 2 do abono de família”. Sublinha 

a necessidade de incluir a atribuição de um prazo de 60 ou 90 dias, destinado à 

regularização da situação dos pais que se encontrem em situação ilegal no país e que, por 

isso, não podem apresentar recibo de vencimento para cálculo do escalão de abono de 

família, sob pena de a Câmara se encontrar a pactuar com a ilegalidade. Opina que, daqui 

a um ano, quando se tiver que alterar o Regulamento de Acção Social Escolar se devia 

equacionar esta questão. 

O Sr. vereador Adilo Costa expressa a pertinência do tema levantado pelo Sr. vereador 

João Carlos de Sousa. Considera que na análise existem outros meios de comprovar se o 

sujeito está a aferir um determinado vencimento, independentemente de ter ou não ter 

formalmente o recibo de vencimento. Alude que se deve ter em conta, os procedimentos 

que a família ilegal está a efectuar no processo de legalização. Outro aspecto importante é 

acção dos serviços, em relação à situação da criança, pois esta merece um apoio 

imediato. 

Considera que se pode aprovar algumas alterações de modo a resolver em parte, aquilo 

que foi referido pelo Sr. vereador João Carlos de Sousa. Alude que tal, não desrespeita o 

papel desempenhado pelo Concelho Municipal de Educação, pois em bom rigor a função 

deste é dar pareceres. Estas alterações vão depois para a Assembleia Municipal e, 

posteriormente são informados os demais membros do Conselho Municipal de Educação. 

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

minuta. 

 

PONTO 6 – Projecto de alteração ao Regulamento de Actividades de Animação 

Socioeducativa da Educação Pré-Escolar. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 02_22-11: 

«A componente de apoio à família da educação pré-escolar, de responsabilidade 

municipal, contempla, numa das suas vertentes, as actividades socioeducativas cujo 

principal objectivo é garantir a concretização da escola a tempo inteiro, assegurando que 

esses tempos se traduzam em ofertas diversificadas e pedagogicamente ricas e 

complementares das aprendizagens associadas à aquisição das competências básicas. 

As actividades têm um carácter universal, destinando-se a todas as crianças que 

frequentam a educação pré-escolar pública do concelho. 
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Neste contexto, o Município de Palmela aprovou, em 2008, em Assembleia Municipal, o 

regulamento que sustenta as condições de acesso, organização e funcionamento destas 

actividades, assim como a sua revisão em 2010, uniformizando e sincronizando os 

procedimentos com a acção social escolar, simplificando o processo ao nível da sua 

análise. 

Considerando a necessária actualização das leis habilitantes do regulamento e abertura 

para contemplar os normativos legais a publicar posteriormente sobre esta matéria, bem 

como clarificar alguns procedimentos relacionados com o funcionamento das actividades e 

respectiva comparticipação familiar, julga-se pertinente proceder à sua alteração, de forma 

a agilizar o processo, tornando-o mais eficaz, conforme documento em anexo que faz 

parte integrante desta proposta. 

O presente projecto de alteração ao Regulamento Municipal das Actividades de Animação 

Socioeducativa foi discutido e apreciado pelo Conselho Municipal de Educação, em 

reunião ordinária realizada a 26 de Setembro, tendo obtido parecer favorável. 

Face ao exposto, e de acordo com as disposições conjugadas dos artigos 112º, nº 7 e 

241º, da Constituição da República Portuguesa; dos artigos 13º, nº 1, alínea d), e 19º, nº 

3, da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro; do artigo 53º, nº 2, alínea a), e do artigo 64º, nº 6, 

alínea a), da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, e de acordo com as demais habilitantes 

que se fizeram constar do presente regulamento, propõe-se: 

- A aprovação pela Câmara Municipal de Palmela do presente projecto de alteração 

ao regulamento municipal; 

- Submeter o mesmo a aprovação final por deliberação da Assembleia Municipal de 

Palmela.» 

Sobre a proposta de Projecto de alteração ao Regulamento de Actividades de 

Animação Socioeducativa da Educação Pré-Escolar numerada DEIS_DE 02_22-11 

intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa regista que não há alterações significativas, 

tirando a questão da passagem dos 10 para 12. Segundo tem conhecimento, ficou o 

compromisso com o Conselho Municipal de Educação que até ao final do ano civil se 

efectue uma monitorização para avaliar os reais resultados. Gostava de ter esse feedback. 

Este cenário tem muito a ver com os grupos, mas também com a desistência que existe 

de jovens que frequentam e que não completam o ano. O facto dos grupos passarem de 

10 para 12 pode diminuir a qualidade. Afirma que a monitorização pode vir a confirmar que 

o n.º 12 nunca é atingido, face às desistências pontuais que existiam antes. Daí a 

importância da monitorização efectuada pelos serviços. Deve-se ter toda a confiança para 
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perceber exactamente o que se passou durante estes 2 ou 3 meses para ser possível 

chegar a Dezembro a essa identificação. 

O Sr. vereador Adilo Costa responde que nos casos excepcionais é importante ter em 

conta a situação do requerente: o que pode mudar no agregado familiar e na sua situação 

sócio económica. Deste modo, este irá ter conhecimento de forma clara e terá de se 

deslocar à Câmara Municipal, em tempo útil nos 15 dias imediatos. Por regra geral é 

sempre uma mudança para uma situação deficitária e não o oposto. Quando num casal 

alguém fica desempregado, altera-se radicalmente a sua situação sócio económica. 

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

minuta. 

 

PONTO 7 – Celebração de Protocolo de Colaboração com a Associação de Pais / 

Encarregados de Educação e Amigos da Escola Básica 1 n.º 1 de Aires e 

Agrupamento de Escolas de Palmela. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 03_22-11: 

«A educação pré-escolar, da rede pública, integra a componente educativa, que é gratuita 

e da responsabilidade do Ministério da Educação, e a componente de apoio à família da 

responsabilidade do Município, a qual compreende os serviços de alimentação e as 

actividades de animação socioeducativas. O Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho, 

determinou que esta última fosse comparticipada pelas famílias, de acordo com as 

respectivas condições socioeconómicas, assegurando a necessária solidariedade entre os 

agregados familiares economicamente mais desfavorecidos e aqueles que dispõem de 

maiores recursos, tendo por base o custo da prestação do serviço, cumprindo-se, assim, o 

princípio de garantir o direito e a igualdade de oportunidades no acesso à educação pré-

escolar. 

O Acordo de Cooperação, tripartido, firmado entre a Câmara Municipal de Palmela, a 

Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo e o Centro Regional de 

Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, estabelece as condições relativas à 

participação do Município no Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação 

Pré-Escolar, de acordo com os princípios consagrados na legislação anteriormente 

referida, e no Protocolo de Cooperação celebrado entre os, à data, Ministérios da 

Educação e do Trabalho e da Solidariedade e a Associação Nacional dos Municípios 

Portugueses. 



Acta n.º 22/2011 
Reunião ordinária de 19 de Outubro de 2011 

 21 

Neste contexto, o Município de Palmela promove e desenvolve a componente de apoio à 

família da educação pré-escolar, nomeadamente, as actividades de animação 

socioeducativa nos jardins-de-infância, da rede pública, organizando ofertas diversificadas 

e garantindo que estas sejam pedagogicamente ricas e complementares das 

aprendizagens associadas à aquisição de competências básicas. 

Neste sentido, e considerando o trabalho meritório e de proximidade que tem sido 

desenvolvido pela Associação de Pais/ Encarregados de Educação e Amigos da Escola 

Básica 1 n.º 1 de Aires, ao nível da organização e realização de actividades de 

enriquecimento curricular e actividades de tempos livres, o Município de Palmela pretende 

reforçar a estratégia de parceria, com o movimento social de pais e Agrupamento de 

Escolas de Palmela, através da formalização de um Protocolo de Colaboração. 

O Protocolo a celebrar entre as partes estabelece as condições relativas à participação da 

Associação de Pais/Encarregados de Educação e Amigos da Escola Básica 1 n.º 1 de 

Aires e do Agrupamento de Escolas de Palmela, no âmbito do desenvolvimento das 

actividades de animação socioeducativas, da educação pré-escolar, de acordo com os 

princípios consagrados na Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 

de Junho, bem como o estabelecido no Despacho nº 14460/2008, de 26 Maio, Acordo de 

Cooperação e Regulamento Municipal específico. 

Face ao exposto, e de acordo com a alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, e do artigo 67.º, 

ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se a aprovação da minuta de Protocolo, em anexo, que 

faz parte integrante desta proposta.» 

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

minuta. 

 

VII – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

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

PONTO 8 – Atribuição de apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 

de Santa Maria e S. Pedro de Palmela. 

PROPOSTA N.º DCD 01_22-11: 

«A Comissão Fabriqueira da Igreja de São Pedro e Santa Maria de Palmela 

conjuntamente com o Grupo dos Amigos do Concelho de Palmela dinamizaram uma 



Acta n.º 22/2011 
Reunião ordinária de 19 de Outubro de 2011 

 22 

recolha de donativos para a instalação de um sistema de iluminação da fachada principal 

da Igreja Matriz de Palmela. 

A iluminação da fachada principal da Igreja de S. Pedro é uma valorização importante do 

património edificado do concelho e em particular da Vila de Palmela. 

A Comissão Fabriqueira da Igreja de São Pedro e Santa Maria de Palmela desenvolveu 

contactos com a Câmara Municipal, no sentido desta ser um dos parceiros na obra de 

beneficiação e valorização que pretendiam levar a efeito e, no seguimento de reuniões 

realizadas para análise das possibilidades e condições de envolvimento do Município, 

apresentaram um pedido de apoio financeiro. 

A obra, orçada em 5.000,00 €, foi inaugurada no passado dia 21 de Julho. 

Considerando o interesse para a valorização do património local, e de acordo com a alínea 

b), do nº 4, do art.º 64, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/02, 

de 11 de Janeiro, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro à Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de Santa Maria e S. Pedro de Palmela, no valor de 2.500,00 € 

(dois mil e quinhentos euros), como comparticipação municipal para a iluminação artística 

da fachada principal da Igreja Matriz de Palmela.» 

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

minuta. 

 

DIVISÃO DE DESPORTO: 

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

PONTO 9 – Protocolo de Cooperação com a Associação de Ginástica do Distrito de 

Setúbal. 

PROPOSTA N.º DCD_DD 01_22-11: 

«Desde 2008 que a Câmara Municipal de Palmela celebra protocolos de colaboração com 

a Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal, o último dos quais foi aprovado na 

reunião de Câmara de 9 de Setembro de 2009, vigorando até 31 de Julho de 2011. 

A manutenção dos pressupostos que levaram à celebração dos protocolos e a relevância 

do trabalho realizado pelo Programa de Desenvolvimento da Ginástica no desenvolvimento 

desportivo no concelho, justificam a continuidade desta parceria apesar das dificuldades 

económicas e financeiras actuais. 

Neste sentido, e 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 
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de Janeiro, propõe-se a aprovação do Protocolo de Cooperação a estabelecer entre a 

Câmara Municipal de Palmela e a Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal (em 

anexo).» 

Sobre a proposta de Protocolo de Cooperação com a Associação de Ginástica do 

Distrito de Setúbal numerada DCD_DD 01_22-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que tem muitas reservas em relação a esta 

proposta, que não são motivadas pela assinatura do 1.º protocolo, porque, em 2009, os 

vereadores do P.S. votaram favoravelmente sem nenhum comentário. Depois disso, já 

houve em reunião de Câmara de Julho de 2010 uma discussão sobre um apoio financeiro 

pontual para a ginástica. Questiona o facto de se renovar o Protocolo de Cooperação com 

a Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal sem que se tenha a noção exacta do 

trabalho desenvolvido por esta Associação em conjunto com as colectividades locais no 

âmbito do desenvolvimento da ginástica. Admite que este desconhecimento pode ser 

eventualmente falha dos vereadores. Parece-lhe que, face à contenção que se vive e às 

dificuldades que são impostas, existem algumas questões que também acompanham a 

diminuição da actividade do próprio Município e dos seus técnicos, e que podiam ser 

asseguradas por estes. Questiona o facto de se pagar 3.000 euros à Associação de 

Ginástica do Distrito de Setúbal e depois se pagar um montante não definido à Palmela 

Desporto, EEM, pela utilização do pavilhão desportivo municipal (art.º 2º, n.º 5), no âmbito 

de iniciativas que julga ocorreram uma ou duas vezes por ano. Não lhe parece 

consentâneo com aquilo que é a realidade desportiva, nomeadamente em termos da 

ginástica do concelho. Reconhece que não possui mais nenhuma informação referente às 

actividades, ao número de participantes, ao facto dos jovens que participam na ginástica 

nas diferentes colectividades pagarem ou não, e qual o papel desenvolvido pela 

Associação nesta actividade. 

Conclui dizendo que os vereadores do P.S. desconhecem muitos dados, e derivado a isto, 

optam por se abster e não votar contra. 

O Sr. vereador Adilo Costa esclarece que o que está subjacente a este protocolo e a 

outros é que, por constrangimentos financeiros, houve necessidade de o renegociar. Alude 

que este teve uma quebra de cerca de 65% (não se recorda do valor anterior exacto mas 

julga ter sido superior a 4.500 euros), tendo passado para 3.150 euros. Informa que, em 

relação à equipa da Divisão de Desporto, esta é diminuta. Pois, para além de ter perdido 

um técnico responsável (que foi para a Palmela Desporto, EEM), esta Divisão está com 

outras actividades, nomeadamente na área dos programas “Mexa-se” e “+60”. Deste 

modo, houve a recolocação de alguns técnicos da Divisão de Desporto. Sublinha que a 

maior parte das actividades se realiza ao fim de semana. Vai entregar ao Sr. vereador 
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José Carlos de Sousa um relatório da actividade de ginástica ocorrida no concelho de 

Palmela. Neste apresenta a informação da existência de 365 jovens a praticar ginástica 

nas colectividades. Realça o papel da Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal e do 

técnico mencionado e da importância que este desempenha nas colectividades O trabalho 

desenvolvido na ginástica, ao longo dos anos, tem sido bastante importante, não só pelos 

prémios que tem alcançado, mas, também, pelas características de saúde e bem-estar 

que se reflectem pela prática desta actividade desportiva. Apesar dos constrangimentos 

financeiros é de manter este Protocolo..   

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

intervir no âmbito da proposta em apreciação. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa opina que o Protocolo apresenta anomalias. 

Observa que se atribui à Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal, uma 

comparticipação financeira semestral no valor de 4.500 euros, que se destina a custear o 

enquadramento técnico. Este entrou em vigor a 1 de Agosto de 2009 e terminou a 31 de 

Julho de 2011. O actual Protocolo entrou em vigor a 1 de Agosto de 2011 e termina a 31 

de Julho de 2012. Para este ano terá de ser pago o valor de 3.150 euros e para o anterior 

pagaram-se 9.000 euros, correspondente a duas tranches semestrais de igual valor.  

Menciona que está esclarecida e no geral não vai contra aquilo que afirmou. Considera 

que se deve enaltecer o trabalho desenvolvido pelos 365 jovens nas colectividades, onde 

pagam uma mensalidade para frequentá-las. Todas as outras questões que suscitou, julga 

estarem no relatório que o Sr. vereador Adilo Costa lhe vai entregar. Considera que a 

Divisão de Desporto pode fazer um enquadramento técnico desta área.  

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, dado que esta 

proposta carece de fundamento, numa altura em que o regulamento de apoio ao 

associativismo não está em vigor. 

Estamos a falar de quantas iniciativas? A ginástica é paga nas diferentes colectividades. 

Qual é o enquadramento das associações? Quem serve a associação? Qual a avaliação 

efectuada sobre a importância desta cooperação nos últimos anos? 

Tudo, perguntas às quais não temos qualquer resposta e acesso a documentos onde as 

mesmas possam ser inferidas.” 
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INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

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

Não há intervenções. 

 

VIII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezasseis horas e cinquenta 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 

 

 


