
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

ACTA N.º 17/2011: 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2011: 

No dia vinte e quatro de Agosto de dois mil e onze, pelas quinze horas e vinte 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, Maria da 

Natividade Charneca Coelho e Luís Miguel Reisinho de Oliveira Calha. 

 

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

PONTO 1 – Redução da Taxa de IMI a aplicar na Área de Intervenção do Gabinete de 

Recuperação do Centro da Vila de Palmela 

PONTO 2 – Adjudicação do Concurso Público para “Fornecimento de refeições escolares 

nos estabelecimentos de educação e ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico e Educação 

Pré-Escolar da rede pública do concelho de Palmela – ano lectivo 2011/2012” - Ratificação 

PONTO 3 – Proposta de autorização de abertura de procedimentos concursais comuns 

para constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado 

(Recrutamento Excepcional) 

PONTO 4 – Aditamento ao Acordo de Cooperação celebrado entre a DRELVT, o ISS-

Centro Distrital de Setúbal e a CMP – Programa de Expansão e Desenvolvimento da 

Educação Pré-Escolar – ano lectivo 2010/2011 

PONTO 5 – Programa de Alimentação Escolar – Alteração ao Protocolo de Colaboração 

celebrado entre o Município de Palmela e Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos 
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PONTO 6 – Programa de Alimentação Escolar – Atribuição de apoio financeiro ao 

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos e Agrupamento de Escolas 

Marateca/Poceirão – Acertos do ano lectivo 2010/2011 e 1.º período do ano lectivo 

2011/2012 

PONTO 7 – Actividades de animação socioeducativa (educação pré-escolar) promovidas 

por Associações de Pais e Encarregados de Educação – 3.º período do ano lectivo 

2010/2011 – atribuição de apoio financeiro 

PONTO 8 – Actividades Socioeducativas da Educação Pré-Escolar – Custo do serviço e 

Tarifas Municipais – ano lectivo 2011/2012 

PONTO 9 – Atribuição de apoio financeiro à Associação de Convívio para Idosos de 

Cabanas 

PONTO 10 – Atribuição de apoio financeiro à Associação de Dadores Benévolos de 

Sangue de Pinhal Novo 

PONTO 11 – Atribuição de apoio financeiro à Associação de Dadores de Sangue na 

Freguesia de Poceirão 

PONTO 12 – Associação de Idosos e Reformados da Freguesia de Poceirão – doação de 

mobiliário e equipamento 

PONTO 13 – Atribuição de apoio financeiro à Sociedade Filarmónica Humnaitária – 

Projecto de Requalificação da Sede, no âmbito da Candidatura QREN / Recuperação e 

Dinamização do Centro Histórico de Palmela 

PONTO 14 – Atribuição de apoio financeiro à Sociedade Filarmónica Palmelense 

“Loureiros” 

PONTO 15 – Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Palmela e CENFIC – 

Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Sul 

PONTO 16 – Aceitação de doação do Espólio da Casa Quaresma 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

• Assinatura do Protocolo com a Comissão da AUGI da Quinta 9 do Pinhal das 

Formas – A Sr.ª presidente cumprimenta os presentes. Menciona que no período que 

antecedeu esta reunião de Câmara foi celebrada a assinatura do Protocolo com a 

Comissão da AUGI da Quinta 9 do Pinhal das Formas. Este Protocolo tem em vista a 



Acta n.º 17/2011 
Reunião ordinária de 24 de Agosto de 2011 

 3 

regularização da AUGI (Área Urbana de Génese Ilegal) e a fase posterior será a emissão 

do alvará de loteamento.  

 

• Privatização dos Notários – A Sr.ª presidente refere que o executivo municipal tomou, 

numa anterior reunião de Câmara, uma posição relativamente ao facto de considerar 

negativa a privatização dos Notários e, devido a isto, passou a ser possível a sua 

deslocalização no concelho. Assim, sucede que a sede do concelho fica sem Cartório 

Notarial. A respectiva notária (dentro da legitimidade que lhe assiste) concorreu a outros 

locais. A Câmara Municipal reagiu de imediato, quando tomou conhecimento que o 

Cartório Notarial de Palmela seria encerrado por falta de rentabilidade (este foi o 

argumento invocado) sem, naturalmente, criticar a importância e a medida positiva de 

passar a haver um Cartório Notarial em Pinhal Novo, o que a Autarquia sempre reclamou 

e reivindicou. É a lógica concorrencial que faz com que seja aberto um Cartório para se 

fechar outro (na sede do concelho). Assim, a Câmara Municipal de Palmela deu 

conhecimento deste facto a várias entidades, nomeadamente, ao Instituto dos Registos e 

do Notariado. 

Informa que o Instituto dos Registos e do Notariado a par com a Direcção da Ordem dos 

Notários adoptou medidas no sentido de fazer cumprir a legislação (ou seja, é possível 

concorrer a várias localidades desde que a sede do concelho não fique desprovida de 

Cartório Notarial), pelo que o Instituto em causa vai providenciar para a nomeação de um 

Notário para a sede do concelho – Palmela -, ficando-se a aguardar por esta 

concretização. A Câmara Municipal regozija-se com esta decisão, por considerar justa e 

correcta a sua posição quando se insurgiu contra o encerramento do Cartório Notarial de 

Palmela.  

 

• Fins-de-Semana Gastronómicos da Fruta de Palmela / “Palmela – Experiências 

com Sabor” e Cruzeiros Enoturísticos no Sado – O Sr. vereador Luís Miguel Calha 

apresenta cumprimentos. Menciona que a Câmara Municipal vai dar continuidade, no 

próximo mês de Setembro, ao ciclo de Fins-de-Semana Gastronómicos da Fruta de 

Palmela. Esta é uma iniciativa que decorre em parceria com os restaurantes do concelho e 

a Associação da Rota de Vinhos da Península de Setúbal. Nos dias 02, 03, 04, 09, 10 e 11 

de Setembro, a fruta de Palmela é o mote para a confecção de receitas tradicionais e 

pratos inovadores propostos pelos dezanove estabelecimentos de restauração que 

aderiram à iniciativa. Esta forma diferente de dar a conhecer os produtos locais de 

qualidade e promover a restauração é parte integrante do programa “Palmela - 

Experiências com Sabor” que prevê a realização até final do ano de oito Fins-de-Semana 
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Gastronómicos temáticos, cujo calendário coincide com alguns dos principais eventos 

culturais e turísticos do concelho. Pretende-se consolidar a notoriedade da marca turística 

Palmela como território associado à gastronomia e aos produtos locais de qualidade. Este 

é o principal objectivo deste programa que prevê um conjunto diverso de iniciativas, entre 

as quais: acções de formação profissional dirigidas aos profissionais do sector e um 

concurso de gastronomia no concelho de Palmela.  

O Sr. vereador Luís Miguel Calha destaca que a primeira edição dos Fins-de-Semana 

Gastronómicos, dedicada ao queijo de ovelha, contou com a participação de nove 

restaurantes e para os Fins-de-Semana Gastronómicos da Fruta de Palmela são 

dezanove os restaurantes aderentes. Regista-se uma crescente adesão da restauração do 

concelho a estas iniciativas. O balanço das acções realizadas é francamente positivo, quer 

no aumento do número de refeições servidas, quer na satisfação dos próprios clientes e 

visitantes. Os Fins-de-Semana Gastronómicos da Fruta de Palmela são um bom 

complemento à Festa das Vindimas e um bom motivo para que os visitantes queiram 

voltar a Palmela. A iniciativa em questão é uma aposta na dinamização do turismo neste 

concelho.  

Informa ainda que a Associação da Rota de Vinhos da Península de Setúbal tem vindo a 

promover, de 01 de Julho último até ao próximo dia 02 de Setembro, um conjunto de 

Cruzeiros Enoturísticos no Sado e que englobam provas de vinho a bordo comentadas por 

enólogos das adegas associadas e degustação de produtos regionais. Os cruzeiros estão 

a contar com a participação de várias adegas do concelho e da região, e contaram até à 

data com aproximadamente 1.000 participantes. Esta iniciativa tem obtido uma notável 

expressão na comunicação social, quer regional, quer nacional, o que tem levado a um 

entusiasmo das casas participantes. No fundo é um evento que, para além de projectar a 

qualidade dos vinhos de Palmela dá um importante contributo para a afirmação do 

Turismo no concelho de Palmela e na região.  

 

• Iniciativa “Castelos no Ar” e programação de Verão – O Sr. vereador Adilo Costa 

cumprimenta os presentes. Refere que a Câmara Municipal tem levado a efeito o projecto 

“Castelos no Ar” nos meses estivais de Julho e Agosto. Trata-se duma iniciativa da 

Câmara Municipal de Palmela integrada na candidatura da Recuperação e Dinamização 

do Centro Histórico de Palmela com financiamento do QREN (Quadro de Referência 

Estratégico Nacional) / FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional). A 

programação de “Castelos no Ar” acontece nos diversos espaços do Castelo de Palmela e 

na zona envolvente. A componente histórica e patrimonial e a programação constituída, 

aproxima os diversos públicos do monumento enquanto objecto do imaginário colectivo 
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proporcionando novas formas de fruição deste espaço, que todos reconhecem como um 

espaço privilegiado. Os Fins-de-Semana temáticos deste projecto apresentam propostas 

nas áreas de: música, teatro, dança, contos, ópera e animação. O movimento associativo 

do concelho está envolvido e participa com propostas variadas, salientando-se:  

. A estreia do espectáculo “A menina dos meus olhos” pelo grupo de teatro “As 

Avozinhas”; 

. O baile de danças tradicionais pela Big Band da Sociedade Filarmónica Palmelense “Os 

Loureiros”; 

. A Macbeth pelo ATA – Acção Teatral Artimanha; 

. O ateliê de instrumentos musicais pelo Conservatório Regional de Música da Sociedade 

Filarmónica Humanitária. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere-se à iniciativa “Pino do Verão”, que se realizou no 

passado dia 29 de Julho, dizendo que centenas de músicos, cantores e actores voltaram a 

criar (a exemplo dos anos anteriores) um evento de rara beleza.  

O Sr. vereador Adilo Costa continua a sua intervenção dando informação sobre algumas 

das iniciativas que constituem a programação nos meses de Verão: 

. Novas propostas de música contemporânea deram-se a conhecer com os espectáculos 

“Mazgani” e “Caruma”; 

. O espectáculo de ópera “Missão Impossível” transformou as ruínas da Igreja de Santa 

Maria num palco especial e o Castelo de Palmela num espaço clamoroso de cultura; 

. Os mais novos foram contemplados com as marionetas da Bezoira Moira e as histórias 

de encantar da Cantadora de Contos. 

. A Exposição de Fotografia Panorâmica de autores internacionais, inaugurada no âmbito 

do Festival que decorreu no passado mês de Junho, está patente em diversos pontos do 

Centro Histórico da Vila de Palmela; 

. Os Mercadinhos realizam-se todos os sábados, entre as 10:00 e as 20:00 horas, com 

venda de peças de arte, artesanato, produtos locais e bricabraque. 

. Nos dias 25, 26 e 27 de Agosto, o Castelo de Palmela vai ser palco da estreia do 

espectáculo In Castelo, pela Dançarte (companhia residente no Cine-Teatro São João). É 

o 7.º espectáculo do ciclo In Out criado pela companhia Dançarte. O espaço é líder na 

definição da criação: passear por entre os espaços é a proposta para uma noite de Verão 

em que a arte conduz o público a experiências que apelam a todos os sentidos. 

Conclui dizendo que a programação é vasta e diversificada e agrada a diferentes públicos. 
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• Campeonato da Europa de Orientação e Campeonato da Europa de Orientação de 

Precisão – O Sr. vereador Adilo Costa dá conhecimento que, decorrente de uma 

candidatura conjunta da Câmara Municipal de Palmela, Juntas de Freguesia de Palmela e 

de Pinhal Novo e Escolas Secundárias com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Palmela e 

Pinhal Novo, e em estreita cooperação com a Federação Portuguesa de Orientação, 

Portugal foi o país escolhido para acolher e organizar em 2014 e em simultâneo: o 

Campeonato da Europa de Orientação e o Campeonato da Europa de Orientação de 

Precisão. Este último é para pessoas portadoras de deficiência motora. Os Campeonatos 

mencionados vão decorrer no concelho de Palmela em datas a definir. A decisão de 

realizar estas provas em Portugal foi tomada, no dia 18 de Agosto último, pelo grupo de 

trabalho das Federações Europeias de Orientação, organismo da Federação Internacional 

de Orientação, em reunião realizada durante o Campeonato do Mundo de Orientação que 

decorreu em França.  

Acrescenta que no Campeonato da Europa de Orientação e no Campeonato da Europa de 

Orientação de Precisão se prevê a participação de 200 a 300 atletas. Paralelamente, vai 

ocorrer um festival que integrará estágios e provas de treino, para os quais se espera 

atrair cerca de 2.000 atletas. Certamente que este vai ser um marco relevante na história 

da modalidade em Portugal e para o concelho de Palmela é o reconhecimento do trabalho 

desenvolvido pelas Escolas Secundárias com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Palmela e 

Pinhal Novo, em particular pelos seus alunos, atletas, professores e pelos seus órgãos de 

gestão que têm transportado o nome das suas escolas e do concelho a patamares de 

nível nacional e internacional. Não é por acaso que nas reuniões camarárias se têm 

enaltecido os prémios alcançados pelos atletas a nível nacional e internacional.  

O Sr. vereador Adilo Costa finaliza a sua intervenção fazendo menção a que a vitória 

desta candidatura é o reflexo do envolvimento e cooperação das entidades parceiras que, 

em tempo recorde, conseguiram unir esforços em torno de um objectivo comum, 

demonstrando o interesse e empenho de todo o território na realização destes eventos. A 

escolha do concelho de Palmela para a realização do Campeonato da Europa de 

Orientação e do Campeonato da Europa de Orientação de Precisão merece que se realce 

a excelência do território para os desportos de natureza, fruto da diversidade de tipologias 

de espaços existentes e no potencial físico, geográfico e humano, o que representa uma 

oportunidade de enorme relevância em termos desportivos mas, também, em termos 

turísticos para o concelho. Há que aproveitar esta ocasião a nível desportivo e turístico 

para, desta forma, potenciar internacionalmente o que se faz bem em Palmela e o que 

esta terra tem de melhor para oferecer. 
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• Decisões do Governo com impacto para a região – A Sr.ª presidente intervém para 

deixar registada a enorme preocupação que lhe suscita (e provavelmente a alguns dos 

eleitos deste executivo e pessoas em geral) algumas decisões que o Governo pretende 

tomar e que têm um impacto fortíssimo na região. É evidente que se tem de aguardar a 

concretização das informações que têm vindo a ser anunciadas e que são: a suspensão 

do TGV - com implicações no país e, concretamente, na Plataforma Logística a instalar 

neste concelho, que se iria apoiar na linha de mercadorias que se esperava para poder 

consolidar e desenvolver a sua vocação -. A decisão negativa face à alta velocidade e, 

mais recentemente, a interrupção de algumas obras com significado na região e, 

particularmente, na região de Setúbal – a circular regional interna da Península de Setúbal 

– era uma obra muito importante para os concelhos mais populosos.  

Mais refere que em caso de o IC 32 ficar em causa saem prejudicados os acessos ao 

concelho de Palmela e, também, a circulação neste território. Faz notar que a execução da 

variante à Estrada Nacional 252 é de extrema importância para a qualidade de vida no 

concelho. Uma das grandes preocupações dos Municípios da região é o facto de ter sido 

posto em causa o projecto do Arco Ribeirinho.  

A Sr.ª presidente observa que a situação do País é deveras difícil e tem vindo a sentir-se 

desde há vários anos e, no último ano, as dificuldades são notórias. A Câmara Municipal 

de Palmela chegou a alertar que muitas das decisões que estavam a ser tomadas pelo 

Governo não eram próprias nem adequadas para Portugal, e o “corte” nos investimentos 

pode ser “um mergulho num buraco negro” do qual muito dificilmente se sairá.  

Finaliza dizendo que, em nome da maioria em exercício nesta Câmara Municipal, denota a 

sua disponibilidade para continuar a acompanhar o desenvolvimento das notícias e 

perceber com mais rigor o impacto que as decisões a tomar podem vir a ter no concelho. 

 

Pela Sr.ª presidente é apresentado o seguinte Voto de Pesar: 

Voto de Pesar (Vasco Machado): 

“A Câmara Municipal de Palmela recebeu com grande consternação a notícia do 

falecimento, no passado dia 20, de Vasco Caetano de Oliveira Machado. 

Nascido em Palmela, a 15 de Janeiro de 1922, Vasco Machado manteve, ao longo de toda 

a vida, uma ligação profunda à sua terra, à preservação das suas raízes e história, mas 

também ao desenvolvimento cultural e às causas sociais que contribuíssem para o bem-

estar dos seus conterrâneos.  
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Nascido no seio de uma das principais famílias de comerciantes de Palmela, Vasco 

Machado desenvolveu a sua actividade em áreas muito diversificadas no nosso concelho 

e, mais tarde, em Setúbal, acompanhando as grandes novidades que o progresso 

proporcionava – as máquinas de costura, os rádios, e a televisão foram marcos 

importantes na expansão dos seus negócios. 

Manteve, ao mesmo tempo, uma ligação grande à terra, ao mundo rural, através da sua 

casa agrícola, onde produzia vinho, e o empenho na defesa da cultura e do património 

local, colaborando com a Câmara Municipal de Palmela em várias iniciativas. 

Foi sócio-fundador da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela, em 

Novembro de 1937, onde prestou serviço voluntário na corporação durante 15 anos, 

integrou, por diversos períodos, os Corpos Sociais da Adega Cooperativa de Palmela. Foi 

presidente da Festa das Vindimas e um dos fundadores do Grupo de Amigos do Concelho 

de Palmela. 

Foi por ser este cidadão exemplar do nosso concelho que a Câmara Municipal de Palmela 

o homenageou, no passado dia 1 de Junho, com a atribuição da Medalha Municipal de 

Mérito (grau ouro).  

Reunida nos Paços do Concelho, a 24 de Agosto, a Câmara Municipal de Palmela 

manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Vasco Machado e transmite à sua 

família as mais sentidas condolências.”  

Submetido o Voto de Pesar a votação, foi o mesmo aprovado, por unanimidade e em 

minuta. 

 

• Reflexão sobre a situação do território da Região e da Área Metropolitana de 

Lisboa relativamente às medidas tomadas pelo Governo sobre a suspensão de 

obras – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho cumprimenta os presentes. Menciona que 

pretende deixar registada a seguinte reflexão sobre a situação do território da Região e da 

Área Metropolitana de Lisboa relativamente às medidas tomadas pelo Governo sobre a 

suspensão de obras:  

. Considera que na qualidade de eleitos têm o direito, mas igualmente o dever, de 

conseguir antecipar informação qualificada e não serem só reactivos, sobretudo quando 

se pertence a determinadas associações que têm como missão e objectivo pensar nos 

territórios e nas suas várias vertentes. Refere-se a: Associação Nacional de Municípios 

Portugueses (ANMP), Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS) e Área 

Metropolitana de Lisboa (AML). O Sr. presidente da AML podia muito bem ser comentador 
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residente das várias estações televisivas, na medida em que na última semana tem 

acontecido de tudo ao território da margem Sul, mas também ao território da Área 

Metropolitana de Lisboa. Na última década houve um esforço sem precedentes de 

aproximação das duas margens e de consolidação do território da AML. Neste momento, 

essa visão pode estar em risco. Situando-se o concelho de Palmela na margem Sul (que 

foi a que durante décadas mais sofreu) têm o direito a ter algumas preocupações como 

cidadãos e eleitos.    

. As medidas da Troika são conhecidas (o documento é público), assim como as 

restrições, e estando toda a população convocada para um esforço nacional relacionado 

com a situação económica e financeira do País, importa que os eleitos tenham acesso a 

informação qualificada, através das Associações que antes referenciou e para as quais a 

Câmara Municipal contribui. Este é o apelo que lança.   

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho refere que a Sr.ª presidente da Câmara já fez, nesta 

reunião, uma pequena reflexão sobre as Decisões do Governo com impacto para a região. 

Sabe-se que estão suspensos os projectos da terceira Travessia sobre o Tejo e do novo 

Aeroporto de Lisboa, e questiona o ponto de situação de: 

. Construção do Quartel do Destacamento Territorial da GNR de Palmela; 

. Processo do TGV; 

. Pavilhão desportivo da Escola Secundária de Palmela; 

. Processo do Arco Ribeirinho; 

. Execução da Variante à Estrada Nacional 252. 

Mais refere que há um conjunto de expectativas que têm consubstanciação no Orçamento 

da Câmara Municipal e na própria periodização de investimentos, pelo que têm direito a 

que lhes seja facultada informação qualificada. A Câmara Municipal de Palmela destina 

mais de meio milhão de euros às Associações a que pertence - ANMP, AMRS e AML – e 

que tem obrigação de a representar e de lhe facultar informação qualificada.   

Observa que alguns Municípios do País, em face da crise económica e financeira e que as 

famílias vivem, têm vindo a desempenhar um papel fulcral. Registe-se a necessidade de 

reorientação dos apoios sociais e do papel que as Autarquias podem desenvolver no que 

pode ser uma realidade social muito perturbadora do povo / habitantes do seu território. 

Explicado de outra forma: muito provavelmente ter-se-á de fazer uma avaliação efectiva 

das novas condições de vida das populações em função desta crise e terão de ser as 

próprias Câmaras Municipais a reequacionar algumas das suas prioridades, não por esta 

ser uma competência própria, mas porque é impossível ficar alheado. Estas são 
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preocupações que, a seu ver, têm de se consubstanciar muito brevemente em equipas de 

trabalho, de maneira a que se possa ter um olhar sobre uma realidade que já não é a 

mesma que se vivia aquando da elaboração e aprovação dos instrumentos de gestão.  

Na senda da preocupação suscitada pela Sr.ª vereadora Natividade Coelho, a Sr.ª 

presidente assinala, em relação às Associações a que a Câmara Municipal de Palmela 

pertence, não restarem dúvidas que, quer a Área Metropolitana de Lisboa (AML), quer a 

Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS), têm manifestado muitas 

preocupações e, também, tomadas de posição e efectivação de propostas concretas. É 

preciso referir que muitos projectos e obras foram postos em causa, como exemplo: a 

intervenção no IC 32, as obras de rede viária com impacto na região de Setúbal. Em 

suma: as obras propostas pela AMRS, no âmbito do PEDEPES - Plano Estratégico para o 

Desenvolvimento da Península de Setúbal (que é um estudo profundo sobre a região e no 

qual assentam muitas das opções estratégicas, que foram alvo de uma discussão 

profunda alargada e de muitos estudos, resultou um conjunto de propostas para passar a 

níveis de concretização).  Existe uma reflexão sobre o que faz falta na região e aquilo que 

é importante para dar coerência a um projecto de desenvolvimento, no qual os Municípios 

muito se têm envolvido e têm feito para isso. Contudo, faltam investimentos por parte do 

Poder Central para consolidar o “leque” de investimentos dos Municípios para concretizar 

a qualidade de vida dos cidadãos. Neste contexto, inserem-se as estradas que são 

itinerários complementares/principais e que têm um alcance muito para além da esfera 

municipal. Conhecendo a região facilmente se percebe que faltam investimentos 

fundamentais para consolidar a qualidade de vida entre as duas margens.  

Acrescenta que a Câmara Municipal de Palmela aguarda “com preocupação” pela decisão 

do Ministério da Administração Interna em relação à construção do Quartel para o 

Destacamento da GNR em Palmela, realçando que da parte da Autarquia estão reunidas 

todas as condições para o lançamento da empreitada.  

Relativamente à intervenção da Sr.ª vereadora Natividade Coelho no que concerne às 

questões sociais, a Sr.ª presidente opina que é necessária uma reflexão e, igualmente, 

uma tomada de posição clara, até porque a Autarquia vai ver-se confrontada com um 

universo crescente de alunos a precisar de beneficiar de auxílios económicos. Certamente 

que o Município se vai ver perante uma realidade muito dura de conhecer famílias que 

deixam de ter condições para pagar o respectivo alojamento. A Câmara Municipal terá 

ainda de se posicionar relativamente ao facto de que vai deixar de ter condições para fazer 

frente às suas responsabilidades directas. Esta é a grande questão: a Câmara Municipal 

também vai ter muitas dificuldades em garantir, por exemplo, a limpeza no concelho e em 

manter os níveis que já tinha conseguido atingir noutros momentos. Hoje existem mais 
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dificuldades em garantir os equipamentos a funcionar com qualidade ou com horário mais 

abrangente e que defende para servir os cidadãos. O que está em causa é 

verdadeiramente a capacidade de as Câmaras Municipais cumprirem o seu desígnio: as 

suas competências directas (e que são fundamentais para o conforto, comodidade, e 

qualidade de vida das pessoas). Os encargos despendidos com a recolha de resíduos 

sólidos e a manutenção dos sistemas de saneamento básico e de abastecimento de água 

somam verbas avultadas e, por questões financeiras, o seu funcionamento normal vê-se 

comprometido. Acresce o “estrangulamento” em relação ao quadro de pessoal.  

 

DESPACHOS EMITIDOS PELO SR. DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE 

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

ADMINISTRAÇÃO GERAL, POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração e Finanças / Divisão de 

Administração Geral / Secção de Licenciamentos: 

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

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

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

de 20.07.2011 a 23.08.2011. 

 

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 2, 

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

de 18.07.2011 a 20.08.2011.  

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

dias 20.07.2011 a 23.08.2011, foram autorizados pagamentos, no valor de 4.643.928,10 € 

(quatro milhões, seiscentos e quarenta e três mil, novecentos e vinte e oito euros e dez 

cêntimos). 
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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 23 de Agosto de 2011, apresenta um 

saldo de 4.222.860,74 € (quatro milhões, duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e 

sessenta euros e setenta e quatro cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 3.242.569,90 € (três milhões, duzentos e quarenta e dois mil, 

quinhentos e sessenta e nove euros e noventa cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 980.290,84 € (novecentos e oitenta mil, duzentos e 

noventa euros e oitenta e quatro 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 07/2011 reunião ordinária de 06 de Abril de 2011 – Aprovada, por maioria, 

com a abstenção do Sr. vereador Fonseca Ferreira, que justifica a sua abstenção por 

não ter estado presente na referida reunião. 

• ACTA n.º 08/2011 reunião extraordinária de 18 de Abril de 2011 – Aprovada, por 

maioria, com a abstenção do Sr. vereador Fonseca Ferreira, que justifica a sua 

abstenção por não ter estado presente na referida reunião. 
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 II  – GABINETE DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – Redução da Taxa de IMI a aplicar na Área de Intervenção do Gabinete de 

Recuperação do Centro Histórico da Vila de Palmela. 

PROPOSTA N.º GRCH 01_17-11: 

«No município de Palmela, um dos fenómenos mais preocupantes é o da degradação dos 

prédios na zona do Centro Histórico, com as consequentes implicações, quer ao nível das 

condições de habitabilidade, quer ao nível de imagem do seu património imobiliário. 

A Câmara Municipal, consciente das dificuldades financeiras de grande parte dos 

proprietários, factor impeditivo para que estes consigam suportar os custos das obras de 

reabilitação dos seus prédios urbanos, ao longo de vários anos a esta parte, tem intentado 

várias medidas dirigidas aos particulares, no sentido de os apoiar e incentivar, 

promovendo melhores condições de enquadramento para assumirem as suas 

responsabilidades próprias. 

Quando se elencam as várias medidas encetadas por esta autarquia, há necessariamente 

que referir a redução da taxa de IMI para os prédios urbanos localizados na área de 

intervenção do Gabinete de Recuperação do Centro, que desde o ano de 2006 tem 

merecido a aprovação junto dos diversos órgãos autárquicos. 

Deste modo, no âmbito da autonomia financeira do município, estando legalmente 

atribuídos poderes tributários e sendo o produto da cobrança do IMI, receita municipal, por 

forma a poder acolher-se pelo 6.º ano consecutivo tal iniciativa, propõe-se deliberar e 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal: 

� Nos termos do n.º 6 do artigo 112.º, do Decreto-Lei n.º 287/03, de 12 de Novembro 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis - (CIMI), com a sua actual redacção, a 

redução em 30% da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, que vier a ser 

aprovada para o ano de 2011, a aplicar na área de Intervenção do Gabinete de 

Recuperação do Centro Histórico da Vila de Palmela; 

� De acordo com o previsto no n.º 7 do artigo 112.º, do Decreto-Lei n.º 287/03, de 12 

de Novembro, com a sua actual redacção, a redução em 20%, da taxa do Imposto 

Municipal sobre Imóveis, que vier a ser aprovada para o ano de 2011, a aplicar a 

prédios arrendados situados na área de intervenção do Gabinete de Recuperação 

do Centro Histórico da Vila de Palmela. Esta redução é cumulativa com a anterior.» 
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Sobre a proposta de Redução da Taxa de IMI a aplicar na Área de Intervenção do 

Gabinete de Recuperação do Centro Histórico da Vila de Palmela numerada GRCH 

01_17-11 intervieram: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira expressa que os vereadores Socialistas vão votar 

favoravelmente esta proposta, por considerarem positivo tudo o que possa ser feito em 

prol do Centro Histórico, e a redução da taxa de IMI pode ser um incentivo. Atendendo a 

que a Câmara Municipal de Palmela tem vindo a aprovar, desde 2006, a redução da taxa 

deste imposto no Centro Histórico e a conceder este incentivo, gostaria de saber se há 

uma avaliação objectiva relativamente aos efeitos desta redução em anos anteriores, ou 

seja, se a redução desta taxa se traduziu na efectivação de reabilitações. 

Mais refere que há um consenso da parte deste executivo camarário sobre a importância 

do Centro Histórico, mas constata-se, em termos de resultados práticos, que este é muito 

pouco dinâmico e encontra-se desertificado, particularmente no que respeita ao comércio. 

Gostava de saber se existe alguma intenção de acelerar a recuperação do edificado no 

Centro Histórico.  

A Sr.ª presidente responde ao Sr. vereador Fonseca Ferreira, dizendo que desde 2006 

tem havido um aumento do número de prédios abrangidos na área de intervenção do 

Centro Histórico. Actualmente são cerca de 350 proprietários beneficiados por esta 

redução, sendo que uma parte destes tem os seus edifícios arrendados. O Gabinete de 

Recuperação do Centro Histórico faz a divulgação da redução da taxa do IMI aprovada e, 

simultaneamente, chama a atenção dos proprietários para a efectivação de obras nos 

edifícios de cada um. Estão em curso algumas obras de recuperação de imóveis, mas não 

são em número tão avultado como se gostaria. Este facto deve-se, provavelmente, às 

dificuldades económicas que se vão fazendo sentir e/ou de os particulares obterem 

financiamento para as intervenções nos respectivos prédios. A para da redução desta 

taxa, a Câmara Municipal decidiu isentar do pagamento de taxas aos proprietários que 

pretendem realizar obras de recuperação no Centro Histórico. Os serviços camarários 

procederam à execução de obras coercivamente para os edifícios a necessitar de 

intervenções urgentes. Estão identificados o número de edifícios em mau estado, a sua 

caracterização, o número de famílias que neste momento habita o Centro Histórico e o 

dado interessante é que, apesar da sua degradação do ponto de vista físico e do muito 

que há por fazer do ponto de vista da recuperação dos imóveis, apraz registar o seguinte: 

as pessoas continuam a viver no Centro Histórico da Vila de Palmela. Nos últimos tempos 

assistiu-se ao aumento do número de clientes no Mercado Municipal de Palmela, 

provavelmente devido ao facto de a Cooperativa ter encerrado. Há uma população viva e 

activa e o Centro Histórico não é apenas um espaço para ser visitado. 
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Regista que há alguma dificuldade em concretizar determinadas obras, por questões de 

escavações arqueológicas em curso.  

Mais refere que no âmbito da candidatura ao QREN (Quadro de Referência Estratégico 

Nacional) estão em desenvolvimento alguns concursos, sendo que algumas obras se 

concluirão até final do ano em curso e outras terão prossecução em 2012.  

Finaliza dizendo que o Centro Histórico da Vila de Palmela é um espaço que justifica e 

merece todo o investimento que os particulares queiram fazer nos seus imóveis.        

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

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

DIVISÃO DE FINANÇAS E APROVISIONAMENTO: 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 2 – Adjudicação do Concurso Público para “Fornecimento de refeições 

escolares nos estabelecimentos de educação e ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico 

e Educação Pré-Escolar da rede pública do concelho de Palmela – ano lectivo 

2011/2012” - Ratificação. 

PROPOSTA N.º DAF_DFA 01_17-11: 

«Em reunião de Câmara realizada em 8 de Junho de 2011 foi aprovada a abertura do 

Concurso Público Internacional para “Fornecimento de refeições escolares nos 

estabelecimentos de educação e ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-

Escolar da rede pública do concelho de Palmela – ano Lectivo 2011/2012” e respectivos 

Programa e Caderno de Encargos. 

A referida prestação de serviços compreende o fornecimento de refeições de confecção 

local nos estabelecimentos dotados com refeitório escolar, e refeições transportadas com 

confecção externa, abrangendo todos os alunos dos estabelecimentos de educação e 

ensino da rede pública do 1.º Ciclo e Jardins de Infância. 

No âmbito do procedimento foram recepcionadas propostas de quatro entidades, havendo 

a exclusão de uma, conforme consta do Relatório Final (em anexo), onde é proposto pelo 

Júri do procedimento a adjudicação à empresa Gertal – Companhia Geral de Restaurantes 

e Alimentação, SA, por ter apresentado o melhor preço. 
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O Relatório Final e consequente adjudicação foi aprovado por despacho da Sr.ª Presidente 

da Câmara de 11/08/2011, ao abrigo do nº 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na impossibilidade de reunir o executivo municipal, em tempo útil e tendo em 

consideração a urgência da celebração do contrato resultante dos seguintes factos: 

1. O ano lectivo inicia-se entre os dias 8 e 15 de Setembro de 2011; 

2. A minuta do contrato só pode ser aprovada com a apresentação da garantia 

bancária, que é pedida com a adjudicação; 

3. A celebração do contrato só pode ser feita 10 dias após a aprovação da minuta. 

Assim, ao abrigo da legislação já referida, propõe-se a ratificação da aprovação do 

Relatório Final do Concurso Público em questão e consequente adjudicação. 

O encargo financeiro subjacente à adjudicação poderá atingir o valor de € 624.703,00 

(seiscentos e vinte e quatro mil, setecentos e três euros), acrescido do IVA à taxa legal em 

vigor (13%), determinado de acordo com o número de refeições previstas para o ano 

lectivo 2011/2012: 

1. 280.260 refeições confeccionadas no local, ao preço unitário de € 1,90; 

2. 141.860 refeições transportadas, ao preço unitário de € 0,65.» 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ORGANIZAÇÃO 

 

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS: 

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

PONTO 3 – Proposta de autorização de abertura de procedimentos concursais 

comuns para constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo 

indeterminado (Recrutamento Excepcional). 

PROPOSTA N.º DRHO_DRH 01_17-11: 

«1. A Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, veio consagrar um conjunto de medidas 

restritivas, designadamente, em sede de recrutamento de candidatos não detentores de 

relação jurídica de emprego público para ocupação de postos de trabalho constantes nos 

mapas de pessoal dos organismos da Administração Pública, incluindo as Autarquias 

Locais. 
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2. Contudo o art.º 10.º do referido diploma legal consagra um regime de natureza 

excepcional aplicável às Autarquias Locais, possibilitando em situações devidamente 

fundamentadas e mediante autorização a conceder pelo órgão executivo, que possa ser 

desencadeado o recrutamento excepcional de candidatos sem relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado, verificados os requisitos cumulativos estabelecidos no 

n.º 2, do referido preceito legal e que se enunciam: 

a) - Fundamentação da existência de relevante interesse público no recrutamento, 

ponderada a eventual carência de recursos humanos no sector de actividade a que 

se destina o recrutamento, bem como a evolução global de efectivos do município ou 

freguesia em que o serviço se integra. 

b) - Impossibilidade de ocupação de postos de trabalho em causa, nos termos 

previstos nos nºs. 1 e 5, do art.º 6.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, ou 

por recurso a pessoal em mobilidade especial (SME) ou a outros instrumentos de 

mobilidade. 

3. Em face das restrições legais de admissão, no âmbito de procedimentos concursais 

comuns, de candidatos detentores de relação jurídica por tempo determinado e de 

candidatos não vinculados, os procedimentos concursais que foram desencadeados em 

2011 para preenchimento de postos de trabalho previstos e vagos no mapa de pessoal 

visando a satisfação de necessidades permanentes, na sequência da deliberação 

camarária tomada em 12 de Janeiro de 2011 que autorizou esses recrutamentos, 

destinaram-se apenas a trabalhadores colocados em SME e a candidatos detentores de 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, de acordo com o regime 

estatuído no n.º 4, do art.º 6.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro (LVCR), aplicável 

à Administração Local pelo n.º 1 do art.º 2.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

Setembro. 

4. Sucede, contudo, o procedimento concursal aberto para preenchimento de 1 posto de 

trabalho correspondente à categoria de técnico superior (área funcional de sociologia), 

aberto por aviso n.º 11395/2011, publicado na 2.ª Série do DR em 23 de Maio de 2011, 

não produziu efeitos úteis por os candidatos opositores ao mesmo não se encontrarem 

vinculados ao abrigo de uma relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado, e nessa medida não puderam ser admitidos a concurso. 

5. Assim no âmbito daquele procedimento concursal encontra-se inviabilizada a 

possibilidade de preenchimento do referido posto de trabalho com observância da 

preferência legal de candidatos estipulada no n.º 4, do art.º 6.º, da LVCR. 
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6. O posto de trabalho que se pretende preencher visa a satisfação de necessidades 

permanentes de serviço, no que concerne à prestação de apoio técnico no âmbito da 

concepção e desenvolvimento de propostas para candidaturas ao QREN, bem como na 

captação de outras fontes de co-financiamentos externos com relevância para a actividade 

municipal. 

7. Considera-se assim necessário que se promova a abertura de novo concurso com 

alargamento a outros candidatos que não sejam apenas detentores de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado, sob pena de ficar comprometida a breve trecho 

a continuidade do referido serviço público face à carência de pessoal. 

8. Ponderada a evolução de efectivos entre 2009 e 2011 constata-se que nesses períodos 

verificou-se a desvinculação do total de 145 trabalhadores, tendo-se procedido ao 

recrutamento de 94 trabalhadores, pelo que até à presente data desvincularam-se 51 

trabalhadores que não foram substituídos. 

9. Aos 51 trabalhadores deverá acrescer, previsivelmente, até final do corrente ano de 

2011 a desvinculação de, pelo menos, 13 trabalhadores que já requereram a respectiva 

aposentação junto da Caixa Geral de Aposentações (CGA). 

10. Face à urgência de estabilização do posto de trabalho em causa aliado ao nível de 

exigência de qualificações para o desenvolvimento das tarefas no âmbito de elaboração 

de estudos, preparação e submissão de candidaturas a co-financiamentos comunitários, é 

aconselhável que o recrutamento se possa alargar a título excepcional e condicionalmente 

apenas a candidatos detentores de relação jurídica por tempo determinado ou 

determinável, já possuidores de experiência na administração pública e na referida área de 

trabalho. 

Pelo exposto, propõe-se o seguinte: 

. Que a Câmara Municipal de Palmela, de acordo com o preceituado no n.º 3, do art.º 10.º, 

da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, conjugado com o disposto no n.º 6, do art.º 6.º, 

delibere autorizar a abertura de procedimento concursal comum (recrutamento 

excepcional) para provimento de técnico superior (área de sociologia), com alargamento a 

candidatos detentores de relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou 

determinável, cujas candidaturas serão admitidas condicionalmente, caso não seja 

possível admitir candidatos com preferência legal (SME e detentores de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado).» 

Sobre a Proposta de autorização de abertura de procedimentos concursais comuns 

para constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo 
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indeterminado (Recrutamento Excepcional) numerada DRHO_DRH 01_17-11 

interveio: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira regista que a presente proposta está bem 

fundamentada e explicada. Considerando que se trata dum recrutamento excepcional e ao 

facto de serem fornecidos os elementos sobre a evolução do quadro de pessoal, os 

vereadores do P.S. consideram que a situação está justificada e dão o seu acordo. 

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

V.I. – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

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

PONTO 4 – Aditamento ao Acordo de Cooperação celebrado entre a DRELVT, o ISS-

Centro Distrital de Setúbal e a CMP – Programa de Expansão e Desenvolvimento da 

Educação Pré-Escolar – ano lectivo 2010/2011. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 01_17-11: 

«A educação pré-escolar constitui a primeira etapa do processo de educação ao longo da 

vida, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista 

a sua integração em sociedade e preparando-a para uma escolaridade bem sucedida. 

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 socioeducativa, sendo esta última comparticipada pelas famílias, 

de acordo com as respectivas condições socioeconómicas. 

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 Lei Quadro da Educação Pré-

escolar (Lei n.º 5/97, de 10 Fevereiro), e no Protocolo de Cooperação celebrado entre os 

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

Municípios Portugueses. 
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Face ao exposto, e de acordo com a alínea e) 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, propõe-se a aprovação do 

Aditamento ao Acordo de Cooperação da Educação pré-escolar, ano lectivo 2010/2011, 

consubstanciado nos quadros em anexo que fazem parte integrante desta proposta.» 

Sobre a proposta de Aditamento ao Acordo de Cooperação celebrado entre a 

DRELVT, o ISS-Centro Distrital de Setúbal e a CMP – Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar numerada DEIS_DE 01_17-11 

intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho menciona que tem por hábito fazer o seguinte 

reparo: o texto das propostas deve corresponder à realidade e estas devem ser 

perceptíveis. Nesta proposta o segundo parágrafo está certo e cita-o: “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 socioeducativa, sendo esta última comparticipada pelas famílias, 

de acordo com as respectivas condições socioeconómicas”, mas o Acordo contempla uma 

componente do Estado, o que devia vir expresso na proposta.  

O Sr. vereador Adilo Costa refere que o ênfase a dar é que: “a componente educativa é 

gratuita e da responsabilidade do Ministério da Educação”. A comparticipação por parte 

das famílias é aquilo que cada família paga conforme os rendimentos do seu agregado 

familiar. Acresce registar que o Ministério da Educação deve aos Municípios uma avultada 

verba no que concerne à parte que lhe cabe, sendo que à Câmara Municipal de Palmela 

corresponde uma verba que ultrapassa 216.000 euros (desde Setembro de 2010).  

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho insiste que, nos casos em que há uma 

comparticipação do Estado, o corpo da proposta deve explicitá-lo. 

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

minuta. 

 

PONTO 5 – Programa de Alimentação Escolar – Alteração ao Protocolo de 

Colaboração celebrado entre o Município de Palmela e Agrupamento de Escolas 

José Maria dos Santos. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 02_17-11: 

«A Câmara Municipal de Palmela, no exercício das suas atribuições e competências, 

garante aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico e crianças da educação pré-escolar da 
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rede pública, o acesso a refeições através da concretização do Programa de Alimentação 

Escolar, que compreende a vertente de confecção local nos estabelecimentos dotados 

com refeitório escolar ou transportada, com confecção externa. 

No âmbito da organização e funcionamento dos seus serviços, designadamente no que 

respeita à acção social escolar – alimentação, e como previsto no Despacho n.º 

18987/2009, de 17 de Agosto, a Câmara Municipal estabeleceu protocolos de colaboração 

com os agrupamentos de escolas do concelho, definindo competências de parceria na 

concretização daquele Programa, visando assegurar uma alimentação equilibrada e 

adequada às necessidades da população escolar. 

Na sequência da avaliação do desenvolvimento do Protocolo celebrado com o 

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, volvidos quatro anos, concluíram as 

partes introduzir alterações decorrentes de actualizações legislativas e também do 

funcionamento do Programa, nomeadamente: 

− Inclusão formal da responsabilidade do município relativo ao Plano de Controlo de 

Pragas dos estabelecimentos de educação e ensino; 

− Envio pelo agrupamento de relatórios trimestrais, para que o município acompanhe o 

desenvolvimento do processo ao longo do ano lectivo; 

− Generalização das ementas a todos os estabelecimentos de educação pré-escolar e 

1.º ciclo do ensino básico do concelho, incluindo a EB António Santos Jorge; 

− Rectificação do custo a considerar para o cálculo da comparticipação financeira 

relativo às crianças/alunos beneficiários de apoio alimentar da EB António Santos 

Jorge, para € 0,80/refeição, atendendo à avaliação positiva e demonstração de 

resultados de uma gestão eficiente e eficaz realizada pelo agrupamento. 

Face ao exposto, e nos termos das disposições conjugadas da alínea c) do n.º 1, do art.º 

4.º e art.º 7.º, do Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro, da alínea d) do n.º 4 e 

alínea l) do n.º 1, ambas do artº 64.º, e ainda artº 67.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 o 

estabelecido no art.º 3.º, do Regulamento de Acesso ao Financiamento do Programa de 

Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, aprovado pelo Despacho n.º 18987/2009, de 17 de Agosto, com as alterações 

introduzidas pelo Despacho n.º 14368-A/2010, de 14 de Setembro, propõe-se a 

aprovação da minuta de Protocolo, em anexo, que faz parte integrante desta proposta.» 
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Sobre a proposta de Programa de Alimentação Escolar – Alteração ao Protocolo de 

Colaboração celebrado entre o Município de Palmela e Agrupamento de Escolas 

José Maria dos Santos numerada DEIS_DE 02_17-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho menciona que apreendeu que o Protocolo tem dado 

frutos. Pretende ser esclarecida por que razão é o Agrupamento que decide quem é o 

fornecedor? 

A solicitação do Sr. vereador Adilo Costa intervém a directora do Departamento de 

Educação e Intervenção Social para prestar os necessários esclarecimentos.  

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

minuta. 

 

PONTO 6 – Programa de Alimentação Escolar – Atribuição de apoio financeiro ao 

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos e Agrupamento de Escolas 

Marateca/Poceirão – acertos do ano lectivo 2010/2011 e 1.º período do ano lectivo 

2011/2012. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 03_17-11: 

«A Câmara Municipal de Palmela, no exercício das suas atribuições e competências, 

garante aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico e crianças da educação pré-escolar da 

rede pública, o acesso a refeições, através da concretização do Programa de Alimentação 

Escolar, que compreende a vertente de confecção local nos estabelecimentos dotados 

com refeitório escolar ou transportada, com confecção externa. 

No âmbito da organização e funcionamento dos seus serviços, designadamente no que 

respeita à acção social escolar – alimentação, e como previsto no Despacho n.º 

18987/2009, de 17 de Agosto, a Câmara Municipal estabeleceu protocolos de colaboração 

com os agrupamentos de escolas do concelho, definindo competências de parceria na 

concretização daquele Programa, visando assegurar uma alimentação equilibrada e 

adequada às necessidades da população escolar. 

É responsabilidade do Município, no âmbito do artigo 4.º dos Protocolos de Colaboração 

celebrados com os Agrupamentos de Escolas José Maria dos Santos e 

Marateca/Poceirão, comparticipar financeiramente o Programa através da transferência de 

verbas, assegurando o bom funcionamento do mesmo e fazer cumprir a legislação do 

sector alimentar em vigor, nomeadamente do Regulamento (CE) n.º 852/2004 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril e Regulamento (CE) n.º 178/2002 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 28 de Janeiro. 
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A natureza do apoio financeiro, previsto no artigo 7.º, consiste numa comparticipação 

financeira relativa às crianças/alunos beneficiários de apoio alimentar que frequentam a 

EB1/JI Pinhal Novo 1 (EB António Santos Jorge), EB1 Pinhal Novo 1 (EB João Eduardo 

Xavier) e 1.º ciclo do ensino básico na Escola Básica José Saramago. No ano lectivo 

2010/2011 almoçaram, diariamente, naquelas escolas cerca de 394 crianças/alunos, dos 

quais 211 são beneficiários de apoio alimentar. 

O presente apoio financeiro inclui acertos do ano lectivo transacto, considerando um valor 

unitário de € 1,40/refeição para a EB1/JI Pinhal Novo 1 (EB António Santos Jorge) e de € 

1,68/refeição para a EB1 Pinhal Novo 1 (EB João Eduardo Xavier) e 1.º ciclo do ensino 

básico na Escola Básica José Saramago, cujos alunos se deslocam aos refeitórios das EB 

2,3 José Maria dos Santos e José Saramago, respectivamente. Inclui também a verba 

destinada a suportar as despesas inerentes ao processo de manutenção e controlo do 

sistema HACCP, cumprindo a legislação do sector alimentar em vigor, nas cozinhas dos 

estabelecimentos de educação e ensino com confecção local do Agrupamento José Maria 

dos Santos. 

O presente apoio financeiro contempla, ainda, um adiantamento referente às refeições do 

primeiro período do ano lectivo 2011/2012. 

Face ao exposto, e de acordo com a alínea d) 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, propõe-se a atribuição de 

um apoio financeiro no valor global de € 16.282,12 (dezasseis mil, duzentos e oitenta e 

dois euros e doze cêntimos), de acordo com o abaixo indicado: 

1) € 14.432,12 (catorze mil, quatrocentos e trinta e dois euros e doze cêntimos) ao 

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos: € 470,12 correspondente a 

acertos do terceiro período referente a refeições escolares, € 12.112,00 

correspondente ao processo HACCP daqueles estabelecimentos de ensino, 

referente ao ano lectivo 2010/2011, e € 1.850,00 correspondente a um 

adiantamento relativo ao 1.º período do ano lectivo 2011/2012; 

2) € 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta euros) ao Agrupamento de Escolas 

Marateca/Poceirão, que corresponde a acertos do 3.º período do ano lectivo 

2010/2011 e um adiantamento para o 1.º período do ano lectivo 2011/2012.» 

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

minuta. 
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PONTO 7 – Actividades de animação socioeducativa (educação pré-escolar) 

promovidas por Associações de Pais e Encarregados de Educação – 3.º período do 

ano lectivo 2010/2011 – atribuição de apoio financeiro. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 04_17-11: 

«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. 

Este Acordo respeita os princípios consagrados na Lei nº 5/97, de 10 de Fevereiro, e o 

estabelecido no Protocolo de Cooperação celebrado entre os Ministérios do Trabalho da 

Solidariedade Social e da Educação e a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. 

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

família na 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. 

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

Aires e a Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI Pinhal Novo n.º 2 

(actual EB Zeca Afonso) desenvolvem, com sucesso, a organização e realização de 

actividades de animação socioeducativas para as crianças que frequentam os respectivos 

jardins de infância, após finalização da componente educativa e até às 17h30m, de acordo 

com o calendário definido pelo Ministério de Educação.  

Assim, e de acordo com os respectivos Protocolos estabelecidos entre a Câmara 

Municipal de Palmela, Agrupamento de Escolas e aquelas Associações de Pais, é da 

responsabilidade do Município comparticipar financeiramente as actividades de animação 

socioeducativas, através de transferência de verbas em função do número de crianças 

abrangidas e respeitando os valores fixados pelo Ministério de Educação, de modo a 

viabilizar o acesso e a frequência de todas as crianças independentemente do nível 

socioeconómico das respectivas famílias.  

No 3.º período do presente ano lectivo frequentaram estas actividades 41 crianças na EB 

Aires, e 45 na EB Zeca Afonso, distribuídas por quatro grupos. 

Face ao exposto, e por aplicação do Despacho n.º 11476/2010, de 14 de Julho (que fixa o 

valor correspondente a cada grupo do pré-escolar, com 15 ou mais crianças, no montante 

mensal de € 706,21), conjugado com a alínea l) do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei nº 169/99, de 
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18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/02, de 11 de Janeiro, propõe-se a atribuição de 

apoio financeiro no valor global de 5.649,68 € (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove 

euros e sessenta e oito cêntimos), o qual se destina a comparticipar as actividades de 

animação socioeducativas, promovidas pelas Associações de Pais e Encarregados de 

Educação abaixo indicadas, correspondente  ao 3.º período escolar do ano lectivo 

2010/2011: 

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

de Aires: 2.824,84 € (dois mil, oitocentos e vinte e quatro euros e oitenta e quatro 

cêntimos); 

2) Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB/JI Pinhal Novo n.º 2: 

2.824,84 € (dois mil, oitocentos e vinte e quatro euros e oitenta e quatro 

cêntimos).» 

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

minuta. 

 

PONTO 8 – Actividades socioeducativas da Educação Pré-Escolar – Custo do 

Serviço e Tarifas Municipais – ano lectivo 2011/2012. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 05_17-11: 

«A Educação Pré-escolar constitui a primeira etapa na educação básica, destinando-se às 

crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no ensino 

básico.  

A Educação Pré-escolar pressupõe um papel activo das famílias, numa atitude de partilha 

de responsabilidade em todo o processo de desenvolvimento das crianças, preparando-as 

para uma escolaridade bem sucedida, nomeadamente através da compreensão da escola 

como local de aprendizagens múltiplas.  

A educação pré-escolar da rede pública integra a componente lectiva, gratuita e da 

responsabilidade do Ministério da Educação, e de apoio à família, a qual compreende os 

serviços de alimentação e as actividades de animação socioeducativa, de 

responsabilidade municipal partilhada com os Agrupamentos de Escolas, de modo a 

permitir a concretização de uma resposta a tempo inteiro. 

De acordo com a legislação em vigor e Regulamento Municipal de Actividades de 

Animação Socioeducativa da Educação Pré-Escolar, as mesmas são comparticipadas pela 

família, com base no respectivo escalão do abono. Assegura-se, desta forma, a 

necessária solidariedade entre os agregados familiares economicamente mais 
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desfavorecidos e os que dispõem de maiores recursos, tendo por base o custo do serviço, 

cumprindo-se assim o princípio de garantir o direito e a igualdade de oportunidades no 

acesso à educação pré-escolar. 

Face ao exposto, e de acordo com a alínea j), 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 

Regulamento Municipal das Actividades Socioeducativas da Educação Pré-Escolar, 

propõe-se para o ano lectivo 2011/2012: 

Manter o custo do serviço em 55,00 € (cinquenta e cinco euros), tal como no ano lectivo 

transacto; 

1. Determinar que as comparticipações familiares mensais dos agregados posicionados 

do 1º ao 6º escalão correspondam às seguintes tarifas, respectivamente: 

1.º escalão - 2,75 € (dois euros e setenta e cinco cêntimos); 

2.º escalão - 13,75 € (treze euros e setenta e cinco cêntimos); 

3.º escalão - 27,50 € (vinte e sete euros e cinquenta cêntimos); 

4.º escalão - 41,25 € (quarenta e um euros e vinte e cinco cêntimos); 

5.º escalão - 49,50 € (quarenta e nove euros e cinquenta cêntimos); 

6.º escalão - 55,00 € (cinquenta e cinco euros).» 

Sobre a proposta de Actividades socioeducativas da Educação Pré-Escolar – Custo 

do Serviço e Tarifas Municipais numerada DEIS_DE 05_17-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho menciona que a informação técnica que acompanha 

a proposta dá um panorama claro, apesar de faltar algo que considera crucial que é 

importante para a Câmara Municipal e para o Conselho Local de Acção Social de Palmela 

(CLASP): como é a distribuição por escalões das crianças. Este dado permitiria perceber 

as oscilações que existem ao longo dos anos, o que lhes permitiria falar a partir de dados.   

Mais refere que pretende ser esclarecida se no concelho de Palmela é possível dar 

resposta positiva a todas as famílias que pretendem a componente de apoio à família.  

Realça que há um esforço efectivo da Câmara Municipal em relação à manutenção do 

custo do serviço. Regista que os primeiros quatro escalões abrangem pessoas mais 

desfavorecidas ou da classe média, sendo que os dois últimos escalões (5.º escalão - 

49,50 euros e 6.º escalão – 55,00 euros) apresentam-se para famílias com rendimentos 

maiores. Este tipo de matéria pressupõe sempre questões de justiça. Consideram os 

vereadores do P.S. que as famílias abrangidas pelos dois últimos escalões (5.º e 6.º) 



Acta n.º 17/2011 
Reunião ordinária de 24 de Agosto de 2011 

 27 

poderiam pagar um pouco mais, de modo a que as dos escalões inferiores (1.º ao 4.º) 

pagassem menos.  

O Sr. vereador Adilo Costa refere que estas medidas estão a ser analisadas num 

momento muito excepcional. Não dirá nada de novo ao afirmar que as famílias da classe 

média estão a ser duramente atingidas pela situação difícil que se vive. Acresce referir que 

há famílias a viver este ano numa situação económica difícil, mas em que o rendimento 

perspectivado no IRS do ano transacto era elevado e, presentemente, vivem com graves 

condições de sobrevivência, na medida em que não têm dinheiro. Há compromissos 

assumidos pelas famílias: pagamento da renda da casa e/ou prestação devida pela 

compra de viatura. Assiste-se, por outro lado, à deslocalização de alunos do ensino 

privado para o ensino público.  

A Sr.ª presidente ressalva que é preciso não esquecer a posição da maioria em gestão 

neste executivo sobre o princípio da escola pública. 

O Sr. vereador Adilo Costa menciona que muitas famílias estão a ser apoiadas pelos 

pais e avós.   

A Sr.ª presidente apresenta a seguinte consideração: embora seja desejável que as 

crianças, durante os seus primeiros anos de vida, estejam em casa com as famílias, 

também é importante a sua socialização a partir de uma determinada fase. Em resumo: 

não se pretende dificultar o acesso das crianças à escola, muito pelo contrário. A escola 

tem de ser um espaço apetecível e ser frequentado por todos, e o mais possível, em 

condições de igualdade. 

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

minuta. 

 

V.II. – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL E JUVENTUDE: 

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

PONTO 9 – Atribuição de apoio financeiro à Associação de Convívio para Idosos de 

Cabanas. 

PROPOSTA N.º DEIS_DISJ 01_17-11: 

«A estratégia de intervenção social concelhia tem vindo a privilegiar o trabalho 

desenvolvido em parceria com as Instituições Particulares de Solidariedade Social do 

Concelho, numa lógica de rentabilização dos recursos existentes na comunidade, melhoria 



Acta n.º 17/2011 
Reunião ordinária de 24 de Agosto de 2011 

 28 

das respostas implementadas, bem como de reconhecimento pelo trabalho por estas 

desenvolvido. 

A Associação de Convívio para Idosos de Cabanas inscreve-se nesta lógica ao 

desenvolver um trabalho de intervenção comunitária junto da população idosa da 

Freguesia de Quinta do Anjo, nomeadamente, junto daqueles que se encontram em 

situação de fragilidade económica e social, reforçando o seu bem estar e qualidade de 

vida. A Associação acolhe mensalmente 35 utentes na sua valência de centro de convívio, 

sendo esta uma resposta local importante para a população idosa.  

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 Associação de Convívio para Idosos de Cabanas, no 

valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) destinados a comparticipar as despesas 

a realizar com a actividade da Associação.» 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro à Associação de Convívio para 

Idosos de Cabanas numerada DEIS_DISJ 01_17-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho questiona sobre a razão da redução de 5.700,00 

euros para 2.500 euros propostos para este. 

O Sr. vereador Adilo Costa explica que a redução da verba está relacionada com o Plano 

de Actividades e, necessariamente, houve que dialogar com a Associação de Convívio 

para Idosos de Cabanas de modo a que encontrem outras formas e estratégias de se 

mobilizarem e conseguirem recursos que possam responder às suas carências e da 

freguesia de Quinta do Anjo, mais precisamente em Cabanas. 

Mais refere que a Associação de Convívio para Idosos de Cabanas possui mais de uma 

centena de pessoas com 65 anos de idade e ocupa a 4.ª posição no concelho de Palmela. 

É preciso, sobretudo a Segurança Social, conseguir deitar um “olhar” para a freguesia de 

Quinta do Anjo e, particularmente, para o território de Cabanas de uma outra maneira. O 

objectivo pelo qual se está a lutar é no sentido de conseguir uma maior participação da 

Segurança Social.  

Conclui a sua intervenção dizendo que, sem querer pormenorizar, surgiram outras 

Associações que não podem ter apoio financeiro da Autarquia, mas a quem se presta 

encaminhamento. Os recursos são limitados e acresce sublinhar que esta é uma área que 

não é da competência da Câmara Municipal  

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

minuta. 



Acta n.º 17/2011 
Reunião ordinária de 24 de Agosto de 2011 

 29 

 

PONTO 10 – Atribuição de apoio financeiro à Associação de Dadores Benévolos de 

Sangue de Pinhal Novo. 

PROPOSTA N.º DEIS_DISJ 02_17-11: 

«Com oito anos de existência formal, a Associação de Dadores Benévolos de Sangue de 

Pinhal Novo tem desenvolvido um trabalho constante na divulgação e sensibilização para a 

recolha benévola de sangue, para a defesa dos valores da solidariedade social e da 

promoção da saúde numa lógica de intervenção comunitária. 

Sediada, desde o final de 2009, em instalações cedidas pela Câmara Municipal, no Jardim 

José Maria dos Santos em Pinhal Novo, a Associação tem levado a cabo um trabalho de 

sensibilização da população para a dádiva benévola de sangue e para a doação de 

medula óssea.  

Para além das recolhas de sangue que realiza ao longo do ano (18 recolhas previstas, que 

abrangem cerca de 700 dadores), em várias localidades da Freguesia de Pinhal Novo e 

associações/entidades doutras localidades, mantém a funcionar, na sua sede, desde o 

ano de 2010, o Espaço “ASAS”, no qual a Associação, semanalmente, abre as suas portas 

à população que pretenda realizar um rastreio de glicemia, colesterol total e de tensão 

arterial, de forma gratuita e anónima.   

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 Associação de Dadores Benévolos de Sangue de 

Pinhal Novo, no valor total de 750,00 € (setecentos e cinquenta euros), destinado a 

comparticipar a realização das acções previstas no Plano de Actividades de 2011.» 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro à Associação de Dadores 

Benévolos de Sangue de Pinhal Novo numerada DEIS_DISJ 02_17-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho menciona que a sua intervenção vai recair também 

sobre a proposta designada Ponto 11 – Atribuição de apoio financeiro à Associação de 

Dadores de Sangue na Freguesia de Poceirão. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho apresenta as seguintes considerações: 

. Observa que a leitura da informação técnica não lhe permite concluir se os documentos 

estão todos em ordem. 

. Pergunta por que motivo a verba remanescente não está reflectida em nenhuma das 

propostas.  
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O Sr. vereador Adilo Costa explica que a verba remanescente era o que à data da 

elaboração da proposta, de 27 de Maio de 2011, se pensava que estaria disponível para a 

outra Associação e que de certa forma já indiciava. 

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

minuta. 

 

PONTO 11 – Atribuição de apoio financeiro à Associação de Dadores de Sangue na 

Freguesia de Poceirão. 

PROPOSTA N.º DEIS_DISJ 03_17-11: 

«Desde Abril de 1999 que a Associação de Dadores de Sangue na Freguesia de Poceirão 

desenvolve a sua actividade nesta Freguesia, prosseguindo, como objectivo, a promoção 

da dádiva benévola de sangue junto da comunidade. 

Do seu Plano de Actividades anual fazem parte três recolhas de sangue, com cerca de 60 

a 80 participantes cada, possuindo actualmente 500 dadores regulares inscritos. 

Destaca-se, ainda, da sua intervenção comunitária, a participação nas iniciativas e 

festividades locais, como a Feira Comercial e Agrícola de Poceirão e os Encontros 

Nacionais Anuais de Dadores Benévolos de Sangue. 

Considerando que esta Associação pretende continuar a desempenhar um papel de 

reconhecido valor na criação de redes de solidariedade locais e no reforço da participação 

cívica da população nesta área da saúde, 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 Associação de Dadores de 

Sangue na Freguesia de Poceirão, no valor total de 500,00 € (quinhentos euros), 

destinado a comparticipar a realização das acções previstas no Plano de Actividades de 

2011.» 

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

minuta. 

 

PONTO 12 – Associação de Idosos e Reformados da Freguesia do Poceirão – 

doação de mobiliário e equipamento. 

PROPOSTA N.º DEIS_DISJ 04_17-11: 

«A Associação de Idosos e Reformados da Freguesia de Poceirão é uma instituição 

privada de solidariedade social, com data de constituição a 10.04.2003, cuja intervenção 
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tem como objectivo contribuir para a qualidade de vida, bem-estar e inclusão das pessoas 

idosas da freguesia do Poceirão.  

Considerando que: 

− a autarquia possui mobiliário e equipamento do 1.º ciclo do ensino básico, que não se 

encontra a ser utilizado;  

− o mobiliário e equipamento em causa não terá utilização futura por parte dos serviços 

da autarquia;  

− a Associação de Idosos e Reformados da Freguesia de Poceirão solicitou à autarquia 

mobiliário para equipar os seus espaços; 

propõe-se, ao abrigo das alíneas e) do n.º 1, e b) do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a doação de 

mobiliário e equipamento descrito na lista abaixo, à Associação de Idosos e Reformados 

da Freguesia de Poceirão: 

− 10 Cadeiras almofadadas (verde e azul) 

− 10 Cadeiras de tampo castanho e estrutura metálica verde  

− 6 Mesas rectangulares tampo castanho e pés verdes   

− 2 Televisões e respectivos comandos de marca Nokia e Goldstar.» 

Sobre a proposta de Associação de Idosos e Reformados da Freguesia do Poceirão 

– doação de mobiliário e equipamento numerada DEIS_DISJ 04_17-11 interveio: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho usa da palavra para deixar registado que a ideia de 

as escolas devolutas puderem servir para outros fins nos respectivos territórios é uma 

excelente concepção. Conforme se pagam os custos do isolamento, também se pagam os 

custos da centralidade. Considera incompreensível porque a Escola de Aires (em situação 

devoluta) não é um recurso posto à disposição da população.  

A solicitação do Sr. vereador Adilo Costa, intervém o director do Departamento de 

Cultura e Desporto para prestar os esclarecimentos necessários.  

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

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 
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VI.I. – DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

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

PONTO 13 – Atribuição de apoio financeiro à Sociedade Filarmónica Humanitária – 

Projecto de Requalificação da Sede, no âmbito da Candidatura QREN / Recuperação 

e Dinamização do Centro Histórico de Palmela. 

PROPOSTA N.º DCD_DAC 01_17-11: 

«A Sociedade Filarmónica Humanitária é um dos parceiros da candidatura da Câmara 

Municipal de Palmela ao QREN, no âmbito da Recuperação e Dinamização do Centro 

Histórico de Palmela, nomeadamente através do projecto de requalificação das 

instalações da sua sede. 

O projecto incide sobre a modernização das infraestruturas da zona de palco e área 

envolvente, a qual é fundamental para responder, com qualidade, às crescentes 

expectativas dos seus utentes. Assim, prevê-se a realização de obras de recuperação e 

reabilitação do palco, substituição de vigas de suporte do chão do palco, substituição do 

piso, zonas envolventes, nomeadamente camarins, oficina, wc´s e acessos, bem como o 

melhoramento das condições acústicas, de luminosidade e segurança e a insonorização 

da sala de espectáculos. A modernização das infraestruturas é essencial para o serviço 

prestado à comunidade, particularmente nas áreas da formação musical e coral, nas quais 

esta colectividade tem papel de relevo. 

O projecto de Requalificação da Sede da Humanitária encontra-se inserido no Programa 

de Recuperação e Dinamização do Centro Histórico de Palmela, sendo co-financiado pelo 

FEDER, através do QREN, pela Câmara Municipal de Palmela e pela Sociedade 

Filarmónica Humanitária. 

No âmbito desta acção, da referida candidatura, a Câmara Municipal de Palmela 

apresenta-se na condição de parceiro, contribuindo para a componente de 

comparticipação nacional inerente a estas candidaturas. A envolvente financeira do 

Município corresponde a 25% da acção. 

Assim propõe-se, de acordo com a alínea b) do n.º 4, do art.º 64, 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 Sociedade Filarmónica Humanitária no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), 

como parte da comparticipação da Câmara Municipal para a concretização do Projecto de 

Requalificação do espaço Sede.» 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro à Sociedade Filarmónica 

Humanitária – Projecto de Requalificação da Sede, no âmbito da Candidatura QREN / 
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Recuperação e Dinamização do Centro Histórico de Palmela numerada DCD_DAC 

01_17-11 interveio: 

O Sr. vereador Adilo Costa adiciona algumas explicações à proposta. 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira observa que a intervenção do Sr. vereador Adilo Costa 

foi bastante elucidativa, na medida em que a redacção da proposta não está muito 

explícita.  

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

minuta. 

 

SAÍDA DA REUNIÃO DE UM VEREADOR: 

Nesta altura, ausenta-se da reunião o Sr. vereador Luís Miguel Calha. 

 

PONTO 14 – Atribuição de apoio financeiro à Sociedade Filarmónica Palmelense 

“Loureiros”. 

PROPOSTA N.º DCD_DAC 02_17-11: 

«Tendo-se detectado um problema de infiltração de águas nas instalações da Sociedade 

Filarmónica Palmelense “Loureiros”, e após reclamação da colectividade, realizou-se uma 

peritagem a pedido da Câmara Municipal de Palmela, em Abril de 2010. De acordo com o 

referido relatório as infiltrações existentes na sede da colectividade têm origem na falta de 

impermeabilização de parte do edifício, resultante das obras de demolição das 

construções existentes nas traseiras, na Av. dos Bombeiros Voluntários de Palmela, e da 

execução do espaço ajardinado pelos serviços municipais.  

No sentido de dar resposta a esta situação foram ponderadas duas hipóteses de 

concretização das obras necessárias: através da intervenção dos serviços municipais, ou 

por iniciativa da Sociedade, adjudicando a intervenção a uma empresa. Verificada a 

impossibilidade de garantir os trabalhos internamente, a autarquia propôs que a 

colectividade apurasse custos, junto de uma empresa que procedesse à realização da 

obra. Foi informada a Câmara Municipal, no passado mês de Abril, por parte da Sociedade 

Filarmónica Palmelense “Loureiros” de que a resolução do problema orçaria em 4.612,50€.  

Procurando responder ao compromisso e assunção da responsabilidade das 

consequências da intervenção no referido espaço, e tendo este facto sido considerado no 

orçamento municipal de 2011, com dotação para o efeito, e em conformidade com o 

disposto na alínea b) do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
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pela Lei n.º 5–A/02, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro, no valor de € 4.612,50 

(quatro mil, seiscentos e doze euros e cinquenta cêntimos) à Sociedade Filarmónica 

Palmelense “Loureiros” para pagamento da obra de impermeabilização da sua sede, 

devendo o pagamento ser efectuado em duas tranches de igual valor, uma no início da 

obra e outra após conclusão dos trabalhos, mediante apresentação de factura.» 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro à Sociedade Filarmónica 

Palmelense “Loureiros” numerada DCD_DAC 02_17-11 intervieram: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira menciona que os prejuízos provocados pelos serviços 

camarários não importaram em muito dinheiro.  

O Sr. vereador Álvaro Amaro deixa registado que a necessidade de intervenção técnica 

e a execução da obra não decorre exclusivamente do espaço ajardinado, nem é possível 

concluir-se que seja essa a razão. A informação técnica dita que a própria parede devia ter 

sido impermeabilizada, o que não aconteceu, e que ao demolirem-se as construções 

existentes deixou de haver uma empena, ficando a parede a descoberto. Por essa razão 

poderá ter-se acumulado um maior teor de humidade. 

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

minuta. 

 

ENTRADA NA REUNIÃO DE UM VEREADOR: 

Nesta altura, a reunião volta a ser participada pelo Sr. vereador Luís Miguel Calha. 

 

VI.II. – DIVISÃO DE BIBLIOTECAS: 

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

PONTO 15 – Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Palmela e 

CENFIC – Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras 

Públicas do Sul. 

PROPOSTA N.º DCD_DB 01_17-11: 

«Nos últimos anos a Câmara Municipal de Palmela tem prestado uma atenção privilegiada 

à área da Formação para a Comunidade, tendo como principal objectivo qualificar e 

proporcionar ferramentas aos agentes económicos do Concelho, promovendo, desta 

forma, a melhoria da qualidade dos serviços prestados – ao nível do comércio, hotelaria, 

construção civil e indústria. 
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Em 3 Julho de 2000, a Câmara Municipal de Palmela assinou um Protocolo de 

Cooperação com o CENFIC – Centro de Formação Profissional da Indústria da 

Construção Civil e Obras Públicas do Sul. Com este protocolo a CMP autorizou esta 

entidade a realizar, no retiro da Salgueirinha - Lagoa da Palha - Pinhal Novo, um projecto 

na área da formação.  

Tendo em conta que o CENFIC é uma Entidade de Direito Público sem fins lucrativos, cuja 

missão é preparar profissionais habilitados para o desempenho das múltiplas actividades 

que integram o Sector da Construção e Obras Públicas, através da realização de acções 

de formação profissional, uma parceria com esta instituição foi sem dúvida uma mais-valia 

para o Município de Palmela. 

Esta parceria revelou-se de grande interesse, para ambas as partes, devido à necessidade 

que o mercado revela de profissionais qualificados no Sector da Construção e Obras 

Públicas, e à importância, para a autarquia, de ter uma entidade formadora, creditada 

nesta área, a desenvolver trabalho no Concelho.  

Em Dezembro de 2010, por necessidade de nova afectação do terreno, a Câmara 

Municipal de Palmela solicitou, com a devida antecedência, a devolução do citado terreno. 

Reconhecendo a importância da formação profissional ministrada pelo CENFIC, bem 

como da cooperação que tem havido entre as duas entidades, foram desenvolvidos 

esforços para assegurar a continuidade das acções de formação no concelho, através de 

um novo espaço, assegurando a reserva de cerca de 500 horas anuais de formação para 

os trabalhadores do Município de Palmela. 

Face ao exposto propõe-se, ao abrigo da alínea b) do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a aprovação 

de um novo protocolo com o CENFIC, em substituição do anterior, e cuja minuta se anexa, 

sendo a finalidade do mesmo permitir a continuidade, agora no Monte Francisco Custódio, 

terreno municipal com 19.307,00 m2 e n.º de Inventário 50325, localizado na Estrada 

Municipal E.M. 533/Estrada das Lagameças, Freguesia de Poceirão, do projecto de 

formação no sector da construção e obras públicas iniciado em 2000.» 

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

minuta. 

 

VII – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL: 

Pelo Sr. vereador Luís Miguel Calha foi apresentada a seguinte proposta: 
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PONTO 16 – Aceitação de doação do Espólio da Casa Quaresma. 

PROPOSTA N.º DAF_DAG 01_17-11: 

«O Arquivo Municipal e o Museu Municipal têm ambos como função a promoção de 

contactos com entidades externas no sentido de obter, em regime de aquisição, depósitos 

ou empréstimos, fundos documentais com interesse histórico para integrar o Arquivo, ou 

objectos de interesse histórico e cultural para integrar o Museu. 

Desta forma, e em colaboração, foi detectado e inventariado sumariamente o Espólio da 

Casa Quaresma. Os proprietários e herdeiros pretendem doar este espólio ao município, 

para que seja preservado, estudado e divulgado. 

Localizada em Quinta do Anjo, a Casa Quaresma foi, até à década de 70 do século XX, 

um dos principais armazéns de comércio de vinho da Península de Setúbal.  

Produtores e armazenistas, António da Costa Quaresma e José Martins Quaresma (pai e 

filho) assumiram-se como os principais distribuidores dos vinhos da Casa Humberto 

Cardoso, que era à data uma das mais prósperas empresas do concelho. 

Na década de 80, a recessão no sector, bem como a morte de José Martins da Costa 

Quaresma, impondo a partilha dos bens pelos diversos herdeiros, conduz ao esmorecer 

da actividade e consequente encerramento nos primeiros anos da década de 90. 

A Cultura da Vinha e do Vinho, extraordinariamente importante para a História do país, não 

se encontra, suficientemente conhecida, ou mesmo estudada. Para este facto concorrem 

aspectos com a dispersão ou inacessibilidade de fontes. A maior parte das empresas não 

guardam documentos antigos, e os próprios organismos públicos como o IVV - Instituto da 

Vinha e do Vinho, antiga Junta Nacional do Vinho, não desenvolveu ainda um plano de 

preservação e disponibilização do seu insubstituível espólio. 

Tais factos mostram a relevância do espólio da Casa Quaresma. 

Este é constituído por documentos de gestão, recibos e correspondência, nomeadamente 

com o Grémio da Lavoura de Palmela, o Grémio dos Armazenistas de Vinhos, a Região do 

Moscatel de Setúbal e a Junta Nacional do Vinho, documentos essenciais à escrita da 

História da Cultura da Vinha e do Vinho na Península de Setúbal. É constituído também 

por objectos de Adega. 

Trata-se de um património, cuja salvaguarda e divulgação muito beneficiará o 

entendimento das identidades locais, conferindo maior valor à região e ao próprio sector 

vitivinícola. 

Assim, propõe-se: 
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1.º - A aceitação da doação, de acordo com o inventário em anexo, nos termos da alínea 

h) do n.º 1, 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; 

2.º - A aprovação da minuta do contrato de doação.» 

Sobre a proposta de Aceitação de doação do Espólio da Casa Quaresma numerada 

DAF_DAG 01_17-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho saúda a doação do Espólio da Casa Quaresma. 

Deseja, implicitamente, que o Núcleo Museológico da Vinha e do Vinho (NMVV) possa ser 

reaberto ao público para que se possam ver os espólios doados. 

O Sr. vereador Luís Miguel Calha sublinha que o espólio em causa tem um valor 

histórico incalculável, assim como museológico e arquivístico. Naturalmente, serão 

organizadas iniciativas tendentes à divulgação e à preservação deste recurso. Este espólio 

será valorizado pela Autarquia de acordo com o que é a sua importância. 

Sobre o Núcleo Museológico da Vinha e do Vinho, o Sr. vereador Adilo Costa menciona 

que o mesmo se localiza na Adega de Algeruz e resulta dum protocolo com o Sr. João 

Barroso, que data desde 2001. A estrutura dos edifícios que compõem a Adega de 

Algeruz apresentam graves problemas de estabilidade e aferiu-se com o proprietário a 

possibilidade de executar as obras, mas as soluções são dispendiosas para este período 

de grande dificuldade financeira que todos atravessam. Chegou a averiguar-se a 

possibilidade de efectivação duma candidatura conjunta ao PRODER (Programa de 

Desenvolvimento Rural) o que não foi possível, pelo que estão a ser estudadas outras 

soluções. 

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

minuta. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

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

Sr. Miguel Martinho, em representação da Comissão da AUGI da Marquesa I e III: 

O Sr. Miguel Martinho saúda os presentes. Vem em representação da Comissão da 

AUGI da Marquesa I e III para fazer o ponto de situação do processo desta AUGI e, 

também, solicitar a colaboração da Câmara Municipal. Expõe: 
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. Enviou, há alguns meses, um documento dirigido à Sr.ª presidente da Câmara Municipal 

onde se refere que a AUGI está a proceder ao 4.º e último levantamento das construções 

existentes para a elaboração de instrumento de reconversão, de acordo com a Lei 91/95 

(artigos 6.º, 18.º e 23.º) e restantes artigos que se aplicam ao Regime Geral Especial da 

Divisão da Coisa Comum.  

. Não é visível a colaboração da Câmara Municipal para que as futuras construções sejam 

interrompidas, de acordo com o artigo 52.º, da Lei 91/95, e no caso de tal não acontecer 

vêm-se obrigados a fazer levantamento após levantamento.  

. A Comissão da AUGI não vê razões para que não sejam deferidos os projectos 

particulares. Opina que todos ganhariam com o seu deferimento: a Câmara Municipal 

consegue arrecadar receitas e as construções não correm o risco de ser demolidas (ao 

abrigo do artigo 23º, da Lei 91/95), além de que não haverá desculpas para continuar a 

fazer construções que podem não se integrar no instrumento de reconversão, o que nos 

últimos tempos mais se tem acontecido. 

. Foram entregues na Câmara Municipal, há mais de seis anos, projectos de esgotos 

domésticos e de águas pluviais. É necessário criar condições para o seu deferimento.  

. Os projectos da bacia de retenção e de ligação à vala da Moita foram elaborados pelos 

técnicos que trabalham para a AUGI e que estão sempre ao dispor da Câmara Municipal, 

pelo que não é compreensível a demora no seu deferimento. A obra é urgente e já devia 

estar no terreno. 

. Julga ter havido da parte da Sr.ª presidente da Câmara Municipal alguma preocupação, 

quando tomou conhecimento do documento apresentado pela Comissão da AUGI, na 

medida em que houve o cuidado de telefonar para a mesma com a nota de que a matéria 

em questão ia ser resolvida com o Sr. vereador Álvaro Amaro, do pelouro respectivo. 

. A Comissão da AUGI da Marquesa I e II mantém o pedido para a efectivação duma 

reunião que vise o tratamento de assuntos concretos (alguns deles antes mencionados) e, 

ainda, os que enuncia em seguida:   

. No projecto de loteamento aprovado desde 2001 estão a ser feitas correcções 

relativamente aos índices de ocupação. São criados 6 lotes que podem ter os 

seguintes destinos: colmatar a falta de registos de escrituras, porque há proprietários 

que possuem registos e não há lotes; a concretização de cedências; a reversão a 

favor do futuro Centro Social. Todas estas correcções estão a ser feitas pelos 

técnicos da AUGI, deram origem à emissão do alvará e consequente aprovação do 

instrumento de reconversão. 
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. Urge iniciar os deferimentos dos projectos particulares, porque as construções 

continuam a ser feitas. Qual é a opinião da Câmara Municipal acerca deste assunto 

e como pretende resolvê-lo no futuro? As duas partes têm de acertar esta questão.  

. Os projectos de arranjo dos espaços exteriores estão em fase de finalização (e a 

cargo dos técnicos da AUGI). Julga que não vai haver nenhum problema em 

conseguir a sua rápida aprovação. Salienta que, por várias vezes, foram solicitados 

mais elementos.  

. O projecto da bacia de retenção e de ligação à vala da Moita (em elaboração pelos 

técnicos da AUGI) está entregue na Câmara Municipal, só que pela quarta vez são 

pedidos elementos.  

. Há grupos de comproprietários que se apoderaram da propriedade comum e 

tratam-na como se fosse só deles. Este procedimento está a pôr em risco alguns 

benefícios de que a urbanização pode vir a beneficiar no futuro. 

. É do conhecimento da Comissão da AUGI que há alguns problemas relacionados 

com os projectos de esgotos e de arruamentos. Sugere que: numa reunião entre os 

técnicos da Autarquia e os técnicos da AUGI possam ser apresentados todos os 

pontos a considerar de alteração / correcção e/ou introdução, e garantir que é a 

última vez em que estão a ser solicitados elementos para, definitivamente, ser 

concluída e ultrapassada esta questão. 

. Tem na sua posse um ofício assinado por um técnico a laborar na Autarquia, no 

Gabinete de Recuperação de Áreas de Génese Ilegal (GRAGI), onde se adianta que 

no seguimento do atendimento feito ao munícipe, Sr. Fernando Rodrigues, deve a 

Comissão da AUGI providenciar para que possa usufruir do abastecimento de água. 

Nota que a pessoa em causa não tem as contas em dia para com a Comissão da 

AUGI, pelo que tal não pode ser passível de concretização. Oferece-se abordar este 

tema numa reunião para que não ocorram situações idênticas. 

. Teve acesso a outro ofício, no sentido de que a Comissão da AUGI devia 

providenciar para tamponar um buraco com a indicação de que “(…) se não o fizer 

em 5 dias, a Câmara Municipal imputa-lhe as custas (…)”. A propósito desta 

questão, tem a salientar que o Sr. presidente da Junta de Freguesia de Quinta do 

Anjo tem sido impecável, porque atende aos pedidos que a Comissão da AUGI lhe 

tem apresentado. A origem deste buraco deve-se ao facto de algumas pessoas o 

utilizarem para despejo da fossa, pelo que a Comissão da AUGI não vai 

responsabilizar-se por tapar buracos com origens deste tipo. 
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. Em relação a um pedido domiciliário de água, foi enviado um ofício ao requerente 

dessa solicitação, com o seguinte teor: “(…) comunico por despacho do Sr. 

vereador, datado de 26.11.2010, que foi indeferida a sua pretensão, pelo facto de 

não obedecer ao protocolo formalizado entre a Câmara Municipal de Palmela e a 

Administração da AUGI (…)”. A pessoa em causa não percebeu a razão do 

indeferimento e contactou a Comissão da AUGI e, depois de devidamente 

averiguado, verificou-se que o co-proprietário reunia as condições para ser 

abastecido de água.     

O Sr. Miguel Martinho finaliza dizendo que muito gostaria de ver solucionadas as 

questões antes explanadas. Considera desejável a realização duma reunião.  

A Sr.ª presidente menciona que é conveniente não esquecer que as alterações 

sucessivas ao loteamento têm a ver com uma dinâmica que a Câmara Municipal não 

consegue conter. Traduzindo de outra maneira: as alterações acontecem ao longo de 

anos, porque as construções vão sendo feitas e, de alguma maneira, a Comissão da AUGI 

concorda com as mesmas e quer enquadrá-las. Deste modo, é preciso alterar a planta 

síntese com vista à emissão do alvará de loteamento. É necessário acabar com esta forma 

de proceder e reconhecer que quem construiu de novo está em situação ilegal e que a 

mesma não tem enquadramento, pelo que se providencia a demolição. Opina que, há já 

alguns anos, se devia ter interrompido com a legitimação destas situações que vão 

acontecendo no terreno. Mais refere que os processos de Áreas Urbanas de Génese Ilegal 

(AUGI) são complexos, mas são acompanhados e trabalhados pelos técnicos da 

Autarquia.  

Conclui dizendo que a Câmara Municipal tem por regra responder aos cidadãos, o que 

não impede os mesmos de consultar a Comissão da AUGI. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro mostra-se estupefacto com algumas das questões 

levantadas pelo Sr. Miguel Martinho e, sobretudo, pela forma como estas são colocadas. 

Fica na dúvida se tem valido a pena o conjunto de reuniões realizadas. Obviamente que 

são os técnicos que trabalham para a Comissão da AUGI que têm de elaborar os 

projectos, mas é, igualmente, verdade que muitas das soluções são construídas com 

sugestões dos técnicos da Câmara Municipal. Tem havido articulação entre as duas 

partes. As matérias são complexas. Sublinha que a Comissão da AUGI deu um excelente 

contributo por se ter deslocado pelos seus próprios meios aos Ministérios e ter encetado 

diligências, por exemplo, em relação às questões relacionadas com a bacia de retenção. A 

solicitação de novos elementos por parte dos serviços camarários prende-se somente com 

o facto de terem dado entrada na Câmara Municipal novos requerimentos que não estão 
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em conformidade e é pedido por parte dos serviços, por exemplo, a rectificação da planta 

síntese.  

Mais refere que a Câmara Municipal mantém a sua disponibilidade para encontrar 

conjuntamente as soluções necessárias ao prosseguimento do processo. Muito gostaria 

que o Sr. Miguel Martinho reconhecesse que, no último ano houve, progressos 

consideráveis e que são mérito do trabalho da Comissão da AUGI e da sua dinâmica. 

Ressalva que o Gabinete de Recuperação de Áreas de Génese Ilegal (GRAGI) já não 

existe na actual estrutura e já não detinha chefia desde que assumiu funções como 

vereador. Os serviços da Câmara Municipal têm de saber que determinada construção vai 

constar da próxima planta síntese a ser apresentada pela Comissão da AUGI para não 

estar a dar respostas que podem fragilizar juridicamente todo o processo, e isso é preciso 

ser feito com lisura e rigor. Também há questões em que é preciso manter total 

intransigência. Há fortes expectativas para que o processo tenha desenvolvimento mas, 

neste momento, a Comissão da AUGI tem de adiantar alguns elementos. A Câmara 

Municipal e os serviços respectivos estão inteiramente disponíveis para agilizar questões. 

Na passada segunda-feira, deslocou-se a vários pontos do concelho e viu a quantidade de 

pessoas que a Comissão da AUGI tinha à porta da sua sede e, certamente, são pessoas 

que querem ver os assuntos resolvidos. Naturalmente a Comissão da AUGI está a ser 

sujeita a uma grande pressão. Quanto ao ofício indicativo para que a Comissão da AUGI 

providenciasse que o buraco fosse tapado, é porque os arruamentos ainda não vieram à 

posse da Câmara Municipal e a intervenção tem de ser solicitada nestes moldes.  

Conclui dizendo que é fundamental ultrapassar alguns obstáculos que existem no plano 

técnico em alguns projectos de especialidades. Estão a surgir construções que têm de ser 

devidamente fiscalizadas, arroladas e enquadradas ou não. 

O Sr. Miguel Martinho refere que foi acordado que as construções que não constam na 

1.ª planta vão constar na 2.ª planta, e a Comissão da AUGI passa por escrito uma 

declaração em como determinada construção foi feita depois.  

O Sr. vereador Álvaro Amaro recorda ter sugerido à Comissão da AUGI que fizesse uma 

declaração única – tipo, em que previa as várias situações e bastava identificar com uma 

cruz (x) a que era. 

A Sr.ª presidente menciona que certamente que a Comissão da AUGI e os técnicos a 

laborar para esta vão prosseguir as reuniões de trabalho com os serviços da Autarquia e o 

processo terá sempre o acompanhamento do Sr. vereador Álvaro Amaro. As reuniões vão 

permitir clarificar o que for necessário.  
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• 49.ª Edição da Festa das Vindimas – Antes de dar por encerrada a presente reunião de 

Câmara, a Sr.ª presidente apela à participação da população na 49.ª Edição da Festa das 

Vindimas, a inaugurar no dia 01 de Setembro próximo, decorrendo o espectáculo de 

eleição da rainha no dia anterior, em 31 de Agosto. Realça o esforço empregue pela 

Associação da Festa das Vindimas e, também, o empenho e a participação da 

comunidade local. Palmela está simbolicamente ligada à Festa das Vindimas e, este ano, 

celebra-se o prémio conquistado pela Adega Venâncio da Costa Lima de “Melhor Moscatel 

do Mundo”.  

Mais refere que é já conhecida a situação de grande prejuízo dos produtores no que toca à 

vinha, tendo em conta as questões climatéricas e o facto de a vinha ter sido atacada por 

situações de doença muito preocupantes. Faz votos e tem a expectativa de que das uvas 

resulte um excelente vinho que continue a fazer parte da economia local de Palmela e que 

seja parte integrante deste cartaz que todos se habituaram e reconhecem quase há 50 

anos. Acrescenta que este ano vai haver fogo de artifício.  

Apela ao civismo e ao cuidado com os excessos para que as pessoas adultas, enquanto 

pais, mães, avós, devem ter a preocupação de sensibilizar os seus jovens para viver com 

alegria. Uma festa significa também vivê-la com moderação. O apelo aos menos jovens é 

à sua participação na festa. Aos expositores, vitivinicultores e a todos aqueles que fazem o 

trabalho com a sua alegria desejam uma boa Festa das Vindimas. 

 

VIII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezassete 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 


