
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

ACTA N.º 18/2011: 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 

2011: 

No dia sete de Setembro de dois mil e onze, pelas quinze horas e quinze 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 – Processo de Inquérito Disciplinar n.º 02/2011 

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

António Augusto Roldão Ratão – Instalação 5084 

PONTO 3 – Contrato de Comodato com a Fundação COI 

PONTO 4 – Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Palmela e a 

Universidade Católica Portuguesa no âmbito da Rede Social Palmela 

ADMISSÃO DO PONTO 2-A NA ORDEM DO DIA – Empreitada de “Pavimentação do CM 

1054 – Vale dos Barris – 1.ª e 2.ª Fase”: aprovação do relatório final e adjudicação da 

empreitada 
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

• 49.ª Edição da Festa das Vindimas – A Sr.ª presidente apresenta cumprimentos. Em 

nome do executivo municipal, saúda a 49.ª Edição da Festa das Vindimas. Regozija-se 

pelo facto de a Festa ter constituído mais uma edição de grande sucesso. A vila de 

Palmela recebeu milhares de visitantes. Não houve registo assinalável de grandes 

preocupações. Contudo e, no futuro, deve haver a tentativa para minimizar ao máximo o 

consumo de álcool por parte dos jovens, o que é visível a partir de determinada altura. A 

avaliação / balanço sobre o modo como decorreu a edição da Festa quando realizada pela 

Associação da Festa, Câmara Municipal e entidades competentes, deve ter em conta este 

aspecto. É preciso assinalar que este ano houve uma fortíssima contenção financeira em 

que o apoio financeiro despendido pela Câmara Municipal foi reduzido comparativamente 

com anos anteriores e o orçamento geral da Associação da Festa também foi reduzido. 

Ainda, assim, a Festa foi levada à prática com grande dignidade e, em alguns aspectos, 

até melhorou. O programa da TVI (Televisão Independente) que aconteceu em directo no 

Domingo da Festa serviu para divulgar a mesma, sendo que devido ao atraso significativo 

por parte da saída do cortejo a transmissão para a audiência da televisão não pôde 

acontecer. Compreendendo que a Associação da Festa tenha feito tudo para corrigir esse 

problema o facto é que não foi possível fazê-lo a tempo para que o acontecimento fosse 

transmitido na televisão. Mesmo com esse percalço houve, durante todo o dia de 

Domingo, uma valorização de Palmela.  

Regista que os produtos locais – Moscatel, vinhos e frutas - foram vendidos de uma 

maneira extraordinária e, em alguns casos, esgotaram os stocks. Este é um excelente 

sinal acerca do que significa a apetência pela qualidade dos produtos locais e, também, 

pelo espaço do convívio alegre e fraterno que a Festa significa. 

Menciona que, em seu nome e dos Srs. vereadores, agradece a todas as pessoas que 

contribuíram com o seu envolvimento para a organização da Festa, desde logo a 

Associação das Festas de Palmela que a assume na sua direcção e responsabilidade e, 

também, a todas as pessoas de Palmela que voluntariamente deram o seu contributo e o 

seu trabalho para a concretização do evento, aos trabalhadores da Junta de Freguesia de 

Palmela e desta Câmara Municipal que, com muito trabalho e dedicação, deram o seu 

contributo. Fica o convite a todos para que, no próximo ano, a 50.ª edição da Festa das 

Vindimas seja um grande acontecimento que globalize e homenageie Palmela.  

Finaliza dizendo que merecem uma palavra especial de reconhecimento outras  entidades, 

particularmente à Associação dos Bombeiros Voluntários de Palmela, ao Centro Distrital 
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de Operações de Setúbal (CDOS) cuja coordenação é fundamental para que tudo 

aconteça com a máxima eficácia e, finalmente, à Guarda Nacional Republicana (GNR) que 

é absolutamente atenta e disponível para cumprir este grande desígnio: a segurança 

pública que, em situação de festa, atinge exigências enormes e que o corpo de activos da 

GNR sobre o comando do Posto de Palmela e o Destacamento de Setúbal conseguiram 

levar a cabo. Em nome da câmara municipal de Palmela fica o agradecimento a todos.  

 

• Participação de Palmela na Semana Europeia da Mobilidade – O Sr. vereador 

Álvaro Amaro saúda os presentes. Informa que no período de 16 a 22 deste mês, no 

Município de Palmela vão decorrer actividades dedicadas à mobilidade saudável, com 

vista à modificação de comportamentos quanto à utilização de meios de transporte 

motorizados e individuais. Sob o lema “Mobilidade Alternativa” as actividades a realizar 

pela Câmara Municipal de Palmela têm por objectivo promover a utilização de modos de 

transporte individual, sensibilizando e informando sobre os benefícios para a saúde e o 

ambiente. Neste sentido, o Município de Palmela aderiu oficialmente às comemorações da 

Semana Europeia da Mobilidade, propondo-se organizar uma semana completa de 

actividades, de entre as quais se destacam: 

. Beneficiar e demarcar o corredor ciclável existente na Rua Infante D. Henrique, em 

Pinhal Novo, fazendo um prolongamento que ligará a possibilidade da utilização do viaduto 

sobre o caminho de ferro, através da colocação de uma calha que permite o transporte 

manual de bicicletas. 

. Lançou-se um desafio a várias empresas do concelho para que, neste dia, para além de 

sensibilizarem os seus trabalhadores possam, igualmente, disponibilizar soluções de 

mobilidade alternativa ao transporte individual de deslocação para o seu local de trabalho. 

. Outra iniciativa interessante consiste na disponibilização de títulos gratuitos de transporte 

no circuito de Pinhal Novo por troca da entrega de óleos alimentares usados. 

. O Município de Palmela e os seus trabalhadores pretendem dar o seu contributo e vão 

envolver-se numa iniciativa simbólica, a efectuar no próximo dia 22 do mês em curso, 

intitulada “De bicicleta para o trabalho”. 

. O autocarro que faz o percurso no Centro Histórico da vila de Palmela está a circular com 

biodiesel, sendo que na semana de 16 a 22 de Setembro, vai utilizar biodiesel produzido 

através da recolha de óleos alimentares usados. 

. No final de Setembro vai encetar-se um processo de inquérito sobre a mobilidade no 

concelho que vai persistir até Dezembro próximo. Vai haver acções de sensibilização 

sobre eco condução. Será dada continuidade ao trabalho de melhoria da acessibilidade 
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que já foi começou o ano passado em nove pontos identificados em Palmela e serão 

corrigidos alguns obstáculos à mobilidade melhorando a acessibilidade no acesso a 

passadeiras e, neste caso, promover a beneficiação do passeio que vem do Chafariz D. 

Maria I. 

. A Biblioteca Municipal de Palmela e respectivos Pólos levam a cabo uma acção 

denominada “A hora do conto” que vai procurar trabalhar histórias em torno da mobilidade. 

. O ciclo de cinema às quintas-feiras vai ser dedicado ao Ambiente. 

. A iniciativa “Dás-me boleia?” pretende chamar a atenção para a possibilidade de os 

funcionários partilharem o transporte nas suas deslocações.   

. Os Centros de Recurso para a Juventude (CRJ) vão começar as iniciativas “a pedalar” a 

partir do dia 09 de Setembro. 

. No Bairro dos Marinheiros e no Bairro Alentejano vai encetar-se uma experiência de 

transporte colectivo promovida pelos Transportes Sul do Tejo (TST) fazendo a ligação à 

estação da Penalva (Quinta do Anjo). É um final muito ansiado pelas populações. 

Conclui apelando à participação de todos nas iniciativas que vão ter lugar e à 

disseminação da ideia de hábitos de vida mais saudáveis procurando formas alternativas 

de movimento. 

A Sr.ª presidente coloca o desafio às pessoas que se possam sentir inibidas em relação à 

bicicleta, para se deslocarem a pé. Cada um escolhe a melhor solução em função da 

distância e da natureza do percurso: entre a utilização do comboio, a bicicleta ou o 

percurso a pé ficam várias soluções. 

 

• 49.ª Edição da Festa das Vindimas – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho apresenta 

cumprimentos. Menciona que em relação à 49.ª Edição da Festa das Vindimas e, no 

seguimento das palavras da Sr.ª presidente, reitera à organização da Festa das Vindimas 

e a todos os que colaboraram uma saudação pelo êxito alcançado.  

 

• Pedido de informação sobre as áreas ardidas no território e no PNA (Parque 

Natural da Arrábida) – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho solicita que numa próxima 

oportunidade lhe seja facultada informação sobre as áreas ardidas no território deste 

concelho, bem como na área do Parque Natural da Arrábida, na medida em que se 

registaram ocorrências de fogos durante o Verão.  

A Sr.ª presidente menciona que deverá será facultada a informação à Sr.ª vereadora 

Natividade Coelho. 
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ADMISSÃO DO PONTO 2-A NA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª presidente propõe a admissão do ponto 2-A na Ordem do Dia. 

PONTO 2-A NA ORDEM DO DIA – Empreitada de “Pavimentação do CM 1054 – Vale dos 

Barris – 1.ª e 2.ª Fase”: aprovação do relatório final e adjudicação da empreitada 

Aprovada, por unanimidade, a admissão do Ponto 2-A na Ordem do Dia. 

 

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 no período de 24.08.2011 a 

07.09.2011, e dos processos despachados pelo Dr. José Monteiro e 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 22.08.2011 a 02.09.2011.  

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

dias 24.08.2011 a 06.09.2011, foram autorizados pagamentos, no valor de 961.479,89 € 

(novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e nove euros e oitenta e nove 

cêntimos). 

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



Acta n.º 18/2011 
Reunião ordinária de 07 de Setembro de 2011 

 6 

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª presidente informa que o balancete do dia 06 de Setembro de 2011, apresenta um 

saldo de 3.488.734,00 € (três milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e trinta 

e quatro euros), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 2.504.977,22 € (dois milhões, quinhentos e quatro mil, 

novecentos e setenta e sete euros e vinte e dois cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 983.756,78 € (novecentos e oitenta e três mil, setecentos 

e cinquenta e seis euros e setenta e oito cêntimos).  

 

ORDEM DO DIA 

 

 I  – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

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

PONTO 1 – Processo de Inquérito Disciplinar n.º 02/2011. 

PROPOSTA N.º DAI 01_18-11: 

«Por meu despacho, datado de 5 de Maio de 2011, foi mandado instaurar processo de 

inquérito por factos que envolviam os trabalhadores Mário Rui da Claudina Felício, 

Assistente Operacional a desempenhar funções na Divisão de Rede Viária, e José Alberto 

Araújo Pinto, Assistente Operacional a desempenhar funções na Divisão de Águas de 

Abastecimento e Residuais. 

Tendo por base o Relatório Final com a proposta de decisão constantes do Processo de 

Inquérito n.º 02/2011, e que na presente proposta se dão por integralmente reproduzidos, 

e que se anexam, concluiu-se que as condutas de ambos os trabalhadores visados 

configuram a prática de infracção disciplinar concretizada na violação do dever geral de 

correcção e urbanidade previsto na alínea h) do n.º 2 e n.º 10 do artigo 3.º, da Lei n.º 

58/2008, de 9 de Setembro (que aprovou o Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que 

Exercem Funções Públicas). 
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Assim, nos termos e com os fundamentos que constam do Relatório Final do Processo de 

Inquérito n.º 02/2011, e para o qual se remete, propõe-se: 

1. Que seja sancionado o trabalhador Mário Rui da Claudina Felício, com a categoria 

de Assistente Operacional, com a pena disciplinar de REPREENSÃO ESCRITA; 

2. Que seja sancionado o trabalhador José Alberto Araújo Pinto, com a categoria de 

Assistente Operacional, com a pena disciplinar de REPREENSÃO ESCRITA; 

3. Que seja aprovado o teor das repreensões escritas que se anexam e que fazem 

parte integrante da presente proposta; 

4. Que, nos termos do disposto nos nºs. 2 e 4 do artigo 28.º, do Estatuto Disciplinar, 

seja concedido a ambos os trabalhadores o prazo de cinco dias úteis para o 

exercício, caso o pretendem, dos seus direitos de audiência e defesa; 

5. E que, na situação de os mesmos não apresentem as respectivas defesas no prazo 

concedido a pena disciplinar de Repreensão Escrita seja convertida em pena 

definitiva.»  

Sobre a proposta de Processo de Inquérito Disciplinar n.º 02/2011 numerada DAI 

01_18-11 interveio: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho salienta que os vereadores Socialistas se escusam 

a tecer intervenções de fundo relativamente aos Processos de Inquérito Disciplinar. É de 

saudar a instrução deste processo em concreto – Processo de Inquérito Disciplinar n.º 

02/2011 – e do desenrolar do mesmo, considerando que é uma grande vitória para a 

Câmara Municipal de Palmela conseguir fazê-lo deste modo.  

Aprovado, com sete votos a favor, através de escrutínio secreto, o ponto 1 da 

proposta. 

Aprovado, com sete votos a favor, através de escrutínio secreto, o ponto 2 da 

proposta. 

Aprovados, por unanimidade, os pontos 3, 4 e 5 da proposta. A proposta foi 

aprovada em minuta. 

 

II – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

II.I. - DIVISÃO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUAIS: 

Pelo Sr. vereador Álvaro Amaro foi apresentada a seguinte proposta: 
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PONTO 2 – Consumo anormal de água – Redução da tarifa de saneamento. 

Requerente: António Augusto Roldão Ratão – Instalação 5084. 

PROPOSTA N.º DAI_DAAR 01_18-11: 

«Através de requerimento registado em 11/07/2011 sob o nº 22026, o Sr. António Augusto 

Roldão Ratão, com local de consumo sito na Bento de Jesus Caraça, Montinhoso, solicitou 

a redução da tarifa de saneamento debitada na factura de água n.º 20023504, emitida em 

21 de Junho/2011. A referida factura tem um valor de 2.262,12 € (dois mil, duzentos e 

sessenta e dois euros e doze cêntimos), a que corresponde um consumo de 779 m3 de 

água, motivado por uma rotura na canalização predial. 

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

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

gestora não assume qualquer responsabilidade por danos motivados por roturas nas 

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

tarifa de abastecimento. 

Porém, considerando que: 

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

involuntárias; 

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

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

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

residuais domésticas;  

- o consumidor não está ligado à rede de drenagem de águas residuais 

domésticas, sendo aplicada na referida tarifa apenas a percentagem referente à 

recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos (RSU’s); 

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

sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo na produção de 

RSU’s. 

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

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

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

se a fixação do montante da tarifa de saneamento (componente de RSU’s) de acordo com 

a média de consumo verificado entre as leituras de 25/06 e 21/10/2010, correspondente a 

18 m3 mensais de que resultará uma redução da factura de água n.º 20023504, no valor 
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de  483,72 € (quatrocentos e oitenta e três euros e setenta e dois cêntimos), conforme 

cálculo que se discrimina no quadro seguinte: 

Descrição Valor da 
Factura 

(€) 

Redução 

(€) 

Valor a pagar 
pelo Cliente 

(€) 

Tarifa da Água 1.630,80  1.630,80 

Tarifa de Saneamento 489,44 483,72 5,72 

Outros 141,88  141,88 

Total 2.262,12  1.778,40.» 

 

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

abstenção dos Srs. vereadores Fonseca Ferreira e Natividade Coelho, que 

apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

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

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

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

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

independentemente da culpa. 

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

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

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

 

II.II. – DIVISÃO DE REDE VIÁRIA: 

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

PONTO 2-A – Empreitada de “Pavimentação do CM 1054 – Vale dos Barris – 1.ª e 2.ª 

Fase”: aprovação do relatório final e adjudicação da empreitada. 

PROPOSTA N.º DAI_DRV 01_18-11: 

«Em reunião de Câmara realizada em 22.06.2011, foram aprovados o projecto de 

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

“Pavimentação do CM 1054 – Vale dos Barris – 1.ª e 2.ª Fase”. 

Concluída a análise das propostas admitidas a concurso pelo Júri do Procedimento 

nomeado para o efeito, e no respeito pela alínea b) do n.º 1, do art.º 18.º, do Decreto-Lei 

n.º 197/99, de 8 de Junho, torna-se necessário que a Câmara Municipal delibere sobre a 

adjudicação da referida empreitada. 
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Assim, tendo em consideração os fundamentos constantes no relatório preliminar e no 

relatório final, documentos que se anexam e que aqui se dão por integralmente 

reproduzidos, propõe-se, nos termos da alínea q) do n.º 1, 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, que a Câmara 

Municipal delibere: 

1. Aprovar o relatório final; 

2. Adjudicar a empreitada à firma José Marques Gomes Galo, S.A., pelo valor da sua 

proposta de 199.449,28 € (cento e noventa e nove mil, quatrocentos e quarenta e 

nove euros e vinte e oito cêntimos), que acrescido do valor de 11.966,95 € 

correspondente à taxa de I.V.A. em vigor perfaz a totalidade de 211.416,23 € 

(duzentos e onze mil, quatrocentos e dezasseis euros e vinte e três cêntimos), e 

pelo prazo de execução de 70 dias.» 

Sobre a proposta de Empreitada de “Pavimentação do CM 1054 – Vale dos Barris – 

1.ª e 2.ª Fase” numerada DAI_DRV 01_18-11 intervieram: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira cumprimenta os presentes. Felicita o facto de, num 

momento de crise, se puderem adjudicar empreitadas. Questiona sobre a data para o 

início desta obra e pergunta se estão reunidas condições para a mesma se efectuar no 

prazo de setenta dias previstos para a sua concretização.  

O Sr. vereador Álvaro Amaro responde que está certo que a disponibilidade por parte da 

empresa adjudicatária, de iniciar o processo de empreitada, seja feito num período muito 

aceitável, prevendo-se que a obra possa estar concluída até final do ano.  

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

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL E JUVENTUDE: 

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

PONTO 3 – Contrato de Comodato com a Fundação COI. 

PROPOSTA N.º DEIS_DISJ 01_18-11: 

«A necessidade de criar condições e oportunidades que contribuam para a resolução das 

diferentes formas de pobreza que afectam a vida das famílias, é uma prioridade na 

definição de uma estratégia concertada para a erradicação da pobreza. 
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As diferentes estruturas de parceria, nomeadamente as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (IPSS), assumem, hoje em dia, um papel essencial no combate à 

pobreza e à exclusão social. 

É, neste âmbito, que se reveste da maior importância o trabalho de proximidade com as 

famílias beneficiárias da medida de protecção social – Rendimento Social de Inserção 

(RSI), que a Fundação COI desenvolve na Freguesia de Poceirão. 

Com vista a que este trabalho social se realize em espaço físico adequado às suas 

necessidades específicas, e por forma a garantir o respeito pela dignidade humana, 

sobretudo com aqueles que se encontram numa situação de maior fragilidade social e 

económica, propõe-se, de acordo com o disposto no art.º 1129.º, do Código Civil, e a 

alínea f) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei n.º 

5-A/02, de 11 de Janeiro, a celebração de um contrato de comodato entre a Câmara 

Municipal e a Fundação COI, cuja minuta faz parte integrante da presente proposta, no 

sentido de ambas as instituições, administração local (Município de Palmela) e sociedade 

civil (Fundação COI), convergirem, como entidades parceiras, quer no programa RSI, 

como na Rede Social de Palmela, na qualificação do trabalho social que se desenvolve no 

concelho, neste caso na freguesia de Poceirão, através da aplicação de princípios e 

valores como a optimização de recursos, articulação inter-institucional, subsidiariedade e 

complementaridade.» 

Sobre a proposta de Contrato de Comodato com a Fundação COI numerada 

DEIS_DISJ 01_18-11 intervieram: 

O Sr. vereador Adilo Costa cumprimenta os presentes. Dá conhecimento que a 

Fundação COI vai alargar a sua actividade à freguesia da Marateca, o que será de certa 

forma articulado com a Cáritas Diocesana de Setúbal. 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira refere que os vereadores Socialistas são a favor deste 

tipo de colaboração entre entidades públicas e entidades privadas direccionadas para a 

solidariedade social. Releva a importância da Fundação COI no concelho de Palmela e o 

alargamento da sua acção. 

O Sr. vereador Adilo Costa sublinha a capacidade que as diversas instituições 

vocacionadas na área social têm para se articularem em rede, porque se ganham 

sinergias e o trabalho produzido é muito mais produtivo do que aquilo que se consegue 

alcançar individualmente. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho menciona que gostaria de saber com mais detalhe 

de que se reveste o programa que vai ser alargado à freguesia de Marateca, ao que o Sr. 

vereador Adilo Costa responde que as pessoas a necessitar de apoio têm de estar 
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devidamente salvaguardadas em relação à demonstração exterior da dificuldade. É um 

trabalho a ser feito com muita discrição. Brevemente será apresentada uma proposta para 

reforço de acompanhamento técnico nesta área. 

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

minuta. 

 

PONTO 4 – Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Palmela e a 

Universidade Católica Portuguesa no âmbito da Rede Social Palmela. 

PROPOSTA N.º DEIS_DISJ 02_18-11: 

«O Programa Rede Social, enquadrado no Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de Junho, 

apresenta-se como uma plataforma de articulação de diferentes parceiros públicos e 

privados, e que tem como objectivo o combate à pobreza e exclusão social e a promoção 

da inclusão e coesão social. Pretende, igualmente, promover o desenvolvimento social 

sustentável, assente num planeamento integrado e sistemático, potenciando sinergias e 

recursos locais.  

Em Palmela, a Rede Social conta com uma parceria alargada com cerca de 40 entidades, 

sendo o Conselho Local de Acção Social, o Núcleo Executivo e as Comissões Sociais de 

Freguesia os órgãos locais que assumem a implementação das medidas necessárias à 

prossecução dos objectivos da rede, tal como se prevê no Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 

de Julho. 

Reconhecendo a necessidade em qualificar o trabalho da Rede Social Palmela, 

designadamente através de entidades externas imparciais e com capital ao nível das 

metodologias participativas e de avaliação, considera-se importante associar ao trabalho 

da Rede Social, uma entidade da academia que colabore no desenvolvimento das suas 

acções.  

Esta colaboração materializa-se em sessões de trabalho mensais com o Núcleo Executivo 

e com uma sessão alargada para os parceiros, conferindo ao município apenas custos de 

transporte.  

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto nos artºs. 67.º e alínea b) do n.º 4, do art.º 

64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, propõe-se a celebração do Protocolo de Cooperação entre a Câmara 

Municipal de Palmela e a Universidade Católica Portuguesa – Faculdade de Ciências 

Humanas, o qual faz parte integrante desta proposta, destinando-se esta cooperação a um 
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trabalho de supervisão e acompanhamento dos parceiros que compõem a Rede Social 

Palmela.» 

Sobre a proposta de Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Palmela 

e a Universidade Católica Portuguesa no âmbito da Rede Social Palmela numerada 

DEIS_DISJ 02_18-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho expressa que este Protocolo de Cooperação é 

muitíssimo bem vindo e merece o regozijo dos vereadores do P.S.. As informações que 

possui, relativamente ao funcionamento das comissões sociais de freguesia, podem não 

estar actualizadas, mas detém a noção que existem comissões de freguesia 

completamente inoperantes e sem horizonte. Não é de opinião que a Câmara Municipal 

tenha de imiscuir-se noutro órgão do poder local, mas considera importante partilhar a 

reflexão, tendo por base o momento difícil que se atravessa, que as relações de 

proximidade são fundamentais para detectar questões sociais que estão em franca 

degradação principalmente ao nível das famílias, da sobrevivência e da vivência das 

pessoas. Sempre considerou as comissões de freguesia como órgãos privilegiadíssimos 

de informação para o Município e para os observatórios, porque também se corre o risco 

de, com este tipo de protocolos, se criarem estruturas ou super estruturas muitíssimo bem 

apetrechadas de acompanhamento, mas não estar a funcionar aquilo que é o mais 

importante. Com todo o respeito pela autonomia das freguesias e não expressando que 

estas serão insubstituíveis, mas é necessário encontrar outros mecanismos, no caso das 

que não funcionam, para poder ir acompanhando o pulsar das questões sociais do 

concelho. Manifesta a sua preocupação, na medida em que os problemas sociais se 

avolumam, de que é importante ter uma forma de reactivar ou de criar laços de 

proximidade para um bom acompanhamento. 

O Sr. vereador Adilo Costa considera que é pertinente a questão levantada pela Sr.ª 

vereadora Natividade Coelho e a mesma foi identificada no I e no II Fórum Social de 

Palmela. Realça que as comissões sociais de freguesia são órgão participativos e órgãos 

de adesão voluntária e os Srs. presidentes das Juntas de Freguesia do concelho sempre 

tiveram o cuidado de alertar para as dificuldades que existiam. De todo o modo houve um 

grande avanço. No núcleo executivo, seguindo orientação do que tinha sido definido em 

plenário do Conselho Local de Acção Social de Palmela (CLASP), era prioritário, no plano 

de acção, um trabalho com cada uma das comissões sociais de freguesia, e estas tinham 

na verdade níveis de desenvolvimento, de trabalho e de participação diferenciados. Houve 

um grande desenvolvimento desde essa altura até à presente data. Julga que estão no 

bom caminho e a rede social está afinada para responder às necessidades sociais que se 

vão agudizar nos próximos tempos. Em relação a este Protocolo de Cooperação em 
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concreto tem a felicitar os técnicos por este envolvimento com a Universidade Católica 

Portuguesa. 

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

minuta. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

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

1. Sr. José Alegria Cantante: 

Cumprimenta todos os presentes. Vem expor vários assuntos: 

. Vive na Rua Infante D. Henrique, lote 1, em Pinhal Novo. Contactou o serviço de 

Protecção Civil da Câmara Municipal, uma vez que o terreno ao lado da sua moradia é um 

canavial e o feno está mais alto do que o muro. Se houver um fogo, a quem vai pedir 

responsabilidades? Tem na sua posse o ofício da Protecção Civil que pode comprovar o 

que acabou de referir. Antes do Sr. João Tavares ter falecido perguntou-lhe a quem 

pertencia o terreno em causa, ao que este respondeu que este tinha sido cedido à Câmara 

Municipal de Palmela como contrapartida pela aprovação dos lotes que vendeu. O terreno 

precisa ser limpo.  

. Tem constatado que uma viatura cisterna da Câmara Municipal vai ao dia de Domingo 

escoar esgotos junto à sua vivenda. É um cheiro insuportável.  

. Não há limpeza na zona onde reside.  

 

2. Sr. José Carlos Henriques: 

Apresenta cumprimentos. Os assuntos que vem apresentar são os que se enunciam: 

. Uma praga está a deteriorar as palmeiras. Fez uma consulta ao site da Câmara Municipal 

de Palmela e não viu nenhuma intervenção que estivesse a ser efectuada, quando é do 

seu conhecimento que outras câmaras municipais estão a intervir neste âmbito. Também 

possui palmeiras e estas estão a morrer. Questiona se a Câmara Municipal pôs à 

disposição dos munícipes alguma intervenção directa ou indirecta que possa ser feita. 

Sabe que os custos associados ao tratamento das palmeiras são elevados.  

. Possui uma quinta em Olhos de Água que está legalizada. A rua está sempre suja. 

Cumpre com as suas contribuições a tempo e horas, pelo que gostaria que a Câmara 
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Municipal também fizesse as intervenções de limpeza com uma determinada rotina. 

Pergunta a razão pela qual não há uma rotina para retirar monos. Deixou de alugar a sua 

quinta devido ao aspecto degradante à sua volta: falta de limpeza.  

   

Às questões colocadas pelo público foram dadas as seguintes respostas: 

— Em resposta ao Sr. José Alegria Cantante (1.), o Sr. vereador Álvaro Amaro começa 

por fazer o enquadramento da questão, explicando que a Rua Infante D. Henrique possui 

uma numeração. Este final de rua (na antiga Estrada dos Espanhóis) está no limite do 

perímetro urbano e confina com uma zona de génese ilegal (tem actualmente um Plano de 

Pormenor aprovado). O Bairro do Pinheiro Grande não está dotado por via da 

incapacidade financeira dos próprios co-proprietários de avançarem para as obras de 

infra-estruturas. No que respeita à desmatação e limpeza do espaço público o tratamento 

é diferente do que é efectuado no centro da vila de Palmela ou de um centro urbano, o 

que não significa que não deve ter uma intervenção periódica. Sobre a questão do 

canavial, e conforme ofício da Protecção Civil, refere-se que o assunto será encaminhado 

à Divisão de Fiscalização para identificação e notificação do proprietário do terreno, a fim 

deste proceder à limpeza. É o que tem de ser feito numa primeira instância. No caso de 

não o fazer, a Câmara Municipal pode intervir a expensas suas, remetendo-lhe as 

despesas correspondentes. Adianta que a Câmara Municipal procedeu recentemente a um 

conjunto de notificações a proprietários de lotes devolutos numa zona industrial. A 

Autarquia está a limpar a zona de espaço público e notificou os proprietários para 

limparem os seus lotes, por forma a acautelar os incêndios. Em relação ao canavial é 

preciso mencionar que este se situa junto a uma linha de água, pelo que a intervenção é 

mais problemática.  

O Sr. vereador Álvaro Amaro menciona que neste momento não está em condições de 

afirmar se a rede de esgotos colocada no local visava servir exclusivamente o colégio do 

Pinhal ou se está preparada para outro tipo de ligações. Sugere que o Sr. José Cantante 

deixe o seu contacto para os serviços camarários tratarem do que seja necessário. 

Em relação ao perigo de incêndio, a Sr.ª presidente refere que a notificação do 

proprietário do terreno pode vir a produzir efeitos. O Sr. vereador Álvaro Amaro vai 

diligenciar junto dos serviços para que a questão seja resolvida. 
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— Em resposta ao Sr. José Carlos Henriques (2.), o Sr. vereador Álvaro Amaro 

responde quanto à questão das palmeiras que o Município de Palmela foi pioneiro no 

tratamento a esta praga. A Comissão Coordenadora Regional visitou Palmela e elaborou 

um estudo deste caso que engloba Setúbal. A praga parece vir dessa zona do território e 

começou por afectar as zonas de fronteira entre os dois concelhos. Fizeram-se várias 

intervenções e algumas surtiram efeito. Os tratamentos passam de uma fase de 

pulverização para a micro injecção nas palmeiras. A metodologia usada esteve em 

divulgação no boletim municipal e na página da Internet da Autarquia. Acontecem algumas 

situações em que é necessário proceder ao abate por questões de segurança, de modo a 

evitar que tombem para a via pública possam ferir transeuntes ou causar perigo à 

circulação automóvel. Vários munícipes têm pedido ajuda para o combate a esta praga, 

sendo que a Câmara Municipal só presta ajuda no plano técnico e a aplicação própria que 

faz restringe-se ao espaço público. O Estado tem de gerir o que é público. No plano 

privado a Câmara Municipal dará o seu apoio técnico e disponibiliza a informação 

necessária. Acrescenta que a fiscalização exercida pela Autoridade Florestal resultou no 

acompanhamento de algumas intervenções. A Câmara Municipal gostava de ter meios e 

competências para intervir num âmbito mais alargado. Considera que tem de haver uma 

resposta ao nível supra municipal e, por isso, os Municípios já solicitaram às entidades 

com responsabilidades nesta matéria (ambientais e florestais) - Administração Central – 

que se equaciona uma resposta adequada e meios para intervir. Adianta que a Câmara 

Municipal vai retomar a actualidade deste assunto para tentar disseminar a informação 

indicando quais são os meios ao alcance de todos: entidades públicas e privados para 

tentar estancar a praga das palmeiras. 

Relativamente à limpeza em Olhos de Água, o Sr. vereador Álvaro Amaro menciona que 

há periodicidade nas intervenções de limpeza e é usada uma varredora mecânica. 

Também está estipulada uma programação para a recolha dos monos, pelo que as 

pessoas devem respeitar a calendarização. Esta é uma questão de cidadania. Conclui 

dizendo que fica o compromisso de verificar com mais pormenor e cuidado o que se passa 

nesse local do concelho em matéria de limpeza.  

No que concerne à colocação de monos para recolha de lixo, a Sr.ª presidente menciona 

que se oferece necessária uma atitude cooperante por parte das pessoas. Se por um lado 

a Autarquia tem necessidade de melhorar e reforçar os seus serviços em algumas áreas, 

também é preciso que as pessoas melhorem as suas práticas relativamente à vida em 

comunidade. 
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IV – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

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

reunião, da qual se lavrou a presente acta, que eu, Maria Pilar Rodrigues Rodriguez, chefe 

da Divisão de Administração Geral, redigi e também assino. 

 

A presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

A chefe da Divisão 

 

Maria Pilar Rodrigues Rodriguez 

 

 


