
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

ACTA N.º 10/2011: 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2011: 

No dia quatro de Maio de dois mil e onze, pelas quinze e dez minutos, no Salão Nobre do 

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

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

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

Prates Candeias, António Fonseca Ferreira, Adilo Oliveira Costa, 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 – Parecer prévio com vista à renovação do contrato de prestação de serviço, em 

regime de avença, celebrado em 04/05/2009 com ICFF – Unipessoal, Lda. 

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

Rui Carlos Rodrigues Panarra – CIL 36881 

PONTO 3 – Actividades de animação socioeducativa (educação pré-escolar) promovidas 

por Associações de Pais e Encarregados de Educação – 1º Período do ano lectivo 

2010/2011 – Atribuição de apoio financeiro 

PONTO 4 – Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos Alunos do 1º 

Ciclo do Ensino Básico – Ano lectivo 2010/2011 – Adenda ao Contrato-Programa 

PONTO 5 – Cedência Precária de Domínio Municipal: Festas Populares 

PONTO 6 – Concurso público para “Combustíveis rodoviários, em regime de fornecimento 

contínuo” - Adjudicação 
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

• Reunião de Câmara descentralizada – A Sr.ª presidente saúda os presentes. 

Menciona que a próxima reunião de Câmara vai ser descentralizada no âmbito das 

Semanas dedicadas às Freguesias do Concelho que ocorre de 16 a 20 de Maio, sendo a 

reunião de Câmara no dia 18 de Maio, às 21:00 horas, no Salão da Junta de Freguesia de 

Quinta do Anjo.  

 

• Projecto Periphèria – A Sr.ª presidente informa que está a decorrer em Palmela, entre 

os dias 04 a 06 do mês em curso, uma reunião entre representantes desta Câmara 

Municipal e os parceiros europeus do projecto Periphéria. A participação da Autarquia 

neste projecto relaciona-se com a apresentação do Veículo de Atendimento Móvel (VAM). 

É uma iniciativa inovadora que tem como grande objectivo aproximar a administração 

pública dos cidadãos, neste caso, os cidadãos que estão mais afastados do centro do 

concelho. Neste projecto participam as cidades / vilas de: Atenas, Bremen, Génova, 

Malmo e Palmela. Todos estes municípios à sua escala, e no âmbito das respectivas 

atribuições e competências, que são algo diferentes de país para país, estão preocupados 

em conceber novos serviços públicos para os cidadãos, na perspectiva de facilitar a vida 

aos munícipes, e aproximar os serviços e a administração do cidadão. É um projecto co-

financiado pela União Europeia e a Câmara Municipal candidatou-se e é parceira por parte 

de Portugal. 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte Saudação: 

SAUDAÇÃO – Participação dos Produtores de Palmela na 35.ª edição do Challenge 

Internacional du Vin: 

“Os vinhos da Península de Setúbal conquistaram 15 das 82 medalhas obtidas por 

Portugal na 35ª edição do Challenge International du Vin, que decorreu em Bordéus, em 

Abril. 

Cinco mil amostras, de 38 países, foram submetidas à apreciação de oito mil provadores – 

enólogos, viticultores, distribuidores e consumidores – que distinguiram apenas 28 por 

cento dos vinhos em prova.  
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A Península de Setúbal foi a segunda região vinícola portuguesa mais medalhada neste 

concurso, considerado um dos principais do mundo.  

Duas medalhas de ouro – Casa Ermelinda Freitas e Adega Cooperativa de Palmela – sete 

medalhas de prata – Herdade de Espirra, Santo Isidro de Pegões (5) e Casa Ermelinda 

Freitas – e seis de bronze – Adega Cooperativa, Venâncio da Costa Lima, Cooperativa 

Agrícola de Santo Isidro de Pegões, João Manuel Gomes Serra (2) e Casa Ermelinda 

Freitas – confirmaram a excelência dos vinhos da Península de Setúbal e a sua afirmação 

no mercado internacional. 

Reunida nos Paços do Concelho, em sessão pública, a 4 de Maio de 2011, a Câmara 

Municipal de Palmela saúda os vitivinicultores da Península de Setúbal presentes em 

Bordéus e congratula-se com as distinções recebidas, que confirmam a qualidade e 

premeiam o esforço, inovação e empenho do seu trabalho.” 

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

minuta. 

 

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

Voto de Pesar (Paulo Morais): 

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

falecimento, no dia 25 de Abril, do jornalista Paulo Morais.  

Natural e residente em Pinhal Novo, Paulo Jorge Miranda Morais tinha 44 anos, era 

casado e deixa dois filhos, de doze e cinco anos.  

Foi jornalista do Setubalense, correspondente do Jornal de Notícias e director do Jornal de 

Alcochete. Ao longo dos anos de trabalho, conquistou o respeito e admiração de todos, 

pelas suas qualidades profissionais e humanas, pela independência e rigor da sua escrita, 

pelo respeito e cordialidade com as suas fontes. 

Paulo Morais encarava com bonomia e humor as contrariedades da vida e do trabalho e 

mantinha uma relação amiga e solidária com os seus camaradas de profissão, mesmo 

agora, que fizera uma pausa no jornalismo e se dedicava às empresas da família. 

Era um homem bom, de bem com a vida, de quem todos guardaremos, certamente, o 

sorriso e o trato afectuoso, o entusiasmo e a urgência com que viveu, como se 

adivinhasse que o coração ia parar cedo demais. 

Reunida nos Paços do Concelho, em sessão pública, a 4 de Maio de 2011, a Câmara 

Municipal de Palmela manifesta o seu profundo pesar pelo desaparecimento de Paulo 
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Morais e expressa as mais sentidas condolências à sua família, em especial à sua mulher 

Carla e aos filhos, Sebastião e Vicente.” 

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

minuta. 

 

• Encontro sobre Participação Juvenil – O Sr. vereador Adilo Costa cumprimenta os 

presentes. Refere que se realizou na Biblioteca Municipal de Palmela, nos dias 29 e 30 de 

Abril, um Encontro sobre Participação Juvenil fruto duma parceria entre a Câmara 

Municipal de Palmela e o Centro Social de Palmela, nomeadamente, o OKUPA – Espaço 

de Juventude do Centro Social de Palmela. Este Encontro é fruto duma candidatura ao 

Programa Juventude em Acção e é uma tentativa para contrariar o sentimento de 

desânimo que existe neste momento no país. A iniciativa em causa foi baseada no 

optimismo e foram os próprios jovens a falar das suas experiências procurando identificar 

e dissiminar as experiências e as boas práticas de trabalho juvenil local, e mostrando o 

que costumam fazer. É importante esta partilha de saberes e de experiências com outros 

jovens. Estiveram presentes cerca de sete dezenas de jovens. Houve experiências 

contadas por: Grupo 40 de Escoteiros, Grupo das Escravas do Sagrado Coração de 

Jovens, e outras relacionadas com educação ambiental de jovens da Salta Fronteiras, de 

jovens participantes no projecto “Março a Partir” incluindo jovens voluntários europeus. 

Este Encontro culminou com danças multiculturais e um jantar para aproveitar um 

momento de convívio.  

 

• 15.º Orijovem – O Sr. vereador Adilo Costa informa que decorreu, entre 18 e 21 de 

Abril, o 15.º Orijovem. Palmela já é conhecida por ser uma terra que em que a Orientação 

e as duas escolas, nomeadamente, as Escolas Secundárias de Palmela e de Pinhal Novo 

têm uma forte apetência nesta temática desportiva. O local de acolhimento para a iniciativa 

em causa foi a Escola Básica 2/3 Hermenegildo Capelo, em Palmela. Salienta que, dos 

setenta e sete participantes do país, vinte e nove eram jovens oriundos do concelho e, 

curiosamente, há dez jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos que já 

são monitores. A Câmara Municipal já tem aprovado saudações pelos êxitos alcançados 

dos jovens do concelho na modalidade de Orientação. Acresce referir que os êxitos são 

crescentes, quer em termos quantitativos, quer em termos qualitativos. Há um grande 

contributo dos professores das escolas antes enunciadas pela dinamização desta 

modalidade e por nunca desarmarem mesmo com os poucos recursos disponíveis. São de 

salientar os bons resultados a nível escolar e a nível federativo. No passado fim-de-
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semana a Escola Secundária de Pinhal Novo sagrou-se campeã regional de Desporto 

Escolar em Juvenis Masculinos, e a Secundária de Palmela conquistou o 2.º lugar em 

Juvenis Masculinos e Juvenis Femininos. Realça que o Luís Silva conquistou o 1.º lugar e 

a Leonor Ribeiro o 2.º lugar, ambos em Juvenis (individualmente). Lamenta que o 

Ministério da Educação tenha eliminado a competição de Iniciados.  

A finalizar, o Sr. vereador Adilo Costa informa que vai realizar-se em Itália, de 21 a 27 de 

Maio, o Campeonato Mundial de Desporto Escolar, sendo que a Escola Secundária de 

Pinhal Novo representará Portugal (com uma equipa de Juvenis Masculinos) e a Escola 

Secundária de Palmela (com dois Juvenis Masculinos, um Juvenil Feminino e um Iniciado 

Masculino). Estes jovens vão representar a Selecção Portuguesa na modalidade de 

Orientação.  

 

• Dia das Merendas – O Sr. vereador Adilo Costa menciona que no passado dia 02 de 

Maio (segunda-feira) se realizou o Dia das Merendas no Parque Venâncio Ribeiro da 

Costa, situado na esplanada do Castelo de Palmela. Quem é religioso sabe que a 

segunda-feira das Merendas realiza-se após o Domingo da Pascoela (1.º Domingo depois 

da Páscoa). Antigamente este dia era comemorado na esplanada do Castelo pretendendo-

se repor os momentos de então (merendas, brincadeiras, jogos e cantigas).  

 

• Taça Fundação Inatel da Região de Setúbal foi conquistada pelo Grupo Desportivo 

de Valdera – O Sr. vereador Adilo Costa refere que a Taça Fundação Inatel da Região 

de Setúbal foi conquistada pelo Grupo Desportivo de Valdera. A final foi entre duas 

equipas do concelho de Palmela: Forninho Futebol Clube e Grupo Desportivo de Valdera.  

• 16.ª Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão em Fernando Pó, e Feira de Vinhos 

do Concelho de Palmela – O Sr. vereador Luís Miguel Calha apresenta cumprimentos. 

A 16.ª Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão em Fernando Pó, e Feira de Vinhos do 

Concelho de Palmela inicia-se na próxima sexta-feira (06 de Maio) e vai decorrer até 

Domingo (08 de Maio). A iniciativa 16.ª Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão em 

Fernando Pó conta com a participação de vinte e sete casas produtoras das freguesias 

rurais do concelho e, paralelamente, realiza-se a Feira de Vinhos do Concelho de Palmela 

que integra produtores de todas as freguesias do concelho. Estas iniciativas dão a 

oportunidade de conhecer e experimentar os vinhos que são produzidos no concelho. São 

quinze pavilhões de exposição. Do programa destaca a realização de um Colóquio 

moderado pelo enólogo Jaime Quendera e, para além de um conjunto de iniciativas 
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complementares (de carácter recreativo e cultural) haverá a possibilidade de experimentar 

a gastronomia durante um fim-de-semana que se pretende diferente.  

Recorda que a Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão em Fernando Pó, desde a sua 

1.ª edição (que data de 1996), teve uma evolução inegável: os vinhos produzidos eram 

vendidos a granel e, actualmente, verifica-se que praticamente a totalidade dos vinhos 

produzidos nestas duas freguesias – Marateca e Poceirão – são engarrafados. As 

empresas apostaram no desenvolvimento tecnológico e na criação de marcas, e são hoje 

uma referência nacional e internacional. Deixa o convite a todos quantos queiram visitar a 

Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão em Fernando Pó, e Feira de Vinhos do 

Concelho de Palmela. 

 

• Protocolo a celebrar entre o Município e a LOGZ – Atlantic-Hub, SA, no âmbito da 

instalação da Plataforma Logística do Poceirão – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho 

cumprimenta os presentes. Refere-se a uma proposta aprovada numa anterior reunião de 

Câmara relacionada com o Protocolo a celebrar entre o Município e a LOGZ – Atlantic-

Hub, SA, no âmbito da instalação da Plataforma Logística do Poceirão. Os vereadores do 

P.S. votaram favoravelmente a proposta apresentada com a pouca informação que pôde 

ser disponibilizada na altura. Compreendem que o processo em questão é complexo, mas 

gstariam de conhecer mais aprofundadamente alguns pormenores do mesmo, 

nomeadamente os que foram susceptíveis da aprovação da proposta (constantes do 

anexo I do protocolo, bem como outros detalhes de sustentação do protocolo em causa).  

Conclui dizendo que a construção de Plataforma Logística é de extrema importância para 

o Município de Palmela.  

 

• Relatório da Actividade Municipal / Acções interpostas contra a Câmara Municipal 

– A Sr.ª vereadora Natividade Coelho insiste num pedido efectuado anteriormente pelos 

vereadores do P.S. e que tem a ver com a disponibilização de informação mais 

pormenorizada sobre as acções interpostas contra a Câmara Municipal e os processos de 

responsabilidade civil em tramitação.  

 

 

• Grua instalada na Freguesia de Marateca – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho 

refere-se a uma grua instalada na freguesia de Marateca localizada em obra que, 

aparentemente, está embargada. É do seu conhecimento que foi pedida a intervenção da 
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Protecção Civil Municipal no sentido de se averiguar se estão salvaguardadas as questões 

de segurança. Desconhece se a vistoria terá sido efectuada ou não. Chama a atenção 

para o facto de se verificar um notório incómodo e insegurança por parte das pessoas  que 

temem que ocorra algum acidente. 

 

• Estrada entre Pegarias de Cima e Pegarias de Baixo – A Sr.ª vereadora Natividade 

Coelho observa que entre as Pegarias de Cima e as Pegarias de Baixo existem cerca de 

200 metros de estrada que já pertenceram à Câmara Municipal de Palmela e que de há 3 

anos a esta parte são o que se chama “território de ninguém”. Esta estrada não é cuidada 

por ninguém. Havia a responsabilidade de um determinado empreiteiro realizar as obras 

de infra-estruturas na sua urbanização e assegurar a manutenção destes cerca de 200 

metros de estrada. Acontece que por motivos vários tal não se veio a verificar. Entretanto 

os moradores na zona elaboraram um abaixo-assinado, datado de Fevereiro de 2010, e 

remeteram-no à Câmara Municipal. É de estranhar que até ao momento não tenha havido 

resposta por parte da Autarquia. Pretende saber se a Câmara Municipal não tem 

possibilidades de actuar e, naturalmente, dar resposta aos moradores que apresentaram o 

abaixo-assinado. 

 

• Regresso às funções de Vereador – O Sr. vereador Fonseca Ferreira saúda os 

presentes. Expressa que é com muito gosto e motivação que retoma as suas funções de 

Vereador. Através da sua participação neste órgão pretende contribuir para o progresso de 

Palmela. É sabido que não é oriundo de Palmela, mas tem um gosto e um amor a Palmela 

que tem conseguido exprimir não só como pessoa comum que conhece o concelho e o 

visita com frequência como, também, com os seus conhecimentos profissionais. Conhece 

muito bem quais são as potencialidades deste concelho. O concelho de Palmela é um 

território único, devendo “território” ser entendido no que são os seus recursos naturais e 

humanos, a sua localização e todo o conjunto de factores que lhe confere todas as 

condições para ser uma terra, cada vez mais, de progresso. Esteve nas funções de 

Vereador nesta Câmara Municipal durante cerca de um ano e julga ter sido sempre muito 

claro e sincero relativamente àquilo que é a sua vontade de contribuir para o bom e melhor 

funcionamento da Câmara Municipal, no sentido de conseguir os melhores resultados para 

o concelho. 

Acrescenta que é com a mesma disposição que retoma as funções de Vereador e, 

simultaneamente, saúda o bom relacionamento que há entre todos os responsáveis do 

executivo camarário (maioria e oposição), designadamente ao nível pessoal. Atendendo à 
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actual situação do País, considera que é necessário encetar um esforço maior para um 

objectivo final: contribuir para resolução dos problemas do concelho e criar melhores 

condições de desenvolvimento no mesmo.  

O Sr. vereador Fonseca Ferreira finaliza a sua intervenção com  seguinte reparo: a 

maioria em gestão na Câmara Municipal de Palmela (C.D.U.) não tem em devida conta o 

trabalho e o contributo, muito pontual, dos vereadores da oposição (P.S.), o que é visível 

pelo número de propostas votadas por maioria e por unanmidade. A sua nota e apelo vai 

no sentido de sugerir que o executivo trabalhe em conjunto para um concelho que tem 

todas as condições de produzir mais riqueza e distribuir essa riqueza e propiciar a melhor 

qualidade de vida aos seus residentes em particular, e em termos de atractividade para 

quem o visita, o que passa por uma maior consertação entre os eleitos (C.D.U. e P.S.). É 

real que os vereadores do P.S. dão o seu voto favorável às propostas apresentadas pelo 

executivo em gestão (C.D.U.) quando estão convictos de que elas são importantes e boas 

para o desenvolvimento do concelho, mas que também possa acontecer o inverso.  

 

Às questões apresentadas no Período Antes da Ordem do Dia foram dadas as 

seguintes respostas: 

— Protocolo a celebrar entre o Município e a LOGZ – Atlantic-Hub, SA, no âmbito da 

instalação da Plataforma Logística do Poceirão (Questão colocada pela Sr.ª vereadora 

Natividade Coelho) – A Sr.ª presidente menciona que o Sr. Vereador Álvaro Amaro 

mostrou disponibilidade para fazer uma reunião mais específica sobre a matéria em causa, 

o que ela própria considera muito oportuno. Ressalva que a questão é complexa e muitos 

pormenores têm de ser atendidos. Admite que mesmo depois deste assunto ter sido 

abordado numa sessão da Assembleia Municipal exista um detalhe técnico que os Srs. 

vereadores do P.S. queiram conhecer, e a maioria em exercício está inteiramente 

disponível para partilhar a informação. Deste modo, sugere que se realize uma reunião em 

conjunto para conhecer as condições concretas em que é licenciada a Plataforma 

Logística.  

Mais refere que a construção da Plataforma Logística obedece a um grande investimento 

que é proposto e realizado faseadamente e, no momento, trata-se da 1.ª fase. Dadas as 

características deste investimento e o que o mesmo significa em termos de financiamento 

para o Município como receita local será concerteza muito para quem tem de pagar, tendo 

em conta as dificuldades que se vivem na actualidade. O valor estimado para a realização 

do investimento – Plataforma Logística – tem em conta algumas medidas excepcionais. 

Sublinha que o conjunto das receitas municipais estão estruturadas em função de uma 
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determinada expectativa de desenvolvimento do território, da qual naturalmente a 

Plataforma Logística é parte, mas não é o todo. É uma receita concerteza importante, mas 

não é a resolução dos problemas financeiros da Câmara Municipal e nem sequer era isso 

que se esperava. A instalação da Plataforma Logística no concelho de Palmela vai 

propiciar investimento, nomeadamente, na área industrial e, ao mesmo tempo, vai trazer 

despesa na área urbana. E explica: quando se concretiza uma determinada urbanização, a 

Câmara Municipal arrecada as respectivas taxas, mas fica com as responsabilidades pela 

manutenção do espaço, o que gera despesas. Alude à discussão tida, na última sessão da 

Assembleia Municipal de Palmela, quando se afirmou a necessidade de os eleitos nas 

Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia se interrogarem acerca da questão do 

financiamento das Autarquias Locais, porque a maneira como as receitas municipais estão 

estruturadas não responde “verdadeiramente” à estrutura de gastos e às necessidades 

que as Autarquias têm de realizar despesa ao longo do tempo de vida dos equipamentos 

e/ou investimentos. 

A Sr.ª presidente conlcui com a afirmação que a questão da Plataforma Logística e, 

concretamente, a do seu licenciamento vai ser discutida numa reunião mais específica 

entre o executivo da Câmara Municipal.  

 

— Relatório da Actividade Municipal / Acções interpostas contra a Câmara Municipal 

(Questão colocada pela Sr.ª vereadora Natividade Coelho) – A Sr.ª presidente refere que 

os Srs. vereadores do P.S. vão receber no seu Gabinete a listagem com as Acções 

interpostas contra a Câmara Municipal.  

 

— Estrada entre Pegarias de Cima e Pegarias de Baixo (Questão colocada pela Sr.ª 

vereadora Natividade Coelho) – A Sr.ª presidente refere-se aos 200 metros de estrada 

entre Pegarias de Cima e Pegarias de Baixo explicando o ponto de situação: esta área 

resulta da convivência de uma zona já urbanizada (devidamente recepcionada pela 

Câmara Municipal e onde os serviços intervêm) e uma outra zona que é fruto da 

intervenção de uma urbanização que, entretanto, não se desenvolveu como o esperado. A 

acontecer tudo como estava planeado, o normal teria sido que a Câmara Municipal 

recebesse as infra-estruturas e zelasse pela sua conservação. Porém as mesmas não 

estavam em condições de serem recepcionadas.  Acrescenta que o Sr. vereador Álvaro 

Amaro está disponível para facultar aos Srs. vereadores Socialistas a informação sobre o 

processo de urbanização em questão e abordar, concretamente, o problema apresentado. 
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— Regresso às funções de Vereador (Questão apresentada pelo Sr. vereador Fonseca 

Ferreira) – A Sr.ª presidente agradece as palavras do Sr. vereador Fonseca Ferreira. 

Partilha a ideia de que os membros do executivo propiciam um contributo indiscutível para 

qualificar a intervenção da Câmara Municipal no seu todo, quer com as questões que 

colocam, quer com o levantamento de problemas. O rigor com a maioria em gestão 

(C.D.U.) na Câmara Municipal é interpelada pelos Srs. vereadores da oposição (P.S.) faz 

com que tenham de vir munidos de informações, e a própria diversidade de opiniões faz 

parte integrante da Democracia e contribui para o enriquecimento do debate, o 

esclarecimento e a construção de ideias, nomeadamente, por parte de quem ouve e que, 

muitas vezes, tendo apenas uma visão dos problemas pode ser influenciado, e se tiver 

visões diferentes tem oportunidade de juntar elementos e construir a sua própria visão. É 

desta forma que ela própria entende o papel das maiorias e das minorias e considera 

importante para quem governa nos executivos: a participação plural, ou seja, a 

participação a presença de mais do que um partido nos executivos, e politicamente tem-no 

defendido em todos os momentos. É o que vai continuar a acontecer na Câmara Municipal 

de Palmela.  

Aproveita para referir que na ausência do Sr. vereador Fonseca Ferreira (suspensão de 

mandato que foi requerida por ele), os eleitos na Câmara Municipal de Palmela, por 

diversas vezes, construíram moções em conjunto e aproveitaram sugestões dos Srs. 

vereadores Socialistas, tendo as mesmas sido aprovadas, por unanimidade. Considera 

que a maioria em exercício nesta Autarquia não tem nenhum tipo de preconceito nem de 

reserva relativamente a esta questão, antes pelo contrário. Recorda que na última reunião 

camarária, e por iniciativa dos Srs. vereadores do P.S., consertaram em conjunto o texto 

da moção relativa ao “25 de Abril e 1.º de Maio”, conforme sugestão da Sr.ª vereadora 

Natividade Coelho. Este é um bom exemplo de Democracia e dos executivos plurais 

porque, de facto, da pluralidade de opiniões saem reuniões mais ricas e se poderem ser 

consertadas, melhor ainda. 

 

— Grua instalada na Freguesia de Marateca (Questão colocada pela Sr.ª vereadora 

Natividade Coelho) - O Sr. vereador Luís Miguel Calha esclarece que é competência da 

Câmara Municipal a notificação ao proprietário do terreno onde a grua está instalada e, no 

caso de a mesma não ser retirada, é provável que se venha a actuar no sentido da posse 

administrativa do terreno para se providenciar a retirada da grua. 
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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 20.04.2011 a 03.05.2011. 

 

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 18.04.2011 a 29.04.2011.  

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

dias 20.04.2011 a 03.05.2011, foram autorizados pagamentos, no valor de 1.834.996,58 € 

(um milhão, oitocentos e trinta e quatro mil, novecentos e noventa e seis euros e cinquenta 

e oito cêntimos). 

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

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª presidente informa que o balancete do dia 03 de Maio de 2011, apresenta um 

saldo de 2.814.044,34 € (dois milhões, oitocentos e catorze mil, quarenta e quatro euros e 

trinta e quatro cêntimos), dos quais: 
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• Dotações Orçamentais – 1.815.701,69 € (um milhão, oitocentos e quinze mil, 

setecentos e um euros e sessenta e nove cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 998.342,65 € (novecentos e noventa e oito mil, trezentos 

e quarenta e dois euros e sessenta e cinco cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

      I  – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ORGANIZAÇÃO 

 

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

PONTO 1 – Parecer prévio com vista à renovação do contrato de prestação de 

serviço, em regime de avença, celebrado em 04/05/2009 com ICFF – Unipessoal, Lda. 

PROPOSTA N.º DRHO 01_10-11: 

«Entre a Câmara Municipal de Palmela e a ICFF – Unipessoal, Lda., foi celebrado em 4 de 

Maio de 2009, um contrato de prestação de serviços de arqueologia em regime de avença, 

o qual, nos termos do disposto no Código dos Contratos Públicos, tem uma vigência 

máxima de três anos e é anualmente renovável. 

A Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado para 2011) estipula, tal 

como, em parte, já estipulava a Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, que a celebração ou a 

renovação de contratos de prestação de serviços na modalidade de tarefa e de avença, 

carece de parecer prévio vinculativo dos membros do Governo responsáveis pelas áreas 

das finanças e da Administração Pública, nos termos e segundo tramitação a regular por 

portaria. 

Para a Administração Central e para operacionalização do parecer prévio, previsto no n.º 2 

do artigo 22.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31/12, foi emitida a Portaria n.º 4-A/2011, de 3 de 

Janeiro. 

De acordo com o previsto n.º 4 do artigo 22.º da referida Lei n.º 55-A/2010, de 31 de 

Dezembro, nas autarquias locais, o parecer vinculativo previsto para os membros do 

Governo, é da competência do órgão executivo municipal e depende, com devidas 

adaptações, dos seguintes requisitos: 

1.º - Se trate da execução de trabalho não subordinado, para o qual se revele 

inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de emprego público; 
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2.º - Que a despesa se encontre cabimentada e que tal se alcance de informação de 

cabimento emitida pelo serviço competente; 

3.º - Se demonstre o cumprimento e a aplicação ao contrato da redução 

remuneratória prevista no artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, pela 

junção dos elementos de cálculo relevantes, quando celebrado com idêntico objecto e a 

mesma contraparte. 

Além da verificação dos referidos requisitos dispõe-se no referido n.º 2 do artigo 22.º da 

Lei n.º 55-A/2010, “in fine” que os termos e tramitação do parecer a emitir pelo órgão 

executivo municipal são regulados na portaria a que alude o n.º 1 do artigo 6.º, do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro (com a actual redacção), a qual ainda não foi 

emitida pelos membros do Governo competentes. 

Na ausência da referida regulamentação específica para a Administração Local, e face à 

urgente necessidade de se dispor de serviços de apoio técnico objecto do contrato 

celebrado, será de aplicar a Portaria n.º 4-A/2011, de 3 de Janeiro, que define os 

termos do parecer a emitir pela Administração Central, com as devidas adaptações, por 

dela constarem os elementos que permitem à Câmara apreciar a natureza do trabalho a 

prestar e emitir o referido parecer. 

Pelas razões expostas, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 

3 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril e da 

Portaria n.º 4-A/2011, de 3 de Janeiro, que se adapta, propõe-se que a Câmara Municipal 

de Palmela aprecie e delibere emitir parecer favorável, no sentido da renovação do 

contrato, pelo período de um ano, com fundamento nos seguintes motivos: 

1. O contrato de prestação de serviços, em regime de avença, celebrado com a ICFF – 

Unipessoal, Lda, representada por Isabel Cristina Ferreira Fernandes, tem o preço 

mensal de € 1.771,60, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

1.1 O contrato tem por objecto a prestação de serviços de arqueologia, competindo à 

adjudicatária, designadamente, a prestação de serviços relativos à organização de 

congressos, seminários, workshops e de formação com carácter nacional e 

internacional relacionados com a arqueologia e áreas afins, promovendo todos os 

contactos que se mostrem necessários com vista a garantir a boa divulgação e 

realização dos eventos. Serviços arqueológicos, de desenho arqueológicos, de 

acompanhamento das escavações arqueológicas, terrestres e aquáticas e 

levantamentos arqueológico-patrimoniais, assumindo nos termos da lei a 

responsabilidade pelas escavações arqueológicas. Coordenação técnica da 

publicação de trabalho de índole arqueológica e histórica. 
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1.2. A adjudicatária executa os trabalhos, objecto do contrato, com independência e 

autonomia técnica. 

1.3. A adjudicatária procede à organização do trabalho a prestar, não estando sujeita à 

hierarquia do serviço, nem ao cumprimento de horário de trabalho, sem prejuízo de 

comparência em reuniões acordadas que se tornem necessárias realizar. 

1.4. Para a execução do trabalho necessário, de natureza excepcional, exige-se o 

recurso a um técnico de comprovada experiência, com conhecimentos técnicos 

qualificados e multidisciplinares, revelando-se inconveniente o recurso a qualquer 

modalidade de relação jurídica de emprego público, porque atento a complexidade 

dos serviços a prestar e a multiplicidade dos trabalhos a executar seria desadequado 

o recurso, à modalidade jurídica de emprego público. 

2. A despesa necessária para a renovação do contrato de prestação de serviço encontra-

se cabimentada na rubrica orçamental 0805/010107.  

3. O procedimento escolhido para a formação do contrato foi o de ajuste directo previsto 

nos artigos 16.º, n.º 1 al. a) e 20.º, n.º 1 al. a) do Código dos Contratos Públicos, não 

podendo o contrato celebrado ultrapassar a duração de três anos.  

4. O prestador de serviços exerce as funções em regime de actividade liberal com 

autonomia e independência técnica, não mantém, nem manteve qualquer relação de 

emprego público com autarquia, por si ou por interposta pessoa a que alude a Portaria 

n.º 4-A/2011, de 3 de Janeiro. 

5. Ao contrato a renovar foi aplicada, por acordo entre a autarquia e a adjudicatária, a 

redução do preço ilíquido mensal de trinta por cento, com efeitos a partir da data da 

renovação.» 

Sobre a proposta de Parecer prévio com vista à renovação do contrato de prestação 

de serviço, em regime de avença, celebrado em 04/05/2009 com ICFF – Unipessoal, 

Lda. numerada DRHO 01_10-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho expressa a opinião dos vereadores do P.S. dizendo 

que o objecto do contrato de prestação de serviços em causa não lhes oferece quaisquer 

dúvidas, nem quanto à sua necessidade, pertinência, especialização e know-how. De toda 

a forma, e não pensando que são meras questões formais as que se vão apresentar, 

opina que, quando se apresentam propostas, as demonstrações devem ser inequívocas. E 

relativamente à demonstração e à inconveniência do recurso a qualquer modalidade de 

relação jurídica de emprego público, o que se escreve no 1.4 da proposta não é uma 

demonstração de que não se poderia recorrer a outra modalidade de contratação. Parece-
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lhe que o valor do know-how acumulado, do conhecimento adquirido ao longo dos anos, 

da especificidade teriam muito mais importância do que apresentar a justificação de como 

é um serviço muito complexo e de trabalhos de grande multiplicidade não pode haver outra 

relação jurídica de emprego. Será que quem é contratado ou faz parte do quadro não tem 

capacidade para prestar determinados tipos de trabalhos e serviços complexos? De 

acordo com o Código dos Contratos Públicos está não é a melhor fundamentação. No 

articulado da proposta não há uma demonstração cabal para esta renovação ou do motivo 

pelo qual outra relação jurídica de emprego não é conveniente, nem dos benefícios 

acrescidos desta renovação comparativamente com outra.   

Mais refere que os vereadores Socialistas solicitaram em tempos uma relação das 

avenças e respectivos valores que a Câmara Municipal detinha, tendo-lhes sido fornecida 

a listagem em 01 de Março último. Nessa lista, e para a ICFF – Unipessoal, Lda., consta o 

valor total de 20.515,08 €, o que a dividir por doze meses dá 1.709,59 €, a que acresce o 

IVA, conforme também é referido no ponto 1 da proposta em apreço. Cita o ponto 5 da 

mesma “(…) Ao contrato a renovar foi aplicada, por acordo entre a autarquia e a 

adjudicatária, a redução do preço ilíquido mensal de trinta por cento, com efeitos a partir 

da data da renovação (…)”. Constata que a redução de 30% é superior ao  legalmente 

exigido, e compara o ponto 5 com o ponto 1, o que lhe permite verificar que a redução de 

30% dá um valor diferente do que vem mencionado - 1.771,60 euros, acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor -. Questiona sobre se o documento que lhes foi disponibilizado, em 

Março deste ano, não estará incorrecto. Efectivamente não há uma demonstração cabal 

da redução e, pelo contrário, o que se verifica é um aumento. Afirma que os vereadores do 

P.S. gostariam de ver corrigida a proposta, de modo a torná-la mais explícita quanto ao 

valor mensal da avença.   

Face à questão suscitada pela Sr.ª vereadora Natividade Coelho, o Sr. vereador Adilo 

Costa explica que o contrato de prestação de serviços em regime de avença menciona 

que o preço mensal a pagar pela Câmara Municipal é de 1.771,60 euros, acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor. É nesta base que se começou a análise. Depois, por imposição 

legal, a base da redução remuneratória prevista no artigo 19.º, da Lei n.º 55-A/2010, 

especifica uma redução de 5%, tendo havido à posterori, e por acordo entre as partes, 

uma redução de 30%, conforme vem mencionado no ponto 5 da proposta em apreciação. 

O valor real neste momento é de cerca 1.200 euros mensais. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho observa que a redacção da proposta aproxima-se 

das questões formais que estão na Portaria n.º 4-A/2011 - a descrição do contrato e seu 

objecto demonstrado e o facto de não se tratar de trabalho subordinado, bem como 

inconveniência do recurso a modalidade de relação jurídica – são mencionados todos os 
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passos. Contudo, a aplicação da redução remuneratória prevista não está devidamente 

explicitada. Esta é a opinião dos vereadores Socialistas.  

O Sr. vereador Adilo Costa menciona que deve ficar registado que os técnicos da 

Câmara Municipal estão habituados a trabalhos complexos, mas um trabalho subordinado 

não é o mesmo que o trabalho que é desenvolvido pela Dr.ª Isabel Cristina. Este é um 

trabalho que não tem subordinação no sentido de ter autonomia mesmo intelectual para 

desenvolver esta actividade e não a orientação específica da Autarquia que, em qualquer 

momento, até poderia recusar. É o caso da diferença, por exemplo, entre os juristas da 

Câmara Municipal e os advogados que vão à barra do Tribunal, há diferenciação técnica e 

até a disponibilidade não é a mesma, até porque o trabalho subordinado obriga a horários. 

A Dr.ª Isabel Cristina tanto pode estar em Palmela como em Oviedo (Espanha) a 

desenvolver acções sobre Ordens Militares, ou a trabalhar com as Câmaras Municipais de 

Óbidos ou de Tomar que desenvolvem parcerias com a Câmara Municipal de Palmela no 

âmbito desse mesmo projecto. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho refere que em face das explicações dadas, os 

vereadores Socialistas vão votar favoravelmente a proposta apresentada, embora com 

algumas reservas. Consideram que as propostas devem ser instruídas formalmente e ser 

feita uma demonstração cabal das situações para que não fiquem dúvidas. 

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

minuta. 

 

II – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

DIVISÃO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUAIS: 

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

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

Requerente: Rui Carlos Rodrigues Panarra – CIL 36881. 

PROPOSTA N.º DAI_DAAR 01_10-11: 

«Através de requerimento registado em 02/09/2010 sob o nº 30893, o Sr. Rui Carlos 

Rodrigues Panarra, com local de consumo sito na Rua Sobral Lote 16, CCI 12002 no 

Terrim, solicitou a redução da tarifa de saneamento debitada na factura de água 

n.º 006100800002455, emitida em 24 de Agosto/2010. A referida factura tem um valor de 
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296,35 € (duzentos e noventa e seis euros e trinta e cinco cêntimos) a que corresponde 

um consumo de 203 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 19/02 e 20/04/2010, correspondente a 

12 m3 mensais de que resultará uma redução da factura de água n.º 006100800002455 no 

valor de  47,45 € (quarenta sete euros e quarenta e cinco cêntimos), conforme cálculo que 

se descrimina no quadro seguinte: 

Descrição Valor da 
Factura 

(€) 

Redução 

(€) 

Valor a pagar 
pelo Cliente 

(€) 

Tarifa da Água 221,97   221,97 

Tarifa de Saneamento 53,65 47,45 6,20 

Outros 20,73  20,73 

Total 296,35  248,90.» 
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Sobre a proposta de Consumo anormal de água – Redução da tarifa de saneamento 

numerada DAI_DAAR 01_10-11 intervieram: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira constata que este tipo de propostas está a ser  

recorrente, e o que está em causa já não é a tarifa de saneamento, mas o desperdício da 

água. A água é um bem valioso do património colectivo. Urge tomar medidas para que não 

sejam sistemáticas as roturas.  

Finaliza dizendo que os vereadores do P.S. vão optar pela abstenção na votação desta 

proposta. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro refere que a maioria em exercício neste executivo vai 

persistir na apresentação deste tipo de propostas a reunião de Câmara mostrando que a 

gestão é rigorosa e transparente. E, mais uma vez, apresenta a argumentação com o 

intuito de dar a conhecer o que está efectivamente em causa. No local é confirmado se 

houve o não rotura ou se, porventura, alguém providenciou uma ligação directa e, nesse 

caso, será penalizado. Ainda assim, são indeferidos muitos pedidos de redução da tarifa 

de saneamento quando não se consegue confirmar se, de facto, houve um incidente. Às 

vezes fica a ideia de que a Autarquia é responsável pelas roturas nos casos em que estas 

acontecem nas redes prediais. As redes prediais nem sequer requerem apreciação técnica 

por parte da Câmara Municipal, na medida em que são aceites à responsabilidade do 

técnico autor das redes. É uma questão do domínio privado. No caso das propostas que 

têm sido trazidas à apreciação da Câmara Municipal oferece-se explicar que não se 

propõe beneficiar nem isentar nenhum requerente, porque este vai ter de pagar a água 

que foi desperdiçada, mas propõe-se que a tarifa de saneamento não seja aplicada, 

porque a pessoa não produziu resíduos.  

Acrescenta que a Câmara Municipal tem tentado averiguar quais são as práticas noutros 

Municípios e, na verdade, as práticas recolhidas de Norte a Sul do País são 

completamente enviesadas e nenhuma se aproximou da justeza que a gestão neste 

executivo considera que a sua prática tem.  

Ressalva que em sua opinião: “não fica bem” aos Srs. vereadores do P.S. não aprovar 

esta e propostas idênticas, por unanimidade, porque os Munícipes já se vêm penalizados 

por um azar que tiveram e questionam nos serviços da Autarquia a razão pela qual a 

proposta foi aprovada por maioria. 

Conclui dizendo que a maioria C.D.U. em exercício está disponível para analisar e integrar 

numa futura revisão ao Regulamento de Águas de Abastecimento e Residuais alguma(s) 

melhoria(s) que se julgue(m) adequada(s). 
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O Sr. vereador Adilo Costa menciona que para o particular é sempre difícil contrapor 

algo para contra quem tem um “império”, seja Estado ou organismos desconcentrados do 

Estado ou as próprias Autarquias. Naturalmente é possível que haja uma solução melhor 

do que aquela que se vem propondo e que seja mais equitativa para o particular e, como 

tal, o executivo em gestão neste órgão está receptivo às sugestões. Opina que nos casos 

em que não se tratem de roturas nas redes prediais torna-se necessário que a Câmara 

Municipal tenha a capacidade para “se despir” do seu poder e colocar-se na situação do 

particular.  

O Sr. vereador Fonseca Ferreira refere-se à afirmação feita pelo Sr. vereador Álvaro 

Amaro de que não ficava bem aos vereadores do P.S. absterem-se. Discorda 

prontamente. Caso estivessem contra a medida que é adoptada em termos técnicos ou 

financeiros votariam contra, contudo, abstêm-se. Aquilo com que estão contra é sobre a 

ausência de fiscalização que a Câmara Municipal exerce sobre o funcionamento das redes 

de saneamento.  

O Sr. vereador Álvaro Amaro explica que as redes de saneamento no espaço público 

são fiscalizadas pela Câmara Municipal e as redes de saneamento no interior são vistas 

por técnicos profissionais que certificam se as mesmas estão em conformidade e, no caso 

de haver algum problema, os particulares denunciam a situação e a organização 

profissional pode “caçar” a carteira profissional ao técnico. 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira observa que essa deve ser é a responsabilidade última, 

mas há um poder de fiscalização, de prevenção e de tomada de medidas para que estes 

casos não ocorram com esta frequência. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro refere que no âmbito da simplificação administrativa tem 

havido muita proficiência de medidas dessa natureza, mas actualmente a responsabilidade 

está do outro lado. 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira insiste que o poder de fiscalização e averiguação 

pertence à Câmara Municipal, e pergunta se a gestão da água, bem como o 

abastecimento da mesma não é uma responsabilidade municipal. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro explicita que a Câmara Municipal é uma entidade 

abastecedora da água e quando chega ao ponto de entrega (consumidor) este faz o 

consumo que entender: quanto maior for o consumo de água sobe, também, o valor do 

escalão. No caso desta proposta e de outras idênticas há que ter em atenção questões de 

direito: há um domínio em que a Autarquia pode intervir e outro domínio que é da 

responsabilidade de outrém.  
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A Sr.ª presidente refere que a lei, neste caso, não é feita apenas por uma razão de 

princípio, mas também por razões de exequibilidade na sua aplicação. Uma situação 

concreta: a Autarquia só consegue saber que há uma alteração na rede dum particular se 

esta informação for interpelada ou suscitada pelo próprio. Não é ao Município que cabe 

fiscalizar preventivamente na casa das pessoas e estas são sempre responsáveis. 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira observa que havendo consumos de água excessivos 

e/ou anormais trata-se duma questão da entidade gestora do abastecimento de água. 

Para finalizar, o Sr. vereador Álvaro Amaro menciona que os serviços camarários estão a 

reduzir consumos nas suas práticas de regas, nos equipamentos municipais, entre outros. 

Há uma preocupação transversal à generalidade da situação à temática do consumo da 

água.   

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

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

 

III – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

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

PONTO 3 – Actividades de animação socioeducativa (educação pré-escolar) 

promovidas por Associações de Pais e Encarregados de Educação – 1.º Período do 

ano lectivo 2010/2011 – Atribuição de apoio financeiro. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 01_10-11: 

«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 
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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 n.º 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 da educação pré-escolar, nomeadamente as actividades de animação 

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

e garantindo que estas sejam pedagogicamente ricas e complementares das 

aprendizagens associadas à aquisição de competências básicas. 

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 as 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 1.º período do presente ano lectivo frequentaram estas actividades 44 crianças na EB 

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

Face ao exposto, e por aplicação do Despacho nº 11476/2010, de 14 de Julho (que fixa o 

valor correspondente a cada sala de actividades do pré-escolar, com 15 ou mais crianças, 

no montante mensal de 706,21 €), conjugado com a alínea l), do nº 4, do Artigo 64º, da Lei 

nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5–A/02, de 11 de Janeiro, propõe-se a 

atribuição de apoio financeiro no valor global de 8.474,52 € (oito mil, quatrocentos e 

setenta e quatro euros e cinquenta e dois 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 1.º período escolar do 

ano lectivo 2010/2011: 
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1) Associação de Pais/Encarregados de Educação e Amigos da Escola Básica n.º 1 

de Aires: 4.237,26 € (quatro mil, duzentos e trinta e sete euros e vinte e seis 

cêntimos) 

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

4.237,26 € (quatro mil, duzentos e trinta e sete euros e vinte e seis cêntimos).» 

Sobre a proposta de Actividades de animação socioeducativa (educação pré-

escolar) promovidas por Associações de Pais e Encarregados de Educação 

numerada DEIS-DE 01_10-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho salienta que a proposta em apreço propõe a 

efectivação de transferências financeiras relativas ao 1.º Período do ano lectivo 2010/2011 

quando já está em curso o 3.º Período. Sabe que a Câmara Municipal se defronta com 

razões de liquidez, mas é preciso ter em conta que as Associações de Pais e 

Encarregados de Educação não têm estofo nem solidez que lhes permita em tempo útil 

fazer face aos seus pagamentos. Afirma que os vereadores Socialistas vão votar 

favoravelmente a proposta. 

O Sr. vereador Adilo Costa esclarece que este é um processo complexo, até do ponto de 

vista do seu controlo, e tem de ser aferido por todos os intervenientes. 

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

minuta. 

 

PONTO 4 – Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos Alunos 

do 1º Ciclo do Ensino Básico – Ano lectivo 2010/2011 – Adenda ao Contrato-

Programa. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 02_10-11: 

«No ano lectivo 2005/2006 foi celebrado contrato programa entre a Direcção Regional de 

Educação de Lisboa e Vale do Tejo e o Município de Palmela, relativo ao financiamento do 

Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, ao abrigo do Despacho n.º 22251/2005, de 25 de Outubro, que 

permitiu a candidatura do município ao financiamento. 

No ano lectivo 2010/2011, a candidatura validada pelo Ministério da Educação contempla 

um total de 2.344 refeições diárias, para um universo de 2.810 alunos a frequentar o 1.º 

ciclo do ensino básico nos 27 estabelecimentos de educação e ensino da rede pública do 

concelho de Palmela. 
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O custo ponderado da refeição, calculado a partir do custo médio de cada refeição em 

cada estabelecimento de ensino, é de € 1,79, a comparticipação das famílias de € 

1,46/refeição, e a comparticipação da DRELVT é de € 0,16 por refeição (50% da diferença 

entre o custo ponderado da refeição e a comparticipação das famílias). 

De acordo com o previsto no n.º 2, do artigo 4.º, do Despacho n.º 18987/2009, de 6 de 

Agosto, publicado no Diário da República n.º 158/2009, de 17 de Agosto, que aprova o 

Regulamento de Acesso ao Financiamento do Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, a 

comparticipação do Ministério da Educação pode ser objecto de actualização anual. 

Face ao exposto, e de acordo com a alínea h), do n.º 2, 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 aprovação da 

Adenda ao Contrato-Programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização 

do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico – Ano 

lectivo 2010/2011, que se anexa e faz parte integrante desta proposta.» 

Sobre a proposta de Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos 

Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico numerada DEIS_DE 02_10-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho começa com a observação de que não tinha tido 

ainda um momento de manifestar algumas das suas preocupações relativamente à 

situação da política nacional e se reflecte nas Autarquias. Vai aproveitar o tema desta 

proposta para o fazer. O Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos 

Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico é o que se pode considerar uma conquista histórica. 

Durante muitos anos esteve ligada às questões da Educação. Lembra-se que desde as 

transferências de competências de 1984 havia um vazio, em relação ao 1.º Ciclo e às 

refeições de 1.º Ciclo, que os transformaram em “terras de ninguém” e faziam deste País 

um conjunto de retalhos em que umas câmaras municipais assumiam tudo, por assim o 

consideravam, e outras assumiam somente algumas.  

Mais refere que há diversos “chavões” (como sejam: a Escola Pública ou o Sistema 

Nacional de Saúde) que os pode dividir, mas na verdade o Programa em questão 

materializa a defesa da Escola Pública e a igualdade de oportunidades.  

Questiona sobre se o diferencial constante na adenda ao Contrato-Programa se manteve, 

ou se sofreu aumento ou decréscimo. 

O Sr. vereador Adlo Costa explica que o valor global depois do acerto acaba por ser 

aumentado e a adenda ao Contrato-Programa é precisamente para repor esta situação. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias concorda que este Programa tenha vindo reparar uma 

situação que estava mal na Escola Pública, porque havia crianças que tinham refeição e 
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outros que não tinham. A Câmara Municipal de Palmela juntamente com as Câmaras 

Municipais do País participaram em reuniões com a Associação Nacional de Municípos 

Portugueses (ANMP) e o Ministério da Educação (ME) para encontrar uma solução que, 

de facto, veio a concretizar-se e a ser bem sucedida.  

O Sr. vereador Adilo Costa menciona que obedecendo este Programa à realização de 

um concurso internacional, pensa que se pode criar um corpo normativo para este tipo de 

concursos ser extensível às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). Existe 

um rigor em Portugal de ser perfeccionista ou de ir ao melhor que existe na legislação na 

União Europeia, e observando o território deste concelho e suas potencialidades, podia-se 

ajudar financeiramente esta ou aquela instituição. Muitas vezes aplicam-se “às cegas” o 

que vem de melhor da União Europeia sem ver o País concreto e real onde se vive. 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

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

PONTO 5 – Cedência Precária de Domínio Municipal: Festas Populares. 

PROPOSTA N.º DCD_DAC 01_10-11: 

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

sejam estas de origem religiosa ou profana. 

Algumas destas festas realizam-se em espaços privados, ou propriedade de Juntas de 

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

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

realização de acções que, na maioria dos casos, se relacionam com a instalação de 

pavilhões de índole comercial, os quais representam, na generalidade dos casos, a 

principal receita financeira das entidades organizadoras. 

Assim, considerando: 

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

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

manifesta relevância pública; 
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b) Que cabe à Câmara Municipal apoiar, pelos meios adequados, aquelas actividades de 

interesse municipal; 

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

de domínio municipal; 

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

meio idóneo imprescindível à normal realização das actividades; 

e) Que as entidades promotoras assumem uma posição central na organização e 

planeamento do espaço de realização das iniciativas, 

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

Setembro, propõe-se à Câmara Municipal deliberar: 

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

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

devendo ainda os serviços municipais considerar que, durante o período da cedência, 

e por razões de circulação e segurança, será desaconselhável, salvo motivos 

ponderosos, proceder a licenciamentos precários de ocupação de via pública junto das 

vias de acessos à área cedida e noutros locais de proximidade que aconselhem a 

mesma prudência. 

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

beneficiária dos normativos aplicáveis ao evento, e designadamente assegurando, 

dentro da área objecto da cedência, a normal circulação de veículos de emergência e 

socorro, bem como a livre circulação de residentes e outros usufrutuários de 

edificações ou outros imóveis. 

Festas de S. Gonçalo – 3 a 5 de Junho de 2011 

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

NIF: 502 415 002 

Zona de implantação (planta n.º 1): 

Jardim da Igreja de Cabanas 

Passeio Estrada Nacional 256 (junto ao Jardim) 

Período de cedência: 1 a 6 de Junho 

Festas Populares de Pinhal Novo – 7 a 12 de Junho de 2011 

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

NIF: 504 705 873 

Zona de implantação (planta n.º 2): 

Praça de Independência 

Jardim José Maria dos Santos 
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Logradouro da Casa Santa Rosa 

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

Rua de Olivença 

Zona envolvente ao Mercado Municipal e Biblioteca Municipal 

Período de cedência: 16 de Maio a 16 de Junho 

Festas do Artesanato de Aires – 8 a 12 de Julho de 2011 

Associação das Festas do Artesanato de Aires 

NIF: 508 601 347 

Zona de implantação das Festas (planta n.º 3): 

Rua do Airense 

Rua do Polidesportivo 

Rua Fundadores do Airense  

Zona circundante Igreja de Aires 

Período de cedência: 8 a 12 de Julho 

Festas das Vindimas – 1 a 6 de Setembro de 2011 

Associação das Festas de Palmela 

NIF: 506 999 165 

Zona de Implantação (planta n.º 4): 

Largo São João Batista 

Largo Eng.º Jacinto Augusto Pereira 

Rua Quinta da Cerca 

Av. da Liberdade 

Rua Dr. Juiz José Celestino Ataz Godinho de Matos 

Av. Rainha D. Leonor 

Av. Bombeiros Voluntários de Palmela 

Rua General Amílcar Mota 

Rua de Olivença 

Rua Vasco da Gama 

Rua Infante D. Henrique 

Período de cedência: 16 de Agosto a 16 de Setembro 

Festas de Todos os Santos – 28 de Outubro a 1 de Novembro de 2011 

Associação das Festas de Quinta do Anjo 

NIF: 507 778 863 

Zona de Implantação (planta n.º 5): 

Rua D. Jorge de Lencastre 

Rua João de Deus 
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Período de cedência: 28 de Outubro a 1 de Novembro.» 

Sobre a proposta de Cedência Precária de Domínio Municipal: Festas Populares 

numerada DCD_DAC 01_10-11 interveio: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho saúda a apresentação desta proposta considerando 

importantes as condicionante do ponto 1. 

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

DIVISÃO DE FINANÇAS E APROVISIONAMENTO: 

Pelo Sr. vereador Luís Miguel Calha foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 6 – Concurso público para “Combustíveis rodoviários, em regime de 

fornecimento contínuo” - Adjudicação. 

PROPOSTA N.º DAF_DFA 01_10-11: 

«Em reunião de Câmara realizada em 15 de Dezembro de 2010 foi aprovada a abertura 

do concurso público e respectivos programa e caderno de encargos para aquisição de 

combustíveis rodoviários, em regime de fornecimento contínuo. 

O presente concurso público está repartido em 2 lotes, dependendo da modalidade de 

fornecimento dos mesmos, Lote 1: gasóleo a granel e Lote 2: gasóleo e gasolina, em 

postos de abastecimento públicos, com um prazo limite de três anos de vigência ou um 

montante máximo de realização de despesa de 1.300.000 € (Lote 1) e 400.000 € (Lote 2), 

acrescidos do IVA à taxa legal em vigor.  

No âmbito do procedimento foram recepcionadas propostas de três entidades, efectuado 

relatório preliminar com intenção de adjudicação, que foi submetido a audiência prévia dos 

interessados e à qual os concorrentes não se pronunciaram, conforme consta do relatório 

final (em anexo), onde é proposto pelo júri do concurso a adjudicação do Lote 1 ao 

concorrente “Creixoauto – Combustíveis e Lubrificantes, SA” e do Lote 2 ao concorrente 

“Repsol Portuguesa, SA”. 

Cumprida a tramitação preceituada no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, nos termos do seu art.º 148.º, propõe-se que 

seja aprovado o relatório final subscrito pelo júri do procedimento e consequente 

adjudicação nos seguintes termos: 
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� Lote 1 ao concorrente “Creixoauto – Combustíveis e Lubrificantes, SA”; 

� Lote 2 ao concorrente “Repsol Portuguesa, SA”.» 

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.ª Carla Azevedo: 

Menciona que reside em Olhos de Água – concelho de Palmela. Desde o início deste ano 

tem contactado por diversas vezes os serviços camarários, nomeadamente, a Fiscalização 

e a Protecção Civil. Adquiriu a sua casa há seis anos e, nessa altura, o seu vizinho já tinha 

um armazém, estando a decorrer um processo de demolição do mesmo. Acontece que 

este senhor instalou no início deste ano, e a poucos metros de sua casa, uma cisterna de 

gás. No dito armazém o senhor faz o abastecimento de botijas de gás e vende-as ao 

público. Vem solicitar a intervenção da Câmara Municipal. Já contactou a Direcção-Geral 

de Energia sobre este problema que a informou que não era da sua competência e será 

uma fiscalização tripartida. É preciso ter em atenção que o seu vizinho não tem um 

comércio de produtos hortícolas, mas o negócio que desenvolve deixa-lhe muitas dúvidas 

em relação à segurança da sua casa.  

Mais refere que trabalha na zona de Sintra e procurou este local para viver, por a forma a 

ter um pouco de paz e sossego no campo, mas a situação que antes enuncia tira-lhe o 

sossego por completo. É do seu conhecimento que o proprietário do terreno onde se 

encontra o armazém é advogado e o que é certo é que ele faz no terreno aquilo que quer. 

Ele podia ter colocado a cisterna de gás entre o armazém e a casa dele (que ficava longe 

da sua casa), mas colocou-a ao pé de sua casa e até na direcção do baloiço onde o seu 

filho costuma brincar. Não vê nenhuma intervenção por parte da Autarquia. Questiona com 

que direito é que o senhor em questão põe a sua vida e a da sua família em risco. Não 

está a dramatizar a situação. Faca à situação que acaba de expor, solicita uma 

intervenção urgente. 

A Sr.ª presidente menciona que o assunto é conhecido por parte da Câmara Municipal e 

passa a palavra ao Sr. vereador para intervir. 
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O Sr. vereador Álvaro Amaro refere que este assunto passou pelos serviços do 

Urbanismo e a sua tramitação obedece a prazos. Desde o início do processo, a Câmara 

Municipal começou por comunicar o sentido provável do indeferimento da pretensão, mas 

por lei assiste ao requerente pronunciar-se e tem um prazo para tal, já o fez, e a Câmara 

Municipal indeferiu. A partir daí, foi comunicado aos serviços de Fiscalização para que se 

proceda à reposição da legalidade urbanística. Sabe que, entretanto, entrou uma 

exposição / requerimento, com um conjunto de questões para se reverter o sentido da 

decisão tomada pela Autarquia, mas a decisão já está tomada. Agora é uma questão de 

prazos, porque assiste aos particulares alguns direitos para se pronunciarem e 

defenderem mas, efectivamente, a Câmara Municipal considera que aquela infra-estrutura 

não é legalizável naquele espaço. 

Acresce referir, que para a instalação deste tipo de infra-estruturas – cisternas de gás -, 

estas existem nalguns espaços urbanos, mas é necessário manter distâncias mínimas de 

colocação dos equipamentos e assegurar um conjunto de mecanismos de segurança. No 

caso em discussão, a Câmara Municipal nem sequer se deteve sobre as questões de 

pormenor. Em análise: não é legalizável naquele espaço. Neste momento decorrem 

prazos para, eventualmente, e coercivamente efectuar a desmontagem.  

 

VI – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezassete horas e dez 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 


