
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

ACTA N.º 14/2011: 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2011: 

No dia vinte e dois de Junho de dois mil e onze, pelas quinze e dez minutos, no Salão 

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

ordinariamente a Câmara Municipal, sob a presidência de Ana Teresa Vicente Custódio de 

Sá, presidente, encontrando-se presentes os vereadores Álvaro Manuel Balseiro Amaro, 

Adília Maria Prates Candeias, António Fonseca Ferreira, Adilo Oliveira Costa, José Carlos 

Matias de Sousa e Luís Miguel Reisinho de Oliveira Calha. 

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

substituição nas reuniões de Câmara de 20 e 22 de Junho de 2011, apresentado pela 

Sr.ª vereadora Maria da Natividade Charneca Coelho, nos termos do n.º 1, do art.º 

79º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção, procedeu à 

convocação do Sr. Dr. José Carlos Matias de Sousa para as reuniões enunciadas. 

 

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

PONTO 1 – Proposta de alteração ao Plano Director Municipal – Perímetro urbano de 

Fernando Pó – A12 

PONTO 2 – Empreitada de “Drenagem e Pavimentação da Azinhaga dos Carvalhos – 

Palmela” – Aprovação do projecto de execução e abertura de concurso público 

PONTO 3 – Empreitada de “Repavimentação do CM 1054 – Vale dos Barris – 1.ª e 2.ª 

Fase” – Aprovação do projecto de execução e abertura de concurso público 

PONTO 4 – Consumo anormal de água. Redução da tarifa de saneamento. Requerente: 

Alice Rodrigues Soares Ramos, viúva do Sr. Joaquim Afonso Lopes Ramos. CL 9032 
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PONTO 5 – Atribuição de apoios financeiros no âmbito do Programa Municipal de 

Desenvolvimento do Associativismo – Associações Juvenis 

PONTO 6 – Atribuição de apoio financeiro à Cáritas Diocesana de Setúbal – Centro 

Comunitário de S. Pedro 

PONTO 7 – Banco Alimentar Contra a Fome da Península de Setúbal – Atribuição da 

comparticipação financeira anual 

PONTO 8 – Suspensão do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo 

PONTO 9 – Marchas Populares 2011 – Atribuição de apoio financeiro 

PONTO 10 – Marchas Populares 2011 – Atribuição de apoio financeiro à Sociedade 

Filarmónica Palmelense “Loureiros” 

PONTO 11 – Atribuição de apoios financeiros a associações com fins culturais 

PONTO 12 – Atribuição de apoio financeiro a associações com fins culturais – Sociedade 

Filarmónica Palmelense “Loureiros” 

PONTO 13 – Apoio financeiro ao Grupo Coral Ausentes do Alentejo – Queima do Judas 

2011 

PONTO 14 – Atribuição de apoios financeiros a associações com fins desportivos 

PONTO 15 – Apoio financeiro à Associação da Feira Comercial e Agrícola de Poceirão 

para a  realização da 22.ª Edição da Feira Comercial e Agrícola de Poceirão 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

• Sessão ordinária da Assembleia Municipal de Palmela – A Sr.ª presidente saúda os 

presentes. Dá conhecimento aos presentes que, no próximo dia 30 de Junho, se vai 

realizar uma sessão ordinária da Assembleia Municipal de Palmela, pelas 21:00 horas, no 

auditório da Biblioteca Municipal de Palmela. A Ordem de Trabalhos é composta por 7 

pontos, sendo um deles a proposta da 1.ª Revisão ao Orçamento 2011 e Grandes Opções 

do Plano 2011-2014. 

 

• Informação no âmbito da Rede Viária – O Sr. vereador Álvaro Amaro cumprimenta os 

presentes e presta a seguinte informação no âmbito da Rede Viária: 
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. Encontra-se em fase de concurso público a empreitada de “Beneficiação da Estrada 

Municipal 575 em Lagoa da Palha”, vulgarmente conhecida por Estrada da Lagoa da 

Palha. Trata-se de beneficiar a Estrada Municipal no troço compreendido entre o 

entroncamento desta via com o Caminho Municipal 1027 e a localidade de Lagoa da 

Palha, nomeadamente no epicentro junto à Escola Básica do 1.º ciclo. Vão ser 

recolocadas as condições de regularidade do pavimento, encontrando-se previstos um 

conjunto de trabalhos bastante relevantes, designadamente trabalhos de cariz 

preparatório, tais como: desmatação e limpeza das zonas envolventes à zona de rodagem, 

e trabalhos de drenagem com execução de passagens hidráulicas sobre serventias, 

execução de valetas da plataforma em betão para recolha e encaminhamento de pluviais 

e, também, de valetas não revestidas em terreno natural. A finalizar será efectuada a 

pavimentação com a realização de trabalhos de regularização do pavimento. O preço base 

desta empreitada é de 122.422,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, com um 

prazo de execução de sessenta dias. Prevê-se que a obra se possa iniciar em final de 

Julho ou princípio do próximo mês de Agosto.  

 

• Fim-de-Semana de Gigantes FIG (Festival Internacional de Gigantes) – O Sr. 

vereador Adilo Costa apresenta cumprimentos. Distribui por todos os membros do 

executivo camarário a programação do Fim-de-Semana de Gigantes FIG (Festival 

Internacional de Gigantes) para o ano de 2011, nos dias 01 e 02 de Julho, no Jardim José 

Maria dos Santos, em Pinhal Novo. É um evento especial, quer pela sua temática, quer 

pelas suas raízes, quer pela envolvência de todos os seus parceiros. O FIG tem 

características que o distinguem de outros Festivais. Atendendo a que o ano em curso é 

de grandes constrangimentos orçamentais não se vai realizar a 8.ª Edição do Festival 

Internacional de Gigantes que é uma iniciativa bienal e que é incontornável no panorama 

cultural da região. A Câmara Municipal efectivou reuniões com os parceiros envolvidos no 

FIG (ATA – Acção Teatral Artimanha / AJCOI – Associação Juvenil do Centro de 

Ocupação Infantil / PIA – Projectos de Intervenção Artística - Cooperativa Cultural, CRL e 

BARDOADA – O Grupo do Sarrafo). Acresce o apoio dos agentes locais, agentes 

económicos e de voluntários. Este FIG realiza-se num contexto muito mais solidário e de 

defesa do nome FIG. São cerca de uma dezena de espectáculos que irão constituir este 

fim-de-semana e o desfile contará com cerca de duzentos participantes. Vai haver um 

momento de reflexão sobre a temática – Gigantes – que vai contar com a participação dos 

Institutos de Estudos da Literatura Tradicional da Universidade Nova de Lisboa e da 

Universidade do Minho e com investigadores na área da cultura popular, bem como com a 

participação de agentes culturais e artísticos, entre outros. Vai ser lançada uma mala 
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pedagógica sobre formas: animais tradicionais, gigantes e cabeçudos, e “coisas do arco 

da velha”. Na viragem para novos caminhos é necessária a sustentabilidade do Festival e 

repensar o mesmo no que concerne ao quadro de dificuldades financeiras que se vive. 

 

• Festival de Teatro e Artes de Calle / Grupo de Teatro “As Avozinhas” – O Sr. 

vereador Adilo Costa dá conhecimento aos presentes que, no passado dia 27 de Maio, 

estreou a peça “A menina dos meus olhos”, em Valladolid – Espanha, no Festival 

Internacional de Teatro e Artes de Calle (de rua). O Grupo de Teatro “As Avozinhas” foi a 

companhia portuguesa representada naquele evento e é a 21.ª produção do FIAR (Festival 

Internacional de Artes de Rua) com encenação de Dolores Matos e Inês Boza. O Festival 

contou com a participação de cerca de dezasseis países: Bélgica, Espanha, Brasil, 

Argentina, Itália, Holanda, Portugal, entre outros. Contou, igualmente, com a colaboração 

da Junta de Castilla e León, o apoio do Instituto de Camões e da Embaixada de Portugal. 

Este foi um momento de grande importância para a afirmação de Palmela e da cultura 

portuguesa e, consequentemente, acompanhado dum grande êxito público e da crítica 

presente no Festival. Os dois últimos espectáculos aconteceram num dos espaços mais 

emblemáticos de Valladolid: a Capela do Museu de Arte Contemporânea e o Páteo. 

Conclui dizendo que a participação do Grupo de Teatro “As Avozinhas” não só orgulha 

Palmela, como a região e o País.   

 

• Informação no âmbito do Desporto (Campeonato de Orientação Pedestre 2011 / 

Campeonato Nacional de Juvenis / Campeonato de Juniores em Atletismo / 

Campeonato Regional de Juniores) – O Sr. vereador Adilo Costa presta a seguinte 

informação no âmbito do Desporto: 

. Palmela participou no Campeonato de Orientação Pedestre 2011 que se realizou em 

Peniche, nos dias 18 e 19 de Junho. As especialidades a concurso foram: distância média 

e sprint. Este Campeonato contou com a participação de vários atletas do concelho de 

Palmela, nomeadamente das Escolas Secundárias de Palmela e de Pinhal Novo, em 

representação da Associação de Deficientes das Forças Armadas. Conseguiram-se três 

títulos nacionais pelos jovens: Bernardo Pereira (Palmela) na categoria de Iniciados; 

Miguel Ferreira (Palmela) em Juvenis, no sprint, e Luís Silva (Pinhal Novo) em Juniores, no 

sprint. 

. No Campeonato Nacional de Juvenis e no Campeonato de Juniores em Atletismo esteve 

de parabéns a Associação Académica Pinhalnovense, destacando-se o iniciado Victor 
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Korst (conquistou o 3.º lugar no salto em altura – com a marca de 1,81 metros) e o juvenil 

Bruno Mendão (conquistou o 3.º lugar no lançamento do martelo). A Associação 

Académica Pinhalnovense conquistou o 5.º lugar na competição masculina, num total de 

74 clubes participantes. No Campeonato Regional de Juniores os atletas da Associação 

Académica Pinhalnovense conquistaram quatro títulos de campeão regional individual e 

treze lugares de pódio individuais. Oferece-se salientar que o título colectivo de campeão 

regional é muito importante. 

 

• Fins-de-Semana Gastronómicos do Vinho – O Sr. vereador Luís Miguel Calha saúda 

os presentes. Recorda que a Câmara Municipal de Palmela organiza nos fins-de-semana 

(25 e 26 de Junho / 02 e 03 de Julho), em pareceria com a Associação da Rota de Vinhos 

da Península de Setúbal e restaurantes do concelho a iniciativa “Fins-de-Semana 

Gastronómicos do Vinho”. Ao longo destes dois fins-de-semana, os dezasseis 

estabelecimentos de restauração que aderiram à iniciativa propõem um conjunto de 

ementas diferentes onde os vinhos de Palmela são um acompanhamento, mas 

simultaneamente, um ingrediente para os pratos principais e sobremesas. Verifica-se um 

aumento do número de restaurantes aderentes a esta iniciativa. Como é sabido já se 

realizou no decurso deste ano uma iniciativa do mesmo formato “Fins-de-semana 

Gastronómicos do Queijo de Ovelha”.  

Mais refere que a iniciativa “Fins-de-Semana Gastronómicos do Vinho” pretende promover 

como produto turístico: a gastronomia e os vinhos, reinventando os sabores tradicionais 

concedendo-lhe uma forte vertente contemporânea de inovação e, simultaneamente, 

potenciando o desenvolvimento do turismo no concelho. A iniciativa em questão é parte 

integrante do programa “Palmela - Experiências com Sabor”, desenvolvido em parceria 

com vários agentes do sector do turismo, e prevê a realização de oito fins-de-semana 

gastronómicos temáticos a acontecer no ano em curso.  

Acrescenta que os “Fins-de-Semana Gastronómicos do Vinho” integram um conjunto de 

actividades organizadas pela Câmara Municipal de Palmela e Associação da Rota de 

Vinhos da Península de Setúbal que visam assinalar o Dia Nacional do Vinho promovido 

pela ViniPortugal e Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV).  

Finaliza dizendo que para quem visita o concelho fica o convite a experimentar os “Fins-

de-Semana Gastronómicos do Vinho” nos restaurantes aderentes, mas podem visitar 

ainda as adegas aderentes e a feira de vinhos na nave do Mercado Municipal de Pinhal 

Novo. Em conjunto com os agentes turísticos do concelho foi definido um roteiro com 

propostas de actividades, que conta com diversas actividades ao ar livre e propostas 
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culturais. Inserido ainda nas iniciativas do Dia do Vinho e promovido, também, pela 

Associação da Rota de Vinhos da Península de Setúbal tem lugar no dia 01 de Julho o 1.º 

cruzeiro Enoturístico no Estuário do Sado com provas de vinho a bordo (comentadas pelos 

enólogos da região) e degustação de produtos regionais. É de salientar que esta iniciativa 

visa proporcionar o contacto com a riqueza, a diversidade e a qualidade dos vinhos e atrair 

ao concelho de Palmela e à região, turistas alojados em Setúbal e Tróia. 

 

• UltraVerão / UltraPáscoa – O Sr. vereador José Carlos de Sousa cumprimenta os 

presentes. Constata com alguma tristeza ver o final do programa UltraVerão. É uma 

iniciativa, que tem sido marcante, desenvolvida pela unidade orgânica da Juventude da 

Câmara Municipal de Palmela e que termina este ano face aos constrangimentos 

financeiros. Aceita esta explicação, mas não aceita o facto de se ter lançado em 2011 o 

programa UltraPáscoa e de não manter o UltraVerão. Verifica que os Municípios limítrofes 

mantêm genericamente este tipo de programas e o Município de Palmela que tem estado 

na vanguarda deste tipo de projectos acaba por os perder. É com algum lamento que 

deixa esta nota.  

 

• Programa desenvolvido pela Câmara Municipal de Palmela “+60” – O Sr. vereador 

José Carlos de Sousa refere que o Sr. vereador Adilo Costa já lhe disponibilizou a 

informação que havia solicitado em relação ao programa desenvolvido pela Câmara 

Municipal de Palmela “+60”, o que desde já agradece. A sua dúvida prendia-se em saber 

como é que a Palmela Desporto, Entidade Empresarial Municipal, é financiada pela 

Câmara Municipal, nomeadamente através da compensação indemnizatória (de cerca de 

meio milhão de euros) no que concerne ao programa “+60”.  

 

• Concurso Público de Limpeza e Conservação do Chafariz D. Maria I (em Palmela) – 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa questiona acerca da conclusão das obras de 

Limpeza e Conservação do Chafariz D. Maria I (em Palmela), uma vez que o prazo de 

execução dos trabalhos estava estimado para cinquenta e cinco dias, tendo-se iniciado a 

empreitada em 28 de Março último e, presentemente, o Chafariz está tapado. 

 

• Espectáculo de Música no Parque Venâncio Ribeiro da Costa, em Palmela – 

impedido de estacionar – O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que no Parque 

Venâncio Ribeiro da Costa, em Palmela, teve lugar no dia 18 de Junho último (sábado) um 
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espectáculo duma Academia de Música. Estranhamente uma empresa de segurança 

impediu-o de estacionar junto ao Castelo de Palmela, porque havia um casamento. 

Gostava de saber se a Câmara Municipal lucrou com o aluguer do espaço público? 

Discorda que as pessoas sejam impedidas de estacionar num espaço que é público e de 

maneira nenhuma é uma situação digna.  

 

Às questões apresentadas pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa no Período Antes 

da Ordem do Dia foram dadas as seguintes respostas: 

— Espectáculo no Parque Venâncio Ribeiro da Costa, em Palmela – impedido de 

estacionar (Questão colocada pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa) – O Sr. vereador 

Adilo Costa mostra-se perplexo com a situação descrita pelo Sr. vereador José Carlos de 

Sousa. Confirma que também viu os seguranças ao longe, mas que mais lhe pareciam 

militares. Considera que se tratou dum abuso. É através da Divisão de Património Cultural 

desta Autarquia que a Pousada do Castelo de Palmela costuma fazer a interlocução dos 

eventos mais importantes que trazem vantagens para a Pousada. 

A Sr.ª presidente menciona que é preciso aferir se os serviços camarários tinham 

conhecimento da questão descrita. Sugere que se dê nota desta situação à Pousada que, 

eventualmente, será o interlocutor com a empresa de segurança, com a advertência de 

que não é uma situação regular nem aceitável e só em situações muito excepcionais de 

espectáculos e/ou de interesse público tal procedimento pode ser justificável. Ainda assim, 

é sempre possível o recurso à GNR (Guarda Nacional Republicana). Oferece-se afirmar 

que nenhuma empresa de segurança tem legitimidade para actuar do modo como o Sr. 

vereador José Carlos de Sousa o descreveu. 

 

— UltraVerão / UltraPáscoa (Questão colocada pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa) 

– O Sr. vereador Adilo Costa explicita que o UltraPáscoa não teve custos para a 

Autarquia. A verdade é que, a cada mês que passa, a Câmara Municipal tem de 

reequacionar a sua situação financeira e “cortar” em eventos e/ou acções. Foi o que 

aconteceu em relação ao UltraVerão, foi suspenso. Opina que o UltraVerão é um 

programa importante para os jovens, mas que a Câmara Municipal se viu na necessidade 

de, por ora, suspender.  

 

— Programa desenvolvido pela Câmara Municipal “+60” (Questão colocada pelo Sr. 

vereador José Carlos de Sousa) – O Sr. vereador Adilo Costa confirma que a informação 
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disponibilizada ao Sr. vereador José Carlos de Sousa é real e julga que a mesma explica 

bem a forma de procedimento que deve ser empregue em relação à transferência de 

valores para a Palmela Desporto, Entidade Empresarial Municipal, no âmbito do Programa 

desenvolvido pela Câmara Municipal “+60”.  

 

— Concurso Público de Limpeza e Conservação do Chafariz D. Maria I (Questão 

colocada pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa) – A Sr.ª vereadora Adília Candeias 

apresenta cumprimentos. Explica que o primeiro concurso teve de ser suspenso e aberto 

um novo. Por muitas sondagens que consigam ser feitas é sempre difícil acertar com o 

tipo de massas e de materiais existentes no Fontanário. Oferece-se ainda explicar que o 

Chafariz está entaipado, porque o material aplicado obedece a tempos de secagem. 

Prevê-se que a obra esteja concluída no próximo mês de Agosto. 

Em seguida, a Sr.ª vereadora Adília Candeias dá a palavra à directora do Departamento 

de Obras, Logística e Conservação para que adicione as explicações necessárias. 

 

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 08.06.2011 a 21.06.2011. 

 

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 06.06.2011 a 17.06.2011.  
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CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

dias 08.06.2011 a 21.06.2011, foram autorizados pagamentos, no valor de 1.796.304,90 € 

(um milhão, setecentos e noventa e seis mil, trezentos e quatro euros e noventa 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 21 de Junho de 2011, apresenta um 

saldo de 3.887.666,59 € (três milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e 

sessenta e seis euros e cinquenta e nove cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 2.876.866,66 € (dois milhões, oitocentos e setenta e seis mil, 

oitocentos e sessenta e seis euros e sessenta e seis cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 1.010.799,93 € (um milhão, dez mil, setecentos e 

noventa e nove euros e noventa e três cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

      I  – GABINETE DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – Proposta de alteração ao Plano Director Municipal – Perímetro Urbano de 

Fernando Pó – A12. 

PROPOSTA N.º GPE 01_14-11: 

«A. ENQUADRAMENTO: 

1. Fernando Pó é um aglomerado urbano com cerca de 40 hectares e uma população 

aproximada de 150 habitantes servido por uma estação ferroviária, situado na área 

nascente do concelho de Palmela, na freguesia de Marateca, que apresenta 
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características rurais ainda muito acentuadas, onde a vinha, a viticultura e a 

horticultura têm uma importância económica relevante.  

2. Sendo sede de diversas adegas com dimensão tanto regional, como nacional e mesmo 

internacional – caso da Casa Ermelinda Freitas – Vinhos, Lda. –, tem vindo a conhecer 

algum dinamismo construtivo, sobretudo a sul da linha de caminho-de-ferro, fruto do 

bom sucesso empresarial das unidades aí sediadas com especial destaque para a já 

referida, cujas instalações continuam a necessitar de uma significativa ampliação não 

enquadrável à luz do previsto no actual Plano Director Municipal. 

3. Também recentemente e por obrigação da melhoria das condições de segurança e de 

operacionalidade na actual linha de caminho-de-ferro foi decidido pela REFER, 

proceder à elaboração do projecto de desactivação da actual passagem de nível 

substituindo-a por um viaduto e respectivos restabelecimentos rodoviários da rede 

urbana e da rede municipal.  

4. Pelo exposto, perante alguma incerteza ainda quanto ao desfecho de várias medidas 

estruturantes para o território da Península de Setúbal e, consequentemente, para o 

Concelho, perante também, a emergente situação económica das empresas locais a 

que urge dar corpo e enquadramento ao seu continuado desenvolvimento, constatou-

se a necessidade de desde já, em processo singular e autónomo do da revisão do 

Plano Director Municipal (PDM), proceder ao redimensionamento e adaptação deste 

perímetro urbano, em termos de alguns dos usos actualmente nele previstos, e como 

tal constantes nas peças fundamentais daquele PDM. 

B. PROPOSTA: 

1. Assim pelo disposto no art. 95 do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro na sua 

actual redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, propõe-se à 

aprovação da Câmara Municipal o início do correspondente procedimento de alteração 

do PDM, nos termos e para o efeito do descrito nos pontos anteriores e como tal 

constante na cartografia anexa a esta proposta, e que nos termos do n.º 2 do art.º 77 

do supra citado diploma legal, seja estabelecido um prazo de 15 dias para a 

“formulação de sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 

questões que possam ser consideradas no âmbito do respectivo procedimento de 

elaboração”.  

2. Com a transposição para a ordem jurídica interna das Directivas n.º 2001/42/CE, de 27 

de Junho e n.º 2003/35/CE, de 26 de Maio, e com a publicação do Decreto-Lei n.º 

232/2007, de 15 de Junho que estabelece o regime a que fica sujeita a avaliação dos 
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efeitos de determinados planos e programas no ambiente, torna-se necessário avaliar 

da necessidade ou dispensa da elaboração de relatório ambiental para esta alteração. 

Esta avaliação, de acordo com o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 

de Junho, compete à entidade responsável pela elaboração do plano ou programa. 

No anexo que integra o Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, encontram-se 

estabelecidos os seguintes critérios de determinação da probabilidade de efeitos 

significativos no ambiente: 

“1— Características dos planos e programas, tendo em conta, nomeadamente: 

a) O grau em que o plano ou programa estabelece um quadro para os projectos 

e outras actividades no que respeita à localização, natureza, dimensão e 

condições de funcionamento ou pela afectação de recursos; 

b) O grau em que o plano ou programa influencia outros planos ou programas, 

incluindo os inseridos numa hierarquia; 

c) A pertinência do plano ou programa para a integração de considerações 

ambientais, em especial com vista a promover o desenvolvimento sustentável; 

d) Os problemas ambientais pertinentes para o plano ou programa; 

e) A pertinência do plano ou programa para a implementação da legislação em 

matéria de ambiente. 

 2— Características dos impactes e da área susceptível de ser afectada, tendo em 

conta, nomeadamente: 

a) A probabilidade, a duração, a frequência e a reversibilidade dos efeitos; 

b) A natureza cumulativa dos efeitos; 

c) A natureza transfronteiriça dos efeitos; 

d) Os riscos para a saúde humana ou para o ambiente, designadamente devido 

a acidentes; 

e) A dimensão e extensão espacial dos efeitos, em termos de área geográfica e 

dimensão da população susceptível de ser afectada; 

f) O valor e a vulnerabilidade da área susceptível de ser afectada, devido a: 

i) Características naturais específicas ou património cultural; 

ii) Ultrapassagem das normas ou valores limite em matéria de qualidade 

ambiental; 

iii) Utilização intensiva do solo; 
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g) Os efeitos sobre as áreas ou paisagens com estatuto protegido a nível 

nacional, comunitário ou internacional.” 

Não se verificando, nesta alteração nenhuma das situações atrás referidas nomeadamente 

por “implicar a utilização de uma pequena área a nível local e por não ser susceptível de 

ter efeitos significativos no ambiente” (n.º 1 do artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 

15 de Junho) propõe-se a dispensa da Avaliação Ambiental Estratégica deste 

procedimento de alteração ao Plano Director Municipal.» 

Sobre a proposta de Proposta de alteração ao Plano Director Municipal – Perímetro 

Urbano de Fernando Pó – A12 numerada GPE 01_14-11 intervieram: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira saúda os presentes. Afirma que os vereadores do P.S. 

vão votar favoravelmente a proposta apresentada, mas pautam-se pelas seguintes 

observações: 

. Não têm dúvidas que se trata duma 1.ª fase do processo de revisão do PDM. Adianta 

que, pessoalmente, conhece o desenvolvimento vitivinícola da zona, porquanto exerceu 

funções na Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do 

Tejo (CCDR-LVT), sendo de salientar que os vereadores Socialistas concordam com as 

justificações descritas.  

. Foi elucidado pelo chefe da Equipa Multidisciplinar do Gabinete de Planeamento 

Estratégico desta Autarquia que o perímetro urbano desenhado é o actual, mas falta 

assinalar a intenção futura. Atendendo a que é pedida a dispensa da Avaliação Ambiental 

Estratégica e, relativamente a essa avaliação (como vem afirmado na proposta) esta tem 

de ser avaliada em função de vários parâmetros, sendo um deles a dimensão e extensão 

espacial dos efeitos em termos de área geográfica e dimensão da população susceptível 

de ser afectada, os vereadores Socialistas defendem que, além do perímetro actual, devia 

especificar-se o perímetro proposto.  

. Mantêm o desígnio de votar a presente proposta favoravelmente, mas quanto aos 

objectivos em si, à essência e ao conteúdo da mesma, nada têm a obstar. Entendem 

perfeitamente e estão totalmente de acordo que o perímetro urbano seja ajustado em 

função das necessidades e, neste caso, duma necessidade muito útil que é o 

desenvolvimento económico e social da região em causa. 

. Recorda que os vereadores Socialistas apresentaram em reunião de Câmara (em 03 de 

Fevereiro de 2010), uma moção sobre uma matéria relacionada com o adiamento do 

Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-

AML) e as consequências que advêm de tal decisão para a revisão dos Planos Directores 
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Municipais e a concretização dos grandes projectos para a Península de Setúbal (leia-se 

Plataforma Logística, Novo Aeroporto de Lisboa, Alta Velocidade - TGV) e pronunciaram-

se muito objectivamente contra esse adiamento. Nada lhes garante que a localização do 

Novo Aeroporto de Lisboa não venha a ser revista e definida a sua construção na margem 

Norte. Consideram que se perdeu uma boa oportunidade de consagrar em termos dos 

instrumentos de ordenamento do território o que seria uma consagração política muito 

forte. Os vereadores do P.S. propuseram, na altura, a efectivação de um debate profundo 

em sede do executivo camarário (com a participação dos responsáveis do PDM e da 

Administração Central pelo PROT-AML e, ainda, dos grandes projectos). Acresce a 

questão das medidas preventivas que estão em vigor. A maioria C.D.U., em exercício na 

Câmara Municipal de Palmela, produziu uma declaração de voto que se considera 

transcrita na acta referente à reunião camarária de 03 de Fevereiro de 2010, tendo sido 

afirmado a discordância quanto ao debate público, uma vez que estava calendarizada uma 

metodologia de discussão alargada e, numa fase posterior, com eleitos de outros órgãos, 

nomeadamente da Assembleia Municipal e a população sobre as matérias que estão a ser 

contratualizadas entre o Gabinete de Planeamento Estratégico da Câmara Municipal de 

Palmela e a equipa do PROT-AML. Por acaso há uma fase posterior que salva tudo em 

termos formais, mas a verdade é que já decorre há algum tempo e não há notícias de 

avanços significativos. Os vereadores do P.S. pensam que desta forma se perde eficácia 

com os instrumentos de ordenamento do território. Na verdade os adiamentos são 

situações típicas dos portugueses e levam a ineficácia e é, por isso, que o País tem o seu 

território desordenado, ao contrário de outros Países que decidem atempadamente o que 

concretizar. Na verdade os vereadores Socialistas lançaram o alerta, fizeram a proposta 

(que não foi atendida) e os resultados estão à vista. 

A Sr.ª presidente refere-se ao PROT-AML e recorda o desacordo dos Municípios em 

relação à metodologia inicial de desenvolvimento deste Plano que a dada altura foi 

largamente questionada quanto ao âmbito da alteração que vinha a acontecer. Lembra 

que muitos Municípios, nomeadamente a Norte da Área Metropolitana de Lisboa 

consideravam que a alteração que se propunha era desmedida e despropositada 

relativamente ao âmbito que se tinha definido inicialmente. Tendo em conta as dimensões 

e a natureza profunda das alterações que estão a ser feitas por parte dos Municípios a 

Norte da Área Metropolitana de Lisboa, mais parece tratar-se duma revisão. Expressa que 

os Municípios a Sul da Área Metropolitana de Lisboa se mostram particularmente 

empenhados no desenvolvimento e concretização do PROT-AML, até porque este 

território é aquele que é afectado principalmente com as medidas preventivas. E, de facto, 

as medidas preventivas estão a prejudicar muito a actividade normal do Município, na 
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medida em que mesmo para pequenas intervenções ficam impedidos de as realizar, ou 

têm de proceder a consultas que tornam os processos morosos e oneram o conjunto da 

actividade de defesa de ordenamento do território. 

Para finalizar, a Sr.ª presidente lamenta que o PROT-AML não tenha avançado até ao 

momento. Espera que não se desista da estratégia que foi uma opção de fundo tomada 

pela localização do Novo Aeroporto de Lisboa na margem Sul. Afirma que a Câmara 

Municipal de Palmela não se sente minimamente responsável por este atraso.  

O Sr. vereador Fonseca Ferreira observa que a CCDR-LVT apresentou uma metodologia 

especial para a revisão ao PROT-AML numa sessão efectuada na Faculdade de Ciências 

e Tecnologia da Universidade Nova (em Monte da Caparica, no dia 9 de Setembro de 

2008). Nessa altura, como responsável na CCDR-LVT propôs que a alteração a este 

Plano “fosse conduzida não de cima para baixo, mas de baixo para cima” e desafiou os 

Municípios a avançar, designadamente que dessem prosseguimento aos Planos 

Directores Municipais, no sentido de dar input para a alteração ao PROT-AML. Despediu-

se deste processo, enquanto responsável na CCDR-LVT, numa reunião da Junta 

Metropolitana de Lisboa em Julho de 2009 e, nessa altura, estava o processo em questão 

totalmente preparado, à excepção de dois parágrafos por problemas de semântica e de 

redacção. Deu razão às pessoas que intervieram na reunião da Junta Metropolitana de 

Lisboa, porque parecia o modo como os artigos estavam redigidos eram uma interferência 

na competência dos Municípios. Pediu aos serviços para rever a redacção dos mesmos. 

Ficou então acordado com o então Sr. Secretário de Estado que o PROT-AML que, em 

Setembro de 2009, entrava em revisão o PROT-AML. Se os inquéritos públicos e o PROT-

AML tivessem tido outro desenvolvimento, provavelmente, o Plano estaria aprovado e teria 

outra validade. 

A Sr.ª presidente recorda que a Câmara Municipal de Palmela fez parte dum projecto- 

piloto para trabalhar no processo de revisão ao PROT-AML. Acontece que, a partir de 

determinada altura, se começa a embater em questões centrais, como seja, a Reserva 

Ecológica Nacional no território deste concelho que não permitem concluir a proposta de 

revisão do PDM.  

Adianta que em relação ao PROT-AML não se referia tanto ao aspecto da metodologia, 

mas à dimensão e ao ângulo de abordagem. Em sede da Junta Metropolitana de Lisboa 

conseguiu-se um parecer relativamente inócuo, porque não era possível que 

comprometesse os Municípios. 

Acrescenta que as alterações legislativas agilizaram em princípio o circuito do 

planeamento em geral e da elaboração dos planos em concreto, mas depois continuam-se 
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com delongas perfeitamente incompreensíveis e se não consegue finalizar uma proposta 

de revisão ao PDM. Esta é a razão pela qual se está a apresentar uma proposta de 

alteração perfeitamente pontual. Em circunstâncias normais o PDM estaria revisto e tinha 

condições para incorporar esta alteração. É devido a esta imprevisibilidade que, neste 

momento, se propõe esta alteração concreta, de modo a viabilizar uma actividade 

económica que está em curso e tem grandes perspectivas de desenvolvimento. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro refere que a questão das medidas preventivas tem sido 

uma matéria sobre a qual a Câmara Municipal de Palmela e, também, a Associação de 

Municípios da Região de Setúbal (AMRS) tem tomado posição, no sentido de serem 

reduzidos alguns limites e algumas zonas para definir a localização dos designados 

investimentos estratégicos. Essa matéria deve estar devidamente vertida na proposta de 

PROT-AML. Acresce referir que a prática corrente tem vindo a demonstrar que houve um 

zonamento exagerado nalgumas regiões, pelo que tem vindo a propor a suspensão das 

medidas numa 1ª fase e a redução desse zonamento. A legislação de 2008 tinha um prazo 

de dois anos que expirou no dia 2 de Julho de 2010. Ficou surpreendido com a legislação 

entretanto produzida e que ditava efeitos retroactivos a 02 de Julho de 2010. Mais 

surpreendido ficou quando o Grupo Parlamentar do P.C.P. apresentou um projecto de 

resolução, tendo em vista a revisão e suspensão das medidas preventivas e que, 

infelizmente, foi chumbado com os votos do P.S.. Na Câmara Municipal de Palmela estão 

cerca de 3 centenas de processos que estão suspensos à espera que expire o prazo de 

prorrogação das medidas preventivas (são processos que vão desde adegas e alguns 

investimentos de grande interesse para o tecido económico e social do Município até 

pequenas legalizações). Parece-lhe ter havido insensibilidade para uma matéria que para 

quem está no dia-a-dia próximo dos cidadãos se sente impedido de dar prossecução a 

processos de desenvolvimento e de legalização dum conjunto de situações no território 

deste concelho.  

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

minuta. 

 

A Sr.ª presidente propõe que se altere a ordem de apresentação das propostas, 

passando-se imediatamente ao Ponto 8 – Suspensão do Regulamento Municipal de 

Apoio ao Associativismo -, devido à urgência em convocar os membros da 

Assembleia Municipal para a sessão que se realiza em 30 de Junho de 2011, o que 

foi aceite por todos os membros do executivo camarário. 
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II – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

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

PONTO 8 – Suspensão do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo. 

PROPOSTA N.º DCD 01_14-11: 

«Aprovado pela Assembleia Municipal em Abril de 1999, o Regulamento Municipal de 

Apoio ao Associativismo, tem sido um instrumento importante no relacionamento com os 

agentes associativos do concelho de Palmela e do desenvolvimento das políticas 

municipais para o sector, promovendo uma cooperação regular e aprofundada entre a 

autarquia e o associativismo. 

Vector essencial do Programa Municipal de Apoio ao Associativismo, o Regulamento 

contribuiu para a clarificação dos critérios de atribuição dos apoios municipais e das linhas 

de financiamento que o município tem disponibilizado às associações do concelho, para a 

concretização do seu trabalho e o progresso social da comunidade.  

Este instrumento regulador foi ainda, ao longo dos últimos 12 anos, uma ferramenta de 

trabalho dos serviços municipais, na sua interacção com os dirigentes associativos 

facilitando a verificação da aplicação dos dinheiros públicos. 

Contudo e considerando que: 

− A conjuntura económica e financeira actual diminuiu fortemente a capacidade do 

Município de Palmela prestar apoio às associações para o desenvolvimento das 

suas actividades no concelho; 

− Não é possível continuar a apoiar financeiramente as associações, nas condições 

constantes do actual Regulamento, inviabilizando na prática a sua aplicação, sendo 

por isso recomendável introduzir-lhe alterações que o adeqúem à nova realidade 

económica e financeira do Município; 

Propõe-se, em conformidade com a alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro: 

a)  Suspender até à sua revisão, o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo; 

b)  Manter, na medida do possível e no quadro das capacidades municipais, apoio 

logístico às actividades promovidas pelas associações; 

c)  Submeter a decisão da alínea a) à Assembleia Municipal, de acordo com a alínea a) 

do n.º 6, do Artigo 64º, da legislação referida.» 
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Sobre a proposta de Suspensão do Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo numerada DCD 01_14-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que o Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo que se propõe suspender vigora há doze anos e é uma ferramenta de 

trabalho dos serviços municipais na sua interacção com os dirigentes associativos, 

facilitando a verificação da aplicação de dinheiros públicos. Quer usar de frontalidade para 

expressar que nunca acreditou nesta situação. Não é que não acredite que o Município 

tenha uma avaliação condigna das propostas e dos respectivos subsídios que são 

atribuídos, mas tem a convicção profunda de que é preciso consubstanciar vários 

aspectos, o último dos quais tem a ver com o despacho proferido nas propostas que hoje 

se submetem à consideração da Câmara Municipal: anteriormente o Sr. vereador 

despachava “Remeta-se para apreciação da Câmara Municipal” agora despacha “Remeta-

se para aprovação da Câmara Municipal”. Ao compilar os dossiês das propostas de 

atribuição de apoios financeiros que constam da Ordem de Trabalho desta reunião 

constata que um dos principais objectivos duma determinada Associação é “(…) estudar, 

desenvolver e valorizar o património cultural da freguesia de (…)”, mas é suficiente pela 

leitura do Plano de Actividades e Relatório de Actividades da mesma para perceber que tal 

objectivo nunca foi cumprido. Verifica que a informação técnica está bem elaborada e 

explana o objectivo social da Associação.  

Refere-se à intervenção da Sr.ª vereadora Natividade Coelho que, na reunião camarária 

de 02 de Junho de 2010, mencionou que os Vereadores do Partido Socialista 

consideravam o movimento associativo como uma das grandes riquezas do concelho de 

Palmela, pois são produtores de mais coesão social e de algum retorno económico. Está 

convicto que a Sr.ª vereadora tem toda a razão nesta afirmação, assim como quando 

referiu que muitos dos preceitos consignados no Regulamento Municipal em vigor não 

estavam a ser utilizados e que a leitura das propostas não lhe permite perceber se as 

entidades alvo de apoio financeiro no âmbito de acções pontuais estão na 1.ª ou 2.ª 

categoria. Nessa mesma reunião, o Sr. vereador Adilo Costa respondeu que há da parte 

dos serviços camarários um grande cuidado na análise dos Planos de Actividades e 

respectivos Relatórios de Actividades que são apresentados pelas entidades. Admite que 

sim, mas também admite que não seja feito tudo, daí a sua profunda convicção de que 

não se valoriza aquilo que devia ser mais valorizado e chega-se a um ponto em que não 

se podem atribuir subsídios porque não há verba para o fazer. A suspensão do 

Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo vem criar um vazio que é 

salvaguardado pelo seguinte parágrafo da proposta em apreço: “Não é possível continuar 

a apoiar financeiramente as associações, nas condições constantes do actual 

Regulamento, inviabilizando na prática a sua aplicação, sendo por isso recomendável 
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introduzir-lhe alterações que o adeqúem à nova realidade económica e financeira do 

Município”. É do seu conhecimento que a Câmara Municipal enviou um ofício, em 28 de 

Maio de 2010, ao movimento associativo do concelho para que, até 18 de Junho de 2010, 

estes se pronunciassem sobre a revisão do modelo de associativismo. Gostava de saber 

qual foi a avaliação final para que o resultado seja a suspensão do Regulamento que 

vigorava. Será que se cessam todos os apoios ao associativismo à luz do actual 

Regulamento? Então os vereadores do P.S. têm tido razão em considerar que o 

Regulamento serviria para pouco.  

O Sr. vereador Adilo Costa expressa que a matéria em discussão não é nenhum tabu e 

no Fórum Cultura foi referido ao movimento associativo que se iria discutir e melhorar o 

Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo. Há reuniões entre a Câmara 

Municipal e o movimento associativo, tendo sido já apresentadas propostas para melhorar 

o documento. A Câmara Municipal foi muita clara com o movimento associativo quando 

transmitiu não estar em condições financeiras para assumir compromissos, pelo que 

deviam ser as próprias Associações a preparar os seus projectos e planos para a época 

desportiva de 2011/2012. Atendendo a estas razões considera-se por bem propor a 

suspensão do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo.  

Em relação à documentação (Planos de Actividades e Relatórios de Actividades) 

entregues pelo movimento associativo, o Sr. vereador Adilo Costa menciona que a 

mesma não é uniforme. É sabido que o movimento associativo do concelho de Palmela é 

rico, cada qual no seu segmento: cultural, recreativo, desportivo e de juventude. Todos 

têm importância e a sua maneira própria de trabalhar. A Câmara Municipal tem vindo, 

através da Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto, 

a dar formação com o objectivo de melhorar alguns aspectos. E muito se melhorou. A sua 

visão é muito mais positiva do que era há anos atrás. Globalmente pode-se concluir que o 

Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo funcionou. O Regulamento previa 

apoios: 

. À execução do Plano de Actividades; 

. A projectos e a acções pontuais; 

. À conservação / construção e remodelação de instalações; 

. À aquisição de equipamentos. 

Acrescenta ainda que o Regulamento prevê critérios de cariz geral e de cariz específico, 

quer para as associações culturais, quer para as associações desportivas que devem ser 

exercidos. No geral cumpriu-se. Não houve má fé por parte de nenhuma entidade.  
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Conclui dizendo que deve ser valorizado o diálogo havido entre a Câmara Municipal com o 

movimento associativo em relação à suspensão do Regulamento em causa. Seria um 

prejuízo para o concelho, a região e o País se não existisse o movimento associativo como 

é aquele que se tem. 

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

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

Aprovado em minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

III.I. - DIVISÃO DE PLANEAMENTO, CONTROLO E QUALIDADE DE INFRA-

ESTRUTURAS: 

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

PONTO 2 – Empreitada de “Drenagem e Pavimentação da Azinhaga dos Carvalhos – 

Palmela” – Aprovação do projecto de execução e abertura de concurso público. 

PROPOSTA N.º DAI_DPCQI 01_14-11: 

«Na prossecução da política de infra-estruturação do concelho que esta CM Palmela tem 

vindo a desenvolver ao longo dos anos, pretende-se agora intervir na designada Azinhaga 

dos Carvalhos (Rua Carlos Rodrigues Espada), área do concelho inserida no perímetro 

urbano de Palmela, ao nível da pavimentação e drenagem das águas pluviais. 

Com a presente proposta de intervenção, a sinuosa azinhaga actualmente em terra batida 

e com perfis transversais variáveis e de reduzida dimensão para o tráfego rodoviário 

passará a apresentar uma estrutura de pavimento adequada, revestida em betuminoso e 

bermas espraiadas em calçada grossa, perfis transversais dimensionados 

regulamentarmente para dois sentidos de trânsito e drenagem de águas pluviais 

colectadas, eliminando deste modo os inconvenientes gerados pela energia potencial 

adquirida por força dos fortes declives do referido arruamento. 

Para o efeito e de forma a possibilitar a implantação dos novos perfis transversais, bem 

como correcção do traçado do arruamento, houve a necessidade de se obter novas áreas 

de terreno inseridas em propriedades privadas, entretanto cedidas pelos respectivos 

proprietários sem custos para a autarquia. 

Deste modo, propõe-se:  
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1. Ao abrigo do disposto na 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, a aprovação do Projecto 

de Execução, do Anúncio, do Caderno de Encargos, do Programa de Concurso, do 

Plano de Segurança e Saúde e do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição, referente à obra de “Drenagem e Pavimentação da 

Azinhaga dos Carvalhos – Palmela”; 

2. A abertura do concurso público para adjudicação da empreitada de “Drenagem e 

Pavimentação da Azinhaga dos Carvalhos – Palmela”; de acordo com o estipulado 

na alínea b) do n.º 1, do art.º 19º, do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, com o valor base de 796.442,26 € 

(setecentos e noventa e seis mil, quatrocentos e quarenta e dois euros e vinte e 

seis cêntimos), acrescido da taxa do IVA em vigor. 

3. Que se considere o encargo de despesa previsto em Plano de Actividades do 

corrente ano, nomeadamente:  

− Código do Plano: 3.3.1.01.156 

− Rubrica Orçamental: 0602/07010401 

4. Que o júri do procedimento seja constituído por: 

− Eng.º Carlos Mendes, técnico superior da DPCQI/DAI, presidente do júri 

− Arqt.ª Gertrudes Gonçalves Farinha da DPCQI/DAI, vogal efectivo e substituto 

do presidente do júri 

− Eng.ª Margarida Gil, técnico superior da DPCQI/DAI – vogal efectivo 

Sendo suplentes os seguintes elementos: 

− Eng.ª Maria Albertina Pires, técnico superior da DPCQI/DAI 

− Eng.º Carlos Silva Caçoete, técnico superior da DPCQI/DAI  

− Maria José Margarido, assistente técnica do DPCQI/DAI 

5. Que o enquadramento jurídico seja efectuado pela Divisão Jurídica.» 

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

minuta. 

 

III.II. – DIVISÃO DE REDE VIÁRIA: 

Pelo Sr. vereador Álvaro Amaro foi apresentada a seguinte proposta: 
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PONTO 3 – Empreitada de “Repavimentação do CM 1024 – Vale dos Barris – 1.ª e 2.ª 

Fase” – Aprovação do projecto de execução e abertura de concurso público. 

PROPOSTA N.º DAI_DRV 01_14-11: 

«Inserido numa zona de elevado potencial turístico e ambiental da Serra do Louro, o C.M. 

1054 em Vale dos Barris permite efectuar a ligação viária a diversos locais de residência, 

zonas de interesse turístico, pólo da AMRS na Quinta de São Paulo e ao Concelho de 

Setúbal. A referida via foi pavimentada há já vários anos e, actualmente, apresenta já um 

elevado nível de degradação do pavimento betuminoso, pelo que urge a intervenção na 

sua beneficiação e repavimentação. 

Tendo em vista prosseguir o plano de melhoria e segurança na rede viária municipal, foi 

elaborado o projecto de execução da “Repavimentação do C.M.1054 – Vale dos Barris – 

1ª e 2ª Fase” assim como os restantes elementos necessários à realização do concurso 

público para execução da respectiva empreitada que engloba os seguintes trabalhos: 

− Terraplenagens; 

− Drenagem; 

− Repavimentação; 

− Obras acessórias. 

Deste modo, propõe-se: 

1.  Ao abrigo do disposto na 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, a aprovação do Projecto 

de Execução, do Anúncio, do Caderno de Encargos, do Programa de Concurso, do 

Plano de Segurança e Saúde e do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção referente à obra de “Repavimentação do C.M.1054 – Vale dos Barris – 

1.ª e 2.ª Fase”. 

2.  A abertura do concurso público para adjudicação da empreitada de 

“Repavimentação do C.M.1054 – Vale dos Barris – 1ª e 2ª Fase”, de acordo com o 

estipulado na alínea b) do nº 1 do art.º 19º do Código dos Contratos Públicos 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, com o valor base de 

212.000,00 € (duzentos e doze mil euros), acrescido da taxa do IVA em vigor. 

3. Que se considere o encargo de despesa previsto em Plano de Actividades do 

corrente ano, nomeadamente:  

− Código do Plano: 3.3.1.01.033 

− Rubrica Orçamental: 06.02/07.01.04.01 
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4. Que o júri do procedimento seja constituído por: 

− João Carlos Alves Faim – Director de Departamento de Ambiente e Infra-

estruturas 

− Cristina Custódia dos Reis Rodrigues – Chefe da Divisão de Rede Viária 

− Maria Elisabete da Silva Pereira – Técnica Superior da DRV 

Sendo suplentes os seguintes elementos: 

− Jorge Emanuel Jerónimo Figueira de Sousa – Técnico Superior da DRV 

− Antero Manuel Costa Casaca – Técnico Superior da DRV 

5. Que o enquadramento jurídico seja efectuado pela Divisão Jurídica. 

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

minuta. 

 

III.III. – DIVISÃO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUAIS: 

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

PONTO 4 – Consumo anormal de água - Redução da tarifa de saneamento. 

Requerente: Alice Rodrigues Soares Ramos, viúva do Sr. Joaquim Afonso Lopes 

Ramos. CL 9032. 

PROPOSTA N.º DAI_DAAR 01_14-11: 

«Através de requerimento registado em 02/03/2011 sob o nº 7349, a Sra. Alice Rodrigues 

Soares Ramos, viúva do Sr. Joaquim Afonso Lopes Ramos, com local de consumo sito na 

Estrada dos Canórios, Valagões CCI 9107 em Quinta do Anjo, solicitou a redução da tarifa 

de saneamento debitada na factura de água n.º 006110100003305, emitida em 19 de 

Janeiro/2011. A referida factura tem um valor de 1.501,08 € (mil quinhentos e um euros e 

oito cêntimos) a que corresponde um consumo de 446 m3 de água, motivado por perda de 

água, na sequência de vandalização e assalto ao local de consumo. 

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: 
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- 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 anulação da tarifa de saneamento, em virtude de não se ter verificado consumo nas 

leituras anteriormente efectuadas, conforme cálculo que se discrimina no quadro seguinte: 

Descrição Valor da Factura 

(€) 

Redução 

(€) 

Valor a pagar 
pelo Cliente 

(€) 

Tarifa da Água 1.081,80   1.081,80 

Tarifa de Saneamento 324,54 324,54  

Outros 94,74  94,74 

Total 1.501,08  1.176,54.» 

 

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

numerada DAI_DAAR 01_14-11 interveio: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira expressa que os vereadores do P.S. vão quebrar a 

rotina do sentido de voto que têm vindo a assumir nas propostas de Consumo anormal de 

água – Redução da tarifa de saneamento – (abstenção) como medida de estimular 

maiores cuidados, quer por parte do Município, quer por parte dos particulares 

relativamente às roturas nas canalizações e, consequentemente, ao desperdício de água. 

No caso da proposta em apreço, atingiram-se dimensões desproporcionados de consumo 

de água na sequência de vandalização e assalto ao local de consumo. Atendendo a este 

facto, os vereadores do P.S. não se vão abster e irão votar favoravelmente a proposta 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL E JUVENTUDE: 

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

PONTO 5 – Atribuição de apoios financeiros no âmbito do Programa Municipal de 

Desenvolvimento do Associativismo – Associações Juvenis. 

PROPOSTA N.º DEIS_DISJ 01_14-11: 

«No âmbito do Programa Municipal de Desenvolvimento do Associativismo, e em 

conformidade com o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, foram 

apresentadas à Câmara Municipal candidaturas a apoios municipais por três associações 

juvenis, dois agrupamentos de escuteiros e um grupo de escoteiros. 

Da análise efectuada aos planos de actividades candidatados aos apoios municipais, 

conclui-se pela continuidade de um leque de iniciativas em áreas tão diversas como: o 

escutismo, a solidariedade, a promoção da cultura local, a dinamização de festas locais, a 

formação em educação pela arte, novas tecnologias, música, fotografia, o desporto, o 

cinema, a dança, o teatro, a sensibilização para a educação e inclusão, a literatura e 

poesia, e a saúde. 

Destacamos que as associações investem na participação em projectos promovidos por 

outros actores locais revelando, cada vez mais, a preocupação em conjugar esforços na 

concretização de um objectivo comum, ou seja, o desenvolvimento pessoal e social dos 

jovens e participação cidadã.  

Consideramos, assim, que através da promoção do movimento associativo juvenil do 

concelho, estamos efectivamente a contribuir para o desenvolvimento de uma atitude 

participativa, responsável e inovadora, dos jovens na sua comunidade, proporcionando-

lhes momentos importantes de aprendizagens formais e informais referentes ao 

desenvolvimento pessoal e social dos jovens. 

Após análise dos projectos apresentados, e atendendo ao definido pelo Regulamento 

supramencionado para avaliação dos planos de actividades, propõe-se, de acordo com a 

alínea b), do n.º 4, do art.º 64, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 
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5-A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição dos seguintes apoios financeiros num total de 

6.900,00 € (seis mil e novecentos euros) destinados a apoio a actividades: 

Associações Plano de 
Actividades 

Associação Juvenil COI  1.300,00 € 
Associação Juvenil DRACA  900,00 € 
Associação Juvenil Odisseia 1.300,00 € 
Grupo 40 de Palmela 1.300,00 € 
Agrupamento 504 de Quinta do Anjo do Corpo Nacional de Escutas  1.100,00 € 
Agrupamento 1269 de Poceirão do Corpo Nacional de Escutas 1.000,00 € 

Total 6.900,00 €.» 

Sobre a proposta de Atribuição de apoios financeiros no âmbito do Programa 

Municipal de Desenvolvimento do Associativismo – Associações Juvenis numerada 

DEIS_DISJ 01_14-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa começa por mencionar que vai intervir a propósito 

desta proposta (Ponto 5) e das propostas identificadas com os Pontos 9 e 10 (Marchas 

Populares 2011), na medida em que estas são muito idênticas e merecem uma análise 

mais circunstanciada. Adianta que os vereadores Socialistas têm dificuldade em perceber 

como é que algumas Associações como, por exemplo, o Agrupamento 504 de Quinta do 

Anjo do Corpo Nacional de Escutas sofrem uma redução de 150 euros em relação ao ano 

passado, e outras entidades têm uma redução de 600 euros, enquanto outras têm um 

aumento de 500 euros. Gostava de ser esclarecido 

O Sr. vereador Adilo Costa esclarece que se decidiu que o apoio deste ano é somente 

para Actividades enquanto que, no ano passado, foi para Actividades / Instalações / 

Equipamentos.  

Relativamente à redução da verba para o Agrupamento 504 de Quinta do Anjo do Corpo 

Nacional de Escutas, o Sr. vereador Adilo Costa adianta que o apoio financeiro 

despendido o ano passado foi de 1.700 euros (1.250 euros para Actividades e 450 euros 

para Equipamentos) e, para o ano em curso, a verba é 1.100 euros. 

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

minuta. 

 

PONTO 6 – Atribuição de apoio financeiro à Cáritas Diocesana de Setúbal – Centro 

Comunitário de S. Pedro. 

PROPOSTA N.º DEIS_DISJ 02_14-11: 

«Conscientes de que o apoio social realizado pelas Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, nas diferentes comunidades do concelho de Palmela, se reveste da 
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maior importância para o reforço do bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos, 

nomeadamente dos que se encontram em situação de fragilidade económica e social, 

reconhecemos assim, nesta lógica de actuação, o meritório trabalho de intervenção 

comunitária desenvolvido pela Cáritas Diocesana de Setúbal, através do Centro 

Comunitário de S. Pedro, com sede em Cajados. 

A actividade social promovida pela equipa técnica deste Centro Comunitário responde às 

necessidades identificadas como prioritárias para a intervenção junto das crianças, jovens 

e respectivas famílias, das localidades de Cajados e Lagameças, ou seja, procura 

contribuir activamente para a criação de condições facilitadoras na aquisição de 

competências pessoais e sociais, na adopção de estilos de vida saudáveis, fomentar a 

rentabilização de recursos locais, com vista à diminuição das assimetrias sociais. 

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

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

atribuição de um apoio financeiro à Cáritas Diocesana de Setúbal, no valor de 1.000,00 € 

(mil euros), para comparticipação nas despesas a realizar com a actividade do Centro 

Comunitário de S. Pedro.» 

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

minuta. 

 

PONTO 7 – Banco Alimentar Contra a Fome da Península de Setúbal – Atribuição da 

comparticipação financeira anual. 

PROPOSTA N.º DEIS_DISJ 03_14-11: 

«O Banco Alimentar contra a Fome da Península de Setúbal é uma Instituição de 

Solidariedade Social, sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública e criada 

com o objectivo de “…contribuir para dar uma resposta ao problema da fome, pela colecta 

e pela redistribuição de excedentes e dádivas de quaisquer produtos alimentares através 

de Associações ou outras entidades idóneas”. 

Funciona no concelho de Palmela desde o ano 2000 tendo, no final do passado ano, 

mudado para outras instalações na Urbanização Vila Amélia, com vista a dispor de 

melhores condições de armazenagem, embalagem e expedição de alimentos. 

No Distrito de Setúbal, são apoiados pelo Banco Alimentar 138 instituições, o que 

representa cerca de 27.000 pessoas / ano. Abrange actualmente um total de 15 

instituições concelhias. 
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No ano 2009 foi celebrado um Protocolo de Colaboração entre a Autarquia e o Banco 

Alimentar contra a Fome da Península de Setúbal, destinado a operacionalizar e melhorar 

a intervenção desta IPSS na satisfação das necessidades das instituições locais e outras 

entidades idóneas e na resposta aos problemas sociais emergentes dos indivíduos e 

famílias residentes, nomeadamente no Concelho de Palmela. 

Dando cumprimento ao estipulado na alínea a), do n.º 1, da cláusula terceira, e com o n.º 2 

da cláusula oitava, do Protocolo em vigor, e de acordo com a alínea b)  do  n.º 4,  do  art.º 

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

Janeiro, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro ao Banco Alimentar Contra a 

Fome da Península de Setúbal, no valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros), 

destinados a comparticipar as acções a desenvolver no ano 2011.» 

Sobre a proposta de Banco Alimentar Contra a Fome da Península de Setúbal – 

Atribuição da comparticipação financeira anual numerada DEIS_DISJ 03_14-11 

intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa começa por enaltecer o trabalho desenvolvido pelo 

Banco Alimentar Contra a Fome da Península de Setúbal considerando-o bastante 

meritório. Seguidamente, observa que a entidade em causa ficou de entregar à Autarquia 

um relatório e questiona sobre se tal já foi feito, ao que o Sr. vereador Adilo Costa 

responde que não. Afirma que a verba não será atribuída sem que venha a indicação em 

relação ao Relatório de Actividades do ano de 2010. 

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

V.I. - DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

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

PONTO 9 – Marchas Populares 2011 – Atribuição de apoio financeiro. 

PROPOSTA N.º DCD_DAC 01_14-11: 

«A dinâmica associativa no Concelho de Palmela é, durante o mês de Junho, marcada 

pelas festividades populares nas quais os Santos Populares assumem papel de destaque. 
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É em torno deste momento que homens e mulheres, jovens e menos jovens, se reúnem 

para, com o seu trabalho e dedicação voluntária, trazerem, em momentos marcados pelo 

calendário festivo, a festa e a animação para o espaço privilegiado do encontro e do 

convívio, a rua. 

As marchas populares são o exemplo disso, envolvendo músicos, marchantes, dirigentes e 

associados, transportam para a rua o nome das colectividades e propõem a todos os 

munícipes a partilha de momentos de alegria e salutar convívio. 

Neste ano, não se reunindo as condições desejáveis para que possa existir um momento 

em que todos as marchas se reúnam apresentando ao público os seus trabalhos, cinco 

entidades associativas mantiveram como objectivo assinalar este período, criando as suas 

marchas e contribuído de forma clara para a animação cultural das suas localidades, tal 

acontece em Palmela, Pinhal Novo, Quinta do Anjo e Marateca. 

Reconhecendo o esforço desenvolvido por estas entidades em realizarem e apresentarem 

publicamente as suas marchas populares, propõe-se, de acordo com a alínea b) do n.º 4, 

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

Janeiro, a atribuição dos apoios financeiros a seguir descriminados, no valor de € 4.000,00 

(quatro mil euros), para a concretização das Marchas Populares 2011: 

- Associação de Festas de São Pedro da Marateca                                             € 1.000,00 

- Grupo Carnavalesco Amigos de Baco                                                                € 1.000,00 

- Sociedade de Instrução Musical                                                                          € 1.000,00 

- Sociedade Filarmónica Humanitária                                                                    € 1.000,00.» 

Sobre a proposta de Marchas Populares 2011 – Atribuição de apoio financeiro 

numerada DCD_DAC 01_14-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa observa que o valor atribuído no ano passado foi 

de 1.875 euros que este ano se vê reduzido para 1.000 euros. Na proposta ora 

apresentada não consta o que ditava a informação que passa a citar: “(…) caso existisse a 

apresentação pública das marchas no ano de 2011 esta teria local em Palmela. Quanto ao 

valor da comparticipação ficaria dependente da disponibilidade orçamental para o ano de 

2011 (…)”, ou seja, não há nenhuma apresentação das marchas unicamente em Palmela, 

sendo que cada uma destas marchas actuará nos seus locais individualmente, deixando-

se cair a prerrogativa de fazer em Palmela a apresentação de todas as marchas.    

O Sr. vereador Adilo Costa explica que cada uma das marchas se vai apresentar na 

respectiva localidade e concluiu-se não poderem ser todas em conjunto como se pretendia 

inicialmente, por questões financeiras e logísticas. 
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Submetida a votação a proposta, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

SAÍDA DA REUNIÃO DE UM VEREADOR: 

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

 

PONTO 10 – Marchas Populares 2011 – Atribuição de apoio financeiro à Sociedade 

Filarmónica Palmelense “Loureiros”. 

PROPOSTA N.º DCD_DAC 02_14-11: 

«A dinâmica associativa no Concelho de Palmela é, durante o mês de Junho, marcada 

pelas festividades populares nas quais os Santos Populares assumem papel de destaque. 

É em torno deste momento que homens e mulheres, jovens e menos jovens, se reúnem 

para, com o seu trabalho e dedicação voluntária, trazerem, em momentos marcados pelo 

calendário festivo, a festa e a animação para o espaço privilegiado do encontro e do 

convívio, a rua. 

As marchas populares são o exemplo disso, envolvendo músicos, marchantes, dirigentes e 

associados, transportam para a rua o nome das colectividades e propõem a todos os 

munícipes a partilha de momentos de alegria e salutar convívio. 

Neste ano, não se reunindo as condições desejáveis para que possa existir um momento 

em que todos as marchas se reúnam apresentando ao público os seus trabalhos, cinco 

entidades associativas mantiveram como objectivo assinalar este período, criando as suas 

marchas e contribuído de forma clara para a animação cultural das suas localidades, tal 

acontece em Palmela, Pinhal Novo, Quinta do Anjo e Marateca. 

Reconhecendo o esforço desenvolvido por estas entidades em realizarem e apresentarem 

publicamente as suas marchas populares, propõe-se, de acordo com a alínea b), do n.º4, 

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

Janeiro, a atribuição do apoio financeiro no valor de € 1.000,00 (mil euros) à Sociedade 

Filarmónica Palmelense “Loureiros”, para a concretização da Marcha Popular 2011.» 

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

minuta. 

 

ENTRADA NA REUNIÃO DE UM VEREADOR: 

Nesta altura, a reunião volta a ser participada pelo Sr. vereador Luís Miguel Calha. 
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PONTO 11 – Atribuição de apoios financeiros a associações com fins culturais. 

PROPOSTA N.º DCD_DAC 03_14-11: 

«A Câmara Municipal de Palmela, através do Programa Municipal de Desenvolvimento do 

Associativismo, definiu, no Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, as 

condições que permitem as associações do Concelho de Palmela candidatarem-se a 

apoios municipais. 

No presente ano, fruto das condicionantes financeiras existentes, o Orçamento Municipal e 

as Grandes Opções do Plano, aprovadas para o exercício de 2011, contemplaram, 

unicamente, uma linha de apoio a estas entidades: o apoio ao desenvolvimento da 

actividade, na qual se deveria reflectir todo o trabalho anual que as associações se 

propõem desenvolver.  

Esta nova realidade foi comunicada atempadamente aos agentes associativos, quer 

através de reuniões públicas, quer através de ofício dirigido a todo o movimento 

associativo. 

Neste contexto, as candidaturas submetidas a análise reportam-se unicamente ao apoio à 

actividade. 

No corrente ano 42 associações apresentaram candidaturas a apoios municipais, nas 

quais se incluem a actividade cultural, recreativa, teatro, música e as Comemorações do 

25 de Abril. 

Importa ainda salientar que oito entidades integraram, nos seus planos de actividade, a 

realização de Marchas Populares, que localmente constituirão um forte elemento de 

programação no mês de Junho. Por se considerar a especificidade deste projecto e a 

incerteza apresentada por algumas associações, não se inclui, na presente proposta, o 

apoio a esta iniciativa, o que acontecerá em momento oportuno. 

Analisadas, de acordo com os critérios definidos no Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo e em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º, da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/02, propõe-se a atribuição de 

apoios financeiros, no valor de € 57.900,00 (cinquenta e sete mil, e novecentos euros) às 

entidades abaixo assinaladas: 

 

 



Acta n.º 14/2011 
Reunião ordinária de 22 de Junho de 2011 

 31 

Apoio à concretização do Plano de Actividades 2011 

Entidade Montante 

Associação "Amigos" das Lagameças € 600,00 

Associação Amigos da Festa Brava de Pinhal Novo € 500,00 

Associação Cultural de Agualva de Cima € 600,00 

Associação de Cultura e Desporto de Poceirão € 500,00 

Associação Cultural e Recreativa de Fernando Pó € 2.000,00 

Associação Idosos de Palmela – Grupo Teatro Avózinhas € 2.450,00 

Associação de Moradores do Lau € 800,00 

Associação Moradores da Qtª Sobral e Canastra Terrim € 400,00 

Clube Motard Montanhão € 200,00 

FIAR - Associação Cultural € 1.000,00 

Grupo dos Amigos do Concelho de Palmela € 350,00 

Grupo Carnavalesco Amigos de Baco € 1.750,00 

Grupo F. Danças e Cânticos de Olhos de Água € 2.100,00 

Grupo Desportivo e Recreativo "Águias" da Aroeira € 1.200,00 

Grupo Desportivo e Cultural "Ídolos da Baixa" € 600,00 

Grupo Desportivo Académicos da Agualva de Cima € 1.500,00 

Grupo Desportivo "Estrelas" de Algeruz € 600,00 

Grupo Desportivo de Rio Frio € 750,00 

Grupo Desportivo e Recreativo Airense € 600,00 

Grupo Popular e Recreativo Cabanense € 1.750,00 

Motoclube de Palmela € 750,00 

Motoclube de Pinhal Novo € 750,00 
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Pal’Artes - Associação Cultural Desenvolvimento Concelho Palmela € 400,00 

PIA - Projectos de Intervenção Artística € 3.400,00 

Rancho Folclórico "Rurais" da Lagoa da Palha/Arredores € 1.750,00 

Rancho Folclórico da Casa do Povo de Pinhal Novo € 1.750,00 

Rancho Folclórico Regional da Palhota e Venda do Alcaide € 1.250,00 

Rancho Folclórico "Fazendeiros" das Lagameças € 1.750,00 

Rancho Folclórico do Poceirão € 1.750,00 

Sociedade de Recreio e Instrução 1º Maio da Asseiceira € 1.000,00 

Sociedade Filarmónica União Agrícola € 4.000,00 

Sociedade Instrução Musical € 4.450,00 

Sociedade Filarmónica Humanitária € 6.000,00 

Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bairro Alentejano € 3.800,00 

Sociedade Recreativa e Instrutiva 1º Janeiro de Lagoa do Calvo € 1.000,00 

Sociedade de Recreio e Desporto da Lagoinha € 1.750,00 

TELA – Teatro Estranhamente Louco e Absurdo € 2.100,00.» 

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

minuta. 

 

SAÍDA DA REUNIÃO DE UM VEREADOR: 

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

 

PONTO 12 – Atribuição de apoio financeiro a associações com fins culturais – 

Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”. 

PROPOSTA N.º DCD_DAC 04_14-11: 

«A Câmara Municipal de Palmela, através do Programa Municipal de Desenvolvimento do 

Associativismo, definiu, no Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, as 
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condições que permitem as associações do Concelho de Palmela candidatarem-se a 

apoios municipais. 

No presente ano, fruto das condicionantes financeiras existentes, o Orçamento Municipal e 

as Grandes Opções do Plano, aprovadas para o exercício de 2011, contemplaram, 

unicamente, uma linha de apoio a estas entidades: o apoio ao desenvolvimento da 

actividade, na qual se deveria reflectir todo o trabalho anual que as associações se 

propõem desenvolver.  

Esta nova realidade foi comunicada atempadamente aos agentes associativos, quer 

através de reuniões públicas, quer através de ofício dirigido a todo o movimento 

associativo. 

Neste contexto, as candidaturas submetidas a análise reportam-se unicamente ao apoio à 

actividade. 

No corrente ano 42 associações apresentaram candidaturas a apoios municipais, nas 

quais se incluem a actividade cultural, recreativa, teatro, música e as Comemorações do 

25 de Abril. 

Importa ainda salientar que oito entidades integraram, nos seus planos de actividade, a 

realização de Marchas Populares, que localmente constituirão um forte elemento de 

programação no mês de Junho. Por se considerar a especificidade deste projecto e a 

incerteza apresentada por algumas associações, não se inclui, na presente proposta, o 

apoio a esta iniciativa, o que acontecerá em momento oportuno. 

Analisadas, de acordo com os critérios definidos no Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo, e em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º, da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/02, propõe-se a atribuição de 

apoio financeiro, no valor de € 6.000,00 (seis mil euros) à Sociedade Filarmónica 

Palmelense “Loureiros”.» 

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

minuta. 

 

ENTRADA NA REUNIÃO DE UM VEREADOR: 

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

 

PONTO 13 – Apoio financeiro ao Grupo Coral Ausentes do Alentejo – Queima do 

Judas 2011. 

PROPOSTA N.º DCD_DAC 05_14-11: 

«Decorreu no passado dia 23 de Abril, em Palmela, a iniciativa “Queima do Judas”. 
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Participaram mais de uma centena de elementos representantes de Grupos de Teatro de 

Amadores, de Colectividades do Concelho, Escoteiros, músicos e outros animadores de 

rua, numa iniciativa que mobilizou muitos espectadores nas ruas da Vila de Palmela. 

Devido ao esforço físico que esta iniciativa implica, tem a Câmara Municipal de Palmela 

solicitado, nas várias edições da iniciativa, a agentes associativos, a organização de um 

lanche a realizar no final da actuação dos grupos, para que os participantes possam 

retemperar forças, criando, simultaneamente, um momento de convívio entre todos. 

No corrente ano, essa solicitação foi feita ao Grupo Coral Ausentes do Alentejo. 

Assim, e uma vez apurados pela associação os valores envolvidos nesta colaboração, 

propõe-se, de acordo com a alínea b) do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/02, de 11 de Janeiro, a atribuição de um apoio 

financeiro no valor de € 600,00 (seiscentos euros) ao Grupo Coral Ausentes do Alentejo, 

como contribuição para o apoio dado à realização da Queima do Judas 2011.» 

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

minuta. 

 

V.II. – DIVISÃO DE DESPORTO: 

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

PONTO 14 – Atribuição de apoios financeiros a associações com fins desportivos. 

PROPOSTA N.º DCD_DD 01_14-11: 

«A Câmara Municipal concede, anualmente, diversos apoios às entidades com prática 

desportiva, no âmbito da política de apoio ao movimento associativo que enquadra o 

Programa Municipal de Desenvolvimento do Associativismo e o respectivo Regulamento. 

Catorze associações apresentaram a documentação relativa à sua candidatura a apoios 

municipais, no período previsto para apresentação de candidaturas a apoios financeiros 

para o ano de 2011. No entanto, apenas oito cumpriram os requisitos previstos no 

Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo. Dos respectivos planos de actividade 

consta o desenvolvimento de seis modalidades desportivas realizadas com carácter 

regular, em que algumas são praticadas a nível federado e outras em mais do que uma 

instituição. 

Deste modo, considerando: 

a) A apreciação dos planos de actividades para a época desportiva de 2011; 

b) O orçamento municipal; 
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c) Os critérios gerais e específicos definidos no Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo; 

e em conformidade com a alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

propõe-se a atribuição de apoios financeiros, que se destinam a apoiar a concretização 

dos planos de actividade das sete associações a seguir indicadas, os quais perfazem um 

total de € 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta euros): 

Entidade Montante 

Associação Académica Pinhalnovense (Secções de BTT e Pesca Desportiva) € 600,00 

Clube Desportivo Pinhalnovense (Cicloturismo) € 500,00 

Grupo Desportivo da Volta da Pedra (BTT) € 4.000,00 

Palmelense Futebol Clube (Cicloturismo) € 250,00 

Quintajense Futebol Clube (BTT, Ciclismo de Estrada e Triatlo) € 3.500,00 

Sociedade Recreativa e Instrutiva 1.º de Janeiro - Lagoa do Calvo € 300,00 

União Desportiva da Palhota (BTT) € 300,00.» 

Sobre a proposta de Atribuição de apoios financeiros a associações com fins 

desportivos numerada DCD_DD 01_14-11 interveio: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa constata que comparativamente com o ano 

transacto a redução do número de Associações é de dezanove para as sete em 2011, o 

que é muito significativo, assim como é expressivo o valor global bruto. 

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

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E TURISMO 

 

DIVISÃO DE TURISMO E ECONOMIA LOCAL: 

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

PONTO 15 – Apoio financeiro à Associação da Feira Comercial e Agrícola de 

Poceirão para a realização da 22.ª Edição da Feira Comercial e Agrícola de Poceirão. 

PROPOSTA N.º DCT_DTEL 01_14-11: 

«A Feira Comercial e Agrícola de Poceirão, já na 22.ª edição, é um evento de grande 

importância para a afirmação da identidade rural da freguesia, para a valorização da 

actividade agrícola e para a dinamização económica local. 
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Entre os dias 1 e 3 de Julho, o Parque Mário Bento transforma-se no centro do concelho 

de Palmela apresentando uma enorme mostra da ruralidade deste território que é também 

uma aposta na excelência dos produtos da terra.  

Os visitantes que se deslocarem ao Poceirão encontram a feira tradicional, a exposição de 

gado, alfaias agrícolas e artesanato, a gastronomia e os vinhos de qualidade do concelho, 

para além de um vasto programa de animação cultural e desportiva. 

Para a Câmara Municipal a valorização da agricultura, a promoção dos produtos locais e o 

crescimento da atractividade turística, são eixos estratégicos para o desenvolvimento 

sustentável do concelho. 

Assim, face ao exposto e de forma a colmatar parte das despesas da organização deste 

evento, e para além do apoio logístico que a autarquia sempre assegura, propõe-se, de 

acordo com o disposto na alínea b) do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição de um apoio 

financeiro de € 5.000,00 (cinco mil euros) à Associação da Feira Comercial e Agrícola de 

Poceirão.» 

Sobre a proposta de Apoio financeiro à Associação da Feira Comercial e Agrícola de 

Poceirão numerada DCT_DTEL 01_14-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa pergunta no que se consubstancia o apoio 

logístico à Associação da Feira Comercial e Agrícola do Poceirão. Pretende saber se o 

apoio logístico dispensado pela Autarquia é idêntico para com todas as Associações.  

O Sr. vereador Luís Miguel Calha explica que além da comparticipação financeira, a 

Câmara Municipal apoia na promoção e divulgação da iniciativa, assim como na própria 

concepção da iniciativa, através dos técnicos camarários directamente envolvidos com a 

Associação da Feira Comercial e Agrícola do Poceirão. 

O Sr. vereador Adilo Costa esclarece que a Câmara Municipal tomou a decisão de que 

no âmbito da energia eléctrica e respectiva montagem dos equipamentos serão apoiadas 

cinco eventos: Festa de São Pedro da Marateca, Feira Comercial e Agrícola do Poceirão, 

Festa das Vindimas, Festas Populares de Pinhal Novo e Festa de Todos-os-Santos. Deste 

modo foi lançado um concurso que ronda os 60.000 euros. 

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

minuta. 
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INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

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

Não há intervenções. 

 

VII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezassete horas e quinze 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 

 

 


