
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

ACTA N.º 11/2011: 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2011: 

No dia dezoito de Maio de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e dez minutos, no 

Salão da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo (Freguesia de Quinta do Anjo), 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, 

António Fonseca Ferreira, Adilo Oliveira Costa, Maria da Natividade Charneca Coelho e 

Luís Miguel Reizinho de Oliveira Calha. 

A Sr.ª vereadora Adília Maria Prates Candeias não se encontra presente nesta 

reunião, devido ao falecimento de sua mãe, estando a falta devidamente justificada. 

 

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

PONTO 1 – Atribuição da Medalha Municipal de Dedicação e da Medalha Municipal de 

Serviço Prestado 2011 

PONTO 2 – Atribuição da Medalha de Honra do Concelho de Palmela e da Medalha 

Municipal de Mérito 2011 

PONTO 3 – 3.ª Alteração ao Orçamento 2011 e Grandes Opções do Plano 2011-2014 

PONTO 4 – Plano de Urbanização de Olhos de Água, Lagoinha e Vale de Touros – 

Dispensa de Avaliação Ambiental Estratégica 

PONTO 5 – Plano de Pormenor da AUGI da Quinta do Canastra – Terrim – Dispensa de 

Avaliação Ambiental Estratégica 
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PONTO 6 – Definição de âmbito e alcance da Avaliação Ambiental Estratégica do Plano 

de Pormenor de Saneamento Básico e Reestruturação Urbana de Vila Amélia 

PONTO 7 – Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 198. Requerente: Volkswagen 

AutoEuropa, Lda.. Proc.º L-10/93. Local: Quinta da Marquesa – Quinta do Anjo 

PONTO 8 – Atribuição de Topónimo na Freguesia de Quinta do Anjo. Requerente: Junta 

de Freguesia de Quinta do Anjo. Proc.º TOP-664/10. Local: Marquesa II 

PONTO 9 – Circuito Urbano de Pinhal Novo – Alteração de Tarifa 

PONTO 10 – Protocolo de colaboração para implementação de acções de melhoria da 

eficiência energética no município de Palmela com a ENA – Agência de Energia e 

Ambiente da Arrábida 

PONTO 11 – Processo de Inquérito n.º 02/2010 

PONTO 12 – Processo Disciplinar n.º 01/2011 – Aplicação de Pena Disciplinar 

PONTO 13 – Transferência financeira para Palmela Desporto, EEM – Prejuízo de 

exploração do ano de 2009 

PONTO 14 – Festas Populares 2011 – Atribuição de apoio financeiro 

PONTO 15 – Atribuição de apoio financeiro no âmbito do Programa de Desenvolvimento 

do Atletismo 

PONTO 16 – Atribuição de apoio financeiro a vários clubes pela utilização de 

equipamentos desportivos entre Maio de 2010 e Março de 2011 

PONTO 17 – Protocolo entre a Câmara Municipal de Palmela e a Agência de 

Modernização Administrativa para a instalação e funcionamento da Loja do Cidadão em 

Pinhal Novo e da Loja Móvel do Cidadão 

PONTO 18 – Realização de Hasta Pública para atribuição de direito de ocupação de 

espaço de venda no Mercado Municipal de Pinhal Novo 

ADMISSÃO DO PONTO 12-A NA ORDEM DO DIA: Equipamentos Municipais para a 

Juventude – definição de preço para aluguer 

 

• Modo de funcionamento das reuniões de Câmara – A Sr.ª presidente cumprimenta 

todos os presentes. Explicita o modo de funcionamento das reuniões de Câmara, dizendo 

que as mesmas se dividem em Período Antes da Ordem do Dia, Ordem do Dia e 

Intervenção do Público. Quando decorrem as Semanas dedicadas às Freguesias do 
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Concelho decidiu-se dar prioridade à Intervenção do Público para permitir que quem 

queira intervir , possa faze-lo no inicio da reunião. 

 

SEMANA DEDICADA À FREGUESIA DE QUINTA DO ANJO: 

A Sr.ª presidente menciona que a Semana dedicada à Freguesia de Quinta do Anjo 

decorre de 16 a 20 do mês em curso, sendo a reunião de Câmara ordinária agendada 

para as 21:00 horas, de modo a permitir a participação do Público. 

Explica que as matérias tratadas durante as Semanas dedicadas às Freguesias do 

Concelho são muito variáveis e, particularmente destinadas a discutir assuntos das 

freguesias. Esta Semana dedicada à Freguesia de Quinta do Anjo estipula as seguintes 

iniciativas / programação: 

. Reunião de coordenação entre os membros do executivo camarário; 

. Reunião de coordenação entre o executivo da Câmara Municipal e o executivo da Junta 

de Freguesia de Quinta do Anjo; 

. Apresentação de alguns projectos que respeitam à freguesia, designadamente “Palmela 

Experiências com Sabor”. É um projecto virado para o desenvolvimento e a promoção da 

gastronomia e, simultaneamente, volvido para propiciar a atracção pelo concelho e a 

divulgação do mesmo junto dos turistas, o que envolve sobretudo os agentes da 

restauração. Em suma, pretende-se de forma articulada promover o vinho, a gastronomia 

os produtos locais, o artesanato, a paisagem, as iniciativas culturais que se realizam no 

concelho. Outro projecto a ser apresentado e a decorrer por iniciativa da Associação de 

Municípios da Região de Setúbal (AMRS) é a Candidatura da Arrábida a Património da 

Humanidade, através do reconhecimento da UNESCO (Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura). Trata-se de um projecto desenvolvido pela AMRS 

e acompanhada pelos três Municípios da zona da Arrábida: Palmela, Setúbal e Sesimbra. 

É um projecto dispendioso que tem vindo a ser totalmente desenvolvido pela AMRS, mas 

que conta com o envolvimento e enorme cooperação dos técnicos e peritos da UNESCO 

que acompanham a candidatura. A Arrábida já foi assumida como um das zonas 

indicativas para ser um dos projectos que Portugal vai apresentar e conta com o apoio dos 

órgãos de soberania, o apoio muito explícito da Assembleia da República, na medida em 

que todos os partidos políticos ou apresentaram iniciativas legislativas, ou votaram 

favoravelmente as demais iniciativas apresentadas. Há, de facto, um consenso 

institucional muito alargado em torno desta candidatura que, para além das Câmaras 

Municipais antes enunciadas e da AMRS está, envolve o Instituto de Conservação da 

Natureza e da Biodiversidade (ICNB). que tem um papel indispensável no projecto / 
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candidatura em causa. A Candidatura da Arrábida a Património da Humanidade é muito 

importante para a freguesia de Quinta do Anjo, concelho de Palmela, para a região e para 

o País, porquanto é uma das “maravilhas” nacionais;  

. Reuniões de trabalho internas que envolvem vários serviços da Câmara Municipal; 

. Contacto com instituições da freguesia de Quinta do Anjo , em particular, com o Botafogo 

Futebol Clube que tem problemas relacionados com as suas instalações; 

. Visita a duas empresas sedeadas na freguesia de Quinta do Anjo: a ICOPA – Indústria e 

Comércio de Produtos Alimentares, S.A. e a McLane Portugal Lda.. A ICOPA dedica-se à 

comercialização de produtos para pastelaria com aproximadamente quarenta 

trabalhadores. A McLane é uma multinacional e está implantada há dez anos neste 

território, possui cerca de sessenta trabalhadores e dedica-se ao sector da logística. 

Ambas as empresas situam-se numa zona com imensas potencialidades: a zona industrial 

de Vila Amélia para a qual existem projectos em desenvolvimento;  

. Hoje tem lugar a reunião de Câmara descentralizada, convocada que foi para as 21:00 

horas, nesta sala; 

. A Semana dedicada à Freguesia de Quinta do Anjo termina com o atendimento 

descentralizado dos Munícipes efectuado por si própria e Srs. vereadores em exercício, 

devendo, para o efeito, ser feita a inscrição prévia por parte destes. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

  

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

1. Sr. António Castro Ferreira: 

Refere que vive na Urbanização do Troviscal (freguesia de Quinta do Anjo). Esta 

Urbanização tem estado abandonada por vicissitudes e interferências de várias pessoas e 

entidades, o que desde o início tem a ver com o alvará de loteamento passado pela 

Câmara Municipal de Palmela. Em 2009, tomou a iniciativa de contactar a Câmara 

Municipal, tendo solicitado a limpeza dos passeios desta Urbanização (com mato de ½ 

metro de altura) e que, alegadamente, não eram limpos porque a Câmara Municipal não 

tinha tomado posse da Urbanização. Entretanto foi efectuada a limpeza dos passeios. 

Sucede que, nem em 2010 nem este ano, a limpeza dos passeios foi realizada e, por isso, 

enviou um email para a Câmara Municipal e Junta de Freguesia de Quinta do Anjo a 

solicitar que a limpeza. Faz saber que a Junta de Freguesia respondeu que não tinha 
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pessoal disponível para fazer a limpeza. Nota que paga anualmente cerca de 800,00 euros 

de IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) para além dos demais impostos, e 

obrigatoriamente tem de cumprir com os pagamentos às Finanças. A rua onde reside não 

possui nenhum contentor do lixo, o que não lhe causa transtorno porque não se importa de 

caminhar 70 ou 80 metros para o fazer, mas não abdica da limpeza dos passeios. Gostava 

de saber o que a Câmara Municipal pretende fazer a este propósito. 

 

2. Sr. Miguel Martinho: 

Vem em representação da Comissão da AUGI (Área Urbana de Génese Ilegal) das 

Marquesas. Quer dar conhecimento a todo o executivo do ponto de situação relacionado 

com o processo da AUGI das Marquesas. A Câmara Municipal tem tido um trabalho 

considerável com questões, como sejam, a correcção das linhas de água e da área, entre 

outros. Talvez o mais grave fosse a correcção da área, o que já se conseguiu realizar. 

Neste momento, vem solicitar que sejam deferidos os projectos dos particulares (são 

cerca de 30) e que julga não haver nenhum impedimento para que tal possa ocorrer. Um 

outro problema é o início da obra de esgotos para ligação da bacia de retenção à vala da 

Moita. A Comissão da AUGI não foi bem acompanhada pela empresa projectista e 

acabaram por ficar na posse de um projecto sem saída da Urbanização, ou seja, sem 

ligação. Pede a colaboração da Câmara Municipal para que se resolva a situação e a obra 

possa ser lançada no próximo mês de Junho.  

Acrescenta que há mais algumas questões a resolver e que são do conhecimento da 

Câmara Municipal, tais como: a situação da rua 101; o fornecimento da água para as 3 ou 

4 construções que existiam aquando da constituição da AUGI e que, por lapso, não foram 

identificadas na planta. Pede a melhor atenção para que possa haver celeridade na 

tramitação do processo desta AUGI e, nomeadamente, dos assuntos pendentes. 

 

3. Sr. António Alpalhão: 

Vem em representação da AUGI da Quinta da Carrasqueira expressar o seguinte: 

. A Comissão da AUGI tem vindo a proceder às obras de infra-estruturas enterradas, 

estando em fase de acabamento a última obra da PT. Antes da finalização das obras, a 

Comissão desta AUGI reuniu com os serviços competentes da Câmara Municipal para que 

se desenvolva um protocolo a fim de ser assinado por estas duas entidades e, também, 

pela EDP no sentido de salvaguardar alguns procedimentos menos correctos que possam 

ser tidos por parte dos co-proprietários que não tenham as suas comparticipações pagas 
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atempadamente. A última reunião havida a este propósito, realizou-se em 03 de Fevereiro 

último, e ficou decidido que a Divisão Jurídica iria tratar da minuta do protocolo, o que 

ainda aguardam. Acresce o atraso da EDP na recepção da obra, sendo que esta entidade 

não fornece energia eléctrica enquanto não houver o protocolo assinado entre as partes. 

Estranha a demora na elaboração e aprovação da minuta do protocolo que tão necessário 

é para o fornecimento de energia a esta AUGI e respectivas habitações das famílias ali 

residentes.  

 

4. Sr. Fernando Neiva: 

Vem em representação dos condóminos de Vila Amélia apresentar o seguinte assunto: 

. A ETAR do condomínio de Vila Amélia foi colocada no ano de 2000 como sendo uma 

instalação provisória e a validade para funcionamento de um ano. A Câmara Municipal 

aceitou uma declaração do construtor, passando a licença de habitabilidade às trinta 

primeiras fracções, e se este fosse notificado teria de fazer a ligação ao colector público. 

De facto, a Câmara Municipal notificou o construtor em causa para avançar com a obra e 

este nada fez. Opina que se o construtor falha é necessário accionar os meios previstos 

na lei. Os condóminos de Vila Amélia providenciaram os serviços duma advogada que 

escreveu uma carta à Câmara Municipal (há cerca de seis meses) e à qual nunca foi dada 

resposta. Face à presente situação, a advogada vai ter de assinar o livro de reclamações. 

A sua intervenção nesta reunião pretende avivar a memória do executivo municipal. 

Realça que no condomínio de Vila Amélia vivem setenta e seis famílias, a ETAR tem 

deficiências e o projecto foi aprovado com algumas lacunas, nomeadamente das águas 

pluviais que vão directamente para a Estação de Tratamentos e, ainda, o problema dos 

poços absorventes - o terreno não é adequado para a absorção porque é argiloso, e 

continuadamente são feitas descargas de água para a via pública, pelo que seria 

necessário solicitar diariamente aos serviços camarários a aspiração da água, e a 

Autarquia não tem capacidade para o fazer. Acresce apresentar que, há sensivelmente 

três meses, o proprietário duma empresa (SoContentores, Lda.) a apresentar uma 

proposta para saber se os condóminos estavam na disposição de contribuir para 

pagamento da ligação ao colector público. Através da advogada responderam à empresa 

em questão que este é um assunto da Câmara Municipal e tem de ser esta entidade a 

liderar o processo. Esta é uma situação de saúde pública e de qualidade de vida das 

pessoas e, como cidadãos contribuintes que são, têm o direito de saber se a Câmara 

Municipal tem alguma decisão para colocar em prosseguimento.   
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5. Sr.ª Humbelina Branco: 

Mora na Rua Venâncio da Costa Lima (frente ao restaurante Alcanena) e na parte 

dianteira de sua residência existe desde há algum tempo uma cavidade que, quando 

chove, fica com a parede molhada e humidade dentro de casa. Agradecia que fosse dada 

uma solução.  

 

Às questões apresentadas pelo Público foram dadas as seguintes respostas: 

A Sr.ª presidente dá a palavra ao Sr. vereador Álvaro Amaro. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro começa por saudar os presentes. 

— Questão colocada pelo Sr. António Castro Ferreira (1.) – O Sr. vereador Álvaro Amaro 

refere que não está neste momento em condições de confirmar a recepção definitiva do 

loteamento em causa. 

Sobre a limpeza dos passeios explica que a limpeza urbana é uma competência delegada 

na Junta de Freguesia. Acredita que a Junta de Freguesia possa ter dificuldade em 

atender à efectivação do trabalho nos novos espaços urbanos, pelo que a Câmara 

Municipal vai cooperar no sentido de a limpeza poder ser efectuada mais regularmente e 

com recurso a herbicidas para evitar o crescimento de ervas nos passeios.  

Sobre o email enviado à Câmara Municipal tem direito a resposta, pelo que vai 

providenciar junto dos serviços da Autarquia a clarificação da mesma.  

Conclui dizendo que, oportunamente, será expedida a resposta escrita ao Sr. António 

Castro Ferreira e, também, realizadas as necessárias acções no terreno. 

 

— Questão colocada pelo Sr. Miguel Martinho (2.) – O Sr. vereador Álvaro Amaro 

observa que o processo da AUGI das Marquesas é de alguma complexidade técnica, 

sendo de registar que não é por insuficiência técnica por parte do Município que não é 

feita a análise dos projectos, mas existem algumas soluções que têm de ser validadas por 

parte de entidades externas. Nos últimos tempos têm sido realizadas reuniões de equipas 

técnicas da AUGI das Marquesas com os técnicos camarários, no sentido de elaborar 

soluções mais ágeis, mas que não podem ultrapassar aspectos de natureza legal (sejam 

estes de ordem urbanística ou de outra natureza). Está certo que nos próximos tempos 

possa haver avanços mais significativos no processo das obras de infra-estruturas do que 
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ainda falta executar, mas a possibilidade de licenciamento das edificações existentes é 

vista ainda como improvável, enquanto não estiverem ultrapassadas algumas questões.  

Referindo-se à questão da água nesta AUGI, o Sr. vereador Álvaro Amaro refere que a 

Câmara Municipal não faz má fé nas declarações da Comissão da AUGI das Marquesas, 

mas é preciso atender ao facto de que existem discrepâncias e a própria planta síntese 

(entregue em Agosto de 2010) vem agora a Comissão solicitar a substituição da mesma. 

Na verdade o processo é tão dinâmico que não se pode deixar de acautelar alguns 

procedimentos. Felizmente que as situações de excepção têm sido respondidas da melhor 

maneira e a contento dos co-proprietários.   

 

— Questão colocada pelo Sr. António Alpalhão (3.) – O Sr. vereador Álvaro Amaro 

afirma que ainda não teve o privilégio de atender a Comissão da AUGI da Quinta da 

Carrasqueira, mas tem conhecimento do desenvolvimento do processo que recentemente 

veio para seu despacho. É verdade que faltam acertar algumas questões de natureza 

jurídica para poder ter a minuta de protocolo em condições de ser aprovada pela Câmara 

Municipal e, posteriormente, assinada pelos outorgantes. Acrescenta que a avaliação da 

experiência não tem sido positiva em casos idênticos e é preciso, de facto, aprender com 

os erros e elaborar um protocolo que salvaguarde devidamente as situações porque, caso 

contrário, restam para a Câmara Municipal resolver e, naturalmente, com custos para os 

Munícipes.   

 

— Questão colocada pelo Sr. Fernando Neiva (4.) – O Sr. vereador Álvaro Amaro 

menciona que já teve oportunidade de conversar com o Sr. Fernando Neiva sobre este 

assunto. Faz o enquadramento da questão, do seguinte modo: 

. Trata-se de um condomínio (de Vila Amélia) que obteve licença de utilização.. Tem 

aprofundado o conhecimento do processo nos últimos tempos e, de facto, deu-se “carácter 

provisório” mediante o assumir dum compromisso por parte do construtor. A notificação foi 

efectuada e percebeu-se que havia uma certa fragilidade jurídica na declaração que o 

construtor tinha assinado e a Câmara Municipal desenvolveu a situação para contencioso, 

embora se tenha a noção que não é por essa via que se consegue o equilíbrio e a solução 

que interessa.  

. Quando o Sr. Fernando Neiva menciona que “o projecto foi aprovado com algumas 

lacunas” é preciso explicar que os projectos das redes prediais são aceites mediante 

responsabilidade dos técnicos autores, até porque nenhum Município tem capacidade para 
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apreciar todas as redes prediais. Há uma responsabilidade que deve ser chamada à 

colação por parte dos particulares junto do promotor.  

. Para a questão do emissário interessa uma solução que sirva não só o condomínio de 

Vila Amélia, mas que possa ficar a cargo até de outro projecto. Não é verdade que a 

empresa SoContentores, Lda., se esteja a querer substituir à Câmara Municipal e nem 

pode fazê-lo. Se a empresa referida contactou os condóminos de Vila Amélia não foi por 

instrução da Câmara Municipal. Caso a Autarquia tivesse condições financeiras para 

efectuar a ligação do colector ao emissário também se colocava uma questão de justiça 

em relação aos demais munícipes. Considera que a solução passa por se conseguir um 

colector partilhado e que, possivelmente, terá de ser partilhado nos custos.  

O Sr. vereador Álvaro Amaro refere-se à carta que a advogada dos condóminos de Vila 

Amélia remeteu à Autarquia e fica sem saber qual deve ser a resposta que a Câmara 

Municipal deve dar quando a mesma menciona que vai avançar para Tribunal. Afirma que 

ele próprio, bem como executivo em exercício, se for caso disso, estão disponíveis para 

reunir com os condóminos de Vila Amélia dando pormenores sobre a forma como o 

processo está a ser gerido.  

O Sr. Fernando Neiva insiste em explicar que a carta elaborada pela advogada que os 

representa pede uma resposta à Câmara Municipal e, se não obtiver resposta e assim o 

entender, pode avançar para contencioso. Este é um assunto que se arrasta há onze anos 

e cita o ditado “de promessas está o Inferno cheio” e o processo não tem evolução ou se 

tem, eles desconhecem-no. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro mostra a sua disponibilidade para efectuar um ponto de 

situação da evolução havida nos últimos tempos. Está a trabalhar-se numa determinada 

direcção, porque se percebe que a expectativa anteriormente criada não iria ser coroada 

de êxito. Foi extremamente correcto da parte da Câmara Municipal ter sido analisada a 

questão do custo / benefício e em termos da planificação dos investimentos fez-se uma 

candidatura ao POVT (Plano Operacional de Valorização do Território) para as redes em 

baixa e que incluía Vila Amélia. Sucede que a candidatura foi chumbada e o principal 

argumento para esse “chumbo” foi o facto de as tarifas praticadas no Município de Palmela 

serem muito baixas e o investimento não ter sustentabilidade a curto prazo. Opina que 

devia ser precisamente o inverso: em territórios como o de Palmela devia haver apoios 

para este tipo de infra-estruturas dada a sua dispersão, porque o custo por metro linear de 

infra-estrutura em Palmela é muito mais elevado que no concelho, por exemplo, do 

Barreiro (o Barreiro tem 34 Km2 e só a freguesia de Quinta do Anjo tem 55 Km2). Repare-

se no esforço necessário para servir 1.000 pessoas no concelho de Palmela 
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comparativamente com outros. A ter sido aprovada a candidatura, possivelmente, a 

Câmara Municipal estava a anunciar hoje a efectivação da obra.  

Sugere agendamento de reunião para se fazer o ponto de situação e a tentativa de 

encontrar uma solução com partilha de responsabilidade. 

O Sr. Fernando Neiva expressa que não dúvida da vontade da Câmara Municipal em 

resolver o problema, mas o tempo perdido neste processo (onze anos) é demasiado caro. 

Este assunto por resolver cria ansiedade e algum desespero para quem cumpre com o 

pagamento dos seus impostos, o que levou os condóminos a recorrer aos serviços de uma 

advogada (que lhes custa dinheiro) e, de facto, a conseguir-se resolver o problema sem 

apoio jurídico podem poupar na avença que pagam à advogada.  

A Sr.ª presidente menciona que os condóminos de Vila Amélia têm muita razão 

relativamente à expectativa que lhes foi criada. Os anos passam e urge uma solução. A 

conclusão das infra-estruturas que faltam executar acontece por responsabilidade do 

promotor do condomínio. A Câmara Municipal, em circunstâncias muito especiais, decide 

emitir algumas licenças de utilização. É preciso esclarecer que a situação em causa não 

resulta de nenhum incumprimento por parte desta Autarquia em relação à execução de 

infra-estruturas que seriam da sua responsabilidade.  

 

— Questão colocada pela Sr.ª Humbelina Branco (5.) – O Sr. vereador Álvaro Amaro 

refere que vai dar aos serviços a indicação para averiguarem se existe uma situação de 

depressão na Estrada Nacional e que esteja a provocar a situação descrita na casa da Sr.ª 

Humbelina Branco. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Sr.ª presidente dá a palavra aos Srs. vereadores para intervir no Período Antes da 

Ordem do Dia. 

• Pavimentação de um Pequeno Troço na Rua dos Três Concelhos – O Sr. vereador 

Álvaro Amaro menciona que numa reunião de Câmara descentralizada foi levantada a 

questão da pavimentação do troço na Rua dos Três Concelhos. Informa, a este propósito, 

que a Divisão de Rede Viária procedeu ao levantamento topográfico e posterior 

elaboração do projecto de execução de um pequeno troço da Rua dos Três Concelhos. A 

obra compreende vários trabalhos: terraplanagem, drenagem pluvial e pavimentação. Este 

concurso é feito por ajuste directo e o seu preço base é de 41.500 euros. 
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• Infra-estruturas na Rua José Afonso e Travessa do Limoeiro (Bairro Alentejano) - O 

Sr. vereador Álvaro Amaro refere-se a outra questão que foi levantada há um ano numa 

reunião de Câmara descentralizada: a execução das infra-estruturas na Rua José Afonso 

e Travessa do Limoeiro, no Bairro Alentejano. O ano passado assumiu-se e foi 

concretizado o prolongamento da rede de água. Este ano estabeleceu-se como objectivo 

uma extensão de 450 metros de conduta de rede para as águas residuais domésticas na 

rua em causa. A obra está concluída e ultrapassou o montante de 17.500 euros.   

 

• Comemorações no âmbito do Dia Internacional dos Museus – O Sr. vereador Adilo 

Costa saúda os presentes. Informa que no âmbito das Comemorações do Dia 

Internacional dos Museus decorreram hoje no Castelo de Palmela várias actividades 

destinadas ao público escolar. Ontem, dia 17 de Maio, houve a Noite dos Museus e as 

Conversas de Poial e, em todo o mês de Maio, têm sido várias as actividades relacionadas 

com o tema dos Museus. No dia 21 de Maio vai haver uma acção sobre a temática dos 

azulejos. 

Mais informa que vai decorrer no Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela, de 02 a 04 

de Junho, um Colóquio Internacional intitulado “Territórios Fronteiriços entre a Cristandade 

e o Islão”. Trata-se duma parceria da Câmara Municipal de Palmela, neste caso, do 

Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago (GEsOS) com o Centre de Etude 

Superior de Civilisation Medievale, da Universidade de Poitiers (França) e a Escola dos 

Altos Estudos Hispânicos e Ibéricos de Madrid.  

 

• Festival Internacional de Fotografia Panorâmica – Palmela 2011 – O Sr. vereador 

Adilo Costa informa que se vai realizar o Festival Internacional de Fotografia Panorâmica 

– Palmela 2011. Muito recentemente houve uma conferência de imprensa sobre esta 

matéria. Palmela vai receber cerca de 200 participantes oriundos de todo o mundo, sendo 

de registar que as Pousadas de Palmela e Setúbal já estão esgotadas pelas reservas 

feitas por estes visitantes. A Câmara Municipal elaborou um programa para os 

participantes nesta iniciativa que inclui visita a adegas e a feiras de produtos regionais. 

 

• 17.ª Edição do Fantasiarte – O Sr. vereador Adilo Costa menciona que se realiza, à 

semelhança de anos anteriores, o Fantasiarte, este ano na sua 17.ª edição. Decorreu na 

semana passada, no Auditório Municipal do Pinhal Novo e no Cine-Teatro São João, em 
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Palmela, com 1.200 participantes do 2.º e 3.º Ciclo e do Ensino Secundário e, na próxima 

semana, no Cine-Teatro São João com cerca de 3.300 alunos relacionados com o pré-

escolar e o 1.º Ciclo, a iniciativa em questão. Esta experiência vem sendo desenvolvida 

com a comunidade educativa e leva a palco um conjunto de experiências que vão desde o 

movimento, dança, expressão dramática, expressão musical às artes visuais. As 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) também estão a participar e 

conseguiu-se reorientar e unificar um trabalho interno que está a produzir bons resultados. 

 

• 2.ª Edição dos Jogos do Futuro e da Região – O Sr. vereador Adilo Costa dá 

conhecimento que vai ter lugar a 2.ª Edição dos Jogos do Futuro e da Região, entre os 

dias 27 a 29 de Maio. Esta é uma organização conjunta de Municípios da Região de 

Setúbal onde se inclui Palmela. Durante estes três dias vão realizar-se onze modalidades 

desportivas e cabe a cada Município organizar pelo menos uma competição desportiva. A 

Câmara Municipal de Palmela fica responsável pela organização da competição do Judo 

que vai ocorrer, no dia 28 de Maio, no Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo. Esta 

iniciativa leva mais de 1.500 atletas, sendo do concelho de Palmela cerca de 200 jovens. 

 

• Campeonato de Orientação do Desporto Escolar – O Sr. vereador Adilo Costa 

informa que decorreu, de 13 a 15 de Maio, nas Caldas da Rainha o Campeonato de 

Orientação do Desporto Escolar e, mais uma vez, as Escolas Secundárias de Palmela e 

de Pinhal Novo se sagraram campeãs. Luís Silva (Pinhal Novo) sagrou-se campeão 

nacional, Mariana Simões (Palmela) sagrou-se vice-campeã nacional e Miguel Ferreira 

(Palmela) obteve o 3.º lugar. Estes jovens vão fazer parte da selecção nacional que, na 

próxima semana, vai representar Portugal em Trentino (norte da Itália). 

 

• Participação dos vereadores da oposição nas Semanas dedicadas às Freguesias – 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho cumprimenta os presentes. Regista com agrado a 

presença e participação do Público nas reuniões de Câmara descentralizadas. Os 

vereadores da oposição (P.S.) têm vindo a solicitar à maioria em exercício que lhes seja 

permitido participar nas reuniões que a Câmara Municipal faz com o executivo das Juntas 

de Freguesia no âmbito das Semanas dedicadas às Freguesias do Concelho, a fim de 

tomarem conhecimento dos problemas e ponto de situação dos mesmos.  

 

• Intempérie – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho refere que lhe foi pedido por um 

Munícipe para transmitir o seguinte alerta: a empresa de painéis solares (junto à 
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Urbanização Palmela Village) efectuou obras de colocação de vedação e construção de 

muro, o que gera problemas de acumulação de águas.  

 

• Sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Palmela – A Sr.ª presidente 

informa que está agendada, para dia 26 de Maio, uma sessão extraordinária da 

Assembleia Municipal, às 21:00 horas, no Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela.   

 

• Eleição para a Assembleia da República – dia 05 de Junho de 2011 – A Sr.ª 

presidente menciona que o próximo dia 05 de Junho é dia de Eleição para a Assembleia 

da República. O processo de preparação do acto eleitoral do que à Câmara Municipal diz 

respeito tem decorrido sem qualquer tipo de percalço e, em princípio, vai ser assim até ao 

fim. Habitualmente os actos eleitorais neste concelho acontecem de forma muito cívica 

com a participação das pessoas. Alerta os Munícipes para que saibam o seu número de 

eleitor antes do dia da Eleição procurando saber nos Editais afixados nos locais habituais, 

na Câmara Municipal ou Juntas de Freguesia qual é a secção de voto onde vão votar, ou 

ainda, através da internet.   

 

ADMISSÃO DO PONTO 12-A NA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª presidente propõe a admissão do Ponto 12-A na Ordem do Dia: 

PONTO 12-A – Equipamentos Municipais para a Juventude – definição de preço para 

aluguer. 

Aprovada, por unanimidade, a admissão do Ponto 12-A na Ordem do Dia. 

 

DESPACHOS EMITIDOS PELO SR. DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE 

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

ADMINISTRAÇÃO GERAL, POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração e Finanças / Divisão de 

Administração Geral / Secção de Licenciamentos: 

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

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

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

de 04.05.2011 a 17.05.2011. 
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ASSUNTOS DESPACHOS PELO SR. VEREADOR DO PELOURO, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração Urbanística: 

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

elaborada pelos serviços respectivos e que fica anexa a esta acta como documento n.º 2, 

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

de 03.05.2011 a 15.05.2011. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

dias 04.05.2011 a 17.05.2011, foram autorizados pagamentos, no valor de 1.271.241,38 € 

(um milhão, duzentos e setenta e um mil, duzentos e quarenta e um euros e trinta 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 17 de Maio de 2011, apresenta um 

saldo de 1.988.374,05 € (um milhão, novecentos e oitenta e oito mil, trezentos e setenta e 

quatro euros e cinco cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 1.241.983,38 € (um milhão, duzentos e quarenta e um mil, 

novecentos e oitenta e três euros e trinta e oito cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 746.390,67 € (setecentos e quarenta e seis mil, trezentos 

e noventa euros e sessenta e sete cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

      I  – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

Pela Sr.ª presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 
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PONTO 1 – Atribuição da Medalha Municipal de Dedicação e da Medalha Municipal 

de Serviço Prestado 2011. 

PROPOSTA N.º GAP 01_11-11: 

«O Município de Palmela instituiu condecorações destinadas a distinguir qualidades 

profissionais e de cumprimento do dever reveladas, no serviço, pelos funcionários da 

câmara municipal (artº 1º Regulamento de Condecorações do Município de Palmela), 

nomeadamente a Medalha Municipal de Serviço Prestado e a Medalha Municipal de 

Dedicação. 

No âmbito do artigo 19º do Regulamento referido, a Medalha Municipal de Dedicação 

destina-se a galardoar os funcionários que, no cumprimento dos seus deveres, se tenham 

revelado e distinguido exemplarmente, pelo zelo, competência, decisão, espírito de 

iniciativa e dedicação.  

Conforme o disposto no artigo 24º do Regulamento, a Medalha Municipal de Serviço 

Prestado destina-se a galardoar os funcionários que, cumprindo determinado período de 

carreira – 15, 25 e 35 anos – tenham revelado no exercício do seu cargo, assiduidade e 

comportamento exemplar. 

As referidas medalhas deverão, de acordo com os artigos 22º e 27º, ser entregues em 

cerimónia solene, de preferência realizada no Salão Nobre dos Paços do Concelho, no dia 

1 de Junho, Dia do Concelho. 

Deste modo, propõe-se: 

1. Nos termos do artigo 21º do Regulamento, a atribuição da Medalha Municipal de 

Dedicação - Grau Ouro, aos funcionários a seguir mencionados, cuja fundamentação se 

anexa: 

• João Augusto Fernandes Marcelino 

• João Manuel Gaboleiro Romão 

• José Semião Júnior 

• Orlanda Maria Barrocas Cândido Matias 

2. Nos termos do artigo 26º do Regulamento e de acordo com a informação facultada pelo 

Departamento de Recursos Humanos e Organização, a atribuição da Medalha Municipal 

de Serviço Prestado aos funcionários abaixo mencionados, e nos seguintes graus: 

Medalha de Grau Ouro (35 Anos de Serviço Prestado): 

• Eusébio Lopes Moreira 
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Medalha de Grau Prata (25 Anos de Serviço Prestado): 

• Acácio Joaquim Rosa Deodato 

• Cristiano Conceição Diniz 

• Joaquina Jesus Canelas Cabeçana Januário 

• José Moreira Ventura 

• Judite Fernandes 

• Luís António Fernandes 

• Maria do Céu Palma Henriques Jorge 

• Mário Oliveira Rosa 

• Vítor Manuel Ribeiro Natário 

Medalha de Grau Cobre (15 Anos de Serviço Prestado): 

• Adelina Monteiro Tavares 

• Adelina Soares 

• Adosinda Quintela Soeiro Sozinho 

• Álvaro José Cabrita Coelho 

• Carolina Maria Almeida Pereira 

• Dolores do Carmo Oliveira Dias Silva 

• Ercília Carreira Pimenta Talhadas 

• Francisco Carlos Pinto Pereira 

• Gertrudes Fátima Ramalho Gonçalves Farinha 

• Guilhermina Paula Ribeiro Marto 

• Ilídio José Chanfana Taniça 

• Jorge Pires de Moura 

• Leandro José Pereira Rodrigues 

• Luciana Rosa Botas Costinha 

• Luís Filipe Campante Galvão 

• Luís Miguel Oliveira Baião 

• Luís Miguel Ramos Silva 
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• Maria Cristina Alves Campos 

• Maria da Conceição Moreira Pereira 

• Maria de Fátima Cavalinhos Brito Guerreiro 

• Maria Fernanda Alves Cruz 

• Maria Isabel Santos Mota Rodrigues 

• Maria José Leitão Pedro 

• Maria Rosa Gomes Mendes Baltazar 

• Maria Teresa Carregosa Mingates Moleiro 

• Maria Teresa Malva Vaz 

• Nuno Jorge Costa Pereira 

• Paulo Jorge Fortunato Ricardo 

• Susana Isabel Delgadinho Caetano 

• Teresa Paula da Silva Monteiro 

3. Que, tendo em conta o número de homenageados, a cerimónia se realize na Biblioteca 

Municipal de Palmela. 

Medalha Municipal de Dedicação – Fundamentação e Notas Biográficas 

JOSÉ SEMIÃO JÚNIOR 

José Semião Júnior desempenhou sempre as suas funções com competência, 

comportamento exemplar e elevado altruísmo. 

As suas qualidades pessoais e o espírito de camaradagem que cultivou fizeram-no 

merecer a consideração, o respeito e a amizade da generalidade dos colegas, chefias e 

eleitos, ao longo dos 30 anos ao serviço do Município.  

José Semião manifestou sempre uma elevada disponibilidade para desempenhar funções 

para além das suas atribuições e de apoio a outros sectores desta Autarquia. Mesmo com 

o sacrifício do seu descanso e lazer, contribuiu para qualificar e dignificar o serviço 

público. 

Percurso Profissional: 

Foi admitido na Câmara Municipal de Palmela a 3 de Março de 1980, em regime de 

contrato de prestação de serviço e funções equiparadas a Motorista de Pesados de 2ª 

Classe. 
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Foi promovido a Motorista de Pesados de 1ª classe, em Janeiro de 1982, e integrado no 

quadro de pessoal em 4 de Fevereiro de 1983, sendo, seis meses depois, promovido a 

Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais de 1ª classe. Em Outubro de 1996, 

foi reclassificado na categoria de Encarregado de Pessoal Operário Semiqualificado e, em 

Janeiro de 1998, transitou para a categoria de Encarregado da Carreira de Operário 

Qualificado. 

Aposentou-se em 1 de Dezembro de 2010. 

ORLANDA MARIA BARROCAS CÂNDIDO MATIAS 

Ao longo dos 29 anos de serviço, Orlanda Matias tem feito da Câmara Municipal a sua 

segunda casa, onde o cumprimento das tarefas que lhe estão confiadas se sobrepõe a 

horários de trabalho e, muitas vezes, à vida pessoal e familiar. 

A sua atitude de cooperação e dedicação, o seu espírito de equipa, mas também a 

disponibilidade para ultrapassar as dificuldades e cooperar com os colegas, na procura 

das melhores soluções, têm feito da Orlanda uma trabalhadora reconhecida e acarinhada 

por todos. 

Em períodos de mudança - como o que vivemos, com as alterações ao sistema 

contabilístico determinadas pela introdução do novo Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais (POCAL) - Orlanda Matias soube adaptar-se aos novos desafios e 

aprofundar os seus conhecimentos, tornando-se um pilar fundamental da sua equipa de 

trabalho. 

Percurso Profissional: 

Orlanda Matias é Coordenadora Técnica da Secção de Contabilidade, integrando a 

Divisão de Finanças e Aprovisionamento do Departamento de Administração e Finanças. 

Foi admitida na Câmara Municipal de Palmela a 10 de Maio de 1982, em regime de 

contrato a prazo e funções equiparadas a Escriturária Dactilógrafa de 2ª Classe; 

Em 5 de Abril de 1983, foi integrada no quadro de pessoal e promovida a Escriturária 

Dactilógrafa de 1ª Classe, em 25 de Maio de 1984. De 16 de Abril de 1985 a 22 de Abril de 

1986, desempenhou funções de Terceiro Oficial Interino. Em 23 de Abril de 1986, na 

sequência de concurso de provimento, tomou posse no lugar de Terceiro Oficial. Através 

de concursos internos, foi sucessivamente promovida a Segundo Oficial, em 15 de Maio 

de 1989 e a Primeiro Oficial, em 28 de Dezembro de 1992. Em 12 de Dezembro de 1996, 

foi promovida a Oficial Administrativo Principal.  

Por despacho do Presidente da Câmara, de 22 de Julho de 1999, foi nomeada Chefe de 

Secção, em regime de substituição. Em 21 de Janeiro de 2000, foi nomeada, por tempo 
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indeterminado, na sequência de concurso interno, na categoria de Chefe de Secção. Por 

aplicação da alínea. a) do nº 1 do art.º 96º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, 

transitou para a categoria de Coordenador Técnico. 

JOÃO MANUEL GABOLEIRO ROMÃO 

João Manuel Gaboleiro Romão, tem exercido, ao longo de mais de 28 anos, a sua 

actividade  profissional com elevada dedicação ao serviço, constituindo uma referência  na 

autarquia, digna de reconhecimento público. 

Com o seu elevado profissionalismo, capacidade de trabalho e adaptação à mudança, tem 

contribuído para uma maior eficácia no funcionamento dos serviços, sendo de salientar a 

permanente disponibilidade e assertividade que coloca na resolução das tarefas a seu 

cargo o que, a par das suas qualidades pessoas e humanas, fazem dele um trabalhador 

reconhecido e estimado. 

No desempenho das suas funções, na Secção de Recrutamento e Mobilidade, tem 

contribuído significativamente para a prossecução das atribuições e competências da 

autarquia em matérias de recursos humanos, com inexcedível empenho, com respeito 

pelo serviço público e pelos direitos e interesses dos trabalhadores da autarquia e dos 

cidadãos em geral. 

Percurso Profissional: 

João Romão é Coordenador Técnico da Secção de Recrutamento e Mobilidade 

da Divisão de Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos e 

Organização. 

Foi admitido a 10 de Maio de 1982, em regime de contrato a termo certo e funções 

equiparadas a Escriturário Dactilógrafo de 2ª Classe. A 1 de Abril de 1983, foi integrado no 

quadro de pessoal e, em 25 de Maio de 1984, promovido a Escriturário Dactilógrafo de 1ª 

Classe. De 16 de Abril de 1985 a 22 de Abril de 1986, desempenhou funções de Terceiro 

Oficial Interino e, a 23 de Abril de 1986, na sequência de concurso de provimento, tomou 

posse no lugar de Terceiro Oficial; através de concursos internos, foi promovido a 

Segundo Oficial, em 15 de Maio de 1989, e a Primeiro Oficial, em 28 de Dezembro de 

1992. Foi promovido a Oficial Administrativo Principal, em 12 de Dezembro de 1996. 

Por despacho datado de 19 de Fevereiro de 1997 do Presidente da Câmara, foi nomeado 

Chefe de Secção, em regime de substituição, com efeitos a partir de 01 de Fevereiro de 

1997. Em 22 de Junho de 1998, na sequência do processo de reclassificação profissional, 

foi nomeado por tempo indeterminado, na categoria de Chefe de Secção. Por aplicação da 
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alínea. a) do nº 1 do art.º 96º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, transitou para a 

categoria de Coordenador Técnico. 

JOÃO AUGUSTO FERNANDES MARCELINO 

Actualmente integrado no Departamento de Administração Urbanística, com funções de 

apoio à direcção de departamento, João Marcelino tem um longo trajecto profissional 

ligado aos serviços de urbanismo da Câmara Municipal de Palmela, onde ingressou em 

1979. 

Neste extenso percurso, colaborando com muitos colegas, dirigentes e sucessivos 

executivos camarários, atravessando diferentes períodos e conjunturas, revelou sempre 

uma constante e elevada consciência de serviço público, testemunhada por trabalhadores 

e munícipes, a quem procurou servir, sempre sem distinções, com uma competência e 

denodo exemplares.  

Dias de férias sistematicamente por gozar, o horário prolongado sempre que a resolução 

dos assuntos o impunha, a assunção de tarefas para além das suas responsabilidades ou 

atribuições, uma assiduidade sem mácula, mas, sobretudo, a sua vinculação firme à 

resolução dos problemas dos Munícipes, são apenas algumas evidências de um 

comportamento que não pode deixar de ser tomado como uma referência e um 

ensinamento para todos e, por isso, merecedor do reconhecimento que se expressa nesta 

homenagem. 

Percurso Profissional: 

João Marcelino é assistente técnico, na área funcional de desenhador, da Divisão de Apoio 

Técnico e Administrativo do Departamento de Administração Urbanística. 

Foi admitido na Câmara Municipal de Palmela a 28 de Maio de 1979, em regime de 

contrato de prestação de serviço e funções equiparadas a Desenhador de 3ª classe. Foi 

promovido a Desenhador de 1ª classe, em Janeiro de 1982, sendo, em 11 de Maio de 

1983 integrado no quadro de pessoal. Em 1 de Agosto de 1983, ascendeu à categoria de 

Desenhador Projectista Electromecânico e Electrotécnico de 1ª Classe e, a 16 de 

Dezembro de 1985, na sequência de concurso interno de provimento, foi promovido 

Desenhador Projectista Electromecânico e Electrotécnico Principal. Através de concurso 

interno, foi promovido a Desenhador de Especialidade Projectista Especialista em 3 de 

Janeiro de 1990, e, na sequência de concurso interno geral de acesso, passou a 

Desenhador de Especialidade Projectista Especialista de 1ª Classe, em 15 de Novembro 

de 1996. Por aplicação do n.º 1 do art.º 96º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, 

transitou para a categoria de Assistente Técnico.» 
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Submetida a votação a proposta, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

PONTO 2 – Atribuição da Medalha de Honra do Concelho de Palmela e da Medalha 

Municipal de Mérito 2011. 

PROPOSTA N.º GAP 02_11-11: 

«A atribuição da Medalha de Honra e da Medalha Municipal de Mérito do Concelho de 

Palmela constitui um reconhecimento público do Município aos cidadãos e entidades que, 

pela sua cidadania e altruísmo, criatividade, esforço e valor artístico, inovação e trabalho 

contribuem para o seu desenvolvimento social, económico, cultural e desportivo. São 

pessoas e instituições em que nos revemos e cujo valor e exemplo são referências da 

nossa comunidade. 

Entendeu este ano a Câmara Municipal de Palmela distinguir quatro áreas de actividade 

que marcam a vida do concelho – voluntariado, economia local, cultura e desporto – 

reveladoras de uma capacidade de fazer melhor e chegar mais longe pelo trabalho, pelo 

empenho individual e colectivo, mas também pela disponibilidade e envolvimento, pelo 

espírito de iniciativa, a visão e a capacidade de concretização dos projectos que 

contribuem para uma comunidade mais solidária entre si e na relação com os outros. 

Neste Ano Europeu do Voluntariado, a Câmara Municipal de Palmela distingue os 

contributos para um concelho mais solidário através do desenvolvimento de acções de 

interesse social e comunitário, realizadas de forma desinteressada, no âmbito de 

projectos, programas ou outras formas de intervenção ao serviço de indivíduos, das 

famílias e da comunidade, desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades públicas e 

privadas. Ainda neste âmbito, através da distinção de três personalidades, presta-se 

homenagem aos fundadores das Associações de Bombeiros Concelho – Águas de Moura, 

Palmela e Pinhal Novo – instituições de referência, quando se fala de voluntariado e 

solidariedade. 

A Câmara Municipal tem valorizado a economia local, assente nas actividades tradicionais, 

no desenvolvimento da agricultura e dos sectores que lhes estão associados. A qualidade 

dos produtos locais tem encontrado no empenho, trabalho e inovação os factores 

decisivos para lhes conferir a singularidade que os torna procurados e valorizados nos 

planos nacional e internacional. Em Palmela, a geração dedicada à terra por destino 

convive hoje com uma nova geração que a transformou numa oportunidade de futuro. Da 

sua actividade, advieram benefícios assinaláveis para o concelho de Palmela, o seu 

desenvolvimento e notoriedade. 
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A riqueza e diversidade culturais do concelho de Palmela têm como traço comum de 

identidade a grande ligação que os criadores e artistas mantêm com a terra, a comunidade 

e as suas origens e, por outro lado, a capacidade de partilhar o seu trabalho, relacionando-

o com diferentes expressões artísticas, numa demonstração clara da sua universalidade.  

A prática desportiva encontra no nosso concelho uma grande diversidade, quer pelas 

modalidades e número de participantes que abrange, quer pelos excelentes resultados 

que, colectiva e individualmente, têm alcançado, sendo de relevar o papel determinante 

que o movimento associativo tem assumido em algumas modalidades. Atletas e 

treinadores têm demonstrado como é possível chegar mais longe, alcançar os seus 

sonhos pelo esforço, dedicação e trabalho, superando os seus próprios limites. 

A Comissão Municipal de Condecorações, reunida em duas sessões de trabalho, a 10 e 

13 de Maio, pronunciou-se favoravelmente sobre a presente proposta, a submeter a 

deliberação da Câmara e da Assembleia Municipal. 

Assim, propõe-se: 

1. Ao abrigo do disposto no Artigo 5.º do Regulamento das Condecorações do Município 

de Palmela, submeter a deliberação da Assembleia Municipal, a atribuição da Medalha 

de Honra do Concelho de Palmela ao Município de S. Filipe (Ilha do Fogo – Cabo 

Verde). 

2. Ao abrigo do disposto no Artigo 11.º, n.º 1 do Regulamento das Condecorações do 

Município de Palmela, submeter a deliberação da Assembleia Municipal, a atribuição 

da Medalha Municipal de Mérito às seguintes entidades e personalidades: 

VOLUNTARIADO E APOIO SOCIAL 

Medalha Municipal de Mérito (grau Ouro) 

• Banco Alimentar Contra a Fome Península de Setúbal 

• Celeste Prezado Velez Carrilho André 

• Francisco Joaquim Baptista (título póstumo) 

• José António Falcoeira Vieira 

• Maria Natizalda Araújo dos Santos Mendes 

• Maria Rosa Alves Besuga Ricardo 

• Rogério Brazão Soares 

• Rosa Albino 

• Vasco Caetano de Oliveira Machado 
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CULTURA 

Medalha Municipal de Mérito (grau Ouro) 

• Jorge Salgueiro 

Medalha Municipal de Mérito (grau Prata) 

• Grupo Coral Ausentes do Alentejo 

• Passos e Compassos – Associação para a Divulgação e Desenvolvimento das Artes 

de Espectáculo 

• Rancho Folclórico da Casa do Povo de Pinhal Novo 

ECONOMIA LOCAL 

Medalha Municipal de Mérito (grau Ouro) 

• Isidoro Antunes de Matos Fortuna 

• Jaime Fernando Miguel da Silva Quendera 

• Salvador Francisco Novo 

Medalha Municipal de Mérito (grau Prata) 

• Filipe de Oliveira Maçarico de Carvalho Cardoso 

• Rui Miguel de Oliveira Assis Lobo 

DESPORTO 

Medalha Municipal de Mérito (grau Ouro) 

• Fernando de Oliveira Marques 

• João António Jesus Ferreira 

• Jorge Alexandre Gonçalves Moura e Ferrão Grave 

• Octávio Joaquim Coelho Machado 

Medalha Municipal de Mérito (grau Prata) 

• Ana Rita Fero Carriço 

• Fábio André Pedro Calvo 

• Rafael Ferreira Reis 

• Simone da Silva Machado Fragoso 
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Medalha Municipal de Mérito (grau Cobre) 

• Andreia Martins Zeferino 

• Carina Sofia Tomé Gouveia 

• Jenny Fuchtmeyer 

3. Atribuir as Condecorações Municipais referidas em cerimónia solene, a realizar no 

próximo Dia do Concelho, de acordo com o disposto nos artigos 7º e 12º do 

Regulamento. 

4. Que, tendo em consideração o elevado número de homenageados, a cerimónia de 

entrega se realize na Biblioteca Municipal de Palmela. 

Medalha de Honra do Concelho de Palmela 

• Município de S. Filipe, Ilha do Fogo, Cabo Verde 

A relação entre os municípios de Palmela e S. Filipe, de que celebramos, este ano, 

o 15º aniversário, constitui um caso exemplar de geminação entre duas 

comunidades e de cooperação descentralizada, tendo contribuindo para o 

estreitamento das relações de amizade e solidariedade entre populações e as 

instituições. O Município de S. Filipe soube, ao longo dos anos, acolher e integrar 

as pessoas e instituições, potenciando os recursos humanos e materiais 

partilhados, colocando-os ao serviço da comunidade, contribuindo para o seu 

desenvolvimento social e bem-estar. Com S. Filipe foi possível desenvolver 

projectos nos domínios da educação, do apoio à infância, da saúde, da protecção 

civil, da cultura e do património, envolvendo pessoas e instituições do concelho de 

Palmela que sentiram o seu contributo valorizado e reconhecido. É hoje difícil 

encontrar uma instituição em S. Filipe que não conheça o nosso concelho. Palmela 

e S. Filipe, municípios irmãos para a vida, mantêm hoje laços de amizade que se 

estendem às duas comunidades e se revelam em cada reencontro.  

Medalha Municipal de Mérito 

VOLUNTARIADO E APOIO SOCIAL 

GRAU OURO 

• Banco Alimentar Contra a Fome da Península de Setúbal  

O Banco Alimentar Contra a Fome na Península de Setúbal é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, 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 
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de associações ou outras entidades idóneas”. Funciona em instalações localizadas 

no concelho de Palmela, desde o ano 2000, e abrange actualmente um total de 15 

instituições concelhias, sendo que, no Distrito de Setúbal, são apoiadas 136 

instituições, o que representa cerca de 27.000 pessoas / ano. Em Agosto de 2009 

foi aprovada a celebração de um Protocolo entre a Câmara Municipal e o Banco 

Alimentar Contra a Fome na Península de Setúbal, destinado a operacionalizar e 

melhorar a intervenção desta IPSS, satisfazendo as necessidades das instituições 

locais e outras entidades idóneas, com vista a uma melhor resposta aos problemas 

sociais emergentes dos indivíduos e famílias residentes no distrito, e, sobretudo, 

dos munícipes do concelho de Palmela. 

• Celeste Prezado Velez Carrilho André 

Nascida a 15 de Outubro de 1939, natural de Canha – Montijo. 

Morou sempre na Freguesia de Poceirão. É viúva, tem quatro filhos e seis netos. 

Trabalhadora rural de profissão, viveu com dificuldades, nunca deixando de lutar 

pelo bem-estar dos seus e dos mais necessitados.  

Ajudou a fundar o apoio sócio-caritativo na Paróquia de Poceirão, iniciado a partir 

do Projecto “Sementes de Futuro”, da Cáritas. É actualmente uma das 

responsáveis pelo apoio a cerca de 180 famílias da Freguesia, traduzido em bens 

alimentares, vestuário e mobílias, entre outros bens.  

• Francisco Joaquim Baptista (Título Póstumo) 

Foi sócio fundador e primeiro comandante da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Pinhal Novo, cuja origem data de 1 de Maio de 1951, 

quando uma comissão constituída por Álvaro José da Costa Tavares, Francisco 

Joaquim Baptista e José da Costa Xavier, assinaram os respectivos Estatutos, que 

viriam a ser aprovados, a 16 de Fevereiro de 1952, pelo Governo Civil de Setúbal. 

A primeira Direcção tomou posse a 1 de Janeiro de 1953 e o primeiro Comandante 

do Corpo Activo seria Francisco Joaquim Baptista. A 5 de Janeiro de 1954, foi 

nomeado Comandante Honorário da Corporação, pelos serviços prestados à 

comunidade pinhalnovense. 

Hoje, o nome de Francisco Joaquim Baptista identifica uma rua em Pinhal Novo, e 

o incontestável fundador dos Bombeiros de Pinhal Novo pôde, ainda em vida, 

receber as homenagens dos Pinhalnovenses. 
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• José António Falcoeira Vieira  

Nascido a 1 de Fevereiro de 1945, natural da Freguesia de Capelins, concelho do 

Alandroal, é munícipe do concelho de Palmela (Cabanas) desde o seu casamento, 

há 35 anos. 

Fez carreira militar na Marinha e trabalhou na Lisnave e nos estaleiros de Viana de 

Castelo, entre outras empresas. Reformou-se aos 58 anos, após cerca de 40 anos 

de trabalho. 

Desde sempre teve o sonho de criar em Cabanas um centro de convívio 

comunitário. Surge então a Associação de Convívio para Idosos de Cabanas, da 

qual é presidente da direcção desde a sua fundação, em 1999. Esta Associação 

teve, igualmente, desde o seu início, a colaboração e participação da Comunidade 

Paroquial desta localidade, com quem José Vieira tem trabalhado em prol da 

comunidade. 

• Maria Natizalda Araújo dos Santos Mendes  

Nascida a 13 de Abril de 1941, na freguesia de Santa Maria do Castelo, em Alcácer 

do Sal, reside em Palmela e é enfermeira, tendo trabalhado no Centro de Saúde de 

Palmela, desde 1972 até à sua aposentação, em Outubro de 2000.  

A enfermeira Natizalda, como é conhecida na comunidade, está presente no 

quotidiano de muitos idosos da freguesia de Palmela, através do apoio que lhes 

presta, a título pessoal, ou da Associação de Idosos de Palmela, de que é sócia 

desde 1998. 

• Maria Rosa Alves Besuga Ricardo  

Nascida a 18 de Setembro de 1948, na Freguesia de Lavre, em Montemor-o-Novo, 

Maria Rosa Ricardo reside em Pinhal Novo há 28 anos, é costureira de profissão e 

trabalha actualmente como cozinheira numa instituição do concelho. 

Mãe e avó, voltou a estudar, tendo completado o 9.º ano, em 2010.  

Foi fundadora do Grupo de Dadores de Sangue de Pinhal Novo que deu lugar, em 

2003, à Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Pinhal Novo, a cuja 

direcção preside.  

Colabora activamente com entidades e movimentos locais em prol dos direitos de 

saúde dos cidadãos, reivindicando melhores condições dos Serviços de Saúde 

concelhios e, especialmente, da Freguesia de Pinhal Novo. 

• Rogério Brazão Soares  
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Sócio-fundador da Associação Humanitária dos Bombeiros (Mistos) de Águas de 

Moura. Foi membro da comissão fundadora da então Secção dos Bombeiros 

Voluntários de Palmela em Águas de Moura, fazendo parte da direcção desta 

secção, desde Junho de 1977. Com a criação da Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Águas de Moura, enquanto entidade autónoma, é eleito tesoureiro 

da primeira Direcção em Agosto de 1980, desempenhando nas várias Direcções 

que se sucederam, o mesmo cargo, até Dezembro de 1997. Em 2007, volta a 

ingressar nos órgãos sociais como Secretário Relator do Conselho Fiscal, e é, 

actualmente, suplente na actual Direcção. Tem mantido desde sempre uma 

participação exemplar e proactiva em todos os momentos marcantes da actividade 

da Associação 

• Rosa Albino  

Nascida a 23 de Outubro de 1938, na freguesia de Marateca, é costureira de 

profissão, foi comerciante em Águas de Moura e aprendeu a ler e a escrever 

praticamente sozinha.  

Rosa Albino tem-se destacado pelo amplo trabalho de apoio às famílias 

carenciadas, quer integrada em projectos sociais, quer em acções mais directas de 

auxílio para as quais mobiliza meios e vontades, sempre de forma discreta, 

revelando um profundo conhecimento da sua comunidade, reconhecido por todos. 

Integra os órgãos dirigentes da União Social Sol Crescente da Marateca, faz parte 

do Grupo socio-caritativo da Paróquia de S. Pedro de Marateca há, pelo menos, 15 

anos, e desenvolveu trabalho de voluntariado com a Caritas e os Irmãos do 

Campo. 

Desempenha um papel fundamental na concepção e fabrico dos trajes das 

Marchas das Festas de S. Pedro da Marateca e dedica-se ainda às artes 

decorativas que a levaram a frequentar a Universidade Sénior em Setúbal. 

• Vasco Caetano de Oliveira Machado  

Nascido a 15 de Janeiro de 1922, foi sócio-fundador da Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Palmela, em 11 de Novembro de 1937, tendo-se 

alistado como bombeiro praticante em 8 de Janeiro de 1938. Promovido a 

bombeiro de 3.ª classe, em Abril de 1940, prestou serviço voluntário durante 15 

anos. 
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CULTURA 

GRAU OURO 

• Jorge Salgueiro  

Jorge Salgueiro nasceu e vive em Palmela, há 41 anos. 

Iniciou os estudos musicais no movimento associativo de Palmela. Entre uma 

orquestra de jovens que dirigia e peças de teatro em que colaborava como 

compositor e maestro, foi nos Loureiros que tiveram lugar as primeiras audições 

públicas de uma extensa obra que começou a ser escrita aos 14 anos. 

Aos 17 anos, ingressou na Banda da Armada Portuguesa e vence o concurso 

promovido pela Juventude Musical Portuguesa. Aos 22 anos, torna-se mais visível 

como compositor, com a estreia da sua 1ª sinfonia “A Voz dos Deuses”, no Teatro 

da Trindade. 

Ao longo da sua vida, dirige vários agrupamentos, designadamente, a Orquestra 

Juvenil dos Loureiros, aos 17 anos, a Orquestra Nacional do Porto, o Coral Infantil 

de Setúbal, o grupo Negros de Luz, a Orquestra Didáctica da Foco Musical, a 

Banda Sinfónica da GNR, a Banda do Exército na Madeira, a Orquestra e Coros do 

Conservatório de Viseu, a Orquestra e Coros do Gabinete Coordenador de 

Educação Artística da Madeira e a Banda Sinfónica Portuguesa. 

Aos 30 anos, dedicou-se exclusivamente à composição. Entre originais e arranjos 

de outros autores tem mais de 450 obras. 

Podemos encontrar várias facetas na sua longa e diversificada obra: 

- a questão da identidade foi uma das suas primeiras preocupações, recorrendo em 

diversas obras a temas tradicionais ou da história de Portugal. São expoente desta 

faceta as duas primeiras sinfonias: “A Voz dos Deuses” e “Mare Nostrum”. 

- a música para crianças, concebendo materiais para a prática musical das 

crianças, para o ensino ou para a sensibilização à musica orquestral onde faz 

também passar mensagens alertando para a importância da preservação da 

natureza e de pendor Humanista. Destacam-se as duas fábulas sinfónicas: “A 

Quinta da Amizade” e “Projecto Tartaruga”. 

- o interesse e a procura de influências noutras disciplinas artísticas, em especial a 

literatura e a pintura: são representativas deste seu interesse o “Requiem Pela 

Humanidade,” composto a partir do romance Ensaio Sobre a Cegueira, de José 

Saramago; “Eros”, um ciclo de canções a partir de diversos poemas eróticos de 
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autores portugueses; o Concerto para Saxofones inspirado na obra da pintora Julie 

Mehretu; a Terceira Sinfonia com 65 estâncias de Os Lusíadas. 

- a música para banda, por ter sido o meio onde nasceu e compositor residente da 

Banda da Armada Portuguesa, entre 2000 e 2010, levaram-no a criar diversas 

obras, tanto para formações amadoras, em que se destaca a “1ª Suite para 

Banda”, como para estruturas sinfónicas, sendo “Primavera” uma das suas mais 

destacadas obras. 

- nos últimos anos, quer pela sua integração na direcção artística do grupo de 

teatro O Bando quer pelo  trabalho desenvolvido na Madeira, tornou-se uma 

referência na música para cena, destacando-se as sete óperas escritas na última 

década: O Achamento do Brasil (ópera para crianças), O Pino do Verão (concebida 

para Palmela e aí representada anualmente), A Orquídea Branca (comemorativa 

dos 500 anos da cidade do Funchal), Merlin (ópera-teatro), O Salto (com libreto 

original de Miguel Esteves Cardoso), Saga (distinguido pela Associação 

Portuguesa de Críticos de Teatro como melhor espectáculo do ano e nomeado 

para Globo de Ouro SIC/Caras na categoria de melhor espectáculo de 2008) e 

Quixote (distinguida como Melhor Espectáculo 2010" pelos prémios SPA/RTP e 

nomeada para Globo de Ouro da SIC/CARAS na categoria de "Melhor 

Espectáculo”. 

Este ano, irá estrear “Deu-La-Deu”, a sua oitava ópera, escrita sob encomenda da 

Câmara Municipal de Monção, para comemorar os 750 anos do seu Foral. 

GRAU PRATA 

• Grupo Coral Ausentes do Alentejo  

O Grupo Coral Ausentes do Alentejo teve a sua origem, há 26 anos, a partir de um 

pequeno grupo de amigos que se juntavam, ao fim de um dia de trabalho, na 

Taberna da Parreirinha, em Palmela, onde trauteavam modas alentejanas. Surgiu, 

assim, um grupo coral, com o objectivo de divulgar a vasta e rica cultura 

alentejana. 

Estes encontros tornaram-se mais organizados e, a 25 de Abril de 1985, deu-se a 

primeira apresentação pública. Mais tarde, foi formalizado o “Grupo Coral Ausentes 

do Alentejo”. 

O Grupo tem vários trabalhos editados, em cassetes e num Cd, participou em 

peças de teatro de rua, no âmbito do FIAR e com DANÇARTE. Nas suas 

actuações, quer no País quer no estrangeiro, são interpretadas modas originais e 

modas do cancioneiro alentejano. 
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O Grupo é constituído por 28 elementos, oriundos de vários pontos do Alentejo, e 

manteve actividade ininterrupta nos últimos 25 anos. 

• Passos e Compassos – Associação para a Divulgação e Desenvolvimento das Artes 

de Espectáculo 

Fundada em 1995, tem um protocolo de colaboração com a Câmara Municipal de 

Palmela, desde 1996, no âmbito do qual a DançArte é companhia residente no 

Cine Teatro S. João. 

A sua acção abrange públicos diversificados, com actividades nas cinco freguesias 

do concelho, em projectos específicos para bebés, pais e acompanhantes, crianças 

e familiares, público geral, seniores, comunidades educativas e comunidades 

específicas. O seu trabalho é reconhecido pelo Ministério da Cultura/DGArtes, 

sendo uma estrutura financiada com protocolo quadrianual.  

• Rancho Folclórico da Casa do Povo de Pinhal Novo  

O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Pinhal Novo foi fundado a 15 de 

Dezembro de 1986, com um grupo infantil que teve como presidente José Pedro 

Mestre. 

Com o seu crescente sucesso e desenvolvimento, nomeadamente o grande 

número de pares e o constante recrutamento de outros jovens, tornou-se 

imperativa a criação do grupo de adultos, que terá sido apadrinhado pelo Grupo de 

Danças e Cantares do Faralhão. 

O Rancho é filiado na Federação de Folclore Português, desde 1 de Julho de 1997, 

e orgulha-se de ter sido o organizador da 1ª Eira Folclórica da Região Caramela, 

em 1999. Tem feito recolhas das danças, cantares, trajes e mezinhas junto das 

pessoas mais idosas da população da região Caramela, com o intuito de conservar 

o seu património etnográfico. Todos estes elementos têm sido utilizados pelos dois 

grupos de dançarinos – adulto e infantil – e tocata. 

O Rancho manteve actividade ininterrupta nos últimos 25 anos. 

ECONOMIA LOCAL 

GRAU OURO 

• Isidoro Antunes de Matos Fortuna  

Isidoro Antunes de Matos Fortuna nasceu a 9 de Outubro de 1932, em Quinta do 

Anjo, e foi, durante décadas, criador de ovelhas e um dos mais destacados e 

reconhecidos produtores de queijo de Azeitão do concelho de Palmela. 
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Neste contexto, foi co-fundador e organizador, durante vários anos, da Exposição-

Concurso /Nacional de Ovelhas de Raça Saloia, evento que permitiu o 

reconhecimento da Ovelha Saloia enquanto raça autóctone. Com o seu grande 

empenho e a excelente relação com os produtores de ovelhas, contribuiu de forma 

determinante para o controlo da brucelose na região, ao sensibilizar todos os 

ovelheiros para que permitissem a recolha de sangue das ovelhas para controlo 

sanitário. Em 1984, fez parte do grupo de fundadores da Arcolsa - Associação 

Regional de Criadores de Ovinos Leiteiros da Serra da Arrábida e integrou os seus 

órgãos sociais até há poucos anos, sendo o seu sócio nº 5. Em 1986, integrou o 

grupo de sócios da Arcolsa que dinamizou a certificação do Queijo de Azeitão e, 

em 1993, foi co-fundador do Agrupamento de Produtores de Queijo de Azeitão. Foi 

também um dos principais impulsionadores do Festival Queijo, Pão e Vinho. 

As qualidades pessoais, a sua dedicação e empenho, contribuíram decisivamente 

para preservação e valorização das actividades tradicionais associadas à produção 

do Queijo de Azeitão e para a promoção e qualificação deste produto de excelência 

da nossa região. 

• Jaime Fernando Miguel da Silva Quendera 

Nasceu em Palmela, no dia 21 de Junho de 1967. A sua formação superior foi 

iniciada na Escola Superior Agrária de Santarém e terminou a licenciatura em 

Engenharia Agrícola na Universidade de Évora. Mais recentemente, estudou 

Marketing do Vinho na Universidade Católica do Porto. 

Iniciou a sua carreira como enólogo assistente de João Portugal Ramos na 

Cooperativa Agrícola de Stº Isidro de Pegões, em 1994, sendo, desde 2000, 

responsável técnico desta adega. É também o enólogo responsável da Casa 

Ermelinda Freitas, Sociedade Agrícola Ti’Bento, Marcolino Freitas e Filho e Quinta 

de Alcube, entre outras. Ao longo da sua carreira, já recebeu centenas de prémios 

nos mais prestigiados concursos internacionais, entre os quais Vinalies 

Internationales Paris, Concour Mondial de Bruxelles, International Wine & Spirits 

Competition, Les Cidadelles du Vin Bordeaux, Wine & Spirits Asia Challenge, com 

os vinhos que dirigiu. O prestígio que tem acumulado no seu trabalho e as 

distinções obtidas, fizeram com que fosse convidado a fazer parte do júri do 

importante Concour Mondial de Bruxelles em 2006 e 2007, é também o Perito de 

Enologia de Portugal em representação da CONFAGRI na União Europeia, desde 

Abril de 2005. 

No seu brilhante percurso profissional, contam-se inúmeros prémios de relevo, mas 

o momento especial foi quando ganhou o prémio para o melhor vinho tinto do 
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mundo no Vinalies Internationales de Paris em 2008, com o vinho da Casa 

Ermelinda Freitas - Syrah 2005.  

• Salvador Francisco Novo  

Salvador Novo é agricultor, nasceu a 5 de Dezembro de 1928, em Palmela, e 

reside em Brejos do Assa. 

Em 1975, foi fundador da Liga dos Pequenos e Médios Agricultores do Concelho 

de Palmela. Até 1987, foi dinamizador e co-fundador da Associação dos 

Agricultores do Distrito de Setúbal, que aglutinou as diversas estruturas 

associativas de classe da agricultura, incluindo as Ligas dos Pequenos e Médios 

Agricultores. Desde Julho de 1996, pertenceu aos variados órgãos sociais da 

Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal, continuando até hoje ligado às 

suas estruturas sociais. 

Mantendo-se sempre participativo e preocupado com os problemas políticos e 

económicos da agricultura do país e da região, nomeadamente na vertente da 

sobrevivência da agricultura familiar, não deixou também de intervir por via 

associativismo na localidade onde residia, na altura, de índice rural muito 

acentuado. 

Nessa condição, desde 1976 que se assume como um dos principais 

dinamizadores da constituição da Comissão de Moradores de Brejos do Assa, da 

qual resultaram a criação de várias estruturas sociais e de várias melhorias 

naquela zona do concelho. Nesse sentido, destaca-se também como dinamizador e 

fundador do Infantário de Brejos do Assa “O Rouxinol”, pertencendo igualmente 

aos seus corpos gerentes. Foi ainda membro da direcção do Grupo Desportivo 

Estrelas de Algeruz. 

GRAU PRATA 

• Filipe de Oliveira Maçarico de Carvalho Cardoso 

Nasceu a 1 de Dezembro de 1974, foi registado em Palmela e concluiu a sua 

formação académica em França, na Université de Montpellier – Facultat de 

Pharmacie, onde concluiu uma pós-graduação em Enologia. 

Fez um estágio profissional na empresa José Maria da Fonseca, em Azeitão e, em 

Janeiro de 1999, ingressou na SIVIPA – Sociedade Vinícola de Palmela, como 

enólogo e chefe de produção. Em 2008, acumula o cargo de enólogo com o de 

administrador, mantendo, actualmente, estas funções na SIVIPA, acompanhando 

igualmente outras empresas da família na área da produção de vinhos. 
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Com o lançamento de novas marcas, veio a conquistar um largo conjunto de 

prémios, reconhecimento nacional e internacional e contribuir fortemente para a 

projecção da qualidade do vinho da região de Palmela no mercado. 

Além da actividade profissional, é membro activo da CVRPS – Comissão 

Vitivinícola Regional da Península de Setúbal - onde integra a Câmara de 

Provadores - da Confraria Gastronómica de Palmela e é Escanção Mor da 

Confraria de Moscatel de Setúbal.  

• Rui Miguel de Oliveira Assis Lobo 

Nasceu a 9 de Setembro de 1972, em Palmela, e completou a formação 

académica, no ano de 1996, em Engenharia Técnica Agro-Industrial, na Escola 

Superior Agrária de Beja e obteve depois o Diplome National D’Oenologue, pela 

Université de Montepellier. 

Após vários estágios e integração de júris de vários concursos de vinhos nacionais 

e regionais foi o enólogo responsável pela explicação técnica dos vinhos da região 

vitivinícola da Península de Setúbal, no Salão Internacional dos Vinhos – Vinexpo, 

em Bordéus, em 1999. 

Desde 2002, é sócio/fundador e enólogo responsável da Casa Agrícola Assis Lobo, 

empresa que dirige com os seus dois irmãos e que evidencia a aposta e o 

investimento individual das gerações mais jovens no sector vitivinícola, onde o 

concelho se tem destacado pela qualidade, tradição e inovação. 

DESPORTO 

GRAU OURO 

• Fernando de Oliveira Marques - Atletismo  

Nasceu em 19 de Março de 1930, em Abrantes, e reside em Pinhal Novo. 

Foi, durante décadas, treinador de atletismo e, apesar da longa idade - 81 anos - 

continua a ser praticante da modalidade, quer em provas nacionais, quer em 

competições internacionais de Veteranos. Desenvolveu carreira no atletismo (salto 

à vara) entre 1948 e 2006. 

Foi formador na área do atletismo, entre 1960 e 2007, e treinou uma dezena de 

clubes. Desenvolveu actividade internacional, entre 1974 e 2006, 22 vezes, tendo 

obtido 2 medalhas de ouro, 4 medalhas de prata, 1 medalha de bronze. Recebeu 

122 títulos em campeonatos de Lisboa e 138 títulos em campeonatos nacionais. 

Foram-lhe atribuídas a Medalha de Veterano do Ano – 1991 e a Medalha da 

Cidade de Setúbal. Foi quatro vezes campeão nacional de salto à vara, seniores, 
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duas vezes campeão nacional de decatlo (seniores) e campeão nacional do 

pentatlo (seniores). Foi oito vezes vice-campeão regional de salto à vara (seniores), 

três vezes vice-campeão regional do Decatlo e recordista nacional de salto à vara, 

pista coberta – 1959 e teve 19 internacionalizações no salto à vara. 

Fernando Marques foi treinador de atletismo da Federação (2.º e 3.º graus), 

fundador da Associação de Atletismo de Santarém e da Associação de Atletismo 

de Setúbal.  

É membro honorário da Federação Portuguesa de Atletismo e foi homenageado 

pelo Congresso Internacional de Treinadores de Atletismo – 2007. 

• João António Jesus Ferreira - Atletismo 

É, há muitos anos, um credenciado treinador de atletismo do sector de 

Lançamentos, integrando a Federação Portuguesa de Atletismo, mercê do trabalho 

persistente, continuado e de qualidade que tem desempenhado no Quintajense 

Futebol Clube, de que é dirigente. É o principal organizador do Meeting de 

Lançamentos de Quinta do Anjo, que se realizou durante 17 anos consecutivos 

entre 1994 e 2010. Foi, durante muitos anos, o treinador de Jorge Grave, atleta 

internacional do Quintajense F. C. e o que melhores resultados obteve no 

Lançamento do Disco em Portugal. 

Nascido em São Simão, em 20 de Maio de 1953, foi atleta do Quintajense Futebol 

Clube e do Botafogo Futebol Clube, até 1976. Em 1980, efectuou o curso de 

treinador de futebol, função que exerceu no Quintajense Futebol Clube, até 1990. 

Em 1990, após o curso de monitor de atletismo, formou a secção de Atletismo do 

Quintajense Futebol Clube, que se mantém em funcionamento até à presente 

época desportiva. 

Entre 1992 e 1993, fez o Curso de Especialização de Lançamentos, sob orientação 

do Prof. Renato Carnevalli, criou o Centro de Lançamentos do Quintajense Futebol 

Clube e organizou o 1.º Meeting Internacional de Lançamentos da Quinta do Anjo. 

Durante 20 anos de actividade consecutiva, como Treinador de Atletismo, 

participou em estágios com várias selecções internacionais, nomeadamente com a 

alemã e a espanhola, em seminários internacionais em representação de Portugal, 

tendo sido por seis vezes treinador da Selecção Nacional, nas disciplinas de 

lançamentos. 

Como resultados mais relevantes do seu currículo destacam-se uma atleta vice-

campeã no Campeonato da Europa de Juniores e medalha de bronze nos Jogos da 

Lusofonia, três atletas Campeões Nacionais Sub-23, totalizando seis títulos, oito 
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atletas Campeões Nacionais Juniores, totalizando dezasseis títulos, e nove atletas 

Campeões Nacionais Juvenis, totalizando vinte e dois títulos. 

Foi premiado, em 2001, como Técnico Nacional de Lançamentos do Ano, Prémio 

de Reconhecimento da Associação de Atletismo de Setúbal, em 2002, Sócio de 

Mérito da Associação de Atletismo de Setúbal, em 2007, homenageado pelo 

Quintajense Futebol Clube, em 2009, e Medalha de Mérito da Junta de Freguesia 

da Quinta do Anjo, em 2010. 

• Jorge Alexandre Gonçalves Moura e Ferrão Grave - Atletismo 

Nascido no Barreiro, em 1 de Setembro de 1982, iniciou a prática do atletismo em 

1992, na disciplina de lançamentos, no Quintajense Futebol Clube, que 

representou até 2001 e entre 2004 e 2007. Em 2002, 2003 e 2008, representou o 

Grupo Desportivo Cavadas, do Seixal, e desde 2009, representa o Sporting Clube 

de Portugal.  

Integra a Selecção Nacional de Atletismo em competições internacionais desde 

1998, nomeadamente em Campeonatos da Europa e do Mundo, tendo desde muito 

cedo conquistado títulos e alcançado marcas que valeram recordes nacionais. Foi 

Campeão Nacional Absoluto no Lançamento do Disco em 2006, 2007, 2008 e 2010 

(e 2.º classificado em 2003, 2004, 2005 e 2009 e 3.º classificado em 2002). 

Sagrou-se Campeão Nacional de Sub-23 em 2002, 2003 e 2004 (e foi 2.º em 

2001). Foi, também, Campeão Nacional de Juniores em 2001, Campeão Nacional 

de Juvenis, em 1998 e 1999, e Vencedor do Olímpico Jovem, em 1997.  

Tornou-se Recordista Nacional de Infantis, em 1995, de Iniciados, em 1997, de 

Juvenis, em 1999, de Juniores, em 2001 e de Sub23, em 2004, sempre no 

Lançamento do Disco. 

• Octávio Joaquim Coelho Machado - Futebol 

Natural de Palmela, onde nasceu a 6 de Maio de 1949, iniciou a prática do futebol 

no Palmelense Futebol Clube, em 1963, com 14 anos de idade. Em 1968, 

ingressou no Vitória Futebol Clube, de Setúbal, clube onde começou a projectar-se 

no futebol português tendo, inclusivamente, sido chamado à Selecção Nacional, 

para a primeira das vinte internacionalizações que realizou. Manteve-se no clube 

até 1975, ano em que se transferiu para o Futebol Clube do Porto. Em 1980, 

abandonou o Futebol Clube do Porto, tendo voltado para o Vitória de Setúbal, onde 

terminou a carreira de futebolista em 1983. 

Na época desportiva de 1983/84 iniciou a sua carreira como treinador de futebol ao 

serviço do Sport Comércio e Salgueiros, do Porto. Na temporada seguinte, 
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desempenhou as funções de treinador adjunto no Futebol Clube do Porto, onde se 

manteve até 1992. Após um interregno de cerca de três anos, ingressou em 

1995/96 no Sporting Clube de Portugal, onde se manteve até à época desportiva 

de 1997/98. A sua última época como treinador de futebol, até à data, foi em 

2001/2002 no F. C. do Porto. Sagrou-se Campeão Nacional de futebol por sete 

vezes, foi Campeão Europeu e Mundial de clubes, para além de ter conquistado 

quatro taças de Portugal e cinco Supertaças. 

GRAU PRATA 

• Fábio André Pedro Calvo e Ana Rita Fero Carriço – Dança 

Nasceram em Palmela, respectivamente a 27 de Março de 1995 e 28 de Junho de 

1996. Têm 16 e 15 anos e moram no Lau e em Lagameças, respectivamente. 

Praticam a Dança Desportiva desde os 7 anos, no Grupo Desportivo Estrelas de 

Algeruz, tendo conquistado, em 2009, o Campeonato Nacional de Danças 

Standard e Danças Latinas, o Campeonato Nacional de 10 Danças e a Taça de 

Portugal de Danças Standard e Danças Latinas, todas no escalão de Juniores 2 

Open. Ao longo destes anos, os títulos conquistados têm-se repetido, uma vez que 

se sagraram sete vezes Campeões Nacionais de Dança (entre 2003 e 2009), 

conquistaram a Taça de Portugal por cinco ocasiões (2005 a 2009) e venceram, 

por cinco vezes, o Campeonato Nacional de 10 Danças (2005 a 2009). 

Representaram a Selecção Nacional no Campeonato do Mundo de Juniores de 10 

Danças que se realizou em Outubro de 2010, na Moldávia, tendo-se classificado na 

14.ª posição. 

• Rafael Ferreira Reis - Ciclismo 

Natural de Palmela, onde nasceu em 15 de Julho de 1992, iniciou a prática do 

ciclismo na vertente de Estrada em 2005, na categoria de Juvenil no Clube de 

Ciclismo da Aldeia de Paio Pires, com 15 anos de idade, tendo, em 2009, 

ingressado na equipa do Crédito Agrícola/Alcobaça Clube de Ciclismo. 

Considerado dos ciclistas mais promissores da sua geração tem, ao longo destes 

últimos anos, conquistado diversos lugares de destaque em provas nacionais e 

internacionais. Em 2009, estreou-se pela primeira vez em representação da 

Selecção Nacional de Ciclismo, sendo o ano de 2010, aquele em que obteve os 

resultados mais significativos. Sagrou-se vencedor da Taça de Portugal de 

Juniores, num conjunto de quatro provas, para além de ser Campeão Nacional de 

Juniores no Contra-Relógio individual e Campeão Nacional de Juniores na Prova 

de Estrada em Linha. Em representação da Selecção Nacional, conquistou a 



Acta n.º 11/2011 

Reunião ordinária de 18 de Maio de 2011 

 37 

medalha de bronze na Prova de Estrada em Linha, no Campeonato da Europa de 

Juniores, em Ankara - Turquia, para além de se ter sagrado Campeão no Contra-

Relógio Individual e Vice-Campeão na Prova de Estrada em Linha, nos primeiros 

Jogos Olímpicos da Juventude, que se realizaram em Singapura, em 2010. 

• Simone da Silva Machado Fragoso - Natação Adaptada 

A nadadora palmelense começou a nadar aos seis anos, no Clube Naval 

Setubalense, iniciando a prática formal da Natação Adaptada em 2006. Depois de 

passar pela Piscina Municipal de Palmela é, actualmente, nadadora do Sport 

Lisboa e Benfica. Durante estes anos, tem alcançado diversos títulos nacionais e 

internacionais e recordes nacionais, ao serviço do seu clube e da Selecção 

Nacional. Durante a realização do Campeonato da Europa de Natação Adaptada, 

que decorreu em Reykjavík, Islândia, em Outubro de 2009, bateu os recordes 

nacionais dos 50 metros livres e 50 metros mariposa. Em Abril de 2010, ao serviço 

da Selecção Nacional de Natação Adaptada, conquistou três medalhas de ouro nos 

50 metros livres, 50 metros mariposa e 50 metros costas, no British International 

Disability Swimming Championships, realizado em Sheffield - Reino Unido. Nesta 

última especialidade, bateu o record nacional, tendo conseguido com estes 

resultados o apuramento para o Campeonato Mundial de Natação Adaptada, que 

se realizou em Agosto, em Eindhoven - Holanda. Simone Fragoso representou 

Portugal nos Jogos Paralímpicos de Verão em 2008, em Pequim - China, 

procurando agora garantir a participação nos Jogos Paralímpicos de Verão de 

2012, que se realizarão em Londres - Reino Unido.  

GRAU COBRE 

• Andreia Martins Zeferino - Judo 

Nasceu em Setúbal, a 10 de Setembro de1994, e pratica Judo na SFUA, desde 

2005. Foi Vice-Campeã Nacional de Esperanças, em 2009, Campeã Nacional de 

Esperanças, em 2010, e Campeã Nacional Juniores Equipas 2010.Obteve o 3º 

lugar no Campeonato Nacional Juniores 2011, o 3º lugar Taça da Europa de 

Espanha 2010 Esperanças, o 3º Lugar Taça da Europa de Portugal 2010 

Esperanças e Representou Portugal no Campeonato da Europa de Esperanças 

2010. 

• Carina Sofia Tomé Gouveia - Judo 

Nasceu em Setúbal, a 11de Setembro de 1993 e pratica Judo na SFUA, desde 

2000. 
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É Campeã Nacional Juniores 2010 categoria -63kg, Campeã Nacional Equipas 

Juniores 2010 (SFUA) e Vice-Campeã Nacional de Juvenis 2007, obteve o 3º lugar 

no Campeonato Nacional de Esperanças 2009 e o 3º lugar no Campeonato 

Nacional Sénior categoria - 63kg 2010. Representou Portugal nos Campeonatos do 

Mundo e da Europa, em 2010, foi 7º Lugar na Taça da Europa da Hungria, 3º 

Lugar na Taça Absoluta da Andaluzia (Espanha) e 3º lugar no Campeonato 

Nacional Juniores 2011. 

• Jenny Fuchtmeyer - Judo 

Nasceu a 4 de Dezembro de 1993 e tem nacionalidade alemã. Pratica Judo na 

SFUA, desde 2010. É Campeã Nacional de Equipas Juniores 2011.» 

Sobre a proposta de Atribuição da Medalha de Honra do Concelho de Palmela e da 

Medalha Municipal de Mérito 2011 numerada GAP 02_11-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho expressa que os vereadores do P.S. vão votar a 

favor e congratulam-se com todos os homenageados sem excepção e as categorias 

propostas. 

Regista que este ano, ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, os vereadores 

Socialistas não puderam contribuir com as suas ideias. Provavelmente o contributo que 

pudessem vir a dar não resultava melhor, mas é de lamentar que não tenham sido 

chamados a participar. 

A Sr.ª presidente refere que não foi intencional. Sublinha que o executivo em gestão tem 

o hábito de partilhar com os Srs. vereadores do P.S. todas as matérias importantes e esta 

é, indiscutivelmente, uma delas. Oferece-se acrescentar que foi efectuada uma reunião 

com a Comissão Municipal de Condecorações (onde estão representados todos os 

partidos políticos, os presidentes das Juntas de Freguesia do concelho) em que impera 

uma discussão bastante franca, aberta, onde surgem propostas se partilham opiniões. A 

proposta ora apresentada é o resultado consensual da partilha de opiniões e informações.  

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

minuta. 

 

II – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 2 – 3.ª Alteração ao Orçamento 2011 e Grandes Opções do Plano 2011-2014. 
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PROPOSTA N.º DAF 01_11-11: 

«A 3.ª alteração ao Orçamento 2011 e Grandes Opções do Plano 2011-2014 tem como 

objectivo proceder a pequenos acertos em acções programadas, algumas com 

transferências de valores na mesma acção mas modificando a classificação económica da 

despesa, como por exemplo “Plano Municipal de Eficiência Energética” e “Conservação e 

funcionamento das EB1JI”. 

 O montante global desta alteração é de 115.270,00 € e representa 0,19% do Orçamento 

aprovado. 

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

aprovação da 3.ª Alteração ao Orçamento de 2011 e Grandes Opções do Plano 

2011/2014.» 

Sobre a proposta de 3.ª Alteração ao Orçamento 2011 e Grandes Opções do Plano 

2011-2014 numerada DAF 01_11-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho observa que o valor desta alteração e que 

representa 0,19% do Orçamento é pouco significativo. Constata que se tratam, sobretudo, 

de anulações e reforços nas mesmas classificações económicas.  

Adianta que os vereadores do P.S. se vão abster na votação desta proposta, 

apresentando declaração de voto.  

A Sr.ª presidente refere que a presente alteração é um acerto de verbas nas rubricas, 

sendo que este procedimento não confere nenhuma modificação ao Orçamento 2011 e 

GOP 2011-2014. 

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, porque, esta é uma 

alteração de suporte do orçamento contra o qual votaram e consubstanciado um acto de 

mera gestão entre rubricas sem conduzir a uma alteração significativa do orçamento e 

GOPs 2011/2014, resumindo-se a 0,19% do orçamento actual.” 
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III – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

III.I. - DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO: 

Pelo Sr. vereador Álvaro Amaro foram apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 4 – Plano de Urbanização de Olhos de Água, Lagoinha e Vale de Touros – 

Dispensa de Avaliação Ambiental Estratégica. 

PROPOSTA N.º DAU_DPU 01_11-11: 

«Para efeitos do previsto nos n.º 2 e n.º 6, do art.º 74.º, do D. L. n.º 380/99, de 22 de 

Setembro, com a actual redacção, e no n.º 2, art.º 3.º do D. L. n.º 232/2007, de 15 de 

Junho, propõe-se que a Câmara Municipal delibere dispensar o Plano de Urbanização de 

Olhos de Água, Lagoinha e Vale de Touros (PUOALVT) de Avaliação Ambiental 

Estratégica AA(E) com base no relatório que se anexa, e tendo em conta que o referido 

plano não é susceptível de produzir efeitos significativos no ambiente, não introduzindo, a 

nível ambiental, alterações susceptíveis de promover a diferenciação do conceito 

preconizado pelo PDM. 

Acresce referir que a proposta do PUOALVT será articulada com a revisão do PDM em 

curso, sendo no âmbito deste PMOT, de nível estratégico, que é efectuada a avaliação 

ambiental prevista na alínea c) do n.º 2, do art.º 86.º, do D. L. n.º 380/99, de 22 de 

Setembro, com a actual redacção.» 

Sobre a proposta de Plano de Urbanização de Olhos de Água, Lagoinha e Vale de 

Touros – Dispensa de Avaliação Ambiental Estratégica numerada DAU_DPU 01_11-

11 intervieram: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira tece as seguintes observações à proposta em 

apreciação: 

. Questiona se este Plano de Urbanização não é sujeitável à Avaliação Ambiental 

Estratégica, então qual o plano que estará nessas condições? Face à legislação em vigor, 

é de opinião que o Plano de Urbanização (P.U.) de Olhos de Água, Lagoinha e Vale de 

Touros deve ser sujeito à avaliação ambiental estratégica, porque o mesmo é de grande 

dimensão. O P.U. corresponde a 1% da área do concelho, na medida em que o concelho 

de Palmela é muito grande (a sua área é de 433 hectares). A sua experiência ao longo de 

onze anos na Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 

do Tejo (CCDR-LVT) no âmbito de Planos de Urbanização e Planos de Pormenor é que 
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mais de uma centena passaram à categoria dos maiores (e vão desde um hectare até 

centenas de hectares).  

. Outra questão é a da sensibilidade ambiental. Todos concordam que a água é um dos 

elementos fundamentais do ambiente. Conhece a zona de “Olhos de Água” e que significa 

“água à superfície”. O aquífero muito próximo da superfície é atravessado por várias linhas 

de água de importância relevante, nomeadamente: ribeira de Palmela, vala da 

Salgueirinha, ribeira de Torneiros e ribeira de Alpeçanhas. O Plano destina-se a prever a 

drenagem e escoamento das águas e vai haver a criação de novas infra-estruturas viárias, 

as quais deverão possibilitar a existência de frentes urbanas em ambos os lados. Opina 

que estas situações têm de ter enquadramento na legislação. Verifica que a Quinta do 

Canastra (com 17 hectares) não tem problemas relacionados com o atravessamento de 

linhas de água como tem a zona de Olhos de Água. Cita o artigo 4.º do Decreto-Lei, 

relativo à avaliação ambiental estratégica: “(…) os planos e programas referidos nas 

alíneas do n.º 1 anterior, em que se determina a utilização de pequenas áreas a nível local 

e pequenas alterações aos planos e programas são aqueles que podem merecer a 

isenção (…)”. É evidente que é necessária a articulação da elaboração deste P.U. com a 

revisão do P.D.M. (Plano Director Municipal). Opina que mesmo que o concelho de 

Palmela não tivesse a dimensão que tem, oferece-se referir que as avaliações ambientais 

estratégicas são feitas com parâmetros e escalas completamente diferentes dos Planos de 

Urbanização.  

Conclui dizendo que o Plano de Urbanização de Olhos de Água, Lagoinha e Vale de 

Touros é dos casos que não merece a dispensa (“isenção”) da Avaliação Ambiental 

Estratégica pelas razões que antes enunciou. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro menciona que discorda da opinião do Sr. vereador Fonseca 

Ferreira. Enfatiza as razões que sustentam esta dispensa da Avaliação Ambiental 

Estratégica: 

. Todo o trabalho já executado no âmbito deste P.U. e consertado com diversas entidades 

tem vindo a confirmar que as soluções propostas vão minimizar os prejuízos que podem 

vir a criar efeitos nocivos do ponto de vista ambiental; 

. A experiência relativamente à Avaliação Ambiental Estratégica com outros Planos faz 

com que os Municípios repensem se estes não são apenas instrumentos de 

conceptualização em que, possivelmente, 90% do relatório ambiental acaba por ter um 

conjunto de considerandos que são idênticos na Estremadura, ou no Minho, ou em Trás-

os-Montes, ou no Algarve, e uma percentagem uma pequena é que respeita ao território 

em concreto. Para a Câmara Municipal de Palmela tornar o Plano de Urbanização de 

Olhos de Água, Lagoinha e Vale de Touros mais ágil / eficaz e, simultaneamente, com a 
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garantia de que as questões de natureza ambiental são salvaguardadas pelo trabalho que 

já está a ser desenvolvido. Há toda a vantagem nesta dispensa da Avaliação Ambiental 

Estratégica e, de facto, a legislação permite fazê-lo. Acresce sublinhar que os 

licenciamentos produzidos por este órgão implicam primeiramente a consulta a outras 

entidades e que se relacionam com o tratamento das linhas de água e o reforço da 

estrutura ecológica associado a essas linhas de água. Neste momento a preocupação é a 

de conseguir agilizar, porque a experiência entre Autarquia e Munícipes que querem 

regularizar situações no território, permite concluir que as questões dos Planos acabam 

por prolongar-se no tempo e podem não vir a produzir os efeitos pretendidos no tempo 

ideal para a sua concretização. 

Finaliza com a afirmação de que as questões de natureza ambiental estão devidamente 

salvaguardadas neste Plano e mitigam quaisquer efeitos negativos. 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira pergunta qual é a previsão para a conclusão do Plano 

de Urbanização de Olhos de Água, Lagoinha e Vale de Touros, caso venha a aprovar-se a 

dispensa da Avaliação Ambiental Estratégica.  

Face a esta questão, o Sr. vereador Álvaro Amaro responde que se prevê que a 

discussão pública incida em meados do ano 2012 e a aprovação do Plano no início do ano 

2013.  

O Sr. vereador Fonseca Ferreira observa que a Avaliação Ambiental Estratégica 

consegue perfeitamente ser efectuada num prazo de dez meses a um ano. Repara que o 

Sr. vereador Álvaro Amaro evoca a eficácia e a flexibilidade para a dispensa da Avaliação 

Ambiental Estratégica, o que considera ser um “desprezo” pela legislação vigente, até 

porque não é um argumento, é o mesmo que dizer “vamos simplificar”. Refere ainda o Sr. 

vereador Álvaro Amaro que as soluções preconizadas vão no sentido de melhorar o 

ambiente, mas isso é o objectivo de todos os Planos sujeitos a Avaliação Ambiental 

Estratégica, porque a intenção de melhorar é sempre. Considera que a dispensa da 

Avaliação Ambiental Estratégica no caso deste Plano é o mesmo que recuar uns anos 

atrás, quando as questões do território não atendiam ao tema do tratamento ambiental. 

Hoje existe a legislação e julgava que a preocupação era a de atender à mesma.  

Acrescenta que dada a dimensão do concelho de Palmela e suas características é, de 

facto, real que o problema ambiental está presente em todo o território. As linhas de água 

são bastante significativas, designadamente a vala da Salgueirinha, e a Avaliação 

Ambiental Estratégica iria salvaguardar as questões desta natureza.  
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O Sr. vereador Álvaro Amaro insiste em afirmar que as questões ambientais têm vindo a 

ser trabalhadas ao longo dos últimos anos, inclusivamente com pareceres de diversas 

entidades, e estão devidamente salvaguardadas neste Plano.  

Refere-se à proposta desta Ordem de Trabalhos, designada por Ponto 6 – Definição de 

âmbito e alcance da Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de Pormenor de 

Saneamento Básico e Reestruturação Urbana de Vila Amélia, explicando que a área é 

aproximada, mas a natureza do território é completamente diferente, na medida em que 

em Vila Amélia está praticamente tudo por fazer e fica agravado com o que vai acontecer 

com o acesso ao IC 21, ou a drenagem pluvial, entre outras.  

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

contra dos Srs. vereadores Natividade Coelho e Fonseca Ferreira. Aprovado em 

minuta. 

 

PONTO 5 – Plano de Pormenor da AUGI da Quinta do Canastra – Terrim – Dispensa 

de Avaliação Ambiental Estratégica. 

PROPOSTA N.º DAU_DPU 02_11-11: 

«Na reunião de Câmara de 21 de Abril de 2008 foram aprovados os termos de referência 

do Relatório Ambiental de suporte à avaliação Ambiental Estratégica do Plano de 

Pormenor da AUGI da Quinta do Canastra – Terrim. Naquela data, a experiência e a 

prática na matéria em causa eram inexistentes, atendendo ao tempo decorrido desde a 

publicação do Diploma que estabeleceu a qualificação de Planos Municipais de 

Ordenamento do Território àquela prática (Decreto-Lei n.º 316/2007, de 16 de Setembro). 

O desenvolvimento da proposta de Plano e respectiva avaliação ambiental, bem como o 

acompanhamento feito pelas entidades externas com tutela nas matérias que o mesmo 

trata, vieram a demonstrar que a decisão de elaboração da avaliação ambiental terá sido 

conservadora. Com efeito, foi demonstrado desde então que a proposta de Plano não é 

susceptível de ter efeitos significativos no ambiente. 

Deste modo, e para efeitos do previsto no n.º 6, do art.º 74.º, do D.L. n.º 380/99, de 22 de 

Setembro, com a actual redacção, e nos termos definidos no n.º 6, art.º 3.º do D.L. n.º 

232/2007, de 15 de Junho, propõe-se que a Câmara Municipal delibere dispensar o Plano 

de Pormenor da AUGI da Quinta do Canastra - Terrim de Avaliação Ambiental Estratégica 

AA(E) com base na seguinte fundamentação: 

1. De acordo com o n. 5 do Artigo 74.º do RJIGT, só são objecto de avaliação 

ambiental os planos de pormenor que impliquem a utilização de pequenas áreas a 
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nível local, no caso de se determinar que são susceptíveis de ter efeitos 

significativos no ambiente; 

2. O PP da AUGI da Quinta do Canastra - Terrim, trata uma pequena área a nível 

local, tendo como principal objectivo a reconversão urbanística da AUGI, criando 

condições de urbanidade que permitirão que a consolidação urbanística se faça de 

forma progressiva e equilibrada, tendo em conta a salvaguarda de todos os 

aspectos ambientais aplicáveis; 

3. O Plano não é susceptível de ter efeitos significativos no ambiente, de acordo com 

o n. 6 do art.º 74.º do RJIT, conjugado com o anexo do D.L. 232/2007, de 15 de 

Junho, e tendo em conta os critérios  no n. 1 do anexo do D.L. 232/2007, de 15 de 

Junho, uma vez que: 

a) O plano promove a integração de condições ambientais, em especial com vista 

a fomentar o desenvolvimento sustentável, alcançando o propósito de um 

equilíbrio harmonioso, através de propostas de ocupação de baixa densidade na 

ocupação da área de intervenção com uso predominantemente habitacional com 

tipologia de moradia unifamiliar isolada; 

b) O plano tem em consideração as questões ambientais aplicáveis decorrentes 

da proposta de intervenção, procurando soluções pouco impactantes e 

sustentáveis, nomeadamente: rede viária com características mistas de acesso 

viário e pedonal, índice de ocupação das parcelas baixo, superfície de 

impermeabilização do solo reduzida, propostas de implantação dos fogos 

compatibilizadas com a salvaguarda dos  sobreiros existentes, implementação de 

soluções infra-estruturais que melhoram o desempenho e comportamento hídrico 

do local; 

c) O Plano cumpre a legislação em matéria de ambiente, nomeadamente ao nível 

da salvaguarda de espécies protegidas – nomeadamente Sobreiros e Azinheiras 

– e do regime sonoro, conforme ilustra o Mapa de Ruído elaborado; 

4. A proposta de Plano minimiza fortemente os impactes ambientais que hoje se verificam 

no terreno, fruto da ocupação desregrada e de génese ilegal, do mesmo modo que 

salvaguarda o harmonioso pleno preenchimento da zona de reconversão urbanística, 

evitando os impactes estimados com um cenário inacção por parte da autarquia (cenário 

zero, que significa a inexistência de Plano de Pormenor).  

5. Ainda de acordo com o disposto no n.º 2 do anexo do D.L. 232/2007, de 15 de Junho, é 

possível verificar que: 
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a) As acções do Plano não são susceptíveis de ter efeitos significativos no 

ambiente, não se aplicando os indicadores probabilidade, duração, frequência e 

reversibilidade dos mesmos; 

b) As acções do Plano não produzem quaisquer efeitos cumulativos significativos; 

c) As acções do Plano não produzem quaisquer efeitos transfronteiriços; 

d) Não se verificam riscos para a saúde humana ou para o ambiente, antes pelo 

contrário, minimizam-se eventuais impactes negativos através da regulamentação 

da ocupação do solo, da regularização da rede viária onde é feita uma 

hierarquização de vias que dá prioridade ao peão e aos modos de transporte 

suaves, e da infra-estruturação do local; 

e) Não se verificam quaisquer efeitos significativos em termos de dimensão e 

extensão espacial; 

f) A  proposta de Plano, relativamente pequena (17 ha), não ultrapassa normas 

ou valores limite em matéria de qualidade ambiental e de utilização intensiva do 

solo,  não colide com nenhum interesse do património cultural  e  promove a 

salvaguarda do património natural  existente; 

g) Face à existência de áreas ou paisagens com estatuto protegido - Sobreiros e 

Azinheiras - a nível nacional, comunitário ou internacional, o Plano adopta as 

medidas de salvaguarda presentes na legislação em vigor quanto a esta matéria, 

existindo uma articulação e participação activa da entidade com tutela para o 

efeito, a Autoridade Florestal Nacional.» 

Sobre a proposta de Plano de Pormenor da AUGI DA Quinta do Canastra – Terrim – 

Dispensa de Avaliação Ambiental Estratégica numerada DAU_DPU 02_11-11 

interveio: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira refere que nada há a objectar. 

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

minuta. 

 

PONTO 6 – Definição de âmbito e alcance da Avaliação Ambiental Estratégica do 

Plano de Pormenor de Saneamento Básico e Reestruturação Urbana de Vila Amélia. 

PROPOSTA N.º DAU_DPU 03_11-11: 

«De acordo com as alterações efectuadas ao Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, 

que institui o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), por via da 
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publicação do Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, os Planos Municipais de 

Ordenamento do Território (PMOT) são acompanhados pelos respectivos relatórios de 

avaliação ambiental. 

Nos termos do n.º 2 do Artigo 1.º e do Artigo 152.º, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

Dezembro, que subsidiariamente remete para a disciplina do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 

15 de Junho, o novo regime jurídico é de aplicação directa aos PMOT em curso na altura 

da sua entrada em vigor e que não tenham ainda alcançado a fase de consulta pública. 

O Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, diploma que transcreve a Directiva 

2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho, determina que o 

“propósito da referida directiva é o de assegurar que, através da adopção de um modelo 

procedimental e da participação do público e de entidades com responsabilidades em 

matérias ambientais, as consequências ambientais de um determinado plano ou programa 

produzido ou adoptado por uma entidade no uso de poderes públicos são previamente 

identificadas e avaliadas durante a fase da sua elaboração e antes da sua adopção.” 

Tendo em conta o estabelecido na alínea a) do n.º 1 do Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

232/2007, de 15 de Junho, o Plano de Pormenor de Saneamento Básico e Reestruturação 

Urbana de Vila Amélia está sujeito ao procedimento de Avaliação Ambiental, pelo que, nos 

termos do n.º 2 do Artigo 74.º do Decreto – Lei n. 380/99, de 22 de Setembro, em 

articulação com o nº 1 do Artigo 5º do Decreto – Lei n. 232/2007, de 15 de Junho, propõe-

se à Câmara Municipal que delibere sobre o âmbito e objectivos da Avaliação Ambiental a 

realizar, bem como sobre o alcance e nível de pormenorização da informação a incluir no 

Relatório Ambiental da Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de Pormenor de 

Saneamento Básico e Reestruturação Urbana de Vila Amélia conforme o disposto no 

documento “Termos de Referência do Relatório Ambiental do Plano de Pormenor de 

Saneamento Básico e Reestruturação Urbana de Vila Amélia”, anexo à presente 

proposta.» 

Sobre a proposta de Definição de âmbito e alcance da Avaliação Ambiental 

Estratégica do Plano de Pormenor de Saneamento Básico e Reestruturação Urbana 

de Vila Amélia numerada DAU_DPU 03_11-11 interveio: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira refere que no caso desta proposta, também, nada há a 

objectar. 

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

minuta. 
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III.II. – DIVISÃO DE LOTEAMENTOS E AUGI: 

Pelo Sr. vereador Álvaro Amaro foram apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 7 – Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 198. Requerente: Volkswagen 

AutoEuropa, Lda.. Proc.º L-10/93. Local: Quinta da Marquesa – Quinta do Anjo. 

Requerimentos nºs. 928/11, 1877/11, 2174/11 e 2438/11. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 01_11-11: 

«Através do requerimento supra mencionado, subscrito por Volkswagen AutoEuropa, Lda., 

na qualidade de proprietário do lote 15 e titular do alvará, e ao abrigo do art. 27º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, republicado pelo D.L. n.º 26/10, de 30 de 

Março (RJUE), é solicitada a alteração à licença de loteamento, titulada pelo alvará n.º 

198, emitido a favor de Autoeuropa – Automóveis, Lda. e registado na Câmara Municipal 

de Palmela, no livro 4, em 22 de Janeiro de 1996.  

A pretensão em apreço incide sobre a intenção de ampliação do lote n.º 15, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 2527/19960401, para uma área que 

faz parte do prédio remanescente do alvará supracitado – ambos, propriedade da 

requerente – e que se encontra registado na Conservatória do Registo Predial de Palmela 

sob o n.º 1168/19901003, da freguesia da Quinta do Anjo, e inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo n.º 11065. 

Propõe-se assim proceder às seguintes modificações ao título anteriormente emitido: 

− Aumento da área loteanda em 16.226,70 m2 (de 433.872,00 m2 para 450.098,70 m2) 

por integração na operação de loteamento do prédio registado na Conservatória do 

Registo Predial de Palmela sob o n.º 1168/19901003 e inscrito na matriz predial 

urbana sob o n.º 11065; 

− Constituição de nova área remanescente de 270.779,40 m2; 

− Aumento da área destinada a arruamentos e estacionamento automóvel em 

1.216,70 m2 (de 21.800,00 m2 para 23.016,70 m2); 

− Representação do traçado da via férrea existente, de acesso ao lote 16; e 

Relativamente ao lote 15: 

− Alteração do Uso, de Indústria para Indústria / Armazéns; 

− Aumento da área do lote em 15.010,00 m2 (de 15.010,00 m2 para 30.020,00 m2); 

− Aumento da área de implantação em 6.100,00 m2 (de 7.500,00 m2 para 13.600,00 

m2); 
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− Aumento da a.b.c.t. em 6.100,00 m2 (de 7.500,00 m2 para 13.600,00 m2); 

− Redução do índice de utilização no lote de 0,50 para 0,45; 

− Alteração da cércea máxima de 10,00 m para 12,00 m; 

− Acréscimo de 82 lugares de estacionamento para veículos ligeiros no interior do lote 

(de 18 para 100), acrescido de 16 lugares de estacionamento público para veículos 

ligeiros (de 211 para 227); 

− Criação de 12 lugares de estacionamento para veículos pesados no interior do lote. 

No plano urbanístico, a pretensão cumpre as disposições regulamentares do Plano 

Director Municipal (PDM), nomeadamente os artº.s n.ºs 12º, 15º e 32º do seu 

Regulamento, especificamente ao nível do índice de utilização bruto, da percentagem de 

ocupação do lote e da volumetria, bem como as normas e regulamentos aplicáveis. 

A alteração à licença enquadra-se ainda na ocupação preconizada no título inicial, dando 

continuidade à estrutura urbana e infra-estruturação existentes. 

Relativamente às áreas de cedência para espaços verdes e equipamentos de utilização 

colectiva, determinadas pela aplicação dos parâmetros de dimensionamento do PDM 

(anexo III – Portaria 1136/01, de 25 de Setembro), resulta do acréscimo de área bruta de 

construção proposto, um déficit de 1.403,00 m2 para espaços verdes e de utilização 

colectiva e de 610,00 m2 para equipamentos de utilização colectiva. 

Inserindo-se a pretensão numa urbanização já servida de infra-estruturas, propõe-se que 

as cedências antes indicadas, sejam convertidas em compensação em numerário, nos 

termos do n.º 4, do art. 44º e do n.º 3, do art. 43º, do RJUE. 

Verificando-se que todos os lotes constantes do Alvará de Loteamento são propriedade da 

requerente, a pretensão está dispensada de notificação nos termos do disposto no n.º 3, 

do art. 27º do RJUE. 

Implicando as alterações propostas, a modificação nas obras de urbanização antes 

aprovadas, foram apresentados projectos de alterações das infra-estruturas viárias, 

abastecimento de água, drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, de 

telecomunicações e eléctricas, em cumprimento do disposto no n.º 5, do art. 27º do RJUE. 

Da análise interna dos projectos de alteração (DPCQI/DLA), traduzida em acta de reunião 

de 06-05-2011, e considerando que o alvará de loteamento determinou que as infra-

estruturas do loteamento não integraram o domínio municipal, constituindo domínio 

privado e parte comum dos lotes, nos termos do n.º 3, do art. 43º do RJUE, resulta 

concluir que os mesmos estão em condições de ser aceites à responsabilidade do técnico 

autor. 
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Relativamente ao projecto de alteração das infra-estruturas eléctricas, foi o mesmo 

entregue na EDP, para efeitos de aprovação, em cumprimento do disposto no n.º 5, do 

RJUE. 

Ainda, considera-se extensível às infra-estruturas resultantes da presente alteração, em 

tudo o que lhes seja aplicável, o protocolo aprovado por deliberação de 20-12-1995, 

relativo à sua gestão e por força do qual fica garantida a regular execução das alterações 

às obras de urbanização agora propostas. 

Perante o exposto propõe-se, ao abrigo do n.º 1 do art.º 23.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, republicado pelo D.L. n.º 26/10, de 30 de Março, a aprovação da alteração à 

licença titulada pelo alvará de loteamento n.º 198, consubstanciada na planta síntese 

apresentada pelo requerimento n.º 2174/2011, bem como nos projectos de alteração de 

obras de urbanização apresentados pelo requerimento n.º 2438/2011, condicionada à 

apresentação do parecer favorável da EDP referente às infra-estruturas eléctricas. 

Para efeitos de emissão da alteração ao alvará, deverão ser apresentados os seguintes 

elementos: 

− 9 (nove) exemplares da planta síntese em papel opaco e 1 (um) em papel 

reprodutível, devidamente rectificada quanto à cércea máxima prevista para o lote 

15 (12,00 m), conforme descrito na memória descritiva apresentada e rectificação 

da área destinada a arruamentos e estacionamento automóvel para 23.016,70 m2; 

−  Suporte em formato digital – ficheiros com extensão DWG ou DXF – dos projectos, 

de acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 4.º do Regulamento da Urbanização e 

Edificação do Município de Palmela (RUEMP); 

− Ficha dos elementos estatísticos devidamente preenchida com os dados referentes à 

operação urbanística, nos termos da alínea a) do n.º 2, do art.º 8.º, da Portaria  

n.º 1110/2001, de 19 de Setembro; 

− Comprovativo do pagamento das Taxas Municipais de Urbanização no valor de 

69.767,32 €, actualizável à data de apresentação do requerimento de emissão do 

respectivo alvará de alteração ao loteamento, conforme disposto no n.º 2, do art. 

14º do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais. 

− Comprovativo do pagamento de 151.646,64 €, actualizável à data de apresentação 

do requerimento de emissão do respectivo alvará de alteração ao loteamento, 

conforme disposto no n.º 2, do art. 14º do Regulamento e Tabela de Taxas 

Municipais, relativos à conversão em compensação em numerário ao Município 

inerente às áreas de cedência para espaços verdes e de utilização colectiva; 
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− Ainda, nos termos da Portaria 216-E/2008, de 3 de Março: 

• Comprovativo do seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho; 

• Termo de responsabilidade do técnico responsável pela direcção técnica da 

obra; 

• Declaração de titularidade do certificado de classificação de empreiteiro de 

obras públicas; 

• Livro de obra com o termo de abertura devidamente preenchido; 

• Plano de segurança e saúde. 

Mais se propõe que se notifique a requerente, comunicando-lhe o teor da presente 

deliberação, bem como a sua validade por um ano, nos termos do disposto no n.º 1, do 

art. 71º, do D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, republicado.» 

Sobre a proposta de Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 198 numerada DAU_DLA 

01_11-11 interveio: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira observa que é um processo complexo, sendo de 

registar que a alteração cumpre todos os requisitos. A requerente Volkswagen 

AutoEuropa, Lda., entregou os elementos no dia 14 de Abril último e, em pouco mais de 

um mês, a Câmara Municipal consegue trazer à aprovação do órgão Câmara esta 

alteração. Se a Autarquia está a conseguir em matéria de alteração de alvará de 

loteamento efectuá-la num mês, é porque entrou verdadeiramente no Simplex. Faz votos 

para que este procedimento se contagie a outros processos e estes possam ter 

prossecução. 

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

minuta. 

 

PONTO 8 – Atribuição de Topónimo na Freguesia de Quinta do Anjo. Requerente: 

Junta de Freguesia de Quinta do Anjo. PROC.º TOP-664/10. Local: Marquesa II. 

Requerimento n.º 139/11, de 07.01.2011. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 02_11-11: 

«Conforme proposta de 05/11/2010, apresentada pela Junta de Freguesia de Quinta do 

Anjo e fundamentação aditada pelo serviço de toponímia da Divisão de Loteamentos e 

AUGI, e ainda de acordo com o disposto no Regulamento de Toponímia do Concelho de 
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Palmela, foi submetida a apreciação, em reunião da Comissão de Toponímia de 

12/04/2011, a seguinte proposta de atribuição de topónimo: 

- Rua da Boa Esperança 

O arruamento, sito na Marquesa II, tem vindo a ser designado por “Rua da Esperança”, 

existindo mesmo, no local, tabuleta em madeira com a referida designação.  

Através de testemunho local dos moradores, recolhido em 15/02/2011, foi apurado que a 

iniciativa de colocação da referida placa, visava possibilitar a ligação de energia eléctrica 

nas suas habitações, bem como a recepção de correspondência postal. 

Verificando-se, ainda que: 

- o topónimo utilizado não foi legalmente atribuído; 

- existe outro arruamento, sito no Bairro dos Marinheiros com a mesma designação, 

e, por outro lado,  

- que a via em causa sofreu um acréscimo de utilização devido à significativa 

evolução urbanística que se verifica na envolvente,  

sugeriram os residentes, por respeito ao historial do arruamento e em memória de alguns 

dos antigos moradores, entretanto falecidos, a atribuição do topónimo “Rua da Boa 

Esperança”. 

Também e historicamente, o topónimo proposto recorda, naturalmente, o “Cabo das 

Tormentas”, dobrado pela primeira vez em 1488, pelo navegador português Bartolomeu 

Dias e ao qual, devido aos perigos e tormentas em o dobrar, quis el-rei D. João II de 

Portugal mudar o nome para “Cabo da Boa Esperança”, que se perpetuou, por aquilo que 

prometia para o descobrimento da Índia tão desejada.  

Associando assim as razões de ordem histórica, às razões eminentemente subjectivas - 

“depois da tempestade vem a bonança”, “depois de ultrapassada uma dificuldade, ganha-

se ânimo” - a presente proposta, visa ir ao encontro das esperanças do dia a dia dos 

moradores, que naturalmente sonham com um futuro melhor, bem como regularizar a 

situação existente, ultrapassando definitivamente as dificuldades sentidas pelos mesmos 

no âmbito da entrega da correspondência postal, decorrentes da existência de 

designações iguais na mesma freguesia e em localidade próxima. 

Perante o exposto e tendo a mesma merecido aprovação da Comissão de Toponímia, 

propõe-se assim a atribuição do referido topónimo ao arruamento público assinalado na 

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

de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro.» 
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Submetida a votação a proposta, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE AMBINTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

IV.I. – GABINETE DE AMBIENTE: 

Pelo Sr. vereador Álvaro Amaro foram apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 9 – Circuito Urbano de Pinhal Novo – Alteração de Tarifa. 

PROPOSTA N.º DAI_GA 01_11-11: 

«Nos últimos dois anos, a Câmara Municipal de Palmela tem disponibilizado aos cidadãos 

um serviço de carreira urbana na Vila de Pinhal Novo, no âmbito do qual tem contado com 

a prestação de serviços de empresas de transportes colectivos da região, contratadas 

para o efeito. 

A criação desta carreira urbana permitiu atingir os seguintes objectivos:  

− Maior rapidez e facilidade no acesso da população aos principais equipamentos e 

serviços; 

− Melhoria das condições de acessibilidade dos cidadãos, sobretudo das pessoas com 

mobilidade reduzida, da população idosa e da faixa etária menor de 18 anos; 

− Melhoria da ligação entre os diferentes modos de transporte colectivo; 

− Diminuição das emissões de gases com efeito de estufa, pela redução da utilização 

de transporte individual; 

− Promoção da mobilidade sustentável junto dos cidadãos, fomentando atitudes 

ambientalmente correctas. 

No âmbito do Circuito Urbano, cabe ao Município de Palmela: 

− Suportar os custos do serviço contratado; 

− Incentivar os cidadãos a utilizar o modo de transporte colectivo; 

− Fixar o preço da venda dos bilhetes. 

Analisados os resultados obtidos, que indicam uma crescente utilização do Circuito Urbano 

de Pinhal Novo, mas também os factores que junto das transportadoras agravam o custo 

do serviço de transporte (aumento do preço do gasóleo/entre outros); verifica-se a 

necessidade de actualizar os preços de venda dos bilhetes e de criar um novo tipo de 
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bilhete pré-comprado - caderneta de dez viagens, com um custo que beneficia os 

utilizadores regulares. 

Assim, face ao exposto, e nos termos do art. 16.º da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro e da 

alínea j) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se que a Câmara Municipal de 

Palmela estabeleça o novo tarifário e a criação de uma nova tipologia de bilhete, para o 

Circuito Urbano de Pinhal Novo, de acordo com os seguintes valores: 

1. Bilhete a comprar ao motorista: setenta cêntimos (anteriormente, sessenta 

cêntimos); 

2. Caderneta pré-comprada de dez viagens: cinco euros (correspondendo a dez 

viagens a um custo unitário de cinquenta cêntimos); 

3. Bilhete pré-comprado de duas viagens: um euro e dez cêntimos 

(anteriormente, um euro).» 

Sobre a proposta de Circuito Urbano de Pinhal Novo – Alteração de Tarifa numerada 

DAI_GA 01_11-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho adianta que os vereadores do P.S. vão votar 

favoravelmente esta proposta, porque se trata de um claro incentivo à mobilidade urbana 

de transporte público. Consideram que a caderneta de bilhetes pré-comprados tem a 

vantagem de fixar utilizadores e é uma excelente proposta.  

Mais refere que os vereadores Socialistas gostariam de ser informados acerca da verba 

que a Câmara Municipal paga ao ano, no âmbito do Circuito Urbano de Pinhal Novo, e 

qual o valor que recebe proveniente da venda de bilhetes, bem como o número de utentes 

que utiliza este transporte, para que se possa estudar a evolução e os impactos das 

medidas que se pretende que sejam positivas. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro menciona que a Sr.ª vereadora Natividade Coelho tocou 

num ponto essencial: o que importa com esta nova caderneta de dez bilhetes pré-

comprados é privilegiar o utilizador frequente em detrimento do utilizador pontual, porque 

são esses que dão sentido à existência do circuito e reclamam o abaixamento dos preços. 

Adianta que com uma redução nos preços dos bilhetes pré-comprados e uma ligeira 

penalização nos preços dos bilhetes que são comprados directamente ao motorista, num 

período de dez meses, consegue-se baixar de 75.000 euros anuais para 35.000 euros a 

pagar à transportadora, o que é bastante expressivo. Neste momento regista-se um 

acréscimo de passageiros. Nos moldes em que o concurso está feito estipula-se que a 

entidade em causa assuma um determinado risco, porque o Circuito Urbano tem uma 

subvenção autárquica, mas o negócio é da empresa de transportes. 
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Submetida a votação a proposta, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

PONTO 10 – Protocolo de colaboração para implementação de acções de melhoria 

da eficiência energética no município de Palmela com a ENA – Agência de Energia e 

Ambiente da Arrábida. 

PROPOSTA N.º DAI_GA 02_11-11: 

«A ENA - Agência de Energia e Ambiente da Arrábida propõe-se desenvolver um conjunto 

de acções integradas em Planos de Eficiência Energética, na continuidade de actividades 

desenvolvidas em anos transactos e cujo principal objectivo é conduzir à redução da 

factura energética dos Municípios de Palmela, Setúbal e Sesimbra, melhorando o seu 

desempenho energético e ambiental. 

A implementação destas acções, garantida através da realização de protocolos de 

colaboração, permitirão alcançar como benefícios directos para o Município de Palmela: 

- a redução dos consumos de energia eléctrica e a consequente diminuição dos 

custos a eles associados; 

- a melhoria das condições operativas e salubridade das instalações e 

equipamentos alvo de intervenção, incluindo optimização da gestão da iluminação 

pública; 

- a formação e atribuição de competências aos técnicos municipais no 

acompanhamento da aplicação do SCE (Sistema de Certificação Energética); 

- a certificação de edifícios e equipamentos municipais, de acordo com o previsto 

no PNAEE (Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética); 

- a promoção das boas práticas energéticas e ambientais no seio da autarquia, 

fomentando atitudes mais correctas junto da comunidade. 

No âmbito da implementação das actividades constantes do protocolo de colaboração, 

cabe ao Município de Palmela: 

- atribuir um subsídio destinado a suportar os encargos com a realização das acções 

previstas; 

- apoiar os estudos e trabalhos a desenvolver, devendo fornecer dados e elementos 

técnicos de base considerados fundamentais à realização das acções previstas; 

- divulgar os resultados dos estudos e trabalhos a realizar; 
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- acompanhar e verificar a execução material e financeira das acções propostas. 

Face ao exposto, e de acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei 169/99, 

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

propõe-se que a Câmara Municipal de Palmela delibere a aprovação da minuta de 

protocolo de colaboração, em anexo, a celebrar com a ENA – Agência de Energia e 

Ambiente da Arrábida, referente à implementação de um conjunto de acções conducentes 

à melhoria do desempenho energético no Município de Palmela.» 

Sobre a proposta de Protocolo de colaboração para implementação de acções de 

melhoria da eficiência energética no município de Palmela com a ENA – Agência de 

Energia e Ambiente da Arrábida numerada DAI_GA 02_11-11 intervieram: 

O Sr. vereador Álvaro Amaro intervém para adicionar os seguintes dados: 

. O trabalho realizado nos últimos anos permitiu a elaboração do cadastro da iluminação 

pública de Palmela e Pinhal Novo. No ano em curso vai efectuar-se o cadastro da 

iluminação pública de Quinta do Anjo e Cabanas.  

. O trabalho desenvolvido entre esta Autarquia em parceria com a ENA – Agência de 

Energia e Ambiente da Arrábida permitiu que se conseguisse uma redução de 13.000 

euros nos contratos de média tensão e baixa tensão especial. Depois há um conjunto de 

pareceres no âmbito dos sistemas de certificação energética de trabalhos efectuados no 

diagnóstico de alguns equipamentos municipais, auditorias energéticas, que se tivessem 

de ser pagas a entidades e empresas da especialidade seriam muito mais dispendiosas. 

Esta é uma parceria que tem dado excelentes resultados; não apenas do ponto de vista 

económico, mas sobretudo na melhoria das instalações municipais e na obtenção da 

sustentabilidade ambiental e energética. Têm vindo a trabalhar na introdução de sistemas 

Led, e um serviço em prossecução no âmbito da recolha de óleo alimentares usados.  

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho opina que a intervenção do Sr. vereador Álvaro 

Amaro não a convenceu pelos motivos que passa a descrever: 

. Em reunião camarária de Janeiro de 2009, foi aprovado o Contrato-Programa a celebrar 

entre a Câmara Municipal de Palmela e a ENA – Agência de Energia e Ambiente da 

Arrábida. A maioria das acções previstas realizar no cômputo desse Contrato-Programa 

são contempladas no actual Protocolo de colaboração. Há um conjunto de previsões feitas 

na altura, e cita uma enunciação dum órgão de comunicação social: “(…) são descritos 

objectivos e algumas acções de optimização da gestão da iluminação pública, capacitação 

dos técnicos municipais, sistemas de certificação energética da qualidade do ar no interior 

dos edifícios. Já, na ocasião, o vereador José Charneira e presidente da ENA explicava 
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que as medidas previam uma estimativa de poupança na ordem dos 110.000 a 115.000 

euros naquele ano (…)”.  

. Obviamente que a elaboração de um plano de eficiência energética tem de ser aplaudida 

e acarinhada, mas tem a colocar a questão: sendo a Câmara Municipal de Palmela um 

sócio permanente da ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida tem, por esse 

estatuto, o direito a uma série de mais valias. De facto, os estatutos da ENA ditam que a 

Câmara Municipal de Palmela tem direito a utilizar e beneficiar dos serviços da Agência 

nas condições estabelecidas e usufruir de todas as iniciativas. O Protocolo de colaboração 

que ora se apresenta é efectivamente a criação dum observatório energético. Sucede que 

com a aprovação desta proposta, a Autarquia vai passar a ter um aumento de encargos 

que ascende a 39.066 euros. É um acréscimo de custos para um grande número de 

objectivos que se vê serem repetidos e até de medidas em relação ao Contrato-Programa 

existente. Pergunta se há problemas financeiros com a ENA que tenham de ser supridos 

ou o que é que há de novo para que se venha propor a efectivação deste Protocolo de 

colaboração. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro admite que possa haver alguma falta de informação por 

parte dos serviços relativamente à proposta em apreço e aos trabalhos em prossecução 

com a ENA. De qualquer modo, a Sr.ª vereadora Natividade Coelho podia ter solicitado 

esclarecimentos. O relatório da actividade municipal esquematiza um conjunto de acções 

que se fazem por via dos Contratos-Programa e/ou Protocolos em curso.  

Esclarece que o Protocolo de colaboração que se propõe para aprovação tem uma 

comparticipação financeira inferior ao Contrato-Programa que vigorava. Não é verdade 

que não haja tarefas novas. Tal como antes mencionou, o cadastro da iluminação pública 

de Palmela e Pinhal Novo já se encontra feito, seguindo-se Quinta do Anjo e Cabanas. Se 

este trabalho fosse efectuado no âmbito duma contratação de serviços ascendia a um 

valor considerável. Na posse do resultado do(s) cadastro(s) é possível “pressionar” a EDP 

a cumprir um contrato de concessão e, prosperamente, esta Autarquia tem conseguido 

progressos no relacionamento com a entidade em questão fruto do trabalho que tem sido 

feito no terreno. A análise dos contratos de fornecimento de energia e auditorias aos 

edifícios (por exemplo para sete edifícios do Município: Divisão de Tecnologias de 

Informação, Piscinas Municipais de Palmela e de Pinhal Novo, Escola Básica de Aires, 

Biblioteca Municipal de Palmela, Administração Urbanística e Paços do Concelho) permite 

concluir pela determinação de objectivos e negociações com a EDP.  

Acresce referir que foi a ENA que, durante um período de catorze meses (em que a 

Autarquia esteve sem um técnico superior na área da iluminação pública) acabou por 



Acta n.º 11/2011 

Reunião ordinária de 18 de Maio de 2011 

 57 

mediar um relacionamento conflituoso que existia com a EDP e que está suprido, tendo-se 

conseguido uma redução de custos considerável.  

Conclui dizendo que as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e 

Associações do concelho têm necessidade de certificar as suas instalações e é, por via 

desta parceria com a ENA, que o apoio está a ser dado. É de privilegiar a relação com a 

ENA e de a manter, porque a mesma tem claros benefícios para o Município enquanto 

entidade pública, mas igualmente para todo o território.  

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho questiona que se cessa o Contrato-programa 

existente, bem como os valores previstos no mesmo, e se cessa o contrato de avença, ao 

que o Sr. vereador Álvaro Amaro responde que não existia nenhuma avença e esse 

trabalho era prestado no âmbito do anterior Contrato-programa. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho observa que a cláusula 5.ª estipula que são dois 

técnicos, pelo que gostaria de ser elucidada se estes prestam serviço na Autarquia. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro explica que a Câmara Municipal tem neste momento o seu 

próprio técnico para as questões da iluminação pública diárias e correntes e que presta, 

também, apoio a outras unidades orgânicas na apreciação e elaboração de projectos. 

Para além disso, existem dois técnicos da ENA (que não estão em regime de permanência 

na Câmara Municipal) que estão mobilizados para o conjunto de projectos que a ENA 

desenvolve no concelho. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho pretende ser elucidada sobre se este Protocolo de 

colaboração substitui o Contrato-Programa que vigorava, ao que o Sr. vereador Álvaro 

Amaro responde afirmativamente.  

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho mostra-se esclarecida. 

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

minuta. 

 

IV.II. – DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS: 

Pelo Sr. vereador Álvaro Amaro foram apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 11 – Processo de Inquérito n.º 02/2010. 

PROPOSTA N.º DAI_DSU 01_11-11: 

«Por meu despacho, datado de 31 de Março de 2010, foi mandado instaurar processo de 

inquérito em que era visado o trabalhador João Manuel de Jesus Curraleira, com a 
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categoria de Assistente Operacional, desempenhando funções, à data, na Divisão de 

Higiene Urbana desta Câmara Municipal. 

Tendo por base o Relatório Final com proposta de decisão elaborado pelo inquiridor, que 

na presente proposta se dá por integralmente reproduzido, e que se anexa, conclui-se que 

a conduta do trabalhador configura a prática de infracção disciplinar, consubstanciada na 

violação dos deveres de zelo, assiduidade e pontualidade, nos termos previstos no n.º 1, 

nas alíneas e), i) e j) do n.º 2, e nos n.ºs 7 e 11, todos do art.º 3.º da Lei n.º 58/2008, de 9 

de Setembro (Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas). 

Nos termos e com os fundamentos que constam do Relatório Final do Processo de 

Inquérito n.º 02/2010, e que aqui se consideram reproduzidos, propõe-se: 

1.  Que seja sancionado o trabalhador João Manuel de Jesus Curraleira, com a 

categoria de Assistente Operacional com a pena disciplinar de repreensão escrita 

prevista nas disposições conjuntas da al. a), do n.º 1 do art.º 9.º, n.º 1 do art.º 10.º 

e art.º 15.º, do Estatuto Disciplinar, por violação dos deveres gerais de zelo, 

assiduidade e pontualidade previstos nas alíneas e); i) e j) do n.º 2 e n.ºs 7 e 11, 

todos do art.º 3.º do mesmo Estatuto; 

2. Que seja aprovado o teor da repreensão escrita que se anexa e que faz parte 

integrante da presente proposta; 

3. Que seja concedido ao trabalhador o prazo de cinco dias para o exercício do seu 

direito de audiência e defesa, nos termos previstos no n.º 2, do art.º 28.º, do 

Estatuto Disciplinar; 

4. E que, caso não seja apresentada defesa no prazo concedido, a pena disciplinar 

de repreensão escrita seja convertida em pena definitiva.» 

Sobre a proposta de Processo de Inquérito n.º 02/2010 numerada DAI_DSU 01_11-11 

interveio: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho intervém para mencionar que este tipo de propostas 

– Processos de Inquérito e Processos Disciplinares - são tratadas em reunião prévia, pelo 

que neste fórum não cabe qualquer comentário. 

Submetida a votação a proposta, foi a mesma aprovada com 6 (seis) votos a favor, 

através de escrutínio secreto. Aprovado em minuta. 

 

PONTO 12 – Processo Disciplinar n.º 01/2011 – Aplicação de Pena Disciplinar. 

PROPOSTA N.º DAI_DSU 02_11-11: 

«1. Por meu despacho, datado de 19 de Novembro de 2010, foi mandado instaurar o 

processo disciplinar nº 01/2011 contra Marco António Afonso Alexandre, cantoneiro de 

limpeza, afecto à Divisão de Higiene Urbana, actual Divisão de Serviços Urbanos.    
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2. Concluído o Relatório Final com proposta de decisão elaborada pela Instrutora, que na 

presente proposta se dá por integralmente reproduzido, e com base na factualidade 

apurada, na sua ponderação e enquadramento legal, propõe-se a esta Câmara Municipal 

deliberar: 

- Aplicar ao arguido Marco António Afonso Alexandre a pena de suspensão efectiva 

prevista nos artigos 9º, nº 1, alínea c), 10º, nº 4 do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores 

que Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei nº 58/2008, de 9 de Setembro, em 240 

dias de suspensão efectiva, ao abrigo do disposto nos artigos 14º, n.º 4 do identificado 

Estatuto Disciplinar e 64º, nº 7, alínea d) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro.  

Em anexo: Relatório Final referente ao processo disciplinar nº 01/2011.» 

Submetida a votação a proposta, foi a mesma aprovada com 6 (seis) votos a favor, 

através de escrutínio secreto. Aprovado em minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL E JUVENTUDE: 

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

PONTO 12-A – Equipamentos Municipais para a Juventude – definição de preço para 

aluguer: 

PROPOSTA N.º DEIS_DISJ 01_11-11: 

«No âmbito da actividade desenvolvida nos Equipamentos Municipais para a Juventude, 

um dos objectivos a atingir é contribuir para a aquisição de competências pessoais e 

sociais dos jovens, promover a sua socialização, e simultaneamente criar condições para 

que estes espaços se assumam como um referencial de acolhimento e de segurança no 

seu dia-a-dia, onde os jovens podem partilhar experiências, adquirir novas aprendizagens 

de forma lúdica e divertida. 

Neste sentido, e no seguimento desta metodologia de trabalho, recentemente temos sido 

confrontados com pedidos de jovens, corroborado pelas suas famílias, com vista à 

utilização destes espaços, mediante o aluguer dos mesmos, nomeadamente, para a 

realização de festas de aniversário, de acordo com a disponibilidade dos referidos 

equipamentos. 

Considerando que, se por um lado, esta atitude dos jovens e familiares significa o 

reconhecimento e valorização destes espaços, enquanto recursos da comunidade com 
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influência positiva na estruturação harmoniosa da personalidade dos jovens e no seu bem-

estar social e afectivo; por outro lado, entendemos que podem estar reunidas as condições 

essenciais para experienciar novas formas de resposta no apoio às famílias e comunidade 

em geral, tendo subjacente uma nova dinâmica de gestão destes equipamentos e que 

procura contribuir para a sustentabilidade económica dos mesmos, face às actuais 

condicionantes financeiras. 

Neste sentido, propõe-se, de acordo com o disposto na alínea j) n.º 1, 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 que o preço 

de aluguer dos Centros de Recursos para a Juventude de Palmela, Quinta do Anjo e 

Pinhal Novo e do Centro Municipal de Juventude seja de € 25,00 (vinte cinco euros), por 

hora, considerando as despesas de funcionamento, manutenção e pessoal afecto aos 

referidos espaços.» 

Sobre a proposta de Equipamentos Municipais para a Juventude – definição de 

preço para aluguer numerada DEIS_DISJ 01_11-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho adianta que os vereadores Socialistas consideram o 

primeiro parágrafo da proposta excelente. Cita o segundo parágrafo da proposta: “(…) 

temos sido confrontados com pedidos de jovens, corroborado pelas suas famílias, com 

vista à utilização destes espaços, mediante o aluguer dos mesmos, nomeadamente, para 

a realização de festas de aniversário e de acordo com a disponibilidade dos referidos 

equipamentos. (…)”. Consideram que os moldes em que este parágrafo vem redigido e 

usando a palavra “nomeadamente” permite-se à Câmara Municipal uma avaliação caso a 

caso. Assim sendo, sugerem as seguintes alterações: 

. Que no segundo parágrafo se acrescente: “(…) nomeadamente, para a realização de 

festas de aniversário e similares (…)” e, no último parágrafo, que se acrescente: “(…) que 

o preço de aluguer dos Centros de Recursos para a Juventude de Palmela, Quinta do Anjo 

e Pinhal Novo e do Centro Municipal de Juventude possam ser alugados para festas de 

aniversário e eventos similares, pelo valor de € 25,00 (vinte cinco euros), por hora, 

considerando as despesas de funcionamento, manutenção e pessoal afecto aos referidos 

espaços (…)”.  

O Sr. vereador Adilo Costa menciona nada ter a opor à sugestão de alteração efectuada 

pela Sr.ª vereadora Natividade Coelho, em nome dos Srs. vereadores do P.S., 

relativamente ao segundo parágrafo. Quanto ao último parágrafo aceita igualmente a 

sugestão apontada, mas propõe que o mesmo fique do seguinte modo: “(…) que o preço 

de aluguer dos Centros de Recursos para a Juventude de Palmela, Quinta do Anjo e 

Pinhal Novo e do Centro Municipal de Juventude possam ser alugados para festas de 
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aniversário e eventos similares, de carácter particular, pelo valor de € 25,00 (vinte cinco 

euros), por hora, considerando as despesas de funcionamento, manutenção e pessoal 

afecto aos referidos espaços (…)”. 

Após a discussão havida, decidiu o Executivo Camarário alterar a proposta de 

Equipamentos Municipais para a Juventude – definição de preço para aluguer 

numerada DEIS_DISJ 01_11-11, passando a transcrever-se o texto da mesma: 

«No âmbito da actividade desenvolvida nos Equipamentos Municipais para a Juventude, 

um dos objectivos a atingir é contribuir para a aquisição de competências pessoais e 

sociais dos jovens, promover a sua socialização, e simultaneamente criar condições para 

que estes espaços se assumam como um referencial de acolhimento e de segurança no 

seu dia-a-dia, onde os jovens podem partilhar experiências, adquirir novas aprendizagens 

de forma lúdica e divertida. 

Neste sentido, e no seguimento desta metodologia de trabalho, recentemente temos sido 

confrontados com pedidos de jovens, corroborado pelas suas famílias, com vista à 

utilização destes espaços, mediante o aluguer dos mesmos, nomeadamente, para a 

realização de festas de aniversário e similares, e de acordo com a disponibilidade dos 

referidos equipamentos. 

Considerando que, se por um lado, esta atitude dos jovens e familiares significa o 

reconhecimento e valorização destes espaços, enquanto recursos da comunidade com 

influência positiva na estruturação harmoniosa da personalidade dos jovens e no seu bem-

estar social e afectivo; por outro lado, entendemos que podem estar reunidas as condições 

essenciais para experienciar novas formas de resposta no apoio às famílias e comunidade 

em geral, tendo subjacente uma nova dinâmica de gestão destes equipamentos e que 

procura contribuir para a sustentabilidade económica dos mesmos, face às actuais 

condicionantes financeiras. 

Neste sentido, propõe-se, de acordo com o disposto na alínea j) n.º 1, 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, que o preço 

de aluguer dos Centros de Recursos para a Juventude de Palmela, Quinta do Anjo e 

Pinhal Novo e do Centro Municipal de Juventude possam ser alugados para festas de 

aniversário e eventos similares, de carácter particular, pelo valor de € 25,00 (vinte cinco 

euros), por hora, considerando as despesas de funcionamento, manutenção e pessoal 

afecto aos referidos espaços.» 

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

minuta. 
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VI – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

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

PONTO 13 – Transferência financeira para Palmela Desporto, EEM – Prejuízo de 

exploração do ano de 2009. 

PROPOSTA N.º DCD 01_11-11: 

«No exercício de 2009, a entidade empresarial municipal Palmela Desporto apresentou um 

resultado negativo de € 59.377,65 (cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e sete euros 

e sessenta e cinco cêntimos), conforme ficou demonstrado na apresentação de contas 

aprovadas pela Câmara Municipal em 25 de Março de 2010. 

A Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, aplicável às entidades empresariais locais, refere 

que “no caso de o resultado de exploração anual operacional acrescido dos encargos 

financeiros se apresentar negativo, é obrigatória a realização de uma transferência 

financeira a cargo dos sócios (…) com vista a equilibrar os resultados da exploração 

operacional do exercício em causa” (art.º 31º, nº 2)”. 

Para o cumprimento desta obrigação, o orçamento de 2011 da Câmara Municipal de 

Palmela contemplou a verba necessária à transferência financeira que permitirá o 

respectivo equilíbrio do resultado de exploração.  

Assim, propõe-se a aprovação da transferência de € 59.377,65 (cinquenta e nove mil, 

trezentos e setenta e sete euros e sessenta e cinco cêntimos), a título de compensação 

pelo resultado negativo da exploração do ano de 2009, à Palmela Desporto, EEM, em 

conformidade com o nº 2, do art.º 31º, da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro.» 

Sobre a proposta de Transferência financeira para Palmela Desporto, EEM – Prejuízo 

de exploração do ano de 2009 numerada DCD 01_11-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho expressa que o resultado negativo da Palmela 

Desporto, EEM, já era conhecido dos vereadores do P.S.. O Orçamento de 2009 previa o 

valor de 476.000 euros e a Prestação de Contas veio a especificar a verba de 527.229 

euros. Em 2010 cumpriu-se com o que estava orçamentado 587.500 euros. Em 2011 a 

transferência de verba volta a ser de cerca de meio milhão de euros. Os vereadores do 

P.S. nesta Câmara Municipal têm vindo sempre a manifestar-se contra este tipo de gestão. 

A Palmela Desporto, EEM, vai custar no ano em curso 611.877,65 €, quando é sabido que 

estão em desenvolvimento na Autarquia medidas de contenção e isso mesmo não é visível 

ao nível da Palmela Desporto, EEM.  
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Refere-se à proposta desta Ordem de Trabalhos, designada por Ponto 16 – Atribuição de 

apoio financeiro a vários clubes pela utilização de equipamentos desportivos entre Maio de 

2010 e Março de 2011, em que se vai propor a transferência de uma verba de cerca de 

82.000 euros à Palmela Desporto, EEM. Não se vê nenhum esforço por parte desta 

empresa municipal, e os vereadores do P.S. vão assumir o voto contra. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que a Palmela Desporto, EEM, vai continuar a prestar 

os seus serviços no âmbito do desenvolvimento desportivo no concelho nas mais diversas 

modalidades e com as dificuldades que “ninguém” esconde. 

Adianta que a Câmara Municipal vai fazer por manter esta empresa municipal, porque os 

serviços camarários teriam grandes dificuldades em assegurar o trabalho que esta vem 

empregando. 

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

contra dos Srs. vereadores Natividade Coelho e Fonseca Ferreira. Aprovado em 

minuta. 

 

VI.I. – DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

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

PONTO 14 – Festas Populares 2011 – Atribuição de apoio financeiro. 

PROPOSTA N.º DCD_DAC 01_11-11: 

«As festas populares, enquanto manifestações comunitárias, opõem-se ao tempo 

quotidiano, onde a vida social se rege pela classificação e pela separação dos indivíduos, 

produzindo, ao invés, realidades temporais efémeras, marcadas pela celebração colectiva. 

A mediação cultural actua na diluição das diferenças e no reforço e renovação dos laços 

sociais e do sentimento de pertença das comunidades envolvidas. 

Também no Concelho de Palmela a realidade das festas populares inscreve-se dentro 

desta caracterização. 

A diversidade e multiplicidade de realizações festivas no nosso concelho comporta em si, 

não só a origem das próprias manifestações, mas também o resultado das mudanças 

sociais, culturais e económicas pelas quais o concelho tem passado ao longo dos tempos. 

A Câmara Municipal sempre se constituiu como parceiro das organizações associativas 

que assumiram, como objectivo, a realização destes eventos, apoiando técnica, logística e 

financeiramente estas entidades. 
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No actual contexto de constrangimentos financeiros, a Câmara Municipal, num processo 

dialogante com as organizações, assumiu que, para o presente ano, somente será 

possível apoiar financeiramente a realização de uma festa popular por freguesia. Esse 

apoio implica uma redução na ordem dos 50% face aos apoios atribuídos no ano anterior, 

garantindo, no entanto, a realização destes eventos. 

Considerado que foi o interesse público, antiguidade e reconhecida importância local dos 

eventos, propõe-se à Câmara Municipal deliberar apoio às seguintes festas: 

− Na freguesia de Palmela, apoiar a realização da 46ª edição das Festas das Vindimas – 

1 a 6 de Setembro, manifestação emblemática do Concelho de Palmela, onde à 

comemoração original de um ciclo de trabalho agrícola, a vindima, se associam 

manifestações religiosas de dádiva e reciprocidade de novo e fértil ciclo, mas que hoje 

são, também, ponto de encontro económico, de lazer profano e de acções já 

ritualizadas por toda uma vasta comunidade que é Palmela; 

− Na freguesia de Pinhal Novo, apoiar a realização da 15ª edição das Festas Populares 

de Pinhal Novo – 7 a 12 de Junho, festividades com um marcado cunho de afirmação 

identitária de uma comunidade resultante de múltiplos processos migratórios, que 

encontra neste momento festivo uma celebração gregária que lhe confere um 

sentimento de pertença cada vez mais partilhado, aliando a este uma forte visibilidade 

económica e associativa da comunidade local; 

− Na freguesia de S. Pedro da Marateca – 24 a 26 de Junho, apoiar a realização das 

Festas em Honra de São Pedro da Marateca, festas com uma origem marcadamente 

religiosa, mas nas quais se identificam a marca da festividade profana, a celebração 

ritual dos ciclos temporais e agrícolas, que permitiram a uma comunidade, 

originariamente agrícola, a celebração festiva, da qual se destaca o mais forte 

elemento de animação destas festas, as Marchas Populares de Águas de Moura; 

− Na freguesia de Quinta do Anjo, apoiar a realização da 255ª edição das Festas de 

Todos os Santos – 28 de Outubro a 1 de Novembro, que são hoje as mais antigas 

festividades do Concelho de Palmela e que fruto do trabalho continuado da 

comunidade, mantiveram até hoje a memória da inicial promessa divina de protecção 

da Aldeia de Quinta do Anjo face ao terramoto de 1755, actualmente estas festas e 

fruto do contexto de desenvolvimento local, procuram nas suas actividades conjugar a 

tradição e a modernidade, ampliando assim a possibilidade de inclusão e alargamento 

do sentido de identificação local a toda uma nova comunidade de moradores. 

Conscientes de que um conjunto de outros eventos análogos deveriam ser considerados 

nos apoios aqui referenciados, procura a presente proposta salvaguardar a realização das 
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festas mais representativas, por cada uma das freguesias do concelho, reconhecendo os 

novos desafios que se apresentam a todos aqueles que, voluntariamente, mantêm vivas 

as tradições dos diferentes territórios no Concelho de Palmela. 

Assim, 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 total de € 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos euros) 

às entidades organizadoras, de acordo com a seguinte distribuição de montantes: 

. Associação das Festas de Palmela       22.500,00 € 

. Asso. F. Populares de Pinhal Novo – Desenvolvimento e Cultura Local 16.500,00 € 

. Associação das Festas de S. Pedro da Marateca       4.500,00 € 

Não se inclui apoio às Festa de Todos os Santos na medida em que ainda não foi dado 

início ao trabalho de preparação do evento, sendo a análise e proposta de apoio 

apresentada oportunamente.» 

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

numerada DCD_DAC 01_11-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho expressa que os vereadores Socialistas são de 

opinião que é impossível apoiar financeiramente todos os eventos no concelho, mas há 

festejos de pequena índole e de cariz religioso (alguns exemplos: Nossa Senhora da 

Escudeira / São Gonçalo / Aires) a que esta proposta podia aludir e o texto da proposta 

podia ser no sentido de “(…) para outros eventos e festas populares que cumpram o 

Regulamento de Apoio ao Associativismo deve ser ponderado o apoio logístico, de acordo 

com os planos de actividades apresentados e com a disponibilidade do Município”. Esta 

expressão não retira à Câmara Municipal legitimidade para analisar as situações caso a 

caso e, de facto, ponderar o apoio logístico. Julga que esta sugestão está em condições 

de ser acolhida por parte do executivo em gestão. 

O Sr. vereador Adilo Costa esclarece que a Câmara Municipal dialogou com o 

movimento associativo do concelho a propósito desta matéria. Os constrangimentos 

financeiros que a Autarquia vive obrigam a que tenham de ser efectuados cortes nos 

apoios financeiros e logísticos.  

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

minuta. 
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VI.II. – DIVISÃO DE DESPORTO: 

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

PONTO 15 – Atribuição de apoio financeiro no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento do Atletismo. 

PROPOSTA N.º DCD_DD 01_11-11: 

«1. No âmbito do Programa de Desenvolvimento do Atletismo e dos protocolos de 

cooperação celebrados com a Associação Académica Pinhalnovense e o Quintajense 

Futebol Clube, compete à Câmara Municipal de Palmela comparticipar o pagamento de 

diversas despesas relacionadas com as actividades a desenvolver pelos clubes, 

nomeadamente as relativas ao enquadramento técnico e à organização de eventos 

desportivos. 

Para a época desportiva de 2010/2011 os dois clubes apresentaram os respectivos planos 

de actividades e orçamentos, onde evidenciam a pretensão de continuar a dar primazia ao 

investimento nos escalões etários que envolvem crianças e jovens. 

A presente proposta contempla os apoios financeiros para ambos os clubes relativamente 

ao enquadramento técnico, à organização de eventos desportivos e à realização de uma 

obra de substituição de um equipamento desportivo (gaiola de protecção para o círculo 

dos lançamentos) durante a presente época desportiva de acordo com o seguinte: 

Clube Finalidade Valor (em €) 

Enquadramento técnico 4.800,00 

Associação Académica 

Pinhalnovense 
Torneio de Atletismo Jovem de Pinhal 

Novo e Grande Festa do Atletismo e 

Caminhada de Pinhal Novo 

500,00 

Enquadramento técnico 1.300,00 
Quintajense Futebol Clube 

Obras no Centro de Lançamentos do QFC 5.900,00 

 TOTAL 12.500,00 

2. A Sociedade Recreativa e Cultural do Povo - Bairro Alentejano irá realizar no dia 29 de 

Maio de 2011 a 14.ª Estafeta de Palmela e a 10.ª Mini-Estafeta, provas de corrida a pé por 

equipas em estrada.  

A Estafeta é disputada em circuito por quatro atletas dos escalões de seniores e 

veteranos, num total de 21.400 metros, percorrendo algumas zonas da Freguesia de 

Quinta do Anjo. A Mini-Estafeta realiza-se entre o Bairro Alentejano e o Bairro dos 
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Marinheiros com quatro percursos num total de 6.000 metros e destina-se a jovens de 

ambos sexos com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos.  

Para ambas as provas prevê-se a participação de cerca de 60 equipas e 240 atletas numa 

iniciativa que, no Concelho de Palmela, é a competição que reúne o maior número de 

participantes em provas desta natureza. Considerando que se trata de um evento que 

reúne equipas de diversas localidades do país e que atrai inúmeros visitantes, torna-se 

também um relevante meio de promoção desportiva e turística do nosso concelho. 

O evento está integrado no plano anual de actividades do Programa de Desenvolvimento 

do Atletismo sendo, por isso, apoiado pela autarquia a nível técnico e logístico. Para fazer 

face ao orçamento de 27.330,00 €, a organização conta com variadas colaborações de 

entidades públicas e privadas. 

Neste sentido 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, e de acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, 

a atribuição das seguintes comparticipações financeiras, que totalizam o montante de € 

15.000,00 (quinze mil euros), de acordo com a seguinte distribuição: 

- Associação Académica Pinhalnovense – 5.300,00 € 

- Quintajense Futebol Clube – 7.200,00 € 

- Sociedade Recreativa e Cultural do Povo - Bairro Alentejano – 2.500,00 €.» 

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

minuta. 

 

PONTO 16 – Atribuição de apoio financeiro a vários clubes pela utilização de 

equipamentos desportivos entre Maio de 2010 e Março de 2011. 

PROPOSTA N.º DCD_DD 02_11-11: 

«1. Um dos objectivos estratégicos aprovados pela Câmara Municipal para a Palmela 

Desporto, EEM, foi o de “garantir ao associativismo desportivo do concelho prioridade no 

acesso aos equipamentos desportivos municipais, designadamente às equipas 

participantes em quadros competitivos oficiais, no quadro dos regulamentos municipais em 

vigor e dos programas e protocolos promovidos pela Câmara Municipal de Palmela”. 

Nesse sentido, os clubes do concelho têm tido prioridade na utilização dos equipamentos 

desportivos geridos pela empresa municipal, garantindo a Câmara Municipal o pagamento 

dessa utilização. 
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No período compreendido entre Maio de 2010 e Março de 2011, os equipamentos Ginásio 

da Piscina Municipal, Campo de Jogos Municipal de Palmela, Pavilhão Desportivo 

Municipal de Pinhal Novo e Piscina Municipal de Pinhal Novo, foram utilizados pela 

Associação Académica Pinhalnovense, Clube Desportivo Pinhalnovense, Palmelense 

Futebol Clube e Quintajense Futebol Clube, no âmbito das suas actividades desportivas 

federadas, perfazendo essas utilizações um valor global de € 81.882,89 (oitenta e um mil, 

oitocentos e oitenta e dois euros e oitenta e nove cêntimos), discriminados conforme 

quadro que se segue: 

Maio de 2010 a Março de 2011 (valores em euros) 

CLUBE Ginásio Relvado Pav. Desportivo Piscina TOTAL 

Associação Académica 
Pinhalnovense - Atletismo 

85,65 ----- ----- ----- € 85,65 

Clube Desportivo 
Pinhalnovense - Futebol 

----- 2.428,92 ----- ----- € 2.428,92 

Clube Desportivo 
Pinhalnovense - Basquetebol 

----- ----- 8.543,42 ----- € 8.543,42 

Palmelense Futebol Clube  
Futebol 

 
68.948,14 ----- ----- € 68.948,14 

Quintajense Futebol Clube 
Triatlo 

----- ----- ----- 1.876,76 ----- 

TOTAIS 85,65 71.377,06 8.543,42 1.876,76 € 81.882,89 
 

2. Em virtude do grande número de equipas e de atletas que o Palmelense Futebol Clube 

movimenta (13 equipas e cerca de 250 jogadores), os campos de jogos municipal e do 

clube revelam-se insuficientes para garantir a prática regular de todas as equipas. Por 

necessidades técnicas de preservação da relva natural não é possível uma utilização 

intensiva dos relvados, apresentando-se o relvado sintético do Quintajense F. C. como 

uma solução de complementaridade para realização de alguns dos treinos e jogos das 

diversas equipas do Palmelense Futebol Clube. 

De acordo com o Contrato-Programa estabelecido entre a autarquia e o Palmelense 

Futebol Clube, o custo por esta utilização será suportado pela Câmara Municipal. No 

período de Maio de 2010 a Março de 2011, realizaram-se 102 treinos, 31 jogos e 6 jogos-

treino, sendo o valor total da utilização de € 22.202,15 (vinte e dois mil, duzentos e dois 

euros e quinze cêntimos). 

Assim, propõe-se, em conformidade com a alínea b), do n.º 4, do artº 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 atribuição de apoio financeiro no valor global de € 104.085,04 (cento e quatro 

mil, oitenta e cinco euros e quatro cêntimos) de acordo com a discriminação abaixo, 

referentes à utilização dos equipamentos desportivos entre os meses de Maio de 2010 e 

Março de 2011, dos quais 81.882,89 € devem ser pagos directamente à Palmela Desporto 
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EEM, por conta das utilizações dos equipamentos municipais e de acordo com a 

deliberação municipal de 4 de Junho de 2008:  

• Associação Académica Pinhalnovense – € 85,65 (*) 

• Clube Desportivo Pinhalnovense – € 10.972,34 (*) 

• Palmelense Futebol Clube – € 68.948,14 (*) 

• Quintajense Futebol Clube – € 24.078.91 (**) 

(*) valor a pagar à Palmela Desporto EEM 

(**) € 1.876,76 a pagar à Palmela Desporto EEM.» 

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

minuta. 

 

VII – DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E TURISMO 

 

VII.I. - DIVISÃO DE ATENDIMENTO: 

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

PONTO 17 – Protocolo entre a Câmara Municipal de Palmela e a Agência de 

Modernização Administrativa para a instalação e funcionamento da Loja do Cidadão 

em Pinhal Novo e da Loja Móvel do Cidadão. 

PROPOSTA N.º DCT_DA 01_11-11: 

«A Câmara Municipal de Palmela desenvolve desde há vários anos um conjunto de 

iniciativas de modernização administrativa e qualificação do serviço público, assistindo ao 

reconhecimento de alguns dos nossos projectos como casos exemplares de modernização 

e/ou premiados em iniciativas no domínio da qualidade. 

Um dos eixos de intervenção, no domínio da modernização e da qualidade, tem sido a 

melhoria dos serviços prestados ao cidadão, com especial relevo para o atendimento. 

No cumprimento deste objectivo, a Câmara Municipal de Palmela tem vindo a implementar 

um novo modelo de atendimento: integrado (balcão único), desconcentrado 

territorialmente, inclusivo. Este modelo de atendimento inclui ainda um centro de contacto 

remoto multi-canal e um posto de atendimento móvel (VAM – Viatura de Atendimento 

Móvel), que entrou em funcionamento no dia 04 de Janeiro de 2010. 
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A partilha de alguns princípios de modernização administrativa levou a uma colaboração 

entre o Município de Palmela e a Agência para a Modernização Administrativa, AMA, 

iniciada em 2010 e que se traduziu na adesão do Município de Palmela a algumas 

medidas do Programa Simplex Autárquico. 

No quadro desta colaboração a Agência para a Modernização Administrativa (AMA), 

reconhecendo o mérito do projecto Viatura de Atendimento Móvel (VAM), propôs ao 

Município de Palmela ampliar o conceito a serviços da Administração Central, criando a 

primeira Loja Móvel do Cidadão, numa parceria alargada a outras entidades da 

Administração Central (Governo Civil de Setúbal, Instituto dos Registos e Notariado, 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Instituto das Tecnologias de Informação e Justiça). 

O desenvolvimento desta parceria entre o Município de Palmela e a AMA permitiu também 

concretizar uma antiga aspiração e reivindicação do Município de Palmela e da população 

de Pinhal Novo, a criação de uma Loja do Cidadão (por evolução do anterior do Posto de 

Atendimento ao Cidadão, PAC, a funcionar desde 2005). 

Neste sentido ao abrigo da alínea h) do n.º 2 e da alínea d) do n.º 7, do art.º 64º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.5-A/02, de 11 de Janeiro, propõe-se que a 

Câmara Municipal autorize a celebração dos protocolos com a Agência para a 

Modernização Administrativa, conforme as seguintes minutas em anexo: 

. Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Palmela e a Agência para 

a Modernização Administrativa para instalação e funcionamento da Loja do 

Cidadão em Pinhal Novo, e respectivos anexos; 

. Protocolo para a instalação e funcionamento da Loja Móvel do Cidadão, e 

respectivos anexos.» 

Sobre a proposta de Protocolo entre a Câmara Municipal de Palmela e a Agência de 

Modernização Administrativa para a instalação e funcionamento da Loja do Cidadão 

em Pinhal Novo e da Loja Móvel do Cidadão numerada DCT_DA 01_11-11 

intervieram: 

O Sr. vereador Luís Miguel Calha acrescenta como informação que a presente proposta 

é o culminar de um processo de diálogo de concertação de parceria entre a Câmara 

Municipal de Palmela com a Agência de Modernização Administrativa. Aproveita para 

sublinhar o empenho e profissionalismo dos técnicos da Autarquia,. A criação da Loja do 

Cidadão em Pinhal Novo e da Loja Móvel do Cidadão é o reconhecimento do que a 

Câmara Municipal de Palmela e a Junta de Freguesia do Pinhal Novo sempre afirmaram: 

os cidadãos deste concelho necessitam dum serviço desta natureza. A proximidade dos 

serviços por parte da Administração Central vem qualificar e acrescentar mais serviços 
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aos que a Câmara Municipal disponibiliza na loja instalada no Mercado Municipal de Pinhal 

Novo.  

Mais informa que a Loja Móvel do Cidadão é a evolução de um projecto desta Câmara 

Municipal que é pioneiro no País e que foi desenvolvido em parceria com o Centro de 

Excelência e Inovação para a Indústria Automóvel entre a Autovision e um grupo da 

Autoeuropa. O projecto em causa tem sido difundido em vário países europeus como uma 

boa prática de uma administração pública moderna e qualificada. Esta primeira Loja Móvel 

do Cidadão do País é uma vitória da Câmara Municipal de Palmela mas, sobretudo, das 

populações do concelho e da freguesia do Pinhal Novo em particular. 

A Sr.ª presidente sublinha alguns dos serviços que podem ser tratados no âmbito deste 

Protocolo: ADSE, Caixa Geral de Aposentações, Cartão do Cidadão, Passaporte, 

Segurança Social, entre outros. Acresce referir que o projecto da Viatura de Atendimento 

Móvel (VAM) que estava em funcionamento foi muito bem acolhido pela Agência de 

Modernização Administrativa. 

Mais refere que a assinatura do Protocolo entre a Câmara Municipal de Palmela e a 

Agência de Modernização Administrativa para a instalação e funcionamento da Loja do 

Cidadão em Pinhal Novo e da Loja Móvel do Cidadão está agendada para a próxima 

sexta-feira, dia 20 de Maio. 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira questiona se a viatura funciona com energia eléctrica, 

ao que a Sr.ª presidente responde que o desafio lançado à Autoeuropa para uma viatura 

nova, é para que a mesma possa ser movida a energia eléctrica. 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira congratula-se, em nome dos vereadores do Partido 

Socialista, com a celebração deste Protocolo que é a conjugação de uma parceria entre a 

Administração Local e a Administração Central. Trata-se de uma boa iniciativa que deve 

ser bem difundida aos cidadãos. 

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

minuta. 

 

VII.II. - DIVISÃO DE TURISMO E ECONOMIA LOCAL: 

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

PONTO 18 – Realização de Hasta Pública para atribuição de direito de ocupação de 

espaço de venda no Mercado Municipal de Pinhal Novo. 

PROPOSTA N.º DCT_DTEL 01_11-11: 

«Encontrando-se desocupado o espaço de venda nº 5 (cinco) do Mercado Municipal de 

Pinhal Novo, e com o objectivo de manter uma oferta diversificada aos seus 
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consumidores, e promover a dinamização deste centro de abastecimento público, de 

acordo com a alínea a) do ponto 1, do art.º 7.º do Regulamento dos Mercados Retalhistas 

Municipais, propõe-se: a realização de hasta pública para a atribuição do direito de 

ocupação do espaço de venda disponível, nas condições a seguir discriminadas: 

1. Que a comissão encarregue de promover a presente hasta pública seja composta pelos 

seguintes elementos: 

a. EFECTIVOS 

• Maria do Carmo Guilherme, Chefe da Divisão de Turismo e Economia 

Local, que presidirá; 

• Luís Vaz Pereira, Médico Veterinário; 

• Teresa Cabica, Assistente Técnica; da Divisão de Administração Geral 

b. SUPLENTES 

• Sandra Paulino; Técnica Superior da Divisão de Turismo e Economia 

Local; 

• Casimiro Amores; Encarregado de Mercados e Feiras. 

2. Que sejam conferidos poderes à Sr.ª Presidente de Câmara para marcar a data, hora 

e local para a realização da respectiva hasta pública. 

Quadro 1 – Espaço de Venda Disponível 

Mercado 
Espaço Venda 

n.º 
Produto a comercializar Base licitação Lance 

Pinhal Novo 5 Talho 700,00 € 70,00 €.» 

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

minuta. 

 

Reunião de Câmara descentralizada em Quinta do Anjo: 

Antes de finalizar a reunião, a Sr.ª presidente agradece ao Sr. presidente da Junta de 

Freguesia de Quinta do Anjo e demais executivo a disponibilização da Sala para realização 

desta reunião de Câmara descentralizada. Observa que a reunião foi bastante cordial e 

muito esclarecedora. 

Finaliza agradecendo a presença do Público que se manteve até final da reunião. 
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VIII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das zero horas e quarenta minutos do dia dezanove de Maio de dois mil e onze, 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 


