
 

 

 

 

      Município de Palmela 

      CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

ACTA N.º 06/2011: 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2011: 

No dia dezasseis de Março de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e quinze minutos, 

no Espaço Multiusos da Junta de Freguesia de Marateca (Freguesia de Marateca), reuniu 

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

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

Adília Maria Prates Candeias, José Carlos Matias de Sousa, Adilo Oliveira Costa, Maria da 

Natividade Charneca Coelho e Luís Miguel Reisinho de Oliveira Calha. 

 

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

PONTO 1 – Projecto de Alteração do Regulamento do Programa de Financiamento 

Municipal de Obras de Conservação - FIMOC 

PONTO 2 – 2.ª Alteração ao Orçamento 2011 e Grandes Opções do Plano 2011-2014 

PONTO 3 – Empreitada de “Pavimentação da Rua Sesmarias do Pato em Agualva de 

Cima” – Aprovação do projecto de execução e lançamento de concurso público 

PONTO 4 – Programa de Alimentação Escolar – Atribuição de apoio financeiro ao 

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos e Agrupamento de Escolas José 

Saramago – ano lectivo 2010/2011 

PONTO 5 – Designação do Representante da Câmara Municipal de Palmela na Comissão 

de Protecção de Crianças e Jovens de Palmela 

PONTO 6 – Atribuição de apoio financeiro à Associação Regional de Criadores de Ovinos 

Leiteiros da Serra da Arrábida – ARCOLSA para a realização do XVII Festival do Queijo, 

Pão e Vinho 
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INTERVENÇÃO DA SR.ª PRESIDENTE: 

A Sr.ª presidente saúda os presentes e recorda a todos que decorre a Semana dedicada 

à Freguesia de Marateca e, como vem sendo hábito de anos anteriores, a reunião de 

câmara realiza-se à noite, para que as pessoas que queiram participar tenham essa 

possibilidade. Informa que nas reuniões de Câmara descentralizadas, a ordem de 

trabalhos, tem o seu início com a intervenção do público. 

 

• Semana dedicada à Freguesia de Marateca – A Sr.ª presidente descreve 

sumariamente o programa da Semana dedicada à Freguesia de Marateca: 

Têm sido realizadas reuniões de trabalho com a Junta de Freguesia e com várias 

instituições locais.  

Na 2ª. Feira realizaram-se reuniões de trabalho internas, dedicadas à apreciação de 

dossiers contendo vários assuntos relacionados com a Freguesia.  

Na 3ª Feira realizaram-se diversas reuniões, designadamente: com o executivo da Junta 

de Freguesia, com a comissão organizadora da mostra de vinhos de Fernando Pó, com a 

Junta de Freguesia e alguns dos nossos serviços, sobre o tema dos limites da freguesia e 

também com os Bombeiros em Águas de Moura. Teve  também lugar uma reunião, com o 

Centro Social União Sol Crescente sobre os projectos em curso. 

O dia de amanhã está reservado para uma visita à Parmalat e depois far-se-ão alguns 

momentos públicos de apresentação de outros projectos, tais com: o projecto da viatura 

de atendimento municipal, o projecto de ampliação da ETAR de Águas de Moura com a 

participação da empresa multimunicipal responsável, a Simarsul que, apresentará os 

investimentos previstos para a Freguesia. Também, serão apresentados alguns 

investimentos da Câmara e a semana termina, como habitualmente, na 6ª feira com o 

atendimento descentralizado dos Srs. munícipes. 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

  

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

palavra: 

1. Sr.ª Elsa Gaudêncio:  

Insiste numa questão que já foi apresentada há 2 anos, numa reunião realizada na sede 

do Bairro Margaça e que tem a ver com o facto de residir na Rua Sesmarias nº 2 e ser a 
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única a não possuir esgoto. Soube que este ano, a rua irá ser alcatroada e que irão 

construir o respectivo esgoto, passando o mesmo encostado à sua casa. Questiona o 

facto pelo qual, lhe dizem que não tem direito. 

 

2. Sr. Fernando Rodrigues:  

Solicita como director técnico de um Lar em Cajados – Lar de Célia Rodrigues, sito na Rua 

9 de Março, a colocação de um ecoponto e a limpeza do espaço circundante. Chama 

também a atenção, para uma situação que se arrasta desde o ano de 2005, referindo-se à 

valeta que passa em frente do Lar e que acumula águas estagnadas pois não tem 

escoamento, mesmo no período do verão as águas provenientes das regas, acumulam-se. 

Refere que, no ano de 2007 a mesma sofreu um arranjo por parte da autarquia, não tendo 

ficado em condições, persistindo assim o problema, que solicita, seja resolvido com a 

maior brevidade possível. 

 

3. Sr. Eduardo Pisco:  

É morador na Rua do Vale há já uma década e regista com agrado que alguns dos 

pedidos por si efectuados para esta Rua, já foram satisfeitos, por vezes não com a rapidez 

pretendida, mas que no entanto, não quer deixar de agradecer. Exemplos disso são a 

instalação de esgotos e luz eléctrica na rua, bem como o facto de a propriedade ter estado 

em avos e actualmente encontrar-se urbanizada e fazer parte do Plano Director Municipal. 

Insiste no entanto, numa questão já apresentada anteriormente e que tem a ver com o 

asfalto da rua, já prometido e que espera ver concretizado. Preocupa-o o facto da 

ausência de um Lar ou de um Centro de Dia, onde as pessoas possam reunir-se e 

conviver. Menciona com alguma tristeza, a existência de um barracão sem condições e 

onde se encontram algumas pessoas. Apela ao executivo da Câmara e às Associações 

para que lutem pela concretização deste objectivo. Finaliza, solicitando uma reunião com o 

Sr. vereador do Urbanismo, para o dia 18, para expor problema relacionado com as águas 

pluviais da estrada. 

 

4. Sr.ª Paula Santos:  

É proprietária de um estabelecimento de salão de cabeleireiro em Águas de Moura e 

queixa-se do estacionamento em frente ao mesmo. Ao seu lado, existem lojas que 

colocaram uns ferros em frente das mesmas, de forma a impedir que os veículos 

estacionem junto ao poial das portas e assim impeçam a livre circulação de pessoas. 
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Salienta que esta é uma situação complicada e que gostaria de ver resolvida quanto antes, 

com a colocação de um ferro. Refere também que tem um filho deficiente motor e que 

muitos dos seus clientes já são idosos e utilizam canadianas, sendo que, quase todos os 

dias, tem problemas com os automobilistas que dificultam a entrada e saída dos seus 

clientes. 

 

Às questões apresentadas pelo Público foram dadas as seguintes respostas: 

— Questão apresentada pelo Sr. Eduardo Pisco (3.) – A Sr.ª presidente refere que, sobre 

as questões das infra-estruturas, será o Sr. vereador a responder. No entanto, gostaria de 

dizer que as instituições locais lutam por melhores condições, nomeadamente em matéria 

de apoio à 3ª idade. Uma das questões abordadas hoje, com a direcção do Centro Social 

foi justamente a questão das instalações das pessoas mais idosas, as necessidades e os 

projectos que a instituição tem, para encontrar e construir alternativas. Salienta que é uma 

questão pertinente, mas sabe, que as instituições locais estão preocupadas com esse 

problema e obviamente tem o incentivo da Câmara Municipal. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro explicita ao Sr. Eduardo Pisco que a drenagem de 

residuais na rua acabou de ser colocada e que é importante concluir o seu procedimento. 

Refere que a pavimentação não está prevista em plano de investimentos, por não existir 

orçamento, ficando, no entanto, na lista de preocupações e que a situação irá ser 

analisada num atendimento já marcado. 

 

— Questão apresentada pela Sr.ª Elsa Gaudêncio (1.) – O Sr. vereador Álvaro Amaro 

esclarece que o assunto tem estado a ser analisado pelos serviços respectivos. Explica 

que não é possível proceder como habitualmente naquela zona, por questões de 

topografia do terreno. Adianta que a solução que poderia viabilizar a ligação, implicaria 

atravessar o terreno de um vizinho. Se fosse possível um acordo, seria tudo muito mais 

simples; de outra forma a alternativa é muito complexa e também dispendiosa para o 

requerente do ramal, implicando custos partilhados entre o mesmo e a autarquia. O 

prolongamento do ramal envolve uma verba considerável e implica uma autorização por 

parte da EP, Estradas de Portugal. Explica ainda que os investimentos nos sistemas de 

recolha de águas residuais domésticas são avultados e muitas vezes é necessário 

estabelecer prioridades em função do número pessoas ligadas na Freguesia. Confirma 

que o asfaltamento da rua vai ser uma realidade, porquanto, gostaria de ter a questão do 

ramal resolvida, antes do asfaltamento ter início. Reafirma a intenção de todos 
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trabalharem em conjunto, para que se encontre uma solução que melhor sirva os 

interesses do requerente e da autarquia.  

A Sr.ª presidente pede que se continue e que seja sugerido aos Srs. para esperarem até 

ao final da reunião, altura em que poderão ser esclarecidos, quer pelo Sr. vereador, quer 

pelo engenheiro João Faim, caso contrário terão que voltar na sexta-feira.  

 

— Questão apresentada pelo Sr. Fernando Rodrigues (2.) – O Sr. vereador Álvaro 

Amaro esclarece que a colocação dos ecopontos é feita por uma empresa multimunicipal, 

da qual a Câmara faz parte e obedece a rácios por número de habitantes. Não tem sido 

fácil colocar um ecoponto à porta de cada instituição ou escola, sobretudo nas zonas 

rurais, porque são Freguesias mais dispersas. No entanto, far-se-á o pedido à Amarsul e 

posteriormente será dada uma resposta. Relativamente à valeta, refere que se procurará a 

melhor solução, no sentido de melhorar as questões de drenagem no local. 

 

— Questão apresentada pela Sr.ª Paula Santos (4.) – O Sr. vereador Álvaro Amaro 

refere que irá ser feita uma análise técnica em conjunto com os respectivos serviços, para 

encontrar uma solução que respeite a mobilidade e circulação de peões junto ao 

estabelecimento. Entende que a colocação de inibidores de estacionamento, ou seja, 

pilaretes, não é aconselhável pois, por vezes, impede a circulação de peões. Neste caso, 

trata-se de garantir a sua mobilidade. Relativamente à questão dos 7 candeeiros sem luz 

no Bairro Novo, faz um apelo aos cidadãos para que utilizem o n.º 800 506 506 e reportem 

a situação à EDP. Em princípio, no prazo máximo de 10 dias, a reparação será efectuada. 

 

A Sr.ª presidente da Junta de Freguesia de Marateca, intervém na qualidade de vice-

presidente da União Social Sol Crescente da Marateca para enaltecer o trabalho 

desenvolvido por esta instituição. 

A Sr.ª presidente refere que não entrou em detalhes, por tratar-se de uma reunião entre 

instituições, mas salienta que a questão da distância é também uma preocupação do 

Centro Social. Interpreta as palavras do Sr. Pisco, como uma preocupação pelo tema e 

pela necessidade de se aumentar e melhorar a oferta, sendo que essa é também a 

preocupação do Centro Social. Salienta o facto de o Centro ser uma instituição com 

condições e em situação de grande dignidade, contudo encontra-se deslocalizado em 

relação ao centro de Águas de Moura e ao centro da Freguesia. Os projectos, as 
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intenções e os esforços que estão a fazer, vão no sentido de trabalhar uma alternativa, 

que melhore as condições de vida dos mais idosos. 

  

O Sr. vereador Adilo Costa salienta e valoriza o trabalho do Centro Social União Sol 

Crescente como já foi ali referido, o trabalho comunitário para a comunidade de Águas de 

Moura e da Marateca. Um trabalho desenvolvido com muitas dificuldades, em dois eixos 

que são fundamentais e que se podem completar, o eixo da infância e o eixo da 3ª idade. 

Enaltece o trabalho desenvolvido no CLAS de Palmela e no CPCJ com crianças em risco. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

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

Voto de Pesar pelas vítimas do sismo no Japão: 

“No dia 11 de Março, um violento sismo atingiu o Japão, causando mais de três mil e 

quinhentos mortos, dezenas de milhares de desaparecidos, feridos e desalojados, 

sobretudo na costa oriental do arquipélago.  

O quarto maior sismo do mundo, desde que há registos, originou um tsunami que arrasou 

cidades inteiras, afectou infra-estruturas e edifícios fundamentais para o quotidiano do 

país.  

A dimensão da catástrofe foi ampliada pelas sucessivas explosões verificadas na central 

nuclear de Fukurshima que mobilizam agora as atenções dos responsáveis nipónicos e da 

comunidade internacional pela imprevisibilidade dos seus efeitos. 

Neste momento muito difícil, a Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão pública, 

em Águas de Moura, manifesta o seu pesar e solidariedade ao Japão, em particular aos 

cidadãos que foram afectados directamente pelo sismo, e formula votos de que o país 

possa regressar rapidamente à normalidade.” 

O Sr. vereador Adilo Costa intervém expressando um sincero voto de pesar e de 

solidariedade para com o Japão, no entanto demonstra a sua indignação, numa altura em 

que todo o mundo está a olhar para aquele país, pelo facto das empresas de rating, terem 

baixado em vários pontos percentuais a cotação do Japão. Num momento de tão grande 

desespero daquele país e daquele povo, quem manda em termos financeiros, tem uma 

atitude daquelas. Alerta de para o que está a acontecer, a nós e a outros países da União 

Europeia, salientando que deveremos lutar para alterar a situação. 
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Submetido o Voto de Pesar a votação, foi o mesmo aprovado, por unanimidade e em 

minuta. 

 

• Comemorações no âmbito do Dia da Árvore – O Sr. vereador Álvaro Amaro refere 

que, como vem sendo tradição, o município irá promover de 21 a 27 de Março um conjunto 

de acções de sensibilização no âmbito do Dia da Árvore. Esta comemoração reveste-se, 

este ano, de especial importância, uma vez que a Assembleia-Geral das Nações Unidas 

proclamou 2011, como o Ano Internacional das Florestas e o mote escolhido foi 

precisamente “A Floresta para todos”. Destaca a plantação de árvores no âmbito da 

iniciativa “Bosques do Centenário”, a organização de um passeio pelos espaços verdes do 

centro histórico de Palmela, explorando o tema “Jardim da Memória”. Realça, também, a 

plantação de árvores oferecidas pela empresa Setcom em vários espaços públicos do 

concelho, a organização de um passeio pedestre na serra de São Luís, posto de vigia 

florestal, dirigido à comunidade escolar da Secundária de Pinhal Novo e a organização de 

um outro passeio pedestre dirigido à população em geral, também na Serra do Louro, mas 

com plantação de árvores em vários locais. Reconhece o papel preponderante dos 

cidadãos na construção de um município mais saudável e finaliza convidando todos os 

interessados, a integrarem estas comemorações e a participarem, cooperando nesta 

partilha de experiências e actos que são mais do que meros actos simbólicos. 

 

• Assinatura de Auto de Consignação de uma obra a realizar pela SIMARSUL 

(Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da Península de Setúbal) – O 

Sr. vereador Álvaro Amaro convida todos os munícipes a assistirem amanhã, na Junta 

de Freguesia de Marateca, à assinatura do auto de consignação de uma empreitada de 

ampliação da ETAR de Águas de Moura, pela Simarsul, que recorda, tratar-se de um 

sistema multimunicipal no qual o município de Palmela se integra, porque a empresa tem 

essencialmente, os capitais dos municípios aderentes e da empresa pública Águas de 

Portugal. Acrescenta que só assim vai ser possível avançar para a ampliação e 

remodelação da actual ETAR, que passa a ser um equipamento com uma tecnologia 

bastante moderna, cumprindo todos os parâmetros exigidos por lei. Informa que é um 

investimento de quase 2 milhões de euros. 

  

• Obras executadas na Freguesia de Marateca – O Sr. vereador Álvaro Amaro 

menciona o grande investimento feito pelo  município de Palmela nas redes de águas 

residuais, e sublinha o facto, porque ao contrário de outros municípios que, por exemplo, 
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têm áreas de 50 km2, 34 km2, o município de Palmela tem 470 Km2, só a Freguesia da 

Marateca tem 134 Km2. Percebe-se assim que, por vezes, para servir menos gente, é-se 

obrigado a fazer um esforço muito maior. Convida, também, quem quiser estar presente, 

amanhã a partir das 17h30 na sala da Junta de Freguesia, para perceber como estão 

neste momento a funcionar e a ser aproveitados os investimentos realizados no ano de 

2005, na rede de drenagem do Bairro Margaça e Sesmarias do Pato, numa extensão de 

2.820 metros. No ano de 2009, na rede de drenagem de Fernando Pó e Fonte da Barreira, 

numa extensão de 3.360 metros e servindo 235 habitantes. Em 2010, uma obra mais 

pequena, na Rua Nova do Vale, e actualmente em estudo, uma 3ª fase para a expansão 

da rede no Bairro Margaça, bem como extensões pontuais na rede em Águas de Moura e 

Fernando Pó. 

 

• Comemorações no âmbito do Dia Mundial do Teatro – O Sr. vereador Adilo Costa 

recorda que dia 27 de Março é o Dia Mundial do Teatro e como já vem sendo hábito, 

durante este mês, o Município de Palmela faz a sua promoção e divulgação com algumas 

peças. Este ano, com a estreia do TELA e a apresentação da peça “o charlatão”, entre 

outros. Explica também, de uma forma sintética, que em 1995 existia no nosso Concelho, 

um único Grupo de Teatro, o ATA. Neste momento, existe o ATA, o grupo de teatro o 

Bando conhecido a nível nacional e até internacional, mas também o TELA, o teatro 

BRINCA, o grupo de teatro dos serviços sociais da Câmara de Palmela, as Avózinhas, o 

Ensaiarte, o Grupo Toni, o Espia e o grupo Cénico ligado à SIM. Congratula-se pelo 

crescimento do teatro no nosso concelho e dá os parabéns ao programa municipal de 

teatro.  

 

Questões apresentadas no Período Antes da Ordem do Dia: 

• Intervenção do Público – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho exprime a sua 

admiração e respeito pela forma cívica utilizada no período antes da ordem do dia e 

manifesta a sua satisfação pela semana descentralizada. Quando se questiona acerca da 

função destes actos públicos, compreende a sua utilidade para um conhecimento mais 

profundo por parte dos eleitos e pela expectativa do retorno dos cidadãos que, 

independentemente da natureza dos problemas que se levantam, mais ou menos 

complexos, dão um sentido reconfortante a esta semana. 

 

• Semana dedicada à Freguesia de Marateca – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho 

refere que gostaria de ver esclarecido um conjunto de questões, embora algumas já 
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tenham sido abordadas e mesmo tratadas em sessões de Câmara, na sua maioria 

relacionadas com Marateca e também uma Moção. Afirma ainda que, como vereadores do 

partido socialista e por acharem que é mais interessante, irão tentar concentrar nas 

semanas descentralizadas, as questões relacionadas com os próprios locais. 

 

• Possibilidade de participação dos Srs. vereadores do P.S. nas reuniões a efectuar 

com os Srs. presidentes de Juntas de Freguesia e demais executivo no âmbito do 

programa das Semanas dedicadas à Freguesias – A Sr.ª vereadora Natividade 

Coelho explica que, por motivos profissionais, é com algum desagrado senão mesmo com 

pesar, que amanhã dia 17 não poderão comparecer no programa destinado aos jornalistas 

e também aos vereadores da oposição. Refere no entanto, que seria preferível, poderem 

estar presentes, por exemplo, na reunião com os Srs. presidentes de Junta, porque as 

principais questões sobre os problemas da Freguesia, na perspectiva dos eleitos, serão aí 

colocadas. Agradece o convite e justifica a ausência por motivos profissionais, salientando 

que não se trata de qualquer protesto nem desacordo, mas o facto de não terem pelouro, 

de não trabalharem na Câmara Municipal a tempo inteiro e terem que trabalhar nos seus 

locais de trabalho, faz com que nem sempre exista essa disponibilidade. Justifica isso á 

população à Sra. presidente e aos Srs. vereadores.  

 

• Ponte do Zambujal – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho solicita esclarecimento 

relativamente ao protocolo entre a REFER e a Câmara Municipal de Palmela, levado a 

sessão de Câmara de 16/04/2008, para reabilitação e conservação da ponte do Zambujal, 

num empréstimo ocorrido em Junho de 2010 e tendo como objectivo, um conjunto de 

obras, onde se previa a pavimentação de um troço entre a estrada nacional 10 e a ponte 

do Zambujal. Na proposta, o investimento de 40 mil euros seria para 2011 e o de 300 mil 

euros seria para 2012. Refere ainda, um novo protocolo entre o Sr. Vinhas e a Câmara 

Municipal, para uma candidatura ao PRODER, no valor de 755 mil euros, que seria para a 

requalificação do caminho agrícola de acesso à Herdade do Zambujal, incluindo a 

beneficiação da ponte. Pretende saber, uma vez que o empréstimo foi aprovado, se a 

candidatura ao PRODER será para a beneficiação do caminho e da ponte e se o protocolo 

de 2008 está nele contemplado.  

 

• Instalações do antigo Quartel da Associação de Bombeiros Mistos de Águas de 

Moura – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho questiona a Sr.ª presidente ou algum dos 

Srs. vereadores, sobre a existência ou não de protocolo com a ANPC e a Câmara, 
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relativamente à instalação dos Canarinhos, na antiga garagem, nas traseiras do quartel. 

Refere que, ao que sabe e está informada, o Quartel está na posse da Câmara, desde 

Abril do ano passado e até Junho e pergunta qual o ponto de situação relativamente aos 

Canarinhos, que sairão de Canha. Falando das instalações e a não ser que se tenham 

degradado muito, refere um problema de água nas casas de banho e actualmente uma 

questão na fachada que é meramente estética. Lembra-se de na altura, existir um 

orçamento no valor de 10 mil euros que daria para realizar estas beneficiações, tão só um 

centésimo, do que custou à Câmara, o Espaço Fortuna Artes e Ofícios. Alerta também 

para a necessidade urgente de retirar a antena de telecomunicações, que está inactiva e 

que se cair, poderá provocar graves danos. 

     

• Mercado Mensal na Marateca – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho refere que existe 

a vontade expressa e um esforço enorme da Junta de Freguesia, em proceder à aquisição 

de um terreno para instalação do Mercado Mensal. Lembra que esta Junta, foi de todas, a 

que teve mais cortes no plano de transferências para as Juntas e, porque não estiveram 

presentes na reunião, pergunta se o assunto foi abordado na mesma, e qual irá ser o 

esforço da Câmara Municipal, de forma a ajudar na concretização de um projecto tão 

desejado. 

 

• Delimitação Administrativa das Freguesias – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho 

pretende saber qual o ponto de situação relativamente ao processo da delimitação 

administrativa da Freguesia de Marateca. Uma vez que, existem muitos problemas na 

delimitação com a freguesia de Palmela, questiona também, se existem com a Freguesia 

do Poceirão, que já tem a delimitação elaborada. 

 

• Parque Escolar – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho elogia a Câmara de Palmela, 

que ao longo dos anos tem dignificado o seu parque escolar e construído escolas de 

referência, perguntando no entanto, para quando a construção de uma nova escola ou a 

recuperação da Escola Básica nº 1 de Águas de Moura. 

 

• Loteamento situado em Aires (notícia inserida em jornal) – A Sr.ª vereadora 

Natividade Coelho expressa a sua preocupação e solicita alguns esclarecimentos, sobre 

o ponto de situação relativamente ao foco de problemas, que advêm da ocupação dos 

prédios situados em Aires, na lateral do Intermarché e que são utilizados para fins menos 

próprios, sobretudo no período da noite. 
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• Saudação ao TELA (Teatro Estranhamento Louco e Absurdo) – O Sr. vereador José 

Carlos de Sousa saúda o encenador, os protagonistas e todos os elementos do grupo de 

teatro TELA, pela peça encenada o “Charlatão”, uma peça fantástica, a que tiveram o 

privilégio de assistir. 

 

• Carnaval do Pinhal Novo – O Sr. vereador José Carlos de Sousa saúda e dá os 

parabéns à comissão organizadora do Carnaval do Pinhal Novo, que, com um programa 

muito curto, com verbas muito limitadas e com recursos muito escassos, tem conseguido 

congregar no Pinhal Novo, algumas centenas, senão milhares de pessoas. Refere ainda, 

que apesar de todos os constrangimentos, esta é uma iniciativa para a qual todos deverão 

olhar, sinónimo de que algo pode mudar e que, ao contrário do que se fazia antigamente, 

com muitos meses de trabalho a construir carros alegóricos, continua a cativar muita 

gente. 

 

• Elevado número de analfabetos na Freguesia de Marateca – O Sr. vereador José 

Carlos de Sousa refere as necessidades de um olhar atento, numa Freguesia 

condicionada pela sua posição geográfica, longe da sede do concelho e junto a uma zona 

considerada muitas vezes desertificada, com os resultados dos censos de 2001, que 

apresentam 15% de analfabetos, sendo que 79% dos habitantes têm menos que o 4º ano 

de escolaridade. 

 

• Centro de Recursos para a Juventude de Águas de Moura – O Sr. vereador José 

Carlos de Sousa questiona a Sra. Presidente e refere que gostava de perceber, porque 

motivo o Centro de Recursos da Juventude de Águas de Moura, inaugurado há três ou 

quatro anos e encerrado há pelo menos um ano e meio, continua ainda encerrado. Tanto 

mais, afirma, numa localidade em que os jovens até ao 9º ano, deslocam-se para o 

Poceirão e a partir daí, a grande maioria, face à rede de transportes existentes, acaba por 

deslocar-se para Setúbal. O recurso da juventude poderia aqui ser valorizado, afirma. 

 

• Urbanização do Sobreiro Grande – O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere 

recordar-se do arranque da urbanização e de alguns contornos da mesma. A urbanização 

tem um centro de saúde, um supermercado, um sobreiro centenário e que é património 

mundial mas não está identificado e um espaço de jogo e recreio. Face ao número de 
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anos passados desde o início da urbanização, há que tomar alguma iniciativa, de forma a 

melhorar as condições de vida das pessoas que ali habitam, que também são munícipes 

do Concelho de Palmela e que pagam os seus impostos. Admite que a resposta do Sr. 

vereador, será a de que a urbanização está assim, porque não foi entregue. No entanto 

pensa, que terão todo o direito a ter um espaço de jogo e recreio que tenha um piso, 

nomeadamente, a caixa de areia de forma harmoniosa. 

 

• Inexistência de sinal de proibição frente à Estação de Palmela – O Sr. vereador 

José Carlos de Sousa coloca uma questão que gostaria de deixar à consideração do Sr. 

vereador, proveniente de uma reclamação de um munícipe. Em frente à Estação 

Ferroviária de Palmela e para quem vem de Aires existem uma série de rotundas que 

acabam por direccionar os automobilistas para a Estação. Como não existe qualquer 

proibição de passagem de veículos, o que acontece é que, por vezes quando um carro 

está estacionado e alguém abre a porta do mesmo para sair ou até para entrar, os outros 

carros que ali passam, podem causar acidentes. Sugere, no sentido de se optimizar esse 

aspecto, que quem vai para a estação tem o seu caminho definido, quem não vai tem um 

caminho alternativo muito simples, diminuindo os quilómetros e gastando menos gasolina. 

  

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

seguintes respostas: 

— Possibilidade de participação dos Srs. vereadores do P.S. nas reuniões a efectuar com 

os Srs. presidentes de Juntas de Freguesia e demais executivo no âmbito do programa 

das Semanas dedicadas à Freguesias (Questão apresentada pela Sr.ª vereadora 

Natividade Coelho) – A Sr.ª presidente refere que, relativamente à presença dos Srs. 

vereadores com os Srs. presidentes de Junta, nas reuniões descentralizadas, não tem 

qualquer problema nem constrangimento político. Esclarece que são reuniões de trabalho 

que decorrem entre quem tem pelouros e responsabilidades nos vários dossiês, 

envolvendo individualmente cada um dos Srs. vereadores. No início do mandato e de 

acordo com a posição que tiveram, os Srs. vereadores do partido socialista, entenderam 

que não deviam aceitar pelouros, como tal não lhe parece razoável ou útil, que estejam 

presentes nessas reuniões. Afirma no entanto, não ter qualquer problema com a sua 

participação nestas reuniões e como a próxima semana será a do Poceirão, poderão 

adoptar total disponibilidade, para que os Srs. vereadores possam estar presentes na 

reunião com a Junta de Freguesia. 
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— Ponte do Zambujal (Questão apresentada pela Sr.ª vereadora Natividade Coelho) – A 

Sr.ª presidente esclarece que a questão da ponte e do caminho eram uma obra única, até 

ao momento em que foi elaborada uma candidatura e em que havia um protocolo com o 

proprietário da herdade do zambujal, o Sr. Vinhas, no sentido do próprio se disponibilizar a 

comparticipar no arranjo da ponte. A verba era muito alta e trabalhou-se na elaboração de 

uma candidatura a fundos comunitários, para facilitar o seu desenvolvimento, mas não foi 

aprovada. Informa ainda, que a Câmara Municipal mantêm o compromisso de continuar a 

intervir, estando a trabalhar no sentido de refazer o projecto para uma solução mais 

minimalista. Do ponto de vista técnico, será válida para a ponte, sendo que a reparação do 

caminho terá de ficar para uma segunda fase, na medida em que, sem comparticipação de 

outros fundos, existe muita dificuldade em assumir os custos globais dessa obra. Afirma 

no entanto, que continua na lista de prioridades e confirma, que tal como a Sra. vereadora 

referiu, faz parte de um empréstimo já aprovado. 

 

— Instalações do antigo Quartel da Associação de Bombeiros Mistos de Águas de Moura 

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

que tinha sido assumido publicamente com a Junta de Freguesia de Marateca, dar àquele 

quartel, o destino do futuro centro cívico de Águas de Moura, na medida em que o espaço 

público existente na Freguesia é muito pouco. Aliás, o centro de recursos para a 

juventude, referido pelo Sr. vereador José Carlos e que acabou por ser encerrado, por 

questões de falta de segurança nas instalações, está projectado e idealizado como 

integrando esse centro cívico. O antigo edifício dos bombeiros tal como outras 

associações é um projecto ambicioso e caro, é uma ideia que a Câmara Municipal mantém 

viva, mas sem condições de investimento no presente.  

Mais refere, que foram abordados, com carácter de urgência, pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil, no sentido de ser cedida uma parte das instalações, para o uso da força 

especial de bombeiros, os chamados Canarinhos. Essa abordagem não inviabiliza o uso 

paralelo e em simultâneo por algumas das outras instituições. Com pequenas intervenções 

no edifício, é possível que o mesmo comece a ser utilizado, simultaneamente, por algumas 

instituições e pela força especial de bombeiros.  

Conclui dizendo, que existe um protocolo que foi negociado e apresentado por parte da 

Autoridade Nacional de Protecção Civil, aguardando-se que seja aprovado e homologado 

pelo Sr. secretário de estado, sendo que este é um dossiê que não está encerrado e que 

continuará a ser acompanhado. 
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— Mercado Mensal na Marateca – A Sr.ª presidente informa que a Junta de Freguesia 

pretende adquirir um terreno e tem partilhado com a Câmara e solicitado apoio técnico, 

para análise das várias soluções que tem identificado. A Câmara tem-se pronunciado no 

sentido de identificar os problemas e potencialidades relativamente aos vários terrenos e 

encontra-se em diálogo com a Sra. presidente da Junta de Freguesia, acompanhando este 

assunto. 

 

— Delimitação Administrativa das Freguesias (Questão apresentada pela Sr.ª vereadora 

Natividade Coelho) – A Sr.ª presidente refere que houve uma reunião em que, quer a Sra. 

vereadora Adília quer o Sr. vereador Álvaro Amaro participaram, e afirma que neste 

momento, estão a trabalhar em torno da evolução deste processo. Menciona que, neste 

momento, o mais importante para a Freguesia de Marateca, são de facto as fronteiras com 

Palmela. De qualquer modo, estão também a ser aferidos alguns pormenores que já não 

têm que ver com as fronteiras, mas com a intervenção de cada Junta nomeadamente com 

a Junta de Freguesia do Poceirão. Há que clarificar o momento em que termina a 

intervenção de uma Junta e começa a outra. Sugere aos Srs. vereadores que queiram 

acrescentar alguma informação detalhe, mas julga que genericamente é isso, solicitando 

que se concretize o processo de delimitação da Freguesia de Marateca. 

  

— Parque Escolar (Questão apresentada pela Sr.ª vereadora Natividade Coelho) – A Sr.ª 

presidente compreende que as intervenções feitas no plano local, tem sido tão 

significativas nas escolas do nosso concelho, que aumentaram o nível de exigência da 

própria comunidade. Adianta que não se pode dizer que a escola nº 1 de Águas de Moura, 

não tem condições, isso não é verdade, pode dizer-se sim, que a escola não tem as 

mesmas condições do que algumas das escolas que já foram intervencionadas ou que 

são novas. Afirma que a aspiração da comunidade local é legítima e compreensível, no 

entanto e embora seja um assunto que está identificado nas suas preocupações, não é, 

com toda a honestidade, a próxima prioridade. Identifica uma ou duas situações 

consideradas críticas, quer no centro urbano de Palmela, quer em Quinta do Anjo e em 

Cabanas, mas por razões de sobrelotação. Assume, com toda a frontalidade que o 

próximo investimento que tiver que ser feito numa escola, não o será na escola nº 1 de 

Águas de Moura, embora esteja atenta, a pequenas intervenções que a mesma necessite, 

para manter as condições mínimas de funcionamento. 
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— Loteamento situado em Aires (notícia inserida em jornal) - (Questão apresentada pela 

Sr.ª vereadora Natividade Coelho) – O Sr. vereador Álvaro Amaro refere que 

relativamente à questão do loteamento denominado TDE, em Aires, junto ao Intermarché,  

à semelhança de outros, por dificuldades financeiras, ficou com as infraestruturas  

inacabadas. Em todo o caso, o município procedeu às notificações previstas e já este ano 

houve nota de um novo adquirente do loteamento, não tendo o processo ainda transitado 

completamente, pela necessidade de apresentação de um conjunto de documentos. 

Infelizmente e o mesmo acontece noutros espaços devolutos, o que ali tem estado em 

causa, é a utilização indevida dos edifícios.  

Mais refere que, logo que teve conhecimento, pelo órgão de comunicação social, do 

desaparecimento de tampas, não de saneamento como o mesmo refere, mas de tampas 

ligadas às infraestruturas das telecomunicações, o município notificou a PT para proceder 

à sua recolocação. Entretanto, e por uma questão de segurança, informa que foram 

mandadas sinalizar as caixas de visita, que poderiam constituir perigo para quem ali 

circulasse ou usasse aquele espaço. 

Acrescenta ainda que esta situação do furto de tampas e de outros equipamentos está a 

acontecer por todo o país e o município de Palmela não é excepção. Só até Agosto do ano 

passado, desapareceram 383 tampas de saneamento e grelhas de sumidouros. 

Apresenta-se queixa às autoridades, continua a pressionar-se a PT para que proceda à 

colocação das tampas e obviamente que continuarão a ser enviadas notificações ao 

requerente do loteamento. 

 

— Urbanização do Sobreiro Grande (Questão apresentada pelo Sr. vereador José Carlos 

de Sousa) – O Sr. vereador Álvaro Amaro esclarece que, em 21 de Abril, o promotor foi 

notificado para comparecer nos serviços, a fim de se realizar uma reunião, que fizesse o 

ponto de situação daquele loteamento. Explica que a construção do Centro de Saúde teve 

requisitos e permissões especiais, que obrigaram a proceder a alterações no alvará de 

loteamento, alterações essas que o promotor ainda não fez. Realizou-se uma reunião em 

Novembro do ano passado e está agendada outra para o dia 22 de Março, para encetar 

formalmente este processo e imputar ao particular todas as suas responsabilidades. 

Afirma que uma das questões imediatas é a recepção do parque infantil, tendo o município 

todo o gosto em assumir a sua gestão e depois protocolar a respectiva gestão e 

manutenção, com a Junta de Freguesia. 

Informa ainda que o sobreiro é de facto património mundial e dentro de semanas será 

devidamente e dignamente identificado e a sua envolvente vai ser tratada. O placar terá 
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um conjunto de elementos importantíssimos, entre eles, um conjunto de recomendações e 

conselhos, para se perceber que estamos na presença de um espécimen único. 

 

— Inexistência de sinal de proibição frente à Estação de Palmela (Questão apresentada 

pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa) – O Sr. vereador Álvaro Amaro refere que no 

que diz respeito à tomada e largada de passageiros na estação da REFER, infringem-se 

ali algumas situações de trânsito. No entanto recorda ao Sr. vereador José Carlos de 

Sousa que a implementação daquele modelo de circulação foi feita dentro de um espaço 

de domínio público ferroviário pela REFER.  

Reconhece, no entanto, que algumas situações de conflito decorrem do incumprimento 

por parte de alguns automobilistas. Informa que irá ser feito um estudo da situação, uma 

vez que o espaço passará agora a ser mantido e conservado pelo município. 

Congratula-se pelo facto do parque de estacionamento ser agora gratuito e afirma que 

terão todo o interesse em criar ali as melhores condições para que a circulação seja feita 

em segurança, colocando sinalização adequada para resolver essa situação. 

  

— A Sr.ª presidente responde sobre a questão da antena, dizendo que é uma situação 

que está devidamente avaliada pela protecção civil, não envolve qualquer risco e está em 

perfeitas condições. Só não foi entretanto retirada, porque tem custos e além disso, 

poderá ainda vir a ter alguma utilidade, caso a força especial de bombeiros venha a 

instalar-se ali. 

 

Pela Sr.ª vereadora Natividade Coelho foi apresentada a seguinte Moção: 

Moção – Dia Internacional da Mulher: 

“No passado dia 8 de Março celebrou-se, nacional e internacionalmente o Dia da Mulher. 

Esta Câmara aprovou na passada sessão de 2 de Março, por unanimidade, um voto de 

saudação a todas as mulheres, particularmente as que vivem e trabalham no nosso 

concelho. 

Hoje, dia 16 de Março, por se tratar de uma sessão pública realizada na única Freguesia 

presidida por uma mulher, impõe-se menção a esta celebração em forma de Moção. 

Porque o Dia Internacional da Mulher tem raízes nas lutas das mulheres pela dignidade e 

condições de trabalho; 

Porque o acesso ao emprego é, em Portugal, desigual para as mulheres; 
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Porque a taxa de desemprego é superior em três pontos percentuais em desfavor das 

mulheres; 

Porque a desigualdade salarial persiste e chega a atingir os 29,1% a menos de 

remuneração e os 30,1% a menos em termos de ganho, para trabalho igual, em desfavor 

das mulheres; 

Porque as mulheres predominam nos níveis de qualificação mais baixos, apesar de 

possuírem mais habilitações; 

Porque as mulheres continuam a ser mais atingidas pela precariedade do vínculo 

contratual; 

Porque continua a haver profissões segregadas; 

Porque as mulheres trabalham, em média, entre o trabalho pago e não pago, mais 16 

horas por semana que os homens; 

Finalmente porque a taxa de actividade feminina, em Portugal, ultrapassa a da média da 

União Europeia; 

Urge tomar consciência destas realidades e contribuir para o combate às discriminações 

existentes. 

Assim, a Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão de 16 de Março de 2011, 

reconhecendo o trabalho como fonte de crescimento e desenvolvimento, compromete-se a 

conceber implementar um Plano Municipal de Igualdade, adequado à sua realidade e a 

adoptar medidas positivas que contribuam para inverter as desigualdades persistentes e 

para uma melhor conciliação entre a vida profissional e familiar. 

Mais se compromete a nomear um Conselheiro ou Conselheira Municipal de Igualdade 

que acompanhe a concepção e implementação do referido Plano. 

Celebrar o Dia da Mulher é continuar a trilhar o caminho da mudança de mentalidades que 

associam o homem à força produtora e a mulher à força reprodutora. 

Homens e mulheres em igualdade no trabalho e no emprego é, pois, um imperativo 

civilizacional.” 

Sobre a Moção – Dia Internacional da Mulher – intervieram: 

A Sr.ª presidente refere gostar dos considerandos que a moção apresenta, tendo apenas 

uma discordância relativamente à parte final, com o facto de a Câmara comprometer-se a 

implementar um plano de igualdade, adequado à sua realidade e a adoptar medidas 

positivas, que contribuam para inverter as desigualdades persistentes, nomeando uma 
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conselheira ou um conselheiro de igualdade, para acompanhar a concepção e 

implementação do referido plano. 

Parece-lhe que sendo um tema importante e para o qual são dados contributos muito 

objectivos, enquanto organização, com os exemplos da forma de trabalho, de organização 

e com o facto das mulheres se encontrarem em pleno desenvolvimento das suas carreiras. 

As mulheres, refere, são de facto uma ligeira maioria dentro do efectivo de trabalhadores 

da câmara e também uma maioria entre as dirigentes. Elas estão em todas as carreiras e 

exemplificam exactamente a presença e a participação em todas as áreas da vida 

profissional. 

Conclui, referindo ter dúvidas, relativamente à possibilidade de se assumirem novos 

encargos, nomeadamente, do ponto de vista da nomeação de um conselheiro municipal 

para a igualdade, para acompanhar o plano e depois a sua implementação e concepção. 

Deixa no entanto, à consideração dos Srs. vereadores. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho esclarece relativamente ao último parágrafo, que, 

quando diz “…adequado à sua realidade e a adoptar medidas positivas que contribuam 

para inverter as desigualdades persistentes e para uma melhor conciliação…” não está de 

forma alguma, a afirmar que na Câmara Municipal de Palmela, existem todas aquelas 

discriminações, metade, ou só uma delas.  

Diz que os planos de igualdade são um excelente instrumento de trabalho, começam por 

um diagnóstico às organizações e não são só para favorecer as mulheres, mas sim para 

favorecer quem está em desigualdade. Além de que existem candidaturas, que se podem 

fazer para estes planos. 

Pretende com esta moção, fazer com que esta questão ocupe um lugar prioritário no seio 

das preocupações e que se entenda como uma proposta de um caminho a percorrer, não 

afirmando de maneira alguma, que existem práticas discriminatórias.  

O Sr. vereador Adilo Costa refere que a temática tem sido abordada várias vezes, em 

reuniões de Câmara, até pela posição que a Sra. vereadora Natividade tem ao levantar 

questões tão pertinentes. Refere também, que a Câmara Municipal assumiu após uma 

reunião que teve no ISCTE, fazer dentro da própria organização, a análise desta temática 

e que poderá até terminar, com a nomeação de um conselheiro municipal para a 

igualdade.  

Apela no entanto, a alguma moderação no texto, dizendo que não vale a pena ser criado 

um quadro dos passos todos que deverão dar, quando se pode ser mais sucinto. 

Subscreve o que ali está, não tem dúvidas quanto a isso, acrescentando que a própria 

organização já assumiu que irá trabalhar sobre esta temática Como boa prática e se tudo 
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correr bem, poderá este exemplo ser levado às outras estruturas da sociedade de 

Palmela, desde que o mesmo, não seja de uma forma muito sistematizada e que não nos 

diga exactamente o que se tem de fazer. 

Conclui, afirmando que na sua opinião e num contexto geral, está de acordo. 

 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias considera que esta moção é oportuna em qualquer 

parte do concelho, porque se trata do 8 de Março e principalmente da iniciativa e das 

acções das mulheres, no concelho e também no país. Em relação ao último parágrafo,  

pede desculpa à Sra. vereadora Natividade, mas parece-lhe que o mesmo é um pouco 

oportunista, na medida em que já se disse noutros momentos, que se ia proceder à 

candidatura. Tal não foi possível este ano, porque quando se conheceu o plano e o 

mesmo foi analisado, existiram outras prioridades e depois o prazo foi ultrapassado. 

Informa que a Câmara já tomou esta medida há algum tempo atrás e está a trabalhar nela. 

Parece-lhe interessante no entanto referir, que ao contrário do que parece, que com estes 

planos para a igualdade se consegue combater a discriminação existente e que com isso 

começa a haver uma melhor conciliação da vida profissional e familiar, sabe-se que as 

politicas actuais, são no sentido de um retrocesso. 

Refere também, que o plano apresentado pelo governo prejudica a luta das mulheres, na 

medida em que, não ajuda a definir um caminho ou não ajuda ao desenvolvimento das 

organizações, já existentes no país. Acrescenta, que deve ser reafirmado na Moção, o 

importante papel da luta das mulheres contra a ofensiva de políticas de direita, que tem 

levado à perda de direitos no plano económico, social, politico, cultural e até desportivo.  

Conclui que esta é a percepção mais política, que faz do plano para a igualdade, proposto 

pelo governo, e que na sua opinião, não pode existir a ilusão de candidatura a este plano 

para resolver os problemas da igualdade e da discriminação. Os programas andam a 

montante e aqui far-se-á apenas a gestão do que existe. 

 O Sr. vereador Adilo Costa refere que o fundamental seria reduzir um pouco o parágrafo 

e que se o plano municipal de igualdade vai avançar, é natural que tenha que ser 

nomeado um conselheiro ou conselheira municipal para a igualdade.  

Sugere no entanto e sem querer desvirtuar o que a Sra. vereadora colocou no texto, que 

onde se diz: “assim a Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão de 16 de Março 

2011, reconhecendo o trabalho como fonte de crescimento e desenvolvimento, 

compromete-se a…” alterar para “assim a Câmara Municipal de Palmela, reunida em 

sessão de 16 de Março 2011, reconhecendo o trabalho como fonte de crescimento e 

desenvolvimento, assume como já referenciado em sessões de câmara anteriores, 
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desenvolver o plano municipal de igualdade, adequado à sua realidade”. O resto corre 

normalmente. Assume o que já foi dito anteriormente. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho manifesta a sua perplexidade pelas reacções, 

nomeadamente do Sr. vereador Adilo e da Sra. vereadora Adília, relativamente à proposta 

que, pensou, seria bem acolhida. As alusões feitas pela Sra. vereadora Adília a um 

oportunismo, são para si, de tal maneira estranhas e irreconhecíveis que a determinada 

altura, deixou de perceber efectivamente, o objectivo da moção. Não compreende como é 

que esta proposta suscita questões de apoios financeiros. 

Mais refere que o que está ali proposto, é um plano interno para a Câmara Municipal de 

Palmela e adequado à sua realidade. Em sua opinião, estão a misturar-se tantas coisas, 

que não lhe parece que venham a propósito do que está dito na proposta. Afirma à Sra. 

Presidente que concorda com aquela pequena alteração, não concorda e reclama mesmo 

é o sentido das intervenções que deturparam completamente o espírito, mesmo depois 

das suas explicações. 

A Sr.ª presidente reconhece que de facto, é possível que se tenham feito abordagens 

diferentes sobre o tema e crê que a última discussão que tiveram sobre este assunto, 

talvez tenha tido alguma influência sobre a abordagem que hoje ali se fez. É natural que 

sejam abordados temas colaterais, até porque a moção assume um tom muito impositivo.  

Sintetizando, julga que a proposta feita pelo Sr. vereador Adilo, ajuda a resolver a ligeira 

crispação, que o facto de se comprometer a conceber um plano desencadeia e sugere que 

se aceite essa pequena alteração, reconhecendo o trabalho como fonte de crescimento e 

desenvolvimento. Assume, como anteriormente já foi referido, diligenciar para desenvolver 

o plano municipal adequado à sua realidade e questiona se estão de acordo. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que este tema já foi abordado várias vezes, em 

período antes da ordem do dia e a tal ponto, diz à Sra. vereadora, que com a colaboração 

que têm mantido, conclui-se que se poderá transportar para a vida interna da autarquia, 

aquela experimentação. 

 

Em face da discussão havida, foram efectuadas alterações à Moção – Dia 

Internacional da Mulher, pelo que se passa a transcrever a mesma com novo texto: 

“No passado dia 8 de Março celebrou-se, nacional e internacionalmente o Dia da Mulher. 

Esta Câmara aprovou na passada sessão de 2 de Março, por unanimidade, um voto de 

saudação a todas as mulheres, particularmente as que vivem e trabalham no nosso 

concelho. 
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Hoje, dia 16 de Março, por se tratar de uma sessão pública realizada na única Freguesia 

presidida por uma mulher, impõe-se menção a esta celebração em forma de Moção. 

Porque o Dia Internacional da Mulher tem raízes nas lutas das mulheres pela dignidade e 

condições de trabalho; 

Porque o acesso ao emprego é, em Portugal, desigual para as mulheres; 

Porque a taxa de desemprego é superior em três pontos percentuais em desfavor das 

mulheres; 

Porque a desigualdade salarial persiste e chega a atingir os 29,1% a menos de 

remuneração e os 30,1% a menos em termos de ganho, para trabalho igual, em desfavor 

das mulheres; 

Porque as mulheres predominam nos níveis de qualificação mais baixos, apesar de 

possuírem mais habilitações; 

Porque as mulheres continuam a ser mais atingidas pela precaridade do vínculo 

contratual; 

Porque continua a haver profissões segregadas; 

Porque as mulheres trabalham, em média, entre o trabalho pago e não pago, mais 16 

horas por semana que os homens; 

Finalmente porque a taxa de actividade feminina, em Portugal, ultrapassa a da média da 

União Europeia; 

Urge tomar consciência destas realidades e contribuir para o combate às discriminações 

existentes. 

Assim, a Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão de 16 de Março de 2011, 

reconhecendo o trabalho como fonte de crescimento e desenvolvimento, assume como já 

referido em sessões de Câmara anteriores, diligenciar para desenvolver o Plano Municipal 

de Igualdade, adequado à sua realidade.   

Celebrar o Dia da Mulher é continuar a trilhar o caminho da mudança de mentalidades que 

associam o homem à força produtora e a mulher à força reprodutora. 

Homens e mulheres em igualdade no trabalho e no emprego é, pois, um imperativo 

civilizacional.” 

Submetida a votação a Moção – Dia Internacional da Mulher, foi a mesma aprovada 

por unanimidade e em minuta. 
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DESPACHOS EMITIDOS PELO SR. DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE 

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

ADMINISTRAÇÃO GERAL, POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração e Finanças / Divisão de 

Administração Geral / Secção de Licenciamentos: 

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

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

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

de 02.03.2011 a 15.03.2011. 

 

ASSUNTOS DESPACHOS PELO SR. VEREADOR DO PELOURO, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração Urbanística: 

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

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

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

de 01.03.2011 a 11.03.2011. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

dias 02.03.2011 a 15.03.2011, foram autorizados pagamentos, no valor de 565.608,71 € 

(quinhentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e oito euros e setenta e um 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 15 de Março de 2011, apresenta um 

saldo de 1.408.862,29 € (um milhão, quatrocentos e oito mil, oitocentos e sessenta e dois 

euros e vinte e nove cêntimos), dos quais: 
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• Dotações Orçamentais – 542.097,33 € (quinhentos e quarenta e dois mil, noventa e 

sete euros e trinta e três cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 866.764,96 € (oitocentos e sessenta e seis mil, 

setecentos e sessenta e quatro euros e noventa e seis cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTAS 

 

Ao abrigo do preceituado no n.º 2 e para os efeitos do n.º 4, do artigo 92.º, da Lei n.º 

169/99, de 18.09, e bem assim do que se dispõe o n.º 2 e n.º 4, do artigo 27.º, do Decreto-

Lei n.º 442/91, de 15.11, na redacção do Decreto-Lei 6/96, de 31.01 (C.P.A.), a Câmara 

Municipal deliberou a aprovação das seguintes actas, sendo as mesmas assinadas pela 

Exm.ª Senhora Presidente e por quem as lavrou. Foi dispensada a leitura das mesmas, 

por unanimidade, por terem sido previamente distribuídas a todos os membros do órgão 

executivo: 

• ACTA n.º 23/2010, reunião ordinária de 03 de Novembro de 2010 – Aprovada por 

unanimidade; 

• ACTA n.º 24/2010, reunião ordinária de 17 de Novembro de 2010 – Aprovada por 

unanimidade; 

• ACTA n.º 25/2010, reunião ordinária de 02 de Dezembro de 2010 – Aprovada por 

unanimidade. 

 

      II  – GABINETE DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – Projecto de Alteração do Regulamento do Programa de Financiamento 

Municipal de Obras de Conservação - FIMOC. 
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PROPOSTA N.º GRCH 01_06-11: 

«Conforme deliberações aprovadas nas reuniões públicas da Câmara Municipal e da 

Assembleia Municipal, realizadas respectivamente a 15/10/2008 e 17/11/2008, e no uso 

das competências fixadas na alínea a) do nº 6 e alínea b) do nº 4, ambos do artigo 64º, 

bem como na alínea a) do nº 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, em vigor desde 10 de 

Dezembro de 2008, um regulamento de comparticipação e apoio financeiro para obras de 

conservação em imóveis localizados no Núcleo Histórico da Vila de Palmela. 

Nos termos do determinado nesse regulamento, o programa de financiamento FIMOC 

disponibiliza comparticipação financeira para um conjunto de acções identificadas no seu 

artigo 5.º, a saber: 

a) Obras de conservação nas fachadas dos edifícios que confrontem directamente 

com o espaço público. 

b) Obras de conservação em coberturas de edifícios principais, excluindo anexos, 

garagens e outras construções localizadas em logradouro. 

c) Obras para a construção de instalações sanitárias (1/fogo) em fogos sem licença 

de utilização e cuja construção seja comprovadamente anterior à data de entrada em vigor 

do RGEU.  

Aquando da aprovação do regulamento do programa de financiamento FIMOC, as obras de 

conservação, passíveis de apoio municipal e listadas como acções e trabalhos, no artigo 5.º 

desse regulamento, correspondiam a operações urbanísticas que, previamente à sua 

execução e nos termos do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE em vigor 

[alínea d), do n.º 2, do artigo 4.º, da Lei n.º 60/2007, de 04 de Setembro], estavam sujeitas a 

controlo urbanístico/licenciamento, porquanto correspondiam a intervenções em imóveis 

localizados na Zona Especial de Protecção ao Castelo de Palmela, Igreja de Santiago e 

Pelourinho (ZEP). 

Deste modo e por força da aplicação do antes invocado Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação – RJUE, a avaliação de qualquer das acções elegíveis, para efeito da 

comparticipação municipal, sustentava-se na identificação e nas justificações apresentadas 

em sede do seu prévio licenciamento. 

Inclusive a instrução das candidaturas, conforme a alínea d), do artigo 11.º (instrução e 

candidatura) do regulamento do programa de financiamento FIMOC, determinava a 

apresentação da cópia do alvará de licença de construção, relativamente às obras a 

submeter a comparticipação municipal. 
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Entretanto e nos termos do Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, que procedeu à 

décima alteração ao Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, o Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação – RJUE operou uma substancial redução do padrão de controlo 

urbanístico, eliminando a verificação prévia da licença, relativamente à realização de obras 

de conservação sobre imóveis situados em ZEP. 

Deste modo, importa traduzir essa simplificação administrativa no regulamento do programa 

de financiamento FIMOC e complementarmente introduzir um padrão de controlo que, 

relativamente às obras de conservação agora isentas de licenciamento, permita aferir do 

estado do imóvel e possibilite avaliar a conveniência e contribuição das obras para a sua 

adequada manutenção e beneficiação. 

Ainda no respeitante à aplicação do regulamento do programa de financiamento FIMOC e 

na sequência das candidaturas, que têm sido apresentadas, constata-se que a avaliação 

trimestral dos pedidos de comparticipação, prevista no n.º 2, do seu art.º 6.º, não se tem 

mostrado adequada à premência que os proprietários interessados têm manifestado. 

A fim de agilizar o procedimento de decisão, relativamente à concessão das 

comparticipações previstas no regulamento do programa de financiamento FIMOC e assim 

melhor promover e dinamizar a acção dos proprietários na conservação do seu património, 

importa alterar a periodicidade trimestral prevista, estabelecendo que a concessão das 

comparticipações seja decidida mensalmente entre os requerimentos de candidatura 

entrados até ao final do mês anterior. 

Face ao exposto, relativamente à simplificação administrativa operada pelo Decreto-Lei n.º 

26/2010, de 30 de Março e no que respeita às suas implicações no regulamento do 

programa de financiamento FIMOC, e atenta ainda a conveniência na alteração da 

periodicidade de decisão sobre os apoios solicitados, propõem-se alterações nos artigos 

3.º, 5.º, 6.º, 10.º, 11.º e 13.º, que passam a ter a seguinte redacção: 

Artigo 3º 
Âmbito 

1. 
…………………………………………………………………………………………………………...…………… 

2. 
…………………………………………………………………………………………………………………..……. 

3. No caso de edifícios construídos antes da entrada em vigor do RGEU, conforme mencionado no anterior n.º1, 
mas que mereceram intervenções e alterações, o apoio financeiro está condicionado à confirmação de que as 

mesmas não desvirtuaram substancialmente as suas características físicas e patrimoniais. 

4. Ainda que integradas em operações urbanísticas mais abrangentes de alteração, ou de ampliação, as obras de 

conservação em edifícios susceptíveis de apoio, nos termos do presente regulamento, poderão candidatar-se a 

apoio financeiro desde que a componente de conservação a candidatar a apoio, considere as acções elegíveis 

previstas no artigo 5.º. 

Artigo 5º 
Acções elegíveis 

1. 
………………………………………………………………………………………………………..…………….… 
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a) 
……………………………………………………………………………………………………………….………. 

b) 
…………………………………………………………………………………………………………………….…. 

c) 
……………………………………………………………………………………………………………………..…. 

2. 
…………………………………………………………………………………………………………………..……. 

a) 
…………………………………………………………………………………………………………………….…. 

-Picagem, reparação e execução de novos revestimentos com materiais similares; 
- Decapagem, reparação e execução de pinturas, com a mesma textura e mantendo ou não a cor existente; 
-
……………………………………………………………………………………………………...……………….…

. 

-
………………………………………………………………………………………………………....................……

. 

-
……………………………………………………………………………………………………………………....…

. 

-
…………………………………………………………………………………………………………....................…

. 

b) 
…………………………………………………………………………………………………………………….…. 

-

…………………………………………………………………………………………………………....................…

. 

-Reparação de estruturas de madeira em telhados, incluindo, quando necessário, restituição de elementos, que não 

imponham substituição da maioria dos elementos estruturais de suporte da cobertura; 

- Reparação de estruturas de madeira em telhados, incluindo, quando necessário a substituição da maioria dos 

elementos estruturais de suporte da cobertura; 

-

……………………………………………………………………………………………………………………....…

. 

c) 
……………………………………………………………………………………………………………………..…. 

-

…………………………………………………………………………………………………………....................…

. 

-

……………………………………………………………………………………………………………………....…

. 

-

………………………………………………………………………………………………………...…………….…

. 

3. As acções e os trabalhos abrangidos, que se indicam nos anteriores números do presente artigo, estão isentos de 
controlo prévio, com as seguintes excepções: 

a) Os trabalhos mencionados na alínea a), do anterior n.º2 e que correspondem a decapagem, reparação e execução 
de pinturas, que não mantenham a cor existente, carecem de prévio licenciamento, conforme a alínea d), do n.º2, 

do art.º 4.º, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, na redacção actual do Decreto-Lei nº 

555/99, de 16 de Dezembro, conferida pelo Decreto-Lei nº 26/2010, de 30 de Março; 
b) Os trabalhos de substituição de caixilharias existentes por caixilharias novas em madeira, preferencialmente, ou 
em PVC, mencionados na alínea a), do anterior n.º 2, carecem de prévio licenciamento, conforme a alínea d), do 
n.º2, do art.º 4.º, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, na redacção actual do Decreto-Lei nº 

555/99, de 16 de Dezembro, conferida pelo Decreto-Lei nº 26/2010, de 30 de Março; 
c) Os trabalhos de reparação de estruturas de madeira em telhados, que impliquem substituição da maioria dos 
elementos estruturais da cobertura, mencionados na alínea b), do anterior n.º 2, carecem de prévio licenciamento, 
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conforme a alínea b), do n.º1, do art.º 6.º, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, na redacção 

actual do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, conferida pelo Decreto-Lei nº 26/2010, de 30 de Março; 
4. No caso de candidaturas, que conjuntamente incluam as acções, ou trabalhos isentos de controlo e as 
intervenções licenciáveis, antes identificadas nas alíneas a), b) e c), do anterior n.º3), a operação urbanística a 
interpor para o prévio licenciamento destas, deverá também considerar as indicações necessárias à descrição e 

justificação das acções e trabalhos isentos de controlo. 

Artigo 6º 
Condições de acesso 

1. 
……………………………………………………………………………………………………………………..…. 

a) 
………………………………………………………………………………………………………………….……. 

b) 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. A concessão de apoios é decidida mensalmente, entre os requerimentos de candidatura com data de entrada até 
ao final do mês anterior, de acordo com os critérios de preferência definidos neste regulamento. 

 

3. 
…………………………………………………………………………………………………………….…….……. 

 
4. 
………………………………………………………………………………………………………………….….….  

Artigo 10º 
Execução dos trabalhos e pagamentos 

1. 
…………………………………………………………………………………………………………………..……. 

 
2. O prazo máximo de execução dos trabalhos é o que ficar estabelecido no processo de licenciamento aprovado 
pela Câmara Municipal, quando as obras de conservação correspondam ou incluam as acções ou os trabalhos que, 

sujeitos a controlo prévio de licença, melhor se indicaram em a), b) e c), do n.º3, do artigo 5.º; 
Tratando-se de acções ou trabalhos isentos de controlo prévio, o prazo de execução dos mesmos é o que for 

indicado pelo interessado e aceite mediante apreciação do Gabinete de Recuperação do Centro Histórico. 

 

3. A ocupação de espaço público, para a realização das obras de conservação, estará sempre sujeita a autorização 
prévia da Câmara Municipal. 

4. (anterior n.º 

3)………………………………………………………………………………….…………………….. 

5. (anterior n.º 

4)………………………………………………………………………………………………………... 

Artigo 11º 
Instrução e candidatura 

1. 
……………………………………………………………………………………………………………………..…. 

a) Requerimento de candidatura, identificando se as obras correspondem a acções e/ou trabalhos sujeitos a 
controlo prévio de licença, ou se as intervenções incluem unicamente acções e/ou trabalhos isentos de controlo 

prévio de licença, de acordo com formulário próprio a fornecer pela Câmara Municipal; 

b) Cópia do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão; 
c) 
……………………………………………………………………………………………………………………..…. 

d) Cópia da licença de construção emitida pela Câmara Municipal, no caso da candidatura envolver obras que 
correspondam às acções e aos trabalhos que, sujeitos a controlo prévio de licença, melhor se indicaram em a), b) e 
c), do n.º3, do artigo 5.º; 
e) Levantamento fotográfico elucidativo do edifício, evidenciando com pormenor as situações carecidas de 
intervenção, no caso da candidatura incluir unicamente acções e/ou trabalhos isentos de controlo prévio de licença; 

f) Descrição sucinta das situações carecidas de intervenção, por reporte ao levantamento fotográfico, no caso da 
candidatura incluir unicamente acções e/ou trabalhos isentos de controlo prévio de licença; 



Acta n.º 06/2011 

Reunião ordinária de 16 de Março de 2011 

 28 

g) (anterior alínea 

e)……………...…………………………………………………………………………………..…. 

h) (anterior alínea 

f)…………………………………………………………………………………………………….. 

i). (anterior alínea g) 

……………………………………………………………………………………………………. 

j) (anterior alínea h) 

……………………………………………………………………………………………………. 

k) Tabela de preços dos materiais a aplicar em 

obra*;………………………………………………………………… 

l) (anterior alínea i) 

…………………………………………………………………………………………………….. 

m) (anterior alínea j) 

…………………………………………………………………………………………………… 

n) (anterior alínea k) 

…………………………………………………………………………………………………… 

o) (anterior alínea l) 

…………………………………………………………………………………………………….. 

p) Apólice de seguro de 

construção**;………………………………………………………………………………… 

q) Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho, 
nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de 

Setembro**;………………………………………………………… 

Artigo 13º 
Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor com a sua publicação nos termos legais. 
 

* a preencher de acordo com minuta tipo a fornecer pela Câmara Municipal. 

**tratando-se de obras sujeitas a licenciamento e que no plano do apoio financeiro a prestar pelo Programa FIMOC, venham a 

ser executadas pela mesma empresa ou industrial, que consta dos elementos a que alude o art.º 76.º, do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação – RJUE, na redacção actual do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, conferida pelo Decreto-

Lei nº 26/2010, de 30 de Março, a instrução da candidatura está isenta dos elementos indicados nas alíneas o); p) e q); 

Mais se propõe, que a presente alteração seja submetida, pelo prazo de 30 dias, a 

apreciação pública, para recolha de sugestões e análise, de acordo com o disposto no artigo 

118º do Código de Procedimento Administrativo, sendo para o efeito publicado no Boletim 

Municipal. 

Caso não ocorram alterações ao texto final da alteração ao regulamento, em resultado da 

apreciação pública, propõe-se ainda que a Câmara Municipal considere desde já aprovado o 

presente regulamento do Programa de Financiamento de Obras de Conservação em Imóveis 

do Núcleo Histórico da Vila de Palmela – FIMOC”, para efeito da sua aprovação final por 

deliberação da Assembleia Municipal, nos termos conjugados dos artigos 116.º e 118.º do 

CPA, artigos 64.º, n.º6, alínea a) e artigo 53.º, n.º2 alínea a), da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro. 

Em anexo a esta proposta, fazendo parte integrante da mesma e contendo as alterações 

antes propostas, transcreve-se o conteúdo integral do regulamento do Programa de 

Financiamento Municipal de Obras de Conservação – FIMOC.» 
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Sobre a proposta de Projecto de Alteração do Regulamento do Programa de 

Financiamento Municipal de Obras de Conservação – FIMOC numerada GRCH 

01_06-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa elogia a capacidade de síntese da Sra. presidente 

e expressa a sua dúvida relativamente à forma de motivar mais munícipes a procurar o 

FIMOC, não sabendo se a redução obrigatória no tempo de resposta, que passa dos três 

meses para um mês, o fará. Gostaria que alguém lhe dissesse quantos projectos foram 

apresentados e foram recusados, quantos projectos têm neste momento que não tenham 

respondido, provavelmente à espera de resposta face aos 3 meses.  

Entende como positiva a alteração ao regulamento inicial, julga no entanto, que a mesma 

não captará mais munícipes para aquilo que gostariam, que seria o desenvolvimento 

efectivo do centro histórico, feito pelas pessoas que lá estão, pelas pessoas que lá têm as 

casas e pelas pessoas que lá habitam.  

A Sr.ª presidente responde ao Sr. vereador José Carlos de Sousa, relativamente aos 

projectos dizendo que 3 processos foram aprovados e outros 3 estão em apreciação. 

Admite que as pessoas precisam de verbas a 100% de apoio, a 100% para as suas 

reparações e tratando-se de uma comparticipação, nem todas encontram aqui uma 

resposta satisfatória às suas necessidades. Ainda assim, refere a clarificação do próprio 

regulamento, que ao tornar-se mais claro, também pode ajudar e ao ganhar tempo na 

apreciação, pode também elevar o nível de sucesso. Globalmente é uma proposta 

positiva. 

Mais refere que as obras de conservação simples como a pintura, tinham que ser 

subscritas por técnicos credenciados, nomeadamente um arquitecto, dificultando assim o 

processo. Menciona o facto de, todos acreditarem e compreenderem, que para fazer uma 

pintura em casa mesmo no centro histórico, não precisam de contratar e pagar a um 

técnico especializado só para a autoria do projecto. Conclui portanto e essa é a 

expectativa, que esta alteração vem revogar esta necessidade, tornando-a mais ágil e 

mais fácil de concretizar. 

A Sr.ª presidente dá a palavra ao chefe de equipa multidisciplinar do GRCH, para que 

preste os necessários esclarecimentos à melhor percepção da proposta. 

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

minuta. 
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III – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 2 – 2.ª Alteração ao Orçamento 2011 e Grandes Opções do Plano 2011-2014. 

PROPOSTA N.º DAF 01_06-11: 

«A 2.ª alteração ao Orçamento 2011 e Grandes Opções do Plano 2011-2014 tem como 

objectivo incluir no Orçamento, nos capítulos da receita e da despesa, o empréstimo de 

curto prazo, no valor de 2 milhões de euros, adjudicado em 19 de Janeiro de 2011, após 

aprovação na Assembleia Municipal de 17 de Dezembro de 2010.  

Como resultado da inclusão do empréstimo de curto prazo o valor da receita e da despesa 

passa a  € 60.335.200 (sessenta milhões, trezentos e trinta e cinco mil e duzentos euros). 

Alterou-se igualmente uma classificação económica da acção das GOP “Bombeiros – 

Seguros”. Procedeu-se ao reforço da acção “Recuperação do Chafariz D. Maria I”, em 

contrapartida da acção “Recuperação do Moinho – AJITAR”. 

O valor desta alteração representa 3,5% do Orçamento em vigor. 

Assim, e nos termos do Decreto-Lei n.º 54–A/99, de 22 de Fevereiro, propõe-se a 

aprovação da 2.ª Alteração ao Orçamento de 2011 e Grandes Opções do Plano 

2011/2014.» 

Sobre a proposta da 2.ª Alteração ao Orçamento 2011 e Grandes Opções do Plano 

2011-2014 numerada DAF 01_06-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que esta é uma alteração que visa 

efectivamente incorporar estes 2 milhões de euros de um empréstimo de curto prazo, que 

a Câmara contraiu no final do ano de 2010, no orçamento. O orçamento da Câmara passa 

a ser de 60 milhões de euros, com uma forte componente de irrealização e fruto de uma 

série de contributos e aspectos que têm vindo a ser avolumados, inicialmente com as 

receitas extraordinárias na ordem dos 16 milhões de euros.  

Expressa reserva relativamente a este orçamento dos 60 milhões de euros, ao qual ainda 

se vai incorporar o saldo transitado do ano anterior e que são cerca de 350 mil euros, 

resultando portanto, num orçamento de difícil gestão. 

Afirma ainda que a Câmara Municipal recorre a esta verba, porque não tem dinheiro para 

pagar o seu funcionamento, quer a funcionários, quer a fornecedores. Este é um 

mecanismo legal, sobre o qual informa, se têm abstido porque entendem não haver 

grandes alternativas face ao contexto que foi criado e face a um défice transitado do ano 
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anterior. É um orçamento de comprometimento muito grande porque tem dúvidas 

consubstanciadas de que dificilmente se conseguirá fazer um orçamento ou concretizá-lo 

pelo valor de 45 a 48 milhões de euros. 

A Sr.ª presidente realça o facto de se estar a viver um ano muito difícil e a dificuldade que 

houve na elaboração deste orçamento, atitude assumida aquando da discussão e 

apresentação do mesmo. Esclarece que este montante só acontece, porque é feito em 

boa parte e como o Sr. vereador já referiu, de algumas receitas que admite poderem 

acontecer, como receitas extraordinárias e sobretudo de receitas verdadeiramente 

extraordinárias, como por exemplo: os fundos comunitários que são os empréstimos 

bancários. 

Considera que é por aquela junção de circunstâncias, que se têm um orçamento deste 

montante. Desde os empréstimos bancários aprovados, o volume de obras aprovadas com 

financiamentos comunitários e mais os 2 milhões de euros contratualizados para fazer 

face às necessidades de tesouraria e ao facto de não se terem tido receitas nos primeiros 

meses do ano, vive-se com grande apreensão, a gestão do orçamento, particularmente 

este ano. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa questiona o facto de se ter retirado cerca de 2.500 

euros da AJITAR e gostaria de perceber se de facto é uma contra partida, se não é, o que 

se passa para que isso aconteça. 

A Sr.ª presidente responde, referindo que a explicação é muito simples na medida em 

que o projecto foi adjudicado por montantes inferiores, e em contra partida o Chafariz D. 

Maria precisava de reforçar. Aliás dentro da mesma candidatura, ambas são co-

financiadas.  

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

contra dos Srs. vereadores Natividade Coelho e José Carlos de Sousa. Aprovado em 

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

DIVISÃO DE REDE VIÁRIA: 

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

PONTO 3 – Empreitada de “Pavimentação da Rua Sesmarias do Pato em Agualva de 

Cima” – Aprovação de projecto de execução e lançamento de concurso público. 
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PROPOSTA N.º DAI_DRV 01_06-11: 

«De modo a ser dado cumprimento ao Plano Plurianual de Investimentos para o 

quadriénio 2010/2013, foi proposto em 26 de Maio de 2010, a abertura de procedimento 

por ajuste directo para a elaboração do “Projecto de Execução de Pavimentação da Rua 

Sesmarias do Pato em Agualva de Cima”. Neste sentido procedeu-se à elaboração do 

respectivo projecto de execução, encontrando-se este processo em condições de poder 

ser submetido a procedimento de empreitada nos termos do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 

29 de Janeiro (Código dos Contratos Públicos). 

A empreitada engloba os seguintes trabalhos: 

• Terraplenagens; 

• Drenagem pluvial superficial; 

• Pavimentação; 

• Sinalização horizontal; 

• Fornecimento e Montagem de sinalização vertical. 

Deste modo, propõe-se: 

1 – Ao abrigo do disposto na alínea q) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a aprovação do 

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

Encargos, do Plano de Segurança e Saúde e do Plano de Prevenção e Gestão de 

Resíduos de Construção e Demolição, referente à obra de “Pavimentação da Rua 

das Sesmarias do Pato em Agualva de Cima”; 

2 – A abertura do concurso público para a adjudicação da empreitada de 

“Pavimentação da Rua das Sesmarias do Pato em Agualva de Cima” de acordo 

com o estipulado na alínea b) do art.º 19º do Código dos Contratos Públicos 

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

238.000,00 € (duzentos e trinta e oito mil euros). 

3 – Considerar o encargo de despesa nas seguintes classificações do Plano e 

Orçamento: 

− Código do Plano: 3.3.1.01.073 

− Código Orçamental: 06.02/07.01.04.01 

4 - Que o júri do procedimento seja constituído por: 
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− João Carlos Alves Faim – Director de Departamento de Ambiente e Infra-

estruturas 

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

− Antero Manuel Costa Casaca – Técnico Superior da DRV 

Sendo suplentes os seguintes elementos: 

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

− Maria Elisabete da Silva Pereira – Técnica Superior da DRV 

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

Sobre a proposta de Empreitada de “Pavimentação da Rua Sesmarias do Pato em 

Agualva de Cima” numerada DAI_DRV 01_06-11 interveio: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa congratula-se por esta ser a proposta mais 

simpática da noite. Refere no entanto, que gostaria de mencionar dois aspectos, o 

primeiro acerca do dia 26 de Maio de 2010, pois esta data não consta em qualquer 

documento da Câmara nem no contrato dos ajustes directos, que podem ser consultados 

na página internet. O segundo relativamente ao valor base do concurso, que com certeza, 

é acrescido do valor do IVA e obrigatoriamente deveria estar na proposta, não é os 238 mil 

euros mas 238 mil euros mais IVA, o que dá 252 mil euros. 

Refere ainda, que esta obra faz parte de um conjunto de obras, que a Câmara está ou vai 

fazer, fruto de um empréstimo contraído a 2 de Julho de 2010, no valor de 8 milhões de 

euros. Uma das obras contempladas neste empréstimo, é a pavimentação da Rua das 

Sesmarias do Pato, que recorda ter sido uma das grandes reivindicações quer dos 

presidentes de Junta, quer dos próprios munícipes, nas reuniões descentralizadas. 

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

V.I. - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

Pelo Sr. vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 
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PONTO 4 – Programa de Alimentação Escolar – Atribuição de apoio financeiro ao 

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos e Agrupamento de Escolas José 

Saramago – ano lectivo 2010/2011. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 01_06-11: 

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

designadamente no âmbito da Acção Social Escolar, garante aos alunos do 1.º ciclo do 

ensino básico e crianças da educação pré-escolar, da rede pública, o acesso a refeições 

através da concretização do Programa de Alimentação Escolar, que compreende a 

vertente de confecção local, nos estabelecimentos dotados com refeitório escolar, ou 

transportada, com confecção externa. 

Neste contexto, e como previsto no Despacho n.º 18987/2009, de 17 de Agosto, o 

Município estabeleceu protocolos de colaboração com os agrupamentos de escolas do 

concelho, definindo competências de parceria na concretização daquele Programa, 

visando assegurar uma alimentação equilibrada e adequada às necessidades da 

população escolar. 

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

celebrados com o Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos e com o Agrupamento 

de Escolas José Saramago, comparticipar financeiramente o Programa através da 

transferência de verbas, assegurando o bom funcionamento do mesmo. A natureza do 

apoio, previsto no artigo 7.º, consiste numa comparticipação financeira relativa às 

crianças/alunos beneficiários de apoio alimentar que frequentam a EB António Santos 

Jorge, a EB João Eduardo Xavier e o 1.º ciclo do ensino básico na Escola Básica José 

Saramago. 

O presente apoio financeiro inclui acertos do ano lectivo transacto, decorrentes de 

previsões efectuadas no momento das atribuições, e inclui também o valor do primeiro 

período lectivo e uma previsão para o segundo e terceiro períodos (até ao mês de Maio), 

considerando 93 dias lectivos, e um valor unitário de €1,40/refeição para a EB António 

Santos Jorge e de €1,68/refeição para a EB João Eduardo Xavier e 1.º ciclo do ensino 

básico na Escola Básica José Saramago. 

Face ao exposto, e de acordo com a alínea d), do n.º 4, do art.º 64, da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/02, de 11 de Janeiro, propõe-se a atribuição de 

apoio financeiro, no valor global de € 46.999,40 (quarenta e seis mil, novecentos e noventa 

e nove euros e quarenta cêntimos), de acordo com o abaixo indicado: 

1) € 23.155,16 (vinte e três mil, cento e cinquenta e cinco euros e dezasseis cêntimos) ao 

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos:  
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a) € 325,64 (trezentos e vinte e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos) – 

corresponde a acertos do terceiro período do ano lectivo 2009/2010;  

b) € 8.690,92 (oito mil, seiscentos e noventa euros e noventa e dois cêntimos) 

corresponde ao primeiro período do ano lectivo 2010/2011; 

c)  € 14.138,60 (catorze mil, cento e trinta e oito euros e sessenta cêntimos) – 

corresponde a uma previsão para o segundo e terceiro período, do ano lectivo 

2010/2011 (até ao mês de Maio), considerando um total de 102 crianças/alunos 

beneficiários de apoio alimentar.  

2) € 23.844,24 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta e quatro euros e vinte e quatro 

cêntimos), ao Agrupamento de Escolas José Saramago: 

a) € 3.376,80 (três mil, trezentos e setenta e seis euros e oitenta cêntimos) – 

corresponde a acertos do primeiro período do ano lectivo 2010/2011;  

b) € 20.467,44 (vinte mil, quatrocentos e sessenta e sete euros e quarenta e quatro 

cêntimos) - corresponde a uma previsão para o segundo e terceiro período, do ano 

lectivo 2010/2011 (até ao mês de Maio), considerando 131 alunos beneficiários de 

apoio alimentar.» 

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

minuta. 

 

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

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

PONTO 5 – Designação do Representante da Câmara Municipal de Palmela na 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Palmela. 

PROPOSTA N.º DEIS_DISJ 01_06-11: 

«A Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro, Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo, 

encerra o regime jurídico que preside à intervenção das Comissões de Protecção de 

Crianças e Jovens, no âmbito dos direitos e da protecção das crianças e jovens em perigo. 

De acordo com o n.º 1, do art.º 26, da referida Lei, os membros da Comissão de Protecção 

são designados por um período de dois anos, renovável. Tendo em conta o término do 

primeiro mandato da técnica superior Maria Fernanda Tregeira Martins, importa proceder à 

nomeação do representante da Câmara Municipal de Palmela na Comissão de Protecção 

de Crianças e Jovens de Palmela, para o novo biénio que se inicia a 2 de Abril de 2011. 
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Neste sentido, e reconhecendo-se que a referida técnica possui os requisitos necessários 

para o desenvolvimento das suas funções na Comissão de Protecção de Crianças e 

Jovens de Palmela, propõe-se, ao abrigo do disposto na alínea a), do art.º 17.º, da Lei n.º 

147/99, de 1 de Setembro, e nºs 1 e 2, do art.º 2.º, do Decreto-Lei n.º 332–B/2000, de 30 

de Dezembro, conjugados com a alínea d), do n.º 7, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

designar a Técnica Superior Maria Fernanda Tregeira Martins, como representante da 

Câmara Municipal na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Palmela.» 

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

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E TURISMO 

 

DIVISÃO DE TURISMO E ECONOMIA LOCAL: 

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

PONTO 6 – Atribuição de apoio financeiro à Associação Regional de Criadores de 

Ovinos Leiteiros da Serra da Arrábida – ARCOLSA para a realização do XVII Festival 

do Queijo, Pão e Vinho. 

PROPOSTA N.º DCT_DTEL 01_06-11: 

«Já na sua 17.ª edição, o Festival do Queijo, Pão e Vinho realiza-se este ano nos dias 1, 2 

e 3 de Abril, nas instalações da ARCOLSA, em S. Gonçalo, freguesia de Quinta do Anjo, 

local onde se realiza desde o ano de 2007. Mais uma vez este evento é organizado por 

uma comissão, liderada pela Associação Regional de Criadores de Ovinos Leiteiros da 

Serra da Arrábida – ARCOLSA.  

Ao longo destes anos, o festival tem sublinhado a importância da promoção dos produtos 

locais de qualidade para a afirmação turística do concelho de Palmela e tem ganho um 

lugar cada vez mais determinante na manutenção da ruralidade do território municipal.  

Esta iniciativa é ainda mais relevante porque são os próprios agentes sociais e 

económicos do concelho que assumem a responsabilidade da sua realização.  

Além da já habitual representação dos produtores de queijo, pão, vinho e doçaria da 

região, a organização conta mais uma vez com a participação de várias entidades e 

empresas, de forma a diversificar a oferta ao visitante e a ampliar a sua atractividade que 

faz com que se desloquem ao concelho de Palmela, milhares de visitantes. 

Apesar da crise que nos assola, este ano o festival volta a ousar crescer e lança raízes 

que podem ser mais um factor de atractividade e sustentabilidade, ou até gerar dinâmicas 

de desenvolvimento futuro de uma iniciativa autónoma no campo do turismo de aventura. 
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É mais uma área de intervenção que o festival conquista, e mais um espaço que 

disponibiliza aos visitantes e às empresas da região. 

 O Festival do Queijo, Pão e Vinho é uma organização complexa e dispendiosa, que 

necessita do apoio da Câmara Municipal de Palmela para a sua realização. Pelo que, para 

fazer face aos elevados custos que a organização de um evento desta natureza acarreta, 

a ARCOLSA solicitou apoio logístico e financeiro à Câmara Municipal de Palmela. 

Assim, dada a importância do evento para a promoção turística e desenvolvimento 

económico de Palmela, conforme atrás exposto e de forma a colmatar parte das despesas 

da organização deste evento, para além do importante apoio logístico que a autarquia 

assegura, propõe-se, de acordo com o disposto na alínea l), do n.º 2, do art.º 64.º, da Lei 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição de 

apoio financeiro no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros) à ARCOLSA – Associação 

Regional de Criadores de Ovinos Leiteiros da Serra da Arrábida.» 

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

Criadores de Ovinos Leiteiros da Serra da Arrábida numerada DCT_DTEL 01_06-11 

intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho refere que apesar da situação da Câmara em 

termos financeiros ser do conhecimento de todos e de ter sido discutida em orçamento, 

não tinha ainda até à data, aferido qual o teor do corte, cerca de 50%, a que teria de se 

proceder, relativamente a este tipo de iniciativas.  

Lamenta a necessidade dos cortes, mas porque são imperiosos e necessários, solidariza-

se e pressupõe que este seja mais ou menos um critério a aplicar a todas as festas da 

mesma índole, acrescentando que estarão atentos. 

O Sr. vereador Luís Miguel Calha esclarece e tranquiliza a Sra. vereadora Natividade 

Coelho, afirmando que de facto e como não poderia deixar de ser, será aplicado o mesmo 

critério relativamente aos apoios financeiros, a todo este tipo de certames que tem uma 

componente de desenvolvimento económico.  

Refere que por razões de restrição orçamental foi necessário introduzir um corte financeiro 

num apoio concedido, contudo, o apoio da Câmara Municipal vai muito além da 

comparticipação financeira directa que atribui. Exemplos disso são, o facto da Divisão de 

Turismo e Economia Local participar na comissão organizadora do evento, prestando o 

apoio técnico, o facto da Divisão de Logística apoiar na construção do festival, bem como 

as brigadas da divisão urbana que procedem à limpeza do espaço e o facto da divisão de 

comunicação prestar apoio através da informação e comunicação. 

Mais refere, que acredita que com o esforço, o empenho e a criatividade da própria 

comissão organizadora, será possível manter o festival no mesmo patamar de qualidade a 

que já nos habituou. Trata-se de um evento com grande prestígio e notoriedade, que 

ultrapassa já as fronteiras do concelho e da região e destaca alguns dados relativos a um 
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inquérito feito o ano passado e que diz que 60% dos visitantes residiam fora do concelho, 

nomeadamente em Setúbal, em Lisboa e nos concelhos limítrofes. Na edição de 2010, 

35% dos visitantes, foram novos visitantes, o que é elucidativo da capacidade que o 

festival tem, de atrair outros visitantes. Também 92% dos visitantes, manifestaram 

intenções de voltar à Freguesia de Quinta do Anjo e ao concelho de Palmela. 

Finaliza a sua intervenção, reafirmando a importância do Festival do Queijo, Pão e Vinho, 

como uma grande oportunidade no fundo de valorização e promoção dos produtos locais. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho expressa o seu interesse, nos dados revelados pelo 

Sr. vereador Luís Calha, relativamente ao certame e considera que se deveria aplicar este 

método a outras iniciativas desta área, sendo que esses indicadores poderiam servir como 

critério para a atribuição de subsídios. Saúda ainda, a capacidade da ARCOLSA. 

 A Sr.ª presidente afirma que as festas tem carácter diferente e natureza diferente em 

todo o concelho e nem todas elas se podem pautar pelo mesmo critério de número de 

visitantes, mas percebe a recomendação, relativamente às áreas económicas. 

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

minuta. 

 

VII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das vinte e três horas e cinquenta minutos, a Sr.ª presidente declara encerrada a 

reunião, da qual se lavrou a presente acta, que eu, José Manuel Monteiro, director do 

Departamento de Administração e Finanças, redigi e também assino. 

 

A presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

O director do Departamento 

 

José Manuel Monteiro 


