
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

ACTA N.º 12/2011: 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2011: 

No dia oito de Junho de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e vinte minutos, no 

Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela (Freguesia de Palmela), reuniu 

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

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

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

Matias de Sousa e Luís Miguel Reisinho de Oliveira Calha. 

A Sr.ª presidente transmite ao executivo e demais presentes que, na sequência do 

pedido de substituição na reunião de Câmara de hoje (08 de Junho de 2011), 

apresentado pela Sr.ª vereadora Maria da Natividade Charneca Coelho, nos termos 

do n.º 1, do art.º 79º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção, 

procedeu à convocação do Sr. Dr. José Carlos Matias de Sousa para esta reunião. 

 

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

PONTO 1 – Empreitada de “Construção do Novo Edifício para o Destacamento Territorial 

da GNR em Palmela”: Ratificação 

PONTO 2 – Pedido de Licenciamento de Operação de Loteamento. Requerente: 

Rodrigues & Fialho, Lda.. Proc.º L-12/08. Local: Gamitas – Vale de Mulatas – Aires - 

Palmela 

PONTO 3 – Alteração ao Projecto de Loteamento de Reconversão. Requerente: 

Administração Conjunta da Quinta n.º 9 do Pinhal das Formas. Proc.º L-45/98. Local: 

Quinta n.º 9 – Pinhal das Formas (freguesia de Quinta do Anjo) 
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PONTO 4 – Protocolo entre a Câmara Municipal de Palmela e a Comissão da AUGI da 

Quinta n.º 9 do Pinhal das Formas – Quinta do Anjo 

PONTO 5 – Empreitada de “Pavimentação da Rua Sesmarias do Pato em Agualva de 

Cima”: Aprovação do relatório final e adjudicação da empreitada 

PONTO 6 – Actividades de animação socioeducativa (educação pré-escolar) promovidas 

por Associações de Pais e Encarregados de Educação – 2.º período do ano lectivo 

2010/2011 – Atribuição de apoio financeiro 

PONTO 7 – Atribuição de apoio financeiro ao Grupo Desportivo “Estrelas de Algeruz” para 

realização da prova “5.ª Eliminatória da Taça de Portugal em Clássicas e Latinas” de 

Dança Desportiva 

PONTO 8 – “+60” – PMAF – Proposta de alteração de tarifa de inscrição 

PONTO 9 – Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal e cinco escolas do 

concelho no âmbito dos Jogos Desportivos Escolares 2010/2011 

PONTO 10 – Fornecimento de refeições nos estabelecimentos de educação e ensino do 

1.º ciclo do ensino básico e educação pré-escolar da rede pública – Ano lectivo 2011/2012: 

Abertura de concurso público internacional 

ADMISSÃO DO PONTO 11 NA ORDEM DO DIA: Nomeação de Técnico Municipal para 

acompanhamento do zonamento no âmbito do CIMI 

 

SEMANA DEDICADA À FREGUESIA DE PALMELA: 

A Sr.ª presidente saúda a presença de todos nesta reunião e dirige uma saudação 

especial ao executivo da Junta de Freguesia de Palmela e ao seu presidente, em 

particular. 

Seguidamente, a Sr.ª presidente descreve o programa da Semana dedicada à Freguesia 

de Palmela que decorre de 06 a 09 de Junho: 

. Reunião interna de trabalho (dos eleitos com pelouros) para tratar de assuntos 

relacionados com a freguesia de Palmela. 

. Reunião específica de trabalho com o executivo da Junta de Freguesia de Palmela para 

abordar diferentes matérias que respeitam a esta freguesia: questões que carecem de 

tratamento; projectos em curso ou em fase de elaboração; evolução do Plano de 

Actividades relativamente ao ano em curso e a situação dos constrangimentos financeiros 

que as Autarquias vão viver nos próximos tempos. 
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. Apresentação pública de alguns projectos relevantes para a freguesia. Nesse contexto, 

decorreu a mostra do estado do projecto para a Recuperação e dinamização do Centro 

Histórico de Palmela que obedece a uma candidatura formulada no âmbito do QREN 

(Quadro de Referência Estratégico Nacional), e efectuou-se o ponto de situação das obras 

e dos investimentos previstos por parte da SIMARSUL – Sistema Integrado Multimunicipal 

de Águas Residuais da Península de Setúbal, S.A., e que se referem a investimentos 

previstos para as zonas: Aires, Montado, Brejos do Assa e zona envolvente.    

. Agendou-se para o Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela, pelas 21:00 horas, a 

reunião de Câmara descentralizada, da qual se lavra a presente acta. 

. Visita a algumas instituições desta freguesia: Adega Cooperativa de Palmela, Casa 

Agrícola Assis Lobo, Julgado de Paz (instalado em Palmela, mas que serve todo o 

concelho). Em colaboração com o Juiz responsável pelo Julgado de Paz vai ser feita a 

divulgação das funções e possibilidades que podem constituir para muitos cidadãos 

resolver os seus assuntos no Julgado de Paz em detrimento do Tribunal, dado que os 

processos correm de forma morosa nos Tribunais por estes estarem sobrecarregados. 

. A Escola de 2.º e 3.º ciclo Hermenegildo Capelo, em Palmela e a Escola Secundária de 

Palmela (da responsabilidade do Agrupamento de Escolas) fazem a inauguração da 

exposição “Passeio Público” com a recriação do passeio público. Segue-se, com a 

responsabilidade da Escola Secundária de Palmela, um espectáculo de encerramento do 

ano lectivo a efectuar no Cine-Teatro S. João, em Palmela. Fica o convite a todos os que 

queiram assistir. 

 

• Festas Populares do Pinhal Novo – A Sr.ª presidente refere que no dia de ontem, (07 

de Junho) teve lugar a abertura das Festas Populares do Pinhal Novo que encerram no 

próximo dia 12 do mesmo mês. É uma iniciativa que congrega associações locais, 

movimento associativo e comunidade local de Pinhal Novo, mas que recebe muitos 

visitantes de todo o concelho e da região. O cartaz é bastante diversificado e atractivo, 

pelo que consegue agradar a diferentes gostos.   

 

• Metodologia das reuniões de Câmara descentralizadas – A Sr.ª presidente explica 

que as reuniões de Câmara se dividem em três períodos distintos, pela ordenação que 

descreve: 

1. Período Antes da Ordem do Dia; 

2. Ordem do Dia; 

3. Intervenção do Público. 
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Definiu-se que nas reuniões de Câmara descentralizadas, a Intervenção do Público ocorra 

antes do Período Antes da Ordem do Dia e da Ordem do Dia para evitar que os Munícipes 

tenham de permanecer até tarde para usar da palavra. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

  

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

1. Sr. Alcino Santos:  

Apresenta cumprimentos. É residente em Quinta do Anjo. Vem insistir num assunto que já 

tem sido apresentado noutras reuniões de Câmara e se refere à pavimentação de um 

pequeno troço (cerca de 200 metros) na Rua dos Três Concelhos. Os moradores naquela 

zona sentem-se lesados, porque pagam uma avultada verba de IMI (Imposto Municipal 

sobre Imóveis) e têm dificuldade em compreender como é a Autarquia não assegura a 

pavimentação do troço em causa. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro cumprimenta os presentes. Responde à questão do Sr. 

Alcino Santos (1.) dizendo que, na reunião de Câmara descentralizada efectuada em 

Quinta do Anjo, teve oportunidade de anunciar a abertura do concurso, pelo que a obra vai 

ser uma realidade dentro de pouco tempo. O processo está em tramitação e é apenas 

uma questão de tempo. 

Sobre o assunto apresentado pelo Sr. Alcino Santos (1.), a Sr.ª presidente considera que 

é importante realçar o facto de que a Câmara Municipal se vê actualmente confrontada 

com uma situação que é completamente diferente da que vivia quando se iniciou o 

presente mandato autárquico (em 2009). A Autarquia estabeleceu um compromisso com 

os cidadãos relativamente ao conjunto das obras que se propunha realizar e a conjuntura 

actual (e que é do domínio público), nomeadamente a situação financeira e económica 

difícil e a tomada de medidas que vão ser produzidas sobre os cidadãos e as Autarquias 

em concreto vão levar, inevitavelmente, a alterações profundas. A Câmara Municipal de 

Palmela e as Autarquias duma forma geral aguardam pela tradução específica das 

medidas que vão ser firmadas. 

Mais refere que a Câmara Municipal de Palmela decidiu avançar com a empreitada na Rua 

dos Três Concelhos num contexto em que, provavelmente, dentro em breve vão ter de 

assumir frontalmente perante os cidadãos que esta Autarquia não tem condições para 

realizar um conjunto de obras que constam do Orçamento 2011 e Grandes Opções do 

Plano 2011-2014. Para a obra em causa, recorreu-se a um empréstimo bancário que, 
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presumivelmente à data de hoje, não iriam poder contratar. Este executivo determinou 

manter a execução da obra da Rua dos Três Concelhos com a consciência clara de que é 

uma obra importante, com características muito específicas, e que não deve penalizar a 

população que vai usufruir da efectivação da mesma. 

 

2. Sr. Paulo Anes , representante da AUGI da Carrasqueira: 

Cumprimenta os presentes. Vem como representante da AUGI (Área Urbana de Génese 

legal) da Carrasqueira. Refere que esta AUGI solicitou à Câmara Municipal, no dia 03 de 

Fevereiro deste ano, a possibilidade de se fazer um protocolo com a EDP para 

fornecimento de energia eléctrica aos co-proprietários desta AUGI. Há quatro meses que 

aguardam por este protocolo.  

A solicitação da Sr.ª presidente, e para responder à questão suscitada pelo Sr. Paulo Anes 

(2.), intervém o Sr. vereador Álvaro Amaro para dar a saber que a informação técnica 

sobre o assunto já foi produzida e está para análise da chefe de Divisão, sendo que a 

redacção do protocolo está a ser trabalhada com a Divisão Jurídica. É fundamental 

assegurar que estejam conferidos e salvaguardados todos os aspectos para se apresentar 

ao órgão Câmara a aprovação da minuta de protocolo para posterior assinatura da 

mesma.  

 

3. Sr. João Marques: 

Apresenta cumprimentos. Refere que como munícipe da venda do Alcaide vem apresentar 

as seguintes questões: 

. Alerta para o facto de não existir acesso à estação ferroviária de Venda do Alcaide a 

Poente (e é onde está localizada a maioria da população). Já apresentou este assunto em 

anteriores reuniões de Câmara. Gostaria de saber se a Câmara Municipal apresentou esta 

questão à REFER (Rede Ferroviária Nacional, EPE) e, em caso afirmativo, o que daí 

adveio. 

. Chama a atenção para uma obra que continua por concluir, nomeadamente à saída do 

viaduto em direcção ao Posto Médico: é que o passeio termina num precipício e não tem 

continuidade, pelo que é necessária a execução duma berma junto da estrada para as 

pessoas caminharem. 

. Recorda que o Sr. vereador Álvaro Amaro, numa ocasião anterior, informou que no Plano 

de Actividades deste ano constava a pavimentação do troço da rua paralela à via férrea do 
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lado Nascente e que liga à Estrada dos Espanhóis. Gostaria de saber para quando está 

prevista a execução desta obra.   

. Um dos assuntos apresentados por si, na reunião de Câmara descentralizada realizada 

em Pinhal Novo, relacionou-se com o estado degradado do parque infantil em Venda do 

Alcaide com a observação de que se tratavam de danos pequenos. O Sr. vereador Adilo 

Costa respondeu que, no caso de as deteriorações serem de pequena monta, era possível 

que a intervenção fosse rápida. Pede que o Sr. vereador Adilo Costa se desloque ao local 

e verifique in loco o avançado estado de degradação em que está o parque infantil neste 

momento. 

A Sr.ª presidente observa que uma parte significativa das questões colocadas pelo Sr. 

João Marques (3.), foram também apresentadas pelo executivo da Junta de Freguesia de 

Palmela. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro responde às questões apresentadas pelo Sr. João 

Marques (3.), dando os seguintes esclarecimentos: 

- Recebeu, no dia de ontem, a minuta da proposta de protocolo a celebrar entre a Câmara 

Municipal de Palmela e a REFER acerca do novo acesso na estação ferroviária da Venda 

do Alcaide. Desde há um ano que se vem trabalhando neste assunto. Hoje obteve um 

parecer técnico sobre as condicionantes e a partilha de responsabilidades na obra. Há-de 

receber um parecer jurídico sobre o clausulado no protocolo.  

- Em relação às questões pendentes com a REFER a Câmara Municipal espera, num 

curto prazo de tempo, poder vir a finalizar um conjunto de matérias que se “arrastam” há 

cerca de doze anos (desde que foi feito o grande investimento no eixo Norte / Sul e na 

electrificação da linha e em que algumas questões ficaram mal resolvidas). 

- Quanto ao acesso pedonal ao Posto Médico oferece-se explicar que esta intervenção faz 

parte dum pacote de negociação com a REFER, tendo esta entidade manifestado 

compreensão pela justeza da reivindicação apresentada pela Câmara Municipal e vontade 

de a integrar num protocolo. As negociações prosseguem. Contudo, a Câmara Municipal 

quer levar à prática algumas empreitadas, por administração directa, tratando a berma na 

denominada rua José Nabo (a 1.ª fase já encetada no ano passado e a 2.ª fase a efectuar 

no Verão deste ano). Já o troço Norte da estrada do Montinhoso foi uma das obras de 

transição e, aquando da aprovação do PPI (Plano Plurianual de Investimentos), foi 

secundarizada em detrimento de outras opções. A definição das prioridades das 

empreitadas tem vindo a ser definida pela Câmara Municipal em articulação com as Juntas 

de Freguesia. 

O Sr. vereador Adilo Costa saúda o presentes. 
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Acerca da questão do parque infantil, o Sr. vereador Adilo Costa responde ao Sr. João 

Marques (3.) dizendo que o assunto está encaminhado para a Junta de Freguesia na base 

do Protocolo de Delegação de Competências, sendo de registar que a intervenção não 

requer um esforço muito grande. Aceita o repto da visita ao local. Realça que os serviços 

camarários fizeram o levantamento do estado de todos os espaços de jogo e recreio do 

concelho. Convém registar que há uma exigência por parte da ASAE (Autoridade de 

Segurança Alimentar e Económica) que é incomportável para qualquer Município e, devido 

a isso, o Município de Oeiras tomou a decisão de encerrar todos os espaços de jogo e 

recreio. Acontece, por vezes, que a fiscalização é feita duma forma “cega” sem atender ao 

País em que se vive e às condições desse mesmo País.  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

• Reunião de Câmara extraordinária – A Sr.ª presidente dá conhecimento aos 

presentes que vai convocar uma reunião de Câmara extraordinária a realizar-se no dia 20 

de Junho, pelas 09:00 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal. Um dos pontos da 

Ordem de Trabalhos será a 1.ª Revisão ao Orçamento 2011 e Grandes Opções do Plano 

2011-2014.  

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte Moção: 

(A moção a seguir transcrita considera as alterações alvo da discussão havida entre os 

eleitos). 

Moção – Encerramento do Cartório Notarial de Palmela: 

“A Câmara Municipal tomou conhecimento de que o Cartório Notarial de Palmela será 

encerrado, em breve, por alegada falta de rentabilidade, mantendo-se apenas o Cartório 

Notarial de Pinhal Novo. 

Com a privatização dos cartórios notariais, em 2003, os critérios de atribuição e a abertura 

deste serviço passaram a ser da responsabilidade da Ordem dos Notários. Ou seja, um 

serviço a que os cidadãos têm de recorrer para o reconhecimento e a existência legal de 

um vasto conjunto de actos, ficou, desta forma, sujeito às leis do mercado. 

A Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão pública, a 8 de Junho de 2011: 

- Manifesta a sua preocupação pelo encerramento do Cartório Notarial de Palmela, 

privando a sede do concelho deste serviço; 
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- Lamenta que os cartórios privados, ao invés de garantirem a complementaridade 

ao serviço público o tenham substituído, sem acautelar os naturais interesses dos 

cidadãos e entidades públicas e privadas, causando-lhes naturais transtornos e 

prejuízos; 

- Exige que se dê pleno cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 6.º, do Decreto-

Lei n.º 26/2004, de 4 de Fevereiro (Estatuto do Notariado e Estatuto da Ordem dos 

Notários), que obriga à existência de, pelo menos, um cartório notarial por sede de 

município.” 

Sobre a Moção – Encerramento do Cartório Notarial de Palmela intervieram: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira cumprimenta os presentes. Sugere, em representação 

dos vereadores do P.S., que se substitua no texto da Moção “lamentar” por “deliberar”. 

A Sr.ª presidente exprime que é perceptível a ideia dos Srs. vereadores Socialistas, mas 

é de opinião que esta Moção deve ser tomada como a denúncia de uma situação e, neste 

caso, deve usar-se a palavra “lamentar”, porque a presente situação só acontece por via 

de uma alteração legal que permitiu o surgimento de Cartórios Privados (não exigindo que 

um Cartório Privado não possa substituir-se a um Cartório Público quando este existe). E 

uma situação destas é de “lamentar”. Opina que se pode retirar o termo “deliberar” e o 

parágrafo fique: “A Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão pública a 08 de 

Junho, manifesta a sua preocupação pelo encerramento do Cartório Notarial de Palmela”, 

e em vez de “Lamenta que os Cartórios Privados ao invés de garantirem uma alternativa 

ao serviço” deveria constar “ao invés de garantirem a complementaridade” ou “ao invés de 

complementarem o serviço público”. A lei exige que na sede do concelho exista um 

Cartório, mas na verdade esta não está a ser cumprida, porque permite o encerramento 

do Cartório Notarial de Palmela localizado que está na sede do concelho. O espírito dos 

Cartórios Privados quando surgiram tinha subjacente a ideia de complementaridade entre 

um serviço público e um serviço privado - não no sentido de privar as pessoas, mas no 

sentido de alargar a prestação de um serviço -, pelo que insiste no uso da expressão 

“complementaridade”.  

O Sr. vereador Adilo Costa refere que pretende, na sua intervenção, focar a questão 

substantiva que leva à presente situação. Infelizmente, o P.C.P. (Partido Comunista 

Português) tinha razão quando, em Fevereiro de 2004 e início de 2005, alertou para a 

privatização dos Serviços de Notariado e que foi coincidente com o brutal aumento, na 

altura, dos emolumentos dos serviços notariais sem que isso se repercutisse numa 

melhoria do trabalho do Ministério da Justiça. E, um serviço que até então era público 

deixou de o ser. Apesar da denúncia desta situação (na altura em que estava em queda o 

Governo do Partido Socialista e o início do Governo do Partido Social Democrata – 
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coligação com o CDS/PP -, vingou o mapa anexo ao Decreto-Lei n.º 26/2004, de 4 de 

Fevereiro, que foi alterado há muito pouco tempo mantendo-se a perspectiva de que tem 

de haver, pelo menos, um Cartório Notarial na sede do concelho, e o que esta Câmara 

Municipal exige é o cumprimento da lei. Na altura, o mapa do distrito de Setúbal previa, 

para o concelho de Palmela em particular, dois Cartórios Notariais: um para Palmela (que 

já existia desde tempos imemoriais) e outro para Pinhal Novo. Agora, por meras razões 

economicistas, estão a querer tirar o Cartório Notarial de Palmela ficando um a funcionar 

no Pinhal Novo e, é isso, que em termos substantivos se deve denunciar.     

Submetida a votação a Moção – Encerramento do Cartório Notarial de Palmela, foi a 

mesma aprovada, por unanimidade e em minuta. 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte Moção: 

(A presente moção contém as alterações alvo da discussão havida entre o executivo 

camarário). 

Moção – Encerramento da Pluricoop: 

(A moção que se transcreve contém as alterações conforme discussão havida entre os 

membros do executivo camarário). 

“A Câmara Municipal de Palmela tomou conhecimento do encerramento, no final do mês 

passado, das quatro lojas da Pluricoop (Palmela, Pinhal Novo 1 e 2 e Poceirão) e do 

armazém da CoopLisboa, na Salgueirinha. 

Esta medida foi o culminar de um longo período de crescentes dificuldades financeiras, 

que tiveram como consequências mais graves o atraso no pagamento de salários às 

dezenas de trabalhadores das cooperativas e no cumprimento das obrigações junto dos 

fornecedores, nomeadamente de pequenos produtores locais. 

As políticas de sucessivos governos têm favorecido a concentração dos sectores grossista 

e retalhista e conduzido ao encerramento de milhares de pequenos e médios 

estabelecimentos comerciais em todo o país. 

O movimento cooperativo de consumo, realidade que se afirmou com a Revolução de 

Abril, foi procurando reagir e ajustar-se a esta realidade, ao longo dos últimos anos, 

resistindo, através da associação de cooperativas dispersas ou isoladas. Mas a situação 

agravou-se significativamente, com as limitações ao crédito bancário e a ausência de 

respostas do governo às propostas do movimento cooperativo. 

Face a esta situação, a Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão pública, a 8 de 

Junho de 2011, delibera: 
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- Manifestar a sua total solidariedade aos trabalhadores e cooperadores da Pluricoop 

e da CoopLisboa; 

- Exigir que o Governo adopte medidas de apoio e protecção ao movimento 

cooperativo de distribuição como componente importante da vida económica local; 

- Transmitir aos trabalhadores e cooperadores a disponibilidade da Câmara 

Municipal de Palmela para apoiar medidas que concorram para a viabilidade da 

Pluricoop e da CoopLisboa.” 

Sobre a Moção – Encerramento da Pluricoop intervieram: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira expressa que os vereadores do P.S. concordam com a 

Moção na generalidade. Aproveita para em seu nome e, também, do Sr. vereador José 

Carlos de Sousa realçar o papel que a Pluricoop tem tido em termos de cooperativismo 

com grande destaque mesmo em termos nacionais. Lamentam que se chegue à actual 

situação.  

Em seguida, o Sr. vereador Fonseca Ferreira menciona que os vereadores Socialistas 

discordam da redacção do texto da Moção “Exigir que o Governo viabilize este projecto”, 

porque em termos práticos uma viabilização directa é complicada e significaria uma 

intervenção no movimento cooperativo, pelo que propõem a alteração do texto para “Exigir 

que o Governo adopte medidas de apoio e protecção ao movimento cooperativo”.  

A Sr.ª presidente aceita a alteração sugerida pelos Srs. vereadores do P.S. e já 

contemplada na Moção antes transcrita. 

Submetida a votação a Moção – Encerramento da Pluricoop, foi a mesma aprovada, 

por unanimidade e em minuta. 

 

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

Ordem do Dia. 

 

• Informação no âmbito do abastecimento de água – O Sr. vereador Álvaro Amaro 

informa que se deu início à obra de “Remodelação da conduta distribuidora de água na 

E.N. 379 – entre o Largo do Chafariz e que se estende até à zona de São Julião”. Estima-

se que o seu prazo de execução seja de seis semanas. Esta empreitada substitui uma 

conduta de água que tinha aproximadamente cinquenta anos, e permite a preparação da 

conduta de água para eventuais crescimentos de ordem urbanística às zonas limítrofes do 

perímetro urbano de Palmela.  



Acta n.º 12/2011 

Reunião ordinária de 08 de Junho de 2011 

 11 

 

• Portaria relativa à delimitação de perímetros de captação de água para 

abastecimento – O Sr. vereador Álvaro Amaro refere-se à Portaria 187/2011, publicada 

em Maio último, relativa à delimitação dos perímetros de protecção das captações 

municipais de água para abastecimento. Dita que o Decreto-Lei 382/99 estabelece normas 

e critérios para a delimitação dos perímetros de protecção de captação de águas 

subterrâneas destinadas ao abastecimento público com a finalidade de proteger a 

qualidade das águas dessas captações. Estes perímetros visam prevenir, reduzir e 

controlar a eventual poluição de águas subterrâneas. Assim, na sequência duma proposta 

da Câmara Municipal, apresentada à Administração da Região Hidrográfica do Tejo foi 

definida a delimitação e respectivos condicionamentos dos perímetros de captação de 

água para abastecimento para os pólos de: Fonte da Vaca, Vale do Alecrim, Pinhal das 

Formas, Lagoínha, Carrascas, Quinta do Anjo, Vale de Craveiros, Palmela, Aldeia Nova da 

Aroeira, Forninho, Asseiceira, Poceirão, Fernando Pó, Lagameças (no concelho de 

Palmela) e que foram aprovados e publicados na Portaria 187/2011. A presente 

publicação resulta de um longo e aturado trabalho desenvolvido ao longo de anos pelos 

serviços da Câmara Municipal de Palmela que, desde 2006, apresentaram a primeira 

proposta técnica à Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional de Lisboa e 

Vale do Tejo (CCDR-LVT). Acresce referir que este documento deverá doravante ser 

incorporado noutros diplomas, nomeadamente, de ordenamento do território com o 

objectivo de prevenir, reduzir, controlar e proteger as captações municipais condicionando 

actos de licenciamento de actividades que possam vir a pôr em causa estas captações.  

 

• Furto de equipamentos metálicos em infra-estruturas no espaço público municipal 

– O Sr. vereador Álvaro Amaro refere que o furto de equipamentos metálicos em infra-

estruturas no espaço público municipal já aconteceu no passado mas, neste momento, 

tem uma dimensão bastante preocupante. A Câmara Municipal vê-se forçada a insistir 

junto do Comando Territorial de Setúbal da GNR para solicitar o reforço do policiamento 

no espaço público e uma investigação mais aprofundada de um conjunto de ocorrências 

que têm vindo a ser denunciadas. Avolumou-se um elevado número de furtos desta 

natureza e, desde Julho de 2010 até final do primeiro trimestre deste ano, os prejuízos 

ascendem a 108.000 euros. Os serviços municipais têm encetado as acções possíveis 

para repor, no mais curto espaço de tempo, os materiais furtados (até por questões de 

segurança para os transeuntes), mas às vezes é difícil, quer devido à inexistência de 

algum tipo de material em stock, quer à sua especificidade em termos de medidas e 

formatação. 
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Acresce que, desde o passado mês de Março, que este tipo de furto tem vindo a 

aumentar. No último fim-de-semana uma pessoa procurou vandalizar um PT (Posto de 

Transformação) em Pinhal Novo e, infelizmente, foi electrocutada. 

O Sr. vereador Adilo Costa opina que além do que deve ser aumento da segurança de 

pessoas e bens, tem de haver necessariamente uma revisão do Código de Processo 

Penal que é demasiado permissivo, nomeadamente quanto à figura da prisão preventiva, e 

no que respeita ao património público é preciso aumentar a moldura penal.  

Mais refere que a reposição dos materiais furtados ascende a avultados custos para as 

Autarquias. 

 

• Conferência sobre Fotografia Panorâmica – O Sr. vereador Adilo Costa refere que 

decorreu no Cine-Teatro São João, em Palmela, uma Conferência sobre Fotografia 

Panorâmica que contou com a participação dos maiores especialistas mundiais desta 

técnica fotográfica (150 participantes de 25 países e 30 oradores). Esta foi a primeira vez 

que um evento desta natureza não se realizou numa grande metrópole e aconteceu numa 

vila – a vila de Palmela que possui grande riqueza histórica e patrimonial -. Os 

participantes fotografaram a vila e a Arrábida, conviveram, e manifestaram agrado por este 

património, gastronomia e maneira de estar. Muitos dos participantes no evento mostraram 

vontade de voltar com os seus familiares e amigos. Há a registar que um imenso 

património fotográfico vai estar disponível na internet e vai circular entre fotógrafos e a vila 

de Palmela e Arrábida vão ser dadas a conhecer em todo o mundo com a mesma 

oportunidade da que é dada às grandes metrópoles como, por exemplo: Londres, Nova 

Iorque e Boston, a custo zero. 

Acrescenta que os participantes na Conferência deixaram em Palmela várias exposições 

sobre Fotografia Panorâmica que vão estar patentes em: Cine-Teatro São João, em 

Palmela; Galeria da Biblioteca Municipal de Palmela; Igreja de Santiago; parede do Largo 

de São João, em Palmela; Casa Mãe da Rota dos Vinhos e Pousada de Palmela. 

 

• Acções de sensibilização de Tecnologias de Informação - “O clique sem idade” – O 

Sr. vereador Adilo Costa informa que se reiniciaram as Acções de sensibilização de 

Tecnologias de Informação – “O clique sem idade”. Estas Acções destinam-se a pessoas a 

partir dos 55 anos de idade, residentes no concelho de Palmela, e vão abranger as cinco 

freguesias: Palmela, Quinta do Anjo, Pinhal Novo, Marateca e Poceirão. Foi criado no ano 

de 2009 - “O clique sem idade” - e verifica-se que tem sido um projecto muito importante 

de qualificação das pessoas. Vai ser aumentado o número de horas de Acções de quinze 
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para dezoito horas e vai apostar-se na difusão dos participantes, bem como na 

documentação de apoio à aquisição dos conhecimentos. O que interessa verdadeiramente 

é que as pessoas com idades mais avançadas não fiquem paradas no tempo e possam, 

através destas Acções, estabelecerem o diálogo com filhos e netos que certamente terão 

mais conhecimentos nesta área das Tecnologias de Informação. 

 

• 10.º Campeonato do Mundo de Orientação de Desporto Escolar ISF 2011 / 

Campeonato Nacional de Orientação de Distância Longa 2011 – O Sr. vereador Adilo 

Costa presta as seguintes informações: 

. Realizou-se entre 22 e 26 de Maio, em Primiero / Trentino – Itália, o 10.º Campeonato do 

Mundo de Orientação de Desporto Escolar ISF 2011. A delegação de Portugal integrou 41 

pessoas – 35 atletas e 6 professores – dos quais nove atletas e dois professores 

participaram em representação de duas escolas do concelho de Palmela – Escolas 

Secundárias de Palmela (com os atletas Bernardo Pereira, Leonor Ribeiro, Miguel Ferreira 

e Oleksandr Zaikin, que integraram as selecções nacionais de Iniciados masculinos e 

Juvenis femininos e masculinos e o professor Ricardo Chumbinho) e Pinhal Novo (com a 

equipa de Juvenis masculinos composta por Filipe Augusto, Gabriel Martins, João Parreira, 

João Rato e Luís Silva e o professor Daniel Pó). 

Individualmente o destaque vai para Luís Silva, da Escola Secundária de Pinhal Novo, que 

se sagrou vice-campeão mundial de distância longa. Colectivamente a Escola Secundária 

de Pinhal Novo alcançou a terceira posição entre dezoito equipas na competição de 

Juvenis masculinos. Com estes resultados Portugal manteve-se como um dos únicos três 

países que colectivamente subiu ao pódio em todas as edições desta competição desde 

2002. 

Este número de participantes e os bons resultados obtidos são o reflexo da qualidade do 

trabalho desenvolvido pelas duas escolas nesta modalidade e auguram um futuro risonho 

para o futuro destes atletas que, também, têm obtido resultados muito bons a nível 

federado. 

Em 2013 o Campeonato do Mundo realizar-se-á no Algarve, perspectivando-se que a 

participação de atletas do concelho possa ser em maior número em resultado do trabalho 

realizado nas escolas, uma vez que quatro das cinco escolas do concelho dos 2.º e 3.º 

Ciclos e Secundárias possuem equipas de Orientação. 

. Realizou-se em 28 de Maio, na Figueira da Foz, o Campeonato Nacional de Orientação 

de Distância Longa 2011 em que a munícipe Mariana Simões, de Palmela, conquistou o 

título de campeã nacional, no escalão de Juvenis femininos. 
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A atleta representa a Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA), com sede 

em Évora, mas é treinada na Escola Secundária de Pinhal Novo pelo professor Daniel Pó. 

Trata-se de mais um título nacional numa modalidade em que o concelho de Palmela se 

afirma cada vez mais, fruto do enquadramento técnico qualificado, do apoio da Escola 

Secundária de Pinhal Novo e da organização do clube que os praticantes da modalidade 

no concelho de Palmela representam. 

A Câmara Municipal faz votos para que esta jovem e os restantes atletas de Orientação 

continuem a desenvolver-se e, através do desporto, a dignificar o concelho. 

 

• Vinhos de Palmela premiados em Itália – O Sr. vereador Luís Calha apresenta 

cumprimentos. Dá conhecimento que o X Concurso Internacional de Vinhos “La Selezione 

del Sindaco” premiou os seis produtores de vinho do concelho de Palmela, que 

participaram neste certame com dezasseis vinhos em prova, com uma medalha de ouro e 

sete medalhas de prata. Destaca os vinhos premiados: 

. Com Medalha de Ouro – Domingos Damasceno de Carvalho 2009 (tinto) – SOTA – 

Sociedade de Operação Técnica e Agrícola Unipessoal, Lda.. 

. Com Medalhas de Prata: 

 . Lobo Mau 2008 (tinto) – Casa Agrícola Assis Lobo, Lda.; 

 . S. Filipe 2008 e Quinta da Invejosa 2007 (tintos) – Filipe Jorge Palhoça; 

 . Vinhas da Marateca 2007 (tinto) – Marcolino Freitas & Filho, Lda.; 

. Ameias Aragonês 2009 e Serra Mãe Reserva 2005 (tintos) – SIVIPA – Sociedade 

Vinícola de Palmela, S.A.; 

 . Xavier Santana 2006 (Moscatel de Setúbal) – Xavier Santana, Succs, Lda.. 

O Sr. vereador Luís Miguel Calha informa que este concurso decorreu em Torrecuso – 

Itália, com a participação de 1.113 vinhos de 450 adegas e foram atribuídas 4 Grandes 

Medalhas de Ouro, 104 Medalhas de Ouro e 227 Medalhas de Prata. Trata-se do único 

concurso de vinhos internacional que prevê a participação conjunta do produtor e do 

Município de proveniência das produções. Desta forma, através da inscrição do Município 

de Palmela, as adegas tiveram a oportunidade de participar neste concurso internacional. 

A inscrição do Município foi efectuada através da Associação de Municípios Portugueses 

do Vinho (AMPV) e contou com o apoio da Comissão Vitivinícola da Região da Península 

de Setúbal (CVRPS). 
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Adianta que a participação da Câmara Municipal de Palmela e dos produtores tem em 

vista potenciar o desenvolvimento económico do sector, e promover o Turismo no 

concelho de Palmela. 

 

• Site da Câmara Municipal de Palmela – O Sr. vereador José Carlos de Sousa 

cumprimenta os presentes. Mostra admiração pelo facto de no site da Câmara Municipal 

de Palmela, em Maio de 2011, constar a sua fotografia com a designação de “Sr. vereador 

José Carlos Matias de Sousa está em substituição do Sr. vereador António Fonseca 

Ferreira que pediu suspensão de mandato de 22 de Setembro de 2010 a 15 de Abril de 

2011”. Esta informação não está actualizada à data em que visitou o site. 

 

• Funcionamento das farmácias no concelho – O Sr. vereador José Carlos de Sousa 

recorda-se de ter abordado em reuniões de Câmara do anterior mandato autárquico o 

tema do Funcionamento das farmácias no concelho. Foi alertado por um Munícipe de que 

as farmácias a operar em serviço permanente em todas as freguesias do concelho 

funcionam rotativamente. Esta é uma situação completamente incongruente para quem 

vive, por exemplo, nas freguesias de Marateca, Poceirão e/ou Bairro dos Marinheiros 

(freguesia de Quinta do Anjo) e se tem de deslocar a outro ponto distante do concelho 

para ser atendido na farmácia de serviço. Muito gostaria que o Sr. vereador Adilo Costa 

(que detém o pelouro da Saúde) possa actuar junto dos organismos que têm a tutela, no 

sentido de optimizar este serviço.  

 

• Festas Populares de Pinhal Novo – O Sr. vereador José Carlos de Sousa denota o 

seu desconforto por se marcar uma reunião de Câmara descentralizada num dia em que 

decorrem as Festas Populares do Pinhal Novo. Constata que o apoio financeiro atribuído 

pela Câmara Municipal se reveste de um corte de 50% às festas e, ainda assim, as Festas 

Populares de Pinhal Novo consegue apresentar um cartaz que, quanto a si, é dos 

melhores cartazes que têm apresentado nos últimos anos. O cartaz não é o melhor pela 

animação, mas pela envolvência do movimento associativo e, ainda, o facto de as pessoas 

conseguirem levar eventos à prática independentemente das verbas de que dispõem. É 

preciso ter engenho, arte, capacidade e coragem de procurar patrocínios e financiamentos 

em outros lugares que não seja a Câmara Municipal. Enaltece o trabalho das pessoas que 

fazem acontecer as Festas Populares de Pinhal Novo.  
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• Revitalização e dinamização do Centro Histórico da Vila de Palmela – O Sr. 

vereador José Carlos de Sousa menciona que mantém o hábito de reler as actas das 

reuniões de Câmara. A propósito da Revitalização e dinamização do Centro Histórico da 

Vila de Palmela cita a seguinte intervenção do Sr. vereador Adilo Costa “(…) está 

convencido que o centro de Palmela e o Centro Histórico da Vila irão ser revitalizados com 

maior velocidade do que se espera (…)”. Desde então passaram-se cinco anos e o Centro 

Histórico mantém-se como estava. Teria sido fantástico para as fotografias panorâmicas 

(de que o Sr. vereador Adilo Costa falou no início da reunião) poder ter o Centro Histórico 

da Vila de Palmela revitalizado, limpo, arranjado, empedrado e pintado em condições. 

 

• Fórum Palmela XXI / Plano Director Municipal (PDM) de Palmela – O Sr. vereador 

José Carlos de Sousa refere que se realizou, em 2009, o Fórum Palmela XXI. Nesse 

Fórum traçaram-se linhas orientadoras para o PDM de Palmela. Adianta uma expressão 

que usou na altura: “sinto-me um vereador de 2.ª categoria, porque é a primeira vez que 

ouço falar destas matérias”. E a Sr.ª presidente respondeu-lhe: “independentemente da 

apresentação pública desta proposta, respondo-lhe que haverá outros fóruns e reuniões 

próprias para cada um dos elementos do executivo poder expressar a sua opinião e dar o 

seu contributo”. Volvidos praticamente dois anos sobre o Fórum há a observar que os 

vereadores Socialistas não foram convidados para nenhuma reunião, quer de cariz formal 

e/ou informal, quer de cariz privado ou público sobre as questões relacionadas com o 

PDM. Aproveita para insistir na solicitação de que os vereadores do P.S. gostariam de ser 

informados e ter acesso à documentação que esta a ser trabalhada em relação ao PDM 

de Palmela e, concretamente, à sua revisão.  

 

• Rua do Sobral, em Olhos de Água – O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que 

por um grupo de moradores na Rua do Sobral, em Olhos de Água (Srs. Eduardo Carvalho, 

Mário Prates e José Modas) foi pedida a alteração de passagem de servidão para caminho 

público, em final de Março último. Em 12 de Abril, a chefe da Divisão de Atendimento 

adiantou unicamente que dentro em breve, e através de ofício, iria ser dada uma resposta. 

De acordo com o que conseguiu averiguar esta é uma questão que está a ser tratada junto 

da Junta de Freguesia do Pinhal Novo e que o caminho não consta no cadastro da 

Autarquia como camarário. Pretende saber o ponto de situação deste assunto. 

 

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

seguintes respostas: 
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— Funcionamento das farmácias no concelho (Questão colocada pelo Sr. vereador 

José Carlos de Sousa) – O Sr. vereador Adilo Costa refere que compara a questão do 

Funcionamento das farmácias à visão que os Ministérios têm sobre os Municípios e tratam 

aquilo que é desigual de forma igual. E explica: a lei que rege o funcionamento das 

farmácias, nomeadamente o serviço nocturno, é igual para um território com 462 Km2 

(como é o concelho de Palmela) ou um território com 36 Km2 (como é o concelho do 

Barreiro). Subscreve o reparo do Sr. vereador José Carlos de Sousa e está certo que 

todos os eleitos neste executivo ficam indignados com a publicação dum diploma que trata 

desta forma uma matéria que é essencial para a população.  

Mais refere que a Câmara Municipal desenvolveu contactos com a Administração Regional 

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS-LVT) e chegou a um “acordo de cavalheiros” 

para ter uma farmácia de serviço em Palmela até às 20:00 horas, e em Pinhal Novo até às 

22:00 horas.  

 

— Revitalização e dinamização do Centro Histórico da Vila de Palmela (Questão 

colocada pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa) – O Sr. vereador Adilo Costa 

menciona que apesar da crise que se vive está convicto que se vai poder gradualmente 

intervir no Centro Histórico da Vila de Palmela.  

A Sr.ª presidente adianta que é do conhecimento público que está em curso um projecto, 

aprovado no âmbito duma candidatura ao QREN (Quadro de Referência Estratégico 

Nacional) que orça num investimento de 7 milhões de euros para a Revitalização e 

dinamização do Centro Histórico da Vila de Palmela. Esta candidatura foi firmada em 

parceria com várias instituições sedeadas na Vila. Dá exemplos de algumas intervenções 

abrangidas no cômputo desta candidatura: remodelação das infra-estruturas; renovação 

das calçadas; intervenções na Esplanada do Castelo, no Jardim do Parque Venâncio 

Ribeiro da Costa e na zona envolvente do Castelo e construção de um edifício destinado a 

serviços públicos. Espera-se que os proprietários de edifícios na Vila se entusiasmem com 

a dinâmica e decidam efectuar obras no seu próprio património. Oferece-se acrescentar 

que as intervenções têm sido mais demoradas do que o estimado, porque as escavações 

arqueológicas (e que têm vindo a ser aprovadas pelo IGESPAR – Instituto de Gestão do 

Património Arquitectónico e Arqueológico) têm sido morosas. As obras mais significativas 

só serão visíveis no Inverno. As obras entretanto já realizadas são: no Largo de São João, 

em Palmela; criação duma esplanada no Chafariz D. Maria I e intervenção no Moinho da 

Esplanada.  
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— Fórum Palmela XXI / Plano Director Municipal (PDM) de Palmela (Questão colocada 

pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa) – A Sr.ª presidente faz saber que o desenho da 

proposta de revisão ao PDM de Palmela está elaborada, mas tem de ser validada 

tecnicamente e politicamente. Esta proposta não difere em muito da que foi apresentada 

no Fórum XXI, em 2009, e está fortemente condicionada pela alteração ao Plano Regional 

de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML) no que 

respeita às áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola Nacional 

(RAN) para o processo poder evoluir.   

 

— Festas Populares de Pinhal Novo (Questão colocada pelo Sr. vereador José Carlos 

de Sousa) – A Sr.ª presidente afirma que as Festas Populares de Pinhal Novo decorrem 

durante vários dias, pelo que julga estar certa ao afirmar que o facto de a reunião de 

Câmara se realizar num dos dias das Festas não vai ser impeditivo, nem de as pessoas 

assistirem à reunião, nem de irem à Festa. 

 

— Manutenção do site da Câmara Municipal de Palmela (Questão colocada pelo Sr. 

vereador José Carlos de Sousa) – O Sr. vereador Luís Miguel Calha opina que o site da 

Câmara Municipal é um instrumento de ligação aos Munícipes, em que são divulgadas as 

iniciativas culturais, recreativas e desportivas, organizadas pela Câmara Municipal, 

agentes económicos e sociais. O número de visitantes do site tem vindo a aumentar: 

94.000 visitantes em 2010 para 156.000 visitas em 2011. Está a ser estudada a 

possibilidade de renovação da imagem deste instrumento de comunicação e divulgação 

das actividades municipais. No caso concreto apresentado pelo Sr. vereador José Carlos 

de Sousa houve de facto um lapso dos serviços que será corrigido já amanhã. 

 

— Rua do Sobral, em Olhos de Água (Questão colocada pelo Sr. vereador José Carlos 

de Sousa) – O Sr. vereador Álvaro Amaro adianta que o assunto em questão é complexo 

e veio a seu despacho na semana passada. Explica que o caminho tem de estar 

cadastrado no Instituto Geográfico Português. O que está em causa neste caso é a 

tentativa de passar uma serventia para caminho público, o que tem implicações, 

nomeadamente de abertura de uma frente urbana. Para aquela zona existe o Plano de 

Urbanização de Olhos de Água, Lagoinha e Vale de Touros, e para ser público o caminho 

tem de atender a determinadas características. É um processo mais complexo do que se 

julga e, obviamente, carece dum tratamento técnico e administrativo. 
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ADMISSÃO DO PONTO 11 NA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª presidente propõe a admissão do Ponto 11 na Ordem do Dia: 

PONTO 11 -  Nomeação de Técnico Municipal para acompanhamento do zonamento no 

âmbito do CIMI. 

Aprovada, por unanimidade, a admissão do Ponto 11 na Ordem do Dia. 

 

DESPACHOS EMITIDOS PELO SR. DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE 

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

ADMINISTRAÇÃO GERAL, POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração e Finanças / Divisão de 

Administração Geral / Secção de Licenciamentos: 

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

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

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

de 18.05.2011 a 07.06.2011. 

 

ASSUNTOS DESPACHOS PELO SR. VEREADOR DO PELOURO, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração Urbanística: 

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

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

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

de 16.05.2011 a 03.06.2011.  

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

dias 18.05.2011 a 07.06.2011, foram autorizados pagamentos, no valor de 4.208.401,78 € 

(quatro milhões, duzentos e oito mil, quatrocentos e um euros e setenta e oito cêntimos). A 

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



Acta n.º 12/2011 

Reunião ordinária de 08 de Junho de 2011 

 20 

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª presidente informa que o balancete do dia 07 de Junho de 2011, apresenta um 

saldo de 3.887.390,46 € (três milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, trezentos e noventa 

euros e quarenta e seis cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 2.740.736,79 € (dois milhões, setecentos e quarenta mil, 

setecentos e trinta e seis euros e setenta e nove cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 1.146.653,67 € (um milhão, cento e quarenta e seis mil, 

seiscentos e cinquenta e três euros e sessenta e sete cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

I - GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

A Sr.ª presidente propõe que a proposta designada por Ponto 11 – Nomeação de 

Técnico Municipal para acompanhamento do zonamento no âmbito do CIMI possa 

ser a primeira da Ordem do Dia a ser apresentada, o que foi aceite pelo executivo 

municipal. 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 11 – Nomeação de Técnico Municipal para acompanhamento do zonamento 

no âmbito do CIMI. 

PROPOSTA N.º GAP 01_12-11: 

«O valor patrimonial de um bem imóvel é, nos termos do Código do Imposto Municipal 

sobre Imóveis (CIMI), calculado tendo em consideração vários factores e coeficientes, 

nomeadamente o coeficiente de localização resultante do zonamento territorial. O Código 

do Imposto Municipal sobre Imóveis define nas alíneas a) e b) do art.º. 62º, que compete à 

Comissão Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos (CNAPU) propor trienalmente o 

Zonamento em cada Município, com base, designadamente, em elementos fornecidos 

pelos peritos locais e regionais e pelas entidades representadas nessa Comissão, para 

vigorarem nos três anos seguintes em cada Município. 



Acta n.º 12/2011 

Reunião ordinária de 08 de Junho de 2011 

 21 

No âmbito da reforma da tributação sobre o património, a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses e o Ministério das Finanças celebraram em Junho de 2003 um 

protocolo, onde é estabelecido (ponto 7.4 do protocolo) que “em cada Município, por 

deliberação da respectiva Câmara Municipal, será nomeado um técnico com habilitações 

adequadas, para servir de interlocutor junto dos serviços locais da Direcção-Geral dos 

Impostos e os coadjuvar, nomeadamente na fixação do Zonamento de cada um deles”.  

Estando previsto iniciar em Junho o processo de revisão/actualização do Zonamento, da 

responsabilidade dos peritos nomeados para cada serviço de finanças, a ANMP veio 

solicitar ao município a indicação de um técnico municipal que, à semelhança do que 

sucedeu aquando da elaboração do Zonamento anterior, possa colaborar com os peritos 

locais. 

Assim, nos termos do referido protocolo, propõe-se que seja nomeada como interlocutora 

do município de Palmela junto dos serviços locais da Direcção-Geral dos Impostos para 

colaborar no processo de revisão/actualização do Zonamento concelhio, a técnica superior 

licenciada em engenharia geográfica Jacinta do Rosário Cardoso de Almeida, a 

desempenhar funções na Divisão de Organização e Qualidade. Esta técnica já representa 

o município nos trabalhos de segundas avaliações efectuadas nos termos do CIMI.» 

Sobre a proposta de Nomeação de Técnico Municipal para acompanhamento do 

zonamento no âmbito do CIMI numerada GAP 01_12-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa expressa que os vereadores do P.S. se vão abster 

na votação desta proposta, à semelhança do que é habitual em propostas semelhantes, 

ou seja, de nomeação de técnicos. 

Aproveita para questionar quantos prédios existem no concelho avaliados de acordo com o 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) e quantos são os que não estão nestas 

condições e quanto isso onera anualmente os cofres da Câmara Municipal. 

A Sr.ª presidente adianta que não está em condições de dar a informação neste 

momento, pelo que o director do Departamento de Administração e Finanças deve ficar 

incumbido de a fornecer ao Sr. vereador José Carlos de Sousa. 

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

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

que apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

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

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se por entenderem que 

a nomeação agora apresentada incide num nome sobre o qual não se podem pronunciar. 

A escolha é do executivo e a responsabilidade deverá ser do mesmo.” 
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      II – DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGÍSTICA E CONSERVAÇÃO 

 

DIVISÃO DE PROJECTOS E OBRAS PÚBLICAS: 

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

PONTO 1 – Empreitada de “Construção do Novo Edifício para o Destacamento 

Territorial da GNR em Palmela”: Ratificação. 

PROPOSTA N.º DOLC_DPOP_12-11: 

«Em reunião de Câmara de 20 de Abril de 2011 foram aprovadas as peças do 

procedimento (anúncio, programa de concurso e caderno de encargos) para o concurso 

público para adjudicação da empreitada de “Construção do novo Quartel para o 

Destacamento Territorial da GNR em Palmela”. 

Em sede de lançamento do procedimento concursal verificou-se que persistia a 

necessidade de proceder à introdução da expressão “do tipo ou equivalente” nas 

referências onde se encontrava apenas a menção a marcas comerciais, quer em algumas 

peças desenhadas, quer em alguns artigos do mapa de trabalhos. 

As referidas correcções foram entregues, por parte da empresa projectista, Ferconsult, 

através do Ministério de Administração Interna, em 18 de Maio e só na posse destes 

elementos é que se pôde avançar com a organização de todo o processo para colocação 

na plataforma electrónica de contratação pública. 

De modo a compensar este atraso, e sendo urgente a publicação do anúncio do concurso 

em Diário da República, propôs-se à Senhora Presidente que autorizasse a redução do 

prazo para apresentação das propostas de 54 para 36 dias e que aceitasse as correcções 

atrás mencionadas. 

Assim, nos termos do nº 3 do, art.º 68º e da alínea q), do nº 1, do art.º 64º, da Lei 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/02, de 11 de Junho, propõe-se que a Câmara 

delibere a ratificação do despacho da Senhora Presidente, constante na informação n.º 

CIN 2011/13264 que se anexa.» 

Sobre a proposta de Empreitada de “Construção do Novo Edifício para o 

Destacamento Territorial da GNR em Palmela”: Ratificação numerada 

DOLC_DPOP_12-11 interveio: 
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A Sr.ª presidente acrescenta que a Câmara Municipal adquiriu um terreno para a 

construção deste edifício e cedeu-o ao Ministério da Administração Interna. O projecto e a 

obra deste concurso estão a ser acompanhados pelos serviços camarários. 

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

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE LOTEAMENTOS E AUGI: 

Pelo Sr. vereador Álvaro Amaro foram apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 2 – Pedido de Licenciamento de Operação de Loteamento. Requerente: 

Rodrigues & Fialho, Lda.. Proc.º L-12/08. Local: Gamitas – Vale de Mulatas – Aires – 

Palmela. Requerimentos nºs. 68/08, de 03.01.2008 e 7389/08, de 02.09.2008. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 01_12-11: 

«Pelo requerimento n.º 68/08 de 3 de Janeiro, foi solicitado pela requerente, na qualidade 

de proprietária das parcelas de terreno descritas na Conservatória do Registo Predial de 

Palmela sob o n.º 11067/20070817 (art. 53 secção Z/parte) com a área de 14.598 m2 e n.º 

02479/220689 (art. 54 secção Z) com a área de 38.250 m2, localizadas em Aires, freguesia 

de Palmela, o licenciamento de uma operação de loteamento, nos termos dos art. 9º do 

D.L. 555/99, de 16.Dez., na redacção que lhe foi conferida pelo D.L.177/01, de 4 de 

Junho. 

Em simultâneo com o presente pedido, foi também interposto na Câmara Municipal de 

Setúbal, um outro pedido de licenciamento de operação de loteamento (para a 

propriedade confinante a Sul, igualmente propriedade da requerente) com o qual a 

pretensão se relaciona ao nível de desenho urbano, dependendo ainda e também, de 

infra-estruturas gerais do Concelho de Palmela, nomeadamente em matéria de 

acessibilidades e abastecimento de água. 

Embora a proposta possua enquadramento nos parâmetros determinados no Plano 

Director Municipal, verifica-se que ao terreno se sobrepõem duas áreas abrangidas por 

espaços canais, nomeadamente um corredor relativo a Infra-estruturas Ferroviárias e outro 

relativo a Infra-estruturas rodoviárias. 

Conforme decorre do estabelecido no art. 19º do D.L. 555/99, de 16.Dez., na redacção 

que lhe foi conferida pelo D.L. 177/01, de 4 de Junho, foram promovidas consultas às 
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entidades externas, EDP, PT, Setgás, CCDR-LVT, ARH-Tejo e DGRF, tendo as 

mesmas emitido pareceres globalmente favoráveis no âmbito deste pedido de 

licenciamento de operação de loteamento, excepto a PT que procedeu à anulação 

do processo por falta de resposta do requerente à proposta de orçamento 

apresentada. 

A pretensão mereceu contudo parecer negativo da REFER, uma vez que a estação 

elevatória prevista na proposta, se localiza na área “non aedificandi” de 10,00m 

medida a partir do limite do Domínio Público Ferroviário, violando assim o disposto 

no D.L. 276/2003, de 4 de Novembro. 

A pretensão foi ainda submetida a parecer do DAI/GPCQI e DPU resultando 

evidenciar os seguintes aspectos, dos pareceres emitidos: 

- Impossibilidade de concretização da proposta, uma vez que o espaço canal 

para a via circular – Sul/Alternativa à EN 379 se sobrepõe, na sua zona central, à 

área de implantação do loteamento; 

- Condicionantes em matéria de infra-estruturas, designadamente referentes 

à necessidade de: 

• Melhoria do sistema de abastecimento de água, com origem na 

Biscaia, o qual carece de remodelação, de forma a garantir o 

abastecimento aos 21 fogos propostos; 

• Execução de ligação gravítica da rede do loteamento ao emissário de 

águas residuais domésticas da SIMARSUL a Norte do loteamento;  

• Reformulação do acesso viário através da beneficiação significativa de 

arruamentos existentes – prolongamento da Av. Padre Nabeto até à 

parcela objecto de intervenção, e com necessidade de eventuais 

expropriações de outras parcelas alheias ao processo. 

Face ao exposto, e concluindo-se nos termos da informação técnica da DLA de 

2010.01.06, que a pretensão não reúne condições de deferimento, procedeu-se à 

audiência escrita do interessado, comunicando-lhe o sentido de provável de indeferimento 

do pedido de licenciamento, através do nosso ofício n.º 616, de 9 de Fevereiro de 2010, 

transmitido a coberto dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, 

alterado pelo D.L. n.º 6/96, de 31 de Janeiro. 

Não obstante os sucessivos pedidos de prorrogação, por parte da requerente, para se 

pronunciar e tendo efectivamente decorrido o período de audiência sem que a requerente 

apresentasse qualquer exposição ou elementos complementares que suscitassem a 
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revisão do sentido de decisão enunciado, propõe-se assim o de indeferimento da 

pretensão, por violação do Plano Director Municipal de Ordenamento do Território e 

servidão administrativa, nos termos do artigo da alínea a) do n.º 1, do art. 24º, do D.L. 

555/99, de 16 de Dez., com redacção dada pelo D.L. n.º 177/2001, de 4 de Junho. 

Mais se propõe que, do teor da presente deliberação, seja dado conhecimento à 

requerente.» 

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

minuta. 

 

PONTO 3 – Alteração ao Projecto de Loteamento de Reconversão. Requerente: 

Administração Conjunta da Quinta n.º 9 do Pinhal das Formas. Proc.º L-45/98. Local: 

Quinta n.º 9 – Pinhal das Formas (freguesia de Quinta do Anjo). Requerimentos nºs. 

2937/10, 6420/10 e 1353/11. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 02_12-11: 

«Através dos requerimentos supracitados vem a Administração Conjunta da Quinta n.º 9 

do Pinhal das Formas, nos termos do disposto no artigo 9º do D.L. n.º 448/91, de 29 de 

Novembro, conjugado com o disposto no artigo 18º da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, na 

actual redacção dada pela Lei n.º 10/2008, de 20 de Fevereiro (adiante designado por 

LAUGI), solicitar uma alteração ao projecto de loteamento de reconversão aprovado por 

deliberação da Câmara Municipal de 24/05/2000 e posteriormente alterado por deliberação 

camarária de 04/07/2007. 

 A pretensão visa uma alteração ao nível da rede viária do loteamento e fundamenta-se no 

facto de, no âmbito da empreitada de execução das infra-estruturas da AUGI da Quinta n.º 

9 do Pinhal das Formas, cujo início foi autorizado por despacho da Sra. Presidente da 

Câmara de 18/06/2002, se ter constatado que as rotundas previstas na Planta de Síntese 

e Projecto de Arruamentos, ocupavam propriedade privada, sem que tivesse sido 

assegurada a constituição de direitos sobre essas áreas. 

Resultando ainda da apreciação posterior em sede de reuniões no Gabinete de 

Planeamento, Controle e Qualidade de Infra-Estruturas (GPCQI) da Câmara Municipal de 

Palmela, que essas rotundas não seriam fundamentais na estrutura rodoviária prevista, 

propõe-se assim a sua eliminação. 

A alteração proposta visa ainda: 

• a subdivisão do lote n.º 3 (destinado anteriormente à construção de 2 fogos) em dois 

lotes,  designados como Lotes n.º 3 e n.º 3A, com as seguintes prescrições: 



Acta n.º 12/2011 

Reunião ordinária de 08 de Junho de 2011 

 26 

o Lote n.º 3, com a área de 2.220,58 m2, destinado à construção de uma 

moradia com 2 pisos e anexo destinado a garagem, com a área de 

construção total de 440 m2 (350 m2 para Habitação e 90 m2 para Anexo); 

o Lote n.º 3A, com a área de 2.220,57 m2, destinado à construção de uma 

moradia com 2 pisos e anexo destinado a garagem, com a área de 

construção total de 440 m2 (350 m2 para Habitação e 90 m2 para Anexo); 

• o consequente aumento do n.º total de lotes, de 86 para 87; 

• alteração das áreas dos lotes n.º 76 (de 650,90 para 579,29 m2) e 77 (de 689,85 para 

761,46 m2), mantendo-se inalterado o somatório das áreas de todos os lotes da 

urbanização; 

• introdução de representação dos polígonos de implantação para anexos em todos os 

lotes e alteração de alguns dos polígonos anteriormente previstos para as construções 

principais, neste caso, especificamente, nos lotes n.º 1, 2, 3, 4, 76, 77, 81, 82 e 83; 

Das alterações propostas não decorrem modificações aos parâmetros urbanísticos 

anteriormente aprovados, uma vez que as áreas internas da operação de loteamento 

então ocupadas pelas rotundas eliminadas, se mantêm integradas nas cedências para 

arruamentos. 

Ainda e no que se refere à subdivisão do Lote n.º 3 verifica-se unicamente um aumento da 

área de Anexos, sendo acrescentada uma área de 90 m2 à área total de Anexos constante 

no Quadro-Síntese de Loteamento. 

Desta forma mantém-se o cumprimento das disposições do art. 14º do Regulamento do 

PDM, bem como dos requisitos processuais dispostos nos artigos 18º e 21º da LAUGI. De 

referir ainda neste âmbito que a presente alteração ao projecto de loteamento de 

reconversão mereceu a necessária aprovação em Assembleia de Comproprietários, 

conforme comprovado pela cópia da respectiva acta, anexa ao processo. 

Já no que se refere às áreas de cedência para espaços verdes e equipamentos de 

utilização colectiva, determinados por aplicação dos parâmetros de dimensionamento 

previstos na Portaria n.º 1182/92, de 22 de Dezembro, resulta do aumento de 1 fogo 

aprovado por deliberação municipal de 04/07/2007 um défice de 37 m2 nas áreas de 

cedência antes aprovadas no loteamento (no total de 4.350 m2). Considerando que a 

proposta de reconversão se mantém inalterada no que se refere à estrutura urbana 

inicialmente aprovada, bem como que a área em défice será irrelevante no cômputo geral 

das cedências, propõe-se a conversão da mesma em compensação em numerário, nos 

termos do n.º 5 do artigo 16º do D.L. n.º 448/91, de 29 de Novembro, a calcular de acordo 

com a fórmula publicada no Regulamento Municipal de Taxas. 
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Perante o exposto propõe-se, ao abrigo do n.º 1 do art. 13º, do D.L. n.º 448/91, de 29 de 

Novembro, a aprovação da alteração ao projecto de loteamento de reconversão aprovado 

por deliberação da Câmara Municipal de 24/05/2000, com alteração aprovada, 

posteriormente, por deliberação camarária de 04/07/2007, consubstanciada na planta 

síntese apresentada pelo requerimento n.º 6420/10. 

Para efeitos de emissão do Alvará de Loteamento deverá a Planta-Síntese agora aprovada 

merecer correcção ao nível da denominação da área destinada a cedências (de “Lote A – 

Equipamento” para “Área de Cedência para Espaços Verdes e Equipamentos de Utilização 

Colectiva”), bem como quanto às áreas dos lotes n.º 76 e 77  mencionadas no Quadro-

Síntese de Loteamento (lote n.º 76 com uma área de 650,90 m2 e lote n.º 77 com uma 

área de 689,85 m2). 

Relativamente ao licenciamento das obras de urbanização internas do loteamento, o 

procedimento encontra-se em fase final de tramitação e será oportunamente submetido a 

decisão.» 

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

minuta. 

 

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

Administração da AUGI da Quinta n.º 9 do Pinhal das Formas – Quinta do Anjo. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 03_12-11: 

«Na sequência da deliberação de 24/05/2000 referente à aprovação da operação de 

loteamento, ao abrigo da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro e do D.L. n.º 448/91, de 29 de 

Novembro, correspondente ao processo de loteamento de reconversão de uma área 

delimitada como AUGI, sita no Pinhal das Formas (freguesia de Quinta do Anjo), e titulado 

à Administração Conjunta da AUGI da Quinta 9 do Pinhal das Formas, resultou como 

solução para execução das infra-estruturas estruturantes (Redes Públicas de 

Abastecimento de Água, Drenagem de Águas Domésticas e Pluviais) a substituição dos 

particulares ao Município, caso a dinâmica da AUGI não se conformasse com a 

calendarização a ser empreendida pela Câmara. 

Considerando a solução preconizada, os titulares do processo de loteamento em causa, 

através do requerimento n.º 5166/2001, apresentaram projectos de execução das referidas 

obras, com aprovação condicionada por deliberação de 28/11/2001.  
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Ainda e por despacho da Sra. Presidente da Câmara de 18/06/2002 foi autorizado o início 

das obras em causa, sem que contudo, à data, tenha sido celebrado contrato de 

urbanização, nos termos do artigo 25º do D.L. n.º 448/91, de 29 de Novembro. 

Sobre esta matéria, consultada a Divisão Jurídica, conclui-se que, não obstante, 

substantivamente, a licença deliberada a 24/05/2000 ter integrado o acordo de vontades 

alcançado entre a Câmara e a AUGI, se torna necessário, antes da emissão do alvará, 

celebrar protocolo que sane esta lacuna procedimental. 

Face ao exposto, propõe-se, ao abrigo do disposto no artigo 64º, n.º 7, alínea d) 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 

protocolo conforme minuta em anexo.» 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

DIVISÃO DE REDE VIÁRIA: 

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

PONTO 5 – Empreitada de “Pavimentação da Rua Sesmarias do Pato em Agualva de 

Cima”: Aprovação do relatório final e adjudicação da empreitada. 

PROPOSTA N.º DAI_DRV 01_12-11: 

«Em reunião de Câmara realizada em 16.03.2011, foram aprovados o projecto de 

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

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

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

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

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

adjudicação da referida empreitada. 

Assim, tendo em consideração os fundamentos constantes no relatório preliminar e no 

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

reproduzidos, propõe-se, nos termos da alínea q) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, que a Câmara 

Municipal delibere: 
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1. Aprovar o relatório final; 

2. Adjudicar a empreitada à firma Estrela do Norte Engenharia e Construção Civil, 

Lda. pelo valor da sua proposta de 178.688,73 € (cento e setenta e oito mil, 

seiscentos e oitenta e oito euros e setenta e três cêntimos), acrescido do valor de 

10.721,32 € correspondente à taxa de I.V.A. em vigor, no total de 189.410,10 € 

(cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e dez euros e dez cêntimos), e pelo prazo 

de execução de 80 dias; 

3.  Delegar na Sra. Presidente da Câmara a competência para aprovar a minuta do 

contrato, nos termos do nº1 do artigo 109º, do Código dos Contratos Públicos.» 

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

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

PONTO 6 – Actividades de animação socioeducativa (educação pré-escolar) 

promovidas por Associações de Pais e Encarregados de Educação – 2.º período do 

ano lectivo 2010/2011 – Atribuição de apoio financeiro. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 01_12-11: 

«O Acordo de Cooperação, tripartido, firmado entre a Câmara Municipal de Palmela, a 

Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo e o Centro Regional de 

Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, estabelece as condições relativas à 

participação do Município, no Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação 

Pré-Escolar. 

Este Acordo respeita os princípios consagrados na Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro e o 

estabelecido no Protocolo de Cooperação celebrado entre os Ministérios do Trabalho da 

Solidariedade Social e da Educação e a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. 

Neste contexto, o Município de Palmela promove e desenvolve a componente de apoio à 

família da educação pré-escolar, nomeadamente, as actividades de animação 

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

e garantindo que estas sejam pedagogicamente ricas e complementares das 

aprendizagens associadas à aquisição de competências básicas. 
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A Associação de Pais/Encarregados de Educação e Amigos da Escola Básica n.º 1 de 

Aires e a Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI Pinhal Novo n.º 2 

(actual EB Zeca Afonso) desenvolvem, com sucesso, a organização e realização de 

actividades de animação socioeducativas para as crianças que frequentam os respectivos 

jardins-de-infância, após finalização da componente educativa e as 17h30m, de acordo 

com o calendário definido pelo Ministério de Educação. 

Assim, e de acordo com os respectivos Protocolos estabelecidos entre a Câmara 

Municipal de Palmela, Agrupamento de Escolas e aquelas Associações de Pais, é da 

responsabilidade do Município comparticipar financeiramente as actividades de animação 

socioeducativas, através de transferência de verbas em função do número de crianças 

abrangidas e respeitando os valores fixados pelo Ministério de Educação, de modo a 

viabilizar o acesso e a frequência de todas as crianças, independentemente do nível 

socioeconómico das respectivas famílias.  

No 2º período do presente ano lectivo frequentaram estas actividades 41 crianças na EB 

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

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

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

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

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

atribuição de apoio financeiro, no valor global de 11.299,36 € (onze mil, duzentos e 

noventa e nove euros e trinta e seis cêntimos), o qual se destina a comparticipar as 

actividades de animação socioeducativas, promovidas pelas Associações de Pais e 

Encarregados de Educação abaixo indicadas, correspondentes  ao 2º período escolar do 

ano lectivo 2010/2011: 

1) Associação de Pais/Encarregados de Educação e Amigos da Escola Básica n.º 1 

de Aires: 5.649,68 € (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove euros e sessenta e 

oito cêntimos); 

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

5.649,68 € (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove euros e sessenta e oito 

cêntimos).» 

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

escolar) promovidas por Associações de Pais e Encarregados de Educação 

numerada DEIS_DE 01_12-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa menciona que a atribuição do apoio financeiro 

relativo ao 1.º período veio tardiamente à aprovação da Câmara Municipal. Opina que o 2.º 
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período foi muito extenso, pelo que se torna aceitável que a proposta seja apresentada 

agora, mas é preciso ter em atenção que as Associações de Pais e Encarregados de 

Educação não possuem verbas que lhes permitam avançar com pagamentos ao pessoal 

contratado, pelo que deve haver uma atenção por parte da Câmara Municipal para 

abreviar os pagamentos alvo desta proposta. 

O Sr. vereador Adilo Costa acrescenta, a título de informação, que a dívida do Ministério 

da Educação à Câmara Municipal de Palmela, relativamente às refeições no pré-escolar, 

ascende a 187.009 euros, o que é motivo de preocupação. 

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

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

DIVISÃO DE DESPORTO: 

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

PONTO 7 – Atribuição de apoio financeiro ao Grupo Desportivo “Estrelas de 

Algeruz” para realização da prova “5.ª Eliminatória da Taça de Portugal em 

Clássicas e Latinas” de Dança Desportiva. 

PROPOSTA N.º DCD_DD 01_12-11: 

«O Grupo Desportivo “Estrelas de Algeruz” vai realizar, no próximo dia 18 de Junho, no 

Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo, a competição denominada “5.ª Eliminatória 

da Taça de Portugal em Clássicas e Latinas”, prova de Dança Desportiva destinada a 

jovens e adultos. 

A Câmara Municipal é parceira do Clube nesta organização, no âmbito do protocolo 

existente entre ambas as partes, porque considera tratar-se da expressão máxima deste 

desporto no nosso País e de um evento importante para a promoção e desenvolvimento 

da Dança Desportiva e do Concelho de Palmela.  

Assim, de acordo com os critérios gerais definidos no artigo 7.º do Regulamento Municipal 

de Apoio ao Associativismo, em conformidade com a alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, e ao abrigo do protocolo de cooperação estabelecido entre a Câmara 

Municipal de Palmela e o Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz, propõe-se a atribuição de 

€ 750,00 (setecentos e cinquenta euros) ao Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz.» 
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Submetida a votação a proposta, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

PONTO 8 – “+60” – PMAF – Proposta de alteração de tarifa de inscrição. 

PROPOSTA N.º DCD_DD 02_12-11: 

«O “+60” – Programa Municipal de Actividade Física (PMAF), é desenvolvido desde 1996 e 

destina-se a todos os munícipes com 60 anos ou mais. Tem como objectivos a promoção 

da saúde e a manutenção da autonomia durante o envelhecimento. 

O programa desenvolve, em todas as freguesias do concelho de Palmela, em parceria 

com diversas associações locais, um conjunto de actividades físicas com carácter regular, 

proporcionando aos seus participantes o acesso semanal a três actividades distintas: 

Actividades Aquáticas, Ginástica e Dança. O “+ 60” contava, em Dezembro de 2010, com 

419 participantes, distribuídos por treze grupos em oito localidades, com uma média etária 

de 66 anos. 

A conjuntura económica actual justifica a necessidade de propor medidas de alteração às 

condições de acesso ao +60 – PMAF, nomeadamente no que diz respeito à tarifa de 

inscrição, que não sofre actualizações desde Setembro de 2007. 

Tendo em consideração que se trata de um relevante serviço público de natureza social 

proporcionado a um estrato populacional mais vulnerável e com elevadas carências em 

matéria de actividade física regular, entende-se que não se deve impor aos beneficiários a 

elevada carga financeira que o custo real por pessoa envolve. 

Deste modo, a proposta de aumento em três euros (20%) na tarifa anual de inscrição 

neste Programa, significa que este montante passe a representar cerca de 18% do custo 

total por participante por ano.  

De acordo com o Regulamento do Cartão Municipal Sénior, os seus portadores estão 

isentos de pagamento. 

Assim, nos termos da alínea c), do artigo 10.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, 

propõe-se que a Câmara Municipal aprove, no âmbito das competências atribuídas na 

alínea j), do artº 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o preço de € 18,00 (dezoito euros), 

acrescidos de IVA à taxa legal, por participante, para a inscrição anual no “+60” – PMAF.» 



Acta n.º 12/2011 

Reunião ordinária de 08 de Junho de 2011 

 33 

Sobre a proposta de “+60” – PMAF – Proposta de alteração de tarifa de inscrição 

numerada DCD_DD 02_12-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa pretende ser elucidado se as actividades 

aquáticas desenvolvidas no âmbito do programa “+60” são pagas pela Câmara Municipal à 

Palmela Desporto, EEM, e qual é o custo real da utilização dos equipamentos pagos pelos 

utentes a esta entidade. 

O Sr. vereador Adilo Costa responde que não está em condições de dar os elementos 

solicitados ao pormenor. Adianta que centenas de munícipes utilizam os equipamentos 

geridos pela Palmela Desporto, EEM, em condições muito mais vantajosas do que se as 

mesmas fossem geridas por uma empresa privada. 

A Sr.ª presidente observa que a proposta em apreço estipula o valor de 18 euros anuais 

para munícipes com 60 anos ou mais de idade, o que lhes dá acesso a várias actividades. 

Acresce que os portadores do Cartão Municipal Sénior estão isentos de pagamento. 

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

minuta. 

 

PONTO 9 – Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal e cinco escolas do 

concelho no âmbito dos Jogos Desportivos Escolares 2010/2011. 

PROPOSTA N.º DCD_DD 03_12-11: 

«A Câmara Municipal de Palmela realiza, em conjunto com as escolas dos segundos e 

terceiros ciclos do ensino básico e do ensino secundário, desde o ano lectivo de 

1989/1990, os “Jogos Desportivos Escolares”. 

Trata-se de um Programa dirigido, preferencialmente, para as actividades internas 

expressas na realização de torneios inter-turmas e de outras actividades desportivas, a 

que podem ter acesso todos os alunos que o desejarem. Engloba, também, uma fase 

destinada à realização de competições entre alunos das várias escolas que tem lugar em 

Março e Junho do presente ano lectivo. 

As actividades desportivas são definidas em função das condições existentes em cada 

escola e da disponibilidade dos professores. Cabe aos Grupos Disciplinares de Educação 

Física as funções de realização de inscrições, definição dos calendários de jogos e a 

realização dos torneios. Ao longo das vinte e duas edições já realizadas, milhares de 

crianças e jovens deste concelho tiveram a possibilidade de praticar inúmeras actividades 

físico-desportivas, vivenciar novas experiências e de se desenvolverem de modo salutar, 

através das oportunidades proporcionadas neste Programa. 
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Desde o ano lectivo de 2006/2007 que existe uma parceria institucional entre os vários 

parceiros, consubstanciada através de protocolo de cooperação. Para o presente ano 

lectivo acordou-se dar continuidade a esta parceria. 

Neste sentido propõe-se, em conformidade com a alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, a aprovação do protocolo entre a Câmara Municipal de Palmela e os 

seguintes estabelecimentos de ensino, em anexo: 

• Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Hermenegildo Capelo, em Palmela; 

• Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos José Maria dos Santos, em Pinhal Novo; 

• Escola Básica José Saramago, em Poceirão; 

• Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Palmela; 

• Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Pinhal Novo.» 

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

minuta. 

 

VII – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

DIVISÃO DE FINANÇAS E APROVISIONAMENTO: 

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

PONTO 10 – Fornecimento de refeições nos estabelecimentos de educação e ensino 

do 1º ciclo do ensino básico e educação pré-escolar da rede pública – Ano lectivo 

2011/2012: Abertura de concurso público internacional. 

PROPOSTA N.º DAF_DFA 01_12-11: 

«No âmbito da Acção Social Escolar, de acordo com o Decreto-Lei n.º 399-A/89, de 28 de 

Dezembro, é responsabilidade das autarquias, a criação, manutenção e gestão dos 

refeitórios escolares. 

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

garante aos alunos do 1º ciclo e crianças da educação pré-escolar da rede pública, o 

acesso a refeições, através do Programa de Alimentação Escolar. 

O fornecimento de refeições, que compreende a vertente de confecção local nos 

estabelecimentos dotados com refeitório escolar, ou transportada com confecção externa, 
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abrange todos os alunos e crianças dos estabelecimentos de educação e ensino da rede 

pública, do 1º ciclo e jardins de infância. 

Considerando que o actual contrato de prestação de serviços termina no final do presente 

ano lectivo, propõe-se: 

1. A aprovação do Programa de Concurso e Caderno de Encargos; 

2. Abertura de Concurso Público para o fornecimento de refeições nos 

estabelecimentos de educação e ensino do 1º ciclo do ensino básico e educação 

pré-escolar da rede pública para o ano lectivo 2011/2012, em conformidade com o 

exposto na alínea b) do n.º 1. do art.º 20º, do Código dos Contratos Públicos 

(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro; 

3. Que a prestação de serviços tenha a duração de 1 (um) ano com a possibilidade, 

de findo aquele prazo, efectuar ajuste directo, por iguais períodos, ao abrigo do 

disposto no art.º 27.º do CCP, tendo como limite máximo o período de três anos, 

nos termos do art.º 440.º da mesma disposição legal; 

4. Que o júri seja constituído por: 

� Maria da Graça Gonçalves Nunes Moura, DFA - Presidente 

� Maria Jacinta Merca Pereira, DFA - Vogal 

� António Manuel Delgado Simão, DFA - Vogal  

� José Manuel Monteiro, DAF - Vogal suplente 

� Maria José Água de Jesus Freitas Flores, DFA - Vogal Suplente 

� Anabela dos Santos Henriques e Sousa, DFA - Vogal suplente 

O 1º vogal substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos 

O 2º vogal desempenhará a função de secretário 

O encargo financeiro estimado para o ano lectivo 2011/2012 é de 847.500,00 euros (IVA 

incluído), na rubrica: 

Código Orçamental: 09.02/02.01.05 

Código GOP: 2.1.2.01.03.» 

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

minuta. 
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VIII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das vinte e três horas e trinta e cinco 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 


