
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

ACTA N.º 03/2011: 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 

2011: 

No dia dois de Fevereiro de dois mil e onze, pelas quinze horas e vinte minutos, no edifício 

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

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

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

Prates Candeias, 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 pelo seguinte ponto: 

PONTO 1 – Acordo de Colaboração entre o Município de Palmela e o Departamento do 

Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja desenvolvimento de acções sobre 

Ordens Militares 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Sr.ª presidente começa por saudar os presentes. 

• Eleição para o Presidente da República – dia 23 de Janeiro de 2011 – A Sr.ª 

presidente refere que a Eleição para o Presidente da República se realizou num clima de 

grande normalidade e civismo no concelho de Palmela. Não se verificaram anomalias 

merecedoras de registo, para além do problema que afectou todo o processo a nível 
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nacional e que teve a ver com a procura do número de eleitor por parte dos cidadãos. Em 

muitos casos aconteceu que os cidadãos viram alterada a secção de voto onde 

habitualmente votavam. Afirma que são merecedores de elogio público todos aqueles que 

de forma ordeira e com um fortíssimo sentido de responsabilidade cívica participaram no 

acto eleitoral, bem como aqueles que tiveram responsabilidades no sentido de assegurar o 

funcionamento do acto eleitoral e, para o efeito, destaca os trabalhadores da Câmara 

Municipal e das Juntas de Freguesia, na medida em que são as câmaras municipais que 

em cada concelho são as responsáveis por este processo. 

 

• Calendário das Semanas dedicadas às Freguesias do Concelho ou Semanas 

descentralizadas – A Sr.ª presidente dá conhecimento do calendário estabelecido para 

desenvolvimento das Semanas dedicadas às Freguesias do Concelho e que enuncia: 

. De 14 a 18 de Fevereiro – Freguesia de Pinhal Novo 

. De 14 a 18 de Março – Freguesia de Marateca 

. De 04 a 08 de Abril – Freguesia de Poceirão 

. De 16 a 20 de Maio – Freguesia de Quinta do Anjo 

. De 06 a 09 de Junho – Freguesia de Palmela. 

 

Pela Sr.ª presidente é apresentado o seguinte Voto de Pesar, o qual veio a ser subscrito 

por todos os membros do executivo: 

Voto de Pesar pelo falecimento de Aurora Serrão: 

“Vítima de um brutal acidente de viação, faleceu, no passado dia 26, com 55 anos, a 

professora Aurora Serrão. 

Cidadã empenhada nas causas sociais, sobretudo nas mais directamente ligadas ao 

desenvolvimento e à educação, Aurora Serrão foi coordenadora da Equipa Concelhia de 

Apoios Educativos, integrou a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho 

de Palmela, e, actualmente, era responsável por um estabelecimento de ensino privado no 

nosso concelho, onde desenvolvia acções de formação no domínio da educação especial 

e do desporto adaptado. 

Em 2006, foi eleita Presidente dos Bombeiros Voluntários de Pinhal Novo, cargo exercido 

pela primeira vez por uma mulher naquela instituição, à frente da qual se manteve até 

2008. 
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Ao tomar posse do cargo, citou Mahatma Gandhi: “Sê a mudança que gostarias de criar”. 

E defendeu a importância e a urgência de “reencantar o voluntariado e as causas 

humanitárias”. 

Foi assim que viveu. Em busca do reencantamento do mundo, através da entrega aos que 

podia tornar menos fracos, pelo seu esforço e dedicação. Para a nossa comunidade, fica o 

exemplo da sua determinação, contido num verso que citava: Se alguém te fala em 

derrotas/não temas, não acredites/o trabalho não tem barreiras/a vida não tem limites. 

Reunida em sessão pública, a 2 de Fevereiro, nos Paços do Concelho, a Câmara 

Municipal de Palmela manifesta profundo pesar pelo falecimento de Aurora Serrão e 

expressa as mais sentidas condolências a amigos e familiares, em particular às suas filhas 

e marido.” 

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

minuta. 

 

O Sr. vereador Álvaro Amaro cumprimenta os presentes. 

• Espaços públicos qualificados – O Sr. vereador Álvaro Amaro presta a seguinte 

informação em matéria de Espaços públicos qualificados: 

. A Câmara Municipal de Palmela vai realizar no dia 09 de Fevereiro, pelas 21:00 horas, na 

Sala das Sessões da Junta de Freguesia de Pinhal Novo, a apresentação dos projectos de 

recuperação dos espaços públicos da Urbanização Nogueira de Matos e da praceta na 

Urbanização de Monte Novo, em Pinhal Novo. A apresentação destes projectos tem em 

vista promover a participação e a cidadania envolvendo os munícipes residentes na zona 

na discussão das soluções projectadas e, ainda, na vigilância e conservação dos espaços 

em causa para que possam ser usufruídos com qualidade e em segurança. A intervenção 

prevista para a recuperação do espaço exterior da Urbanização Nogueira de Matos vai 

proceder a alterações ao nível dos percursos e pavimentos e, também, no equipamento do 

espaço infantil, na estrutura verde e na iluminação pública. A proposta procura uma nova 

organização do espaço, através da criação de um eixo pedonal principal e da valorização 

dos percursos existentes junto às habitações, prevendo ainda duas zonas de passeio em 

rampa junto ao estacionamento. No caso da praceta a intervencionar na Urbanização do 

Monte Novo (localizada entre a Rua Sofia de Mello Breyner e a Rua Orlando Ribeiro) 

importa recordar que esta fazia inicialmente parte do conjunto de espaços públicos a tratar 

no âmbito das obras de urbanização do loteamento em nome do promotor Corigues e 

designado por Herdade do Monte Novo. Como é sabido a Câmara Municipal tomou posse 

administrativa do referido loteamento e recorreu às garantias bancárias para proceder à 
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execução das obras em falta. Contudo, nessa praceta, veio a verificar-se a impossibilidade 

de se cumprir com o projecto de execução por força de alterações topográficas verificadas 

no terreno e originadas pela implantação das garagens dos edifícios na envolvência, pelo 

que houve necessidade de proceder a alterações ao projecto que foram operadas pela 

Divisão de Planeamento, Controlo e Qualidade de Infra-estruturas (DPCQI) desta 

Autarquia. Há lugar a uma reformulação do projecto inicial ao nível da drenagem pluvial e 

quanto aos aspectos paisagísticos há um conjunto de espécies que se prevê plantar, bem 

como a colocação de mobiliário urbano. Para manter a ligação entre as duas ruas que 

antes mencionou há um corredor que atravessa duma ponta à outra as traseiras dos 

edifícios habitacionais.   

. Para realização destas obras, a Câmara Municipal assume um investimento de cerca de 

200 mil euros.  

 

Questões apresentadas pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa apresenta cumprimentos. 

• Informação prestada pelo Sr. vereador Álvaro Amaro no âmbito dos Espaços 

públicos qualificados – O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere-se à informação 

prestada pelo Sr. vereador Álvaro Amaro no âmbito dos Espaços públicos qualificados 

dizendo que: 

. A obra na Urbanização Nogueira de Matos, em Pinhal Novo, vai concretizar-se estando 

por base um empréstimo bancário.   

. Em relação à Urbanização de Monte Novo, em Pinhal Novo, é de opinião que se tivesse 

havido uma fiscalização eficaz muito provavelmente não se teria de despender a verba de 

200 mil euros.  

Conclui afirmando que estas duas intervenções deixam muito a desejar em termos de 

fiscalização das obras.  

 

• Projecto apresentado pela Parque Escolar – O Sr. vereador José Carlos de Sousa 

menciona que alude num tom mais optimista ao projecto que foi apresentado na semana 

passada pela Parque Escolar para construção da nova Escola Secundária de Pinhal Novo. 

É um investimento de cerca de 16 milhões de euros e é uma escola que obedece a novas 

valências e perspectivas e com capacidades de dar resposta à população do concelho. 

Mais importante do que a capacidade numérica das salas será a capacidade de dar 

resposta a diferentes áreas de desenvolvimento de actividades que preconizem melhores 
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aprendizagens / melhores desempenhos. Actualmente todas as matérias estão muito 

centralizadas em termos educativos medindo as metas do que é o sucesso e do que é o 

insucesso, do que é o abandono e do que é a continuidade escolar. É de opinião que esta 

é uma aposta ganha. Os 16 milhões de euros que a escola vai custar, num ano e meio de 

construção, perfaz um volume muito significativo de investimento no concelho de Palmela.  

 

• Parque de estacionamento de veículos pesados em Vale do Alecrim, Pinhal Novo – 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere-se ao Parque de estacionamento de 

veículos pesados em Vale do Alecrim dizendo que, a partir do momento em que o mesmo 

começou a ser gratuito, aumentou a procura para ali estacionar. Até há cerca de três 

meses o Parque estava com uma ocupação muito aceitável (dirá superior a 50%). Nota 

que de Dezembro último se vem a verificar uma proliferação de veículos pesados a serem 

estacionados na vila de Pinhal Novo (em frente à Associação dos Bombeiros Voluntários, 

e nas Urbanizações de Vila Bela e de Monte Novo). Pretende que seja comentado este 

assunto.  

Faz saber que, nas reuniões camarárias de 18 de Março de 2009 e de 19 de Maio de 

2010, solicitou ao Sr. vereador Adilo Costa a obtenção de dados relativamente ao Parque 

de estacionamento de veículos pesados em Vale do Alecrim sobre a sua capacidade de 

lotação e efectiva ocupação, o que ainda não lhe foi facultado.  

 

• Fiscalização e Eficácia (notícia publicada no Jornal do Pinhal Novo) – O Sr. 

vereador José Carlos de Sousa refere-se a uma notícia inserida no Jornal do Pinhal 

Novo sobre o tema Fiscalização e Eficácia. Faz menção à questão das taxas a pagar pelos 

munícipes à Câmara Municipal. Gostaria de ver comentado este assunto.     

 

• Construções feitas nas traseiras da Escola do 1.º ciclo de Lagoa da Palha – O Sr. 

vereador José Carlos de Sousa apresenta um assunto, já anteriormente apresentado por 

si, e que se refere às construções feitas nas traseiras da Escola do 1.º ciclo de Lagoa da 

Palha. Cita a intervenção tida, na altura, pelo Sr. vereador Álvaro Amaro “(…) vai requerer 

a intervenção dos serviços de fiscalização da Câmara Municipal para verificarem a 

situação no local (…)”. Não obteve até ao momento nenhuma informação sobre o assunto 

em questão, pelo que gostaria de saber quais foram os desenvolvimentos relacionados 

com o mesmo.  
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• Convite dirigido ao Sr. Vereador António Fonseca Ferreira – O Sr. vereador José 

Carlos de Sousa observa que a Junta de Freguesia do Pinhal Novo endereçou um convite 

ao Sr. vereador Fonseca Ferreira, o que já não acontece a primeira vez. Atendendo a que 

o Sr. vereador António Fonseca Ferreira requereu a suspensão de mandato por um 

determinado período de tempo, devem os serviços camarários, em sua opinião, informar 

as Juntas de Freguesia dos vereadores que estão em exercício.  

 

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

seguintes respostas: 

— Informação prestada pelo Sr. vereador Álvaro Amaro no âmbito dos Espaços públicos 

qualificados – O Sr. vereador Álvaro Amaro refere que tem o hábito de valorizar a obra e 

não tanto a história da obra. É de opinião que devia ser do conhecimento do Sr. vereador 

José Carlos de Sousa, uma vez que habita no Pinhal Novo e desde há alguns anos que 

acompanha as questões autárquicas, que o espaço da Urbanização Nogueira de Matos já 

teve duas intervenções de requalificação, tendo o mesmo sido vandalizado. A estratégia 

de intervenção no local teve de ser reorientada para um determinado tipo de 

enquadramento paisagístico mais resistente a usos indevidos, o que implicou reformular o 

caderno de encargos. O projecto foi concluído no ano passado e vai ser apresentado 

publicamente, tentando que os munícipes no Pinhal Novo validem a solução e se 

responsabilizem pelo uso daquele espaço. Opina que todas as pessoas, enquanto 

cidadãos, têm de ter uma acção fiscalizadora. Finaliza dizendo que valoriza o facto de a 

empreitada vir a ser uma realidade. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa questiona sobre quanto tempo mediou entre a 

última intervenção efectuada pela Câmara Municipal e a presente data. Terão sido 10 

anos? 

O Sr. vereador Álvaro Amaro responde que se terão passado cerca de 6 ou 7 anos.  

Relativamente às obras na praceta da Urbanização de Monte Novo, em Pinhal Novo, o Sr. 

vereador Álvaro Amaro menciona que convém perceber a legislação. No que diz respeito 

às obras particulares há projectos que são entregues à responsabilidade dos técnicos 

autores e há um momento para verificação dessas condições. A verificação não pôde ser 

feita, porque os prédios estavam inacabados, encontrando-se alguns ainda nesse estado. 

É conhecida a falência quer do promotor desta urbanização, quer de outros 

empreendedores e a Câmara Municipal nunca teve oportunidade de formalmente fazer a 

vistoria em fase de obra. Acresce que, qualquer intervenção que pudesse ter sido feita à 

pressa sem pesar as consequências, sobretudo da drenagem das águas pluviais, iria criar 
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um problema grave. Às vezes a pressa é inimiga da perfeição e considera que foi uma 

medida correcta da parte dos serviços separar esta praceta da empreitada.  

 

— Projecto apresentado pela Parque Escolar – O Sr. vereador Álvaro Amaro começa por 

se congratular com o investimento efectuado pelo Estado Central (qualquer que seja a cor 

partidária) no concelho de Palmela. Sobre esta matéria, gostava de anunciar a construção 

do Centro de Saúde do Pinhal Novo ou outras “promessas” que têm vindo sucessivamente 

a ser adiadas. Sublinha o investimento que está a ser feito nas Escolas Secundárias, mas 

detém dúvidas quanto ao estatuto que a Parque Escolar obteve e que tem de ser 

escrutinado juridicamente, dado que o seu comportamento é como o de uma entidade que 

está acima de todos os outros poderes.   

Refere-se ao projecto apresentado pela Parque Escolar, dizendo que em matéria de 

infraestruturas (redes de abastecimento de água e drenagem de águas pluviais) e da 

deslocalização da entrada do edifício parece haver vários assuntos que vão ficar mal 

resolvidos. A Parque Escolar dá-se ao luxo de abrir uma nova entrada na escola por cima 

dum espaço ajardinado do Município que foi cedido à Câmara Municipal por via duma 

operação de loteamento.  

O Sr. vereador Álvaro Amaro fala acerca do pavilhão desportivo, lamentando que depois 

de tantos anos de promessas se verifique que a solução apresentada não corresponde 

àquela que é defendida pela generalidade dos docentes da área e da comunidade 

educativa. Trata-se dum equipamento que vai valorizar o concelho e vai proporcionar 

melhores condições de trabalho a alunos, docentes e comunidade educativa em geral, 

depois também falaremos como é que aqueles espaços vão ser utilizados pelo exterior. 

Conclui afirmando que a Parque Escolar é uma incógnita.   

O Sr. vereador Adilo Costa saúda os presentes. Começa por expressar que a Autarquia 

se congratula com o investimento em causa (projecto apresentado pela Parque Escolar) 

neste concelho. Em relação ao pavilhão desportivo importa referir que esteve presente 

numa reunião com o Conselho Directivo da Escola Secundária de Palmela e é de lamentar 

que o pavilhão não seja completamente fechado.  

Sobre a questão suscitada pelo Sr. vereador Álvaro Amaro referente à deslocalização da 

entrada do edifício, o Sr. vereador Adilo Costa considera-a grave e, também, muito 

complicada a questão do estacionamento. Está confiante que a dialogar as partes vão 

conseguir chegar a um entendimento.  

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que nota da parte dos Srs. vereadores 

Álvaro Amaro e Adilo Costa algumas reservas relativamente à Parque Escolar. Esteve 
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presente na reunião a que o Sr. vereador Adilo Costa aludiu, enquanto responsável da 

DREL-VT (Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo), e para si foi uma 

surpresa a questão da deslocalização da entrada no edifício escolar. A directora do 

Departamento de Educação e Intervenção Social (DEIS) desta Câmara Municipal teve 

ocasião de mostrar a sua discordância quanto a esta matéria.  

Quanto ao pavilhão desportivo, o Sr. vereador José Carlos de Sousa observa que o 

pavilhão tem duas salas de ginástica cobertas com 80 m2 cada. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que numas ocasiões o Ministério da Educação 

considera que Palmela é mediterrânico e noutras ocasiões considera que é da Finlândia.  

O Sr. vereador José Carlos de Sousa responde que isso tem a ver com o POPH 

(Programa Operacional Potencial Humano).  

Mais refere que somente na última reunião realizada com a Parque Escolar foi 

manifestado pela directora do DEIS, enquanto representante da Câmara Municipal de 

Palmela, a discordância quanto à deslocalização da entrada no edifício da escola, sendo 

que nas reuniões entretanto realizadas tal manifestação ainda não se tinha feito sentir. 

Certamente fica para a Câmara Municipal o ónus de ter de alterar o trânsito e fazer 

determinada intervenção para atender à localização da entrada.  

O Sr. vereador José Carlos de Sousa deixa a seguinte nota: não há uma tipificação para 

estas escolas, ou seja, a escola é feita à medida da equipa técnica da escola (pavilhão 

desportivo, oficinas, laboratórios de química e/ou de biologia). Os departamentos da 

escola são ouvidos à priori para que os projectos sejam elaborados à medida das 

necessidades da escola.  

O Sr. vereador Álvaro Amaro faz questão de mencionar que sobre esta matéria houve 

uma reunião no seu gabinete com a Parque Escolar onde lhe deram o privilégio de 

conhecer o projecto, embora tardiamente, na sua opinião. Nessa reunião foram 

imediatamente levantadas questões e manifestada apreensão quanto a algumas soluções, 

e solicitaram-se os projectos, os quais foram apreciados nos serviços camarários no 

DPCQI (Divisão de Planeamento, Controlo e Qualidade de Infraestruturas) e remetidos à 

DOPHAE (Divisão de Obras Particulares, Habitação e Actividades Económicas). A 

DOPHAE produziu um documento que, por seu despacho, foi enviado à Parque Escolar, 

há bastantes meses, com as questões que gostariam de ver melhoradas. Foi solicitada, 

igualmente, a criação de lugares de estacionamento na Rua Adriano Correia de Oliveira e 

na Rua Henrique de Barros e paragem para autocarros escolares e passageiros. Quanto à 

questão da entrada solicitou-se um estudo de tráfego. A Câmara Municipal mostrou a sua 

disponibilidade para dar parecer favorável ao licenciamento de um furo destinado à 
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jardinagem / espaços exteriores. Opina que a Parque Escolar deve entender o parecer da 

Câmara Municipal como um contributo para a melhoria do projecto e não está em causa 

dificultar o que quer que seja.  

Conclui dizendo que a Câmara Municipal de Palmela quer que esta obra seja uma mais 

valia e tenha impactos positivos na comunidade. 

 

— Parque de estacionamento de veículos pesados em Vale do Alecrim, Pinhal Novo – O 

Sr. vereador Álvaro Amaro considera relevante que o Sr. vereador José Carlos de Sousa 

tenha constatado que tem havido um crescente uso do Parque de estacionamento de 

veículos pesados em Vale do Alecrim. O estacionamento de veículos pesados é um 

problema no Pinhal Novo e, também, em Palmela / Aires e demais localidades deste 

concelho e, provavelmente, pode ser um problema nacional. É gratuito o estacionamento 

no Parque de estacionamento de veículos pesados em Vale do Alecrim, mas os 

condutores dos veículos afirmam que não há vigilância no mesmo. É preciso observar que 

a Câmara Municipal aprovou o licenciamento da actividade de guardas-nocturnos. É 

inaceitável que o espaço público seja utilizado e degradado desta forma e as autoridades 

têm de desempenhar um papel neste âmbito. A Câmara Municipal coloca amiúde esta 

questão às forças de segurança para que tenham uma intervenção dissuasora e/ou 

punitiva. É o Código da Estrada que define este tipo de coima. Opina que é preciso 

sensibilizar os concidadãos para que utilizem o Parque de estacionamento de veículos 

pesados em Vale do Alecrim. Há ainda muito a fazer ao nível da educação cívica e da 

sensibilização.  

O Sr. vereador Adilo Costa recorda-se de numa reunião de Câmara ter dado informação 

sobre a ocupação deste Parque de Veículos Pesados. Insiste que foi dada resposta ao Sr. 

vereador José Carlos de Sousa.  

 

— Fiscalização e Eficácia (notícia publicada no Jornal do Pinhal Novo) – O Sr. vereador 

Álvaro Amaro refere-se à notícia publicada no jornal do Pinhal Novo acerca das taxas, 

dizendo que espera que o cidadão que tenha feito a denúncia ao jornal, também a tenha 

feito à Autarquia. Realça que foram as pessoas do condomínio que contrataram a 

empresa cuja grua provocou danos, e se não se conseguir o contacto da empresa, terá de 

ser a Junta de Freguesia a repor o passeio em condições.  

Quanto à Avenida da Herdade foi transmitido o assunto à Fiscalização da área do 

Urbanismo, denominada Fiscalização do Apoio Técnico, que se deslocou ao local e tem 

estado a fazer um levantamento exaustivo. Quem se vai notificar? O proprietário? E quem 
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o proprietário? Quem autorizou fazer as obras naquele local? Todas estas questões estão 

a ser aferidas juridicamente. O problema é complexo, mas os procedimentos estão em 

curso. 

 

Questões apresentadas pela Sr.ª vereadora Natividade Coelho: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho cumprimenta todos os presentes. Exprime que tem 

sido particularmente contida nas suas apreciações. Tem adoptado um estilo contido, tendo 

em linha de conta aquilo em que acredita e julga ser o desejo da Sr.ª presidente para um 

entendimento na confluência de objectivos. Esta sua intervenção é em forma de 

preâmbulo e, um pouco como reacção à intervenção do Sr. vereador Álvaro Amaro, não se 

sente hoje obrigada a pautar pela contenção. Relativamente à Pluricoop de Palmela e ao 

Contrato de alta velocidade entre Poceirão e Caia vai ser mais contida, ao contrário da 

postura em relação a um outro tema que traz à discussão: Políticas de Juventude - 

Conselhos Municipais de Juventude / Março a Partir 2011.  

• Pluricoop de Palmela – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho refere que é com 

satisfação que constata que há uma conjugação efectiva de objectivos relativamente à 

Pluriccop de Palmela. Os eleitos devem apresentar as preocupações das populações e 

pensar nelas, porque esse é o verdadeiro espírito de quem é eleito.  

 

• Contrato de alta velocidade entre Poceirão e Caia – A Sr.ª vereadora Natividade 

Coelho refere que no passado dia 28 de Janeiro foi publicado o instrumento que faltava 

relacionado com o Contrato de alta velocidade entre Poceirão e Caia (Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 10/2011). Há uma persistência naquilo que é o investimento e a 

economia tem reflexos no desenvolvimento do país e da região. Esta é uma matéria que 

merece nota pelos benefícios que acarreta. 

 

Políticas de Juventude - Conselhos Municipais de Juventude / Março a Partir 2011 – 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho refere que tem hesitado em apresentar o tema, já 

discutido em Assembleia Municipal, sobre as políticas de juventude e a concretização dos 

Conselhos Municipais de Juventude que já deviam estar implementados. Sabe que existe 

um parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e no âmbito do 

Grupo Parlamentar da Comissão de Ambiente, Ordenamento e Território existe um grupo 

de trabalho para rever ou não a Lei n.º 8/2009. Vendo os 90 Conselhos Municipais de 

Juventude que já estão constituídos (das diferentes forças políticas) é perceptível que é 

um elemento de fractura em termos nacionais e municipais. Dá o benefício da dúvida à 
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decisão da Assembleia da República, mas há uma questão inadiável: aproxima-se o 

“Março a Partir” (projecto desenvolvido pela Câmara Municipal de Palmela) e a política de 

juventude concelhia é vaga, difusa e não querendo usar a expressão “ausente”, é 

necessário afirmar que é uma política de juventude circunstancial assente em grupos 

informais e em planos de actividades anuais (apresentados pelas entidades) que, do ponto 

de vista dos vereadores do P.S., merece uma discussão.  

Acrescenta que a informação que lhe foi transmitida relativamente ao “Março a Partir 

2011” é que não estão integrados os Escoteiros e a AJITAR (Associação Juvenil Ideias 

que Transformam a Realidade) e que o projecto deste ano está muito assente em grupos 

de teatro informais. Não se quer intrometer em assuntos que dizem respeito à 

organização, porque respeita quem trabalha, mas é bem verdade que assistiu ao discurso 

tido na Assembleia Municipal. A experiência pessoal de sempre ter trabalhado com jovens 

permite-lhe afirmar que, em muitos casos, há imensa criatividade e uma certa ausência de 

capacidade de organização. Daí considera que: a aposta em grupos informais pode ser 

algo de bom, mas tem de envolver um sentido pedagógico. Fica perplexa quando soube 

que os Escoteiros e a AJITAR ficavam foram do programa deste ano, sendo de realçar 

que estas entidades não têm nada a ver consigo nem com o partido político a que 

pertence. Admite que o Sr. vereador Adilo Costa lhe responda que “o orçamento deste ano 

é reduzidíssimo”, mas lamenta que haja grupos organizados que, em altura de crise, 

“debandem por aí”. É preciso repensar em que situações são dados os apoios. Fica 

preocupada quando quem está a organizar não participa e quando o número de grupos 

informais aumenta anualmente nas actividades. Considera que os grupos informais são 

saudáveis desde que não se organizem somente para receber dinheiro para determinada 

actividade. Opina que os grupos informais devem ter a tendência para se formalizar e 

organizar e essa é a atitude pedagógica institucional que deve ter uma Câmara Municipal. 

A Lei 8/2009 não contempla os grupos informais. Os grupos informais podem ser 

manipulados. Esta é uma matéria que merece profunda reflexão.  

Conclui dizendo que lhe faz confusão como é que esta política de juventude se organiza 

para o “Março a Partir” que é o apogeu da política de juventude da Autarquia. 

O Sr. vereador Adilo Costa menciona que certamente os Srs. vereadores Socialistas 

gostavam que houvesse executivos mono partidários como defendem o PSD e o CDS/PP, 

e numas situações defende-se que é do PS e noutras situações quer estar fora do PS. A 

Ordem do Dia desta reunião é composta por um único Ponto, atendendo a que houve 

eleições na semana passada, o que permite maior tempo de antena à oposição. A maioria 

do executivo em gestão neste órgão defende que os executivos não devem ser mono 

colores, antes pelo contrário: devem ter a riqueza da discussão.  
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Relativamente à intervenção da Sr.ª vereadora Natividade Coelho, o Sr. vereador Adilo 

Costa refere que muito em breve terão oportunidade de, com detalhe, efectuar uma 

discussão sobre os apoios e a organização que envolve o “Março a Partir 2011”. 

Desconhece que haja por parte de alguma entidade e/ou grupo descontentamento ou 

tensão. Não está a considerar que a AJITAR ou os Escoteiros deixem de participar na 

organização deste evento. Adianta que os grupos informais estão a ser menos do que os 

grupos formais e alguns grupos informais passaram a ser formais para se organizarem, 

porque têm de percorrer o seu próprio caminho. Quando na reunião em que participou 

com os jovens do “Março a Partir 2011” os questionou sobre se queriam ou não fazer o 

evento, uma vez que a verba disponível é mais reduzido, a esmagadora maioria 

respondeu afirmativamente, uma vez que não se trata só duma questão de dinheiro mas, 

também, de ideias. 

Quanto aos Conselhos Municipais de Juventude, o Sr. vereador Adilo Costa menciona 

que é recorrente esta questão ser levantada de forma administrativa. Não é só o Município 

de Palmela, mas os Municípios de uma forma geral têm grandes reservas sobre a 

constitucionalidade de algumas normas que o diploma criou. Os Conselhos Municipais de 

Juventude estão sustentados por um parecer jurídico e a matéria foi apresentada ao 

Provedor de Justiça. Depois da última intervenção do Sr. Pedro Taleço (membro da 

Assembleia Municipal de Palmela) na sessão deste órgão, enviou um ofício à Assembleia 

da República e à Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP). Está convicto 

que com o contributo dos vários partidos políticos se vai ultrapassar a questão que, no que 

diz respeito às Autarquias é transversal independentemente de quem esteja na gestão das 

mesmas. Curiosamente, depois de ter enviado o ofício à ANMP, vem esta entidade e 

remeter uma circular dirigida a todos os Municípios para que não constituir o Conselho 

Municipal de Juventude nas circunstâncias actuais. Adianta que é intenção da Câmara 

Municipal de Palmela criar um Fórum de Juventude o mais rapidamente possível. A 

criação do Conselho Municipal de Juventude é importante, mas é atender ao 

enquadramento. É de opinião que deve ser mais relativizada a questão das juventudes 

partidárias.   

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho pede ao Sr. vereador Adilo Costa que lhe faculte 

uma cópia da circular da ANMP. 

Mais refere que os apoios despendidos pela Câmara Municipal de Palmela, relativamente 

ao movimento associativo, privilegia quem está organizado e quem tem planos de 

actividades e pauta-se por uma atitude diferente em relação à juventude, pelo que 

considera valer a pena a discussão deste assunto. Para com a juventude deve-se ter uma 
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atitude formativa e pedagógica diferente. Opina que é inaceitável que se faça o apoio a 

grupos informais quando existe um movimento associativo adulto que precisa de apoios. 

O Sr. vereador Adilo Costa observa que o movimento associativo juvenil não é só as 

entidades que estão registadas. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias afirma que há uma certa falta de informação sobre a 

filosofia do “Março a Partir”. Uma situação são as políticas gerais e transversais e 

específicas para a juventude e outra situação é o projecto “Março a Partir” que as 

Associações e a Câmara Municipal fazem com e para a juventude, e não podem ficar de 

fora os grupos informais. São mesmo os jovens que dos 14 anos de idade aos 18 anos de 

idade participam na organização da iniciativa e mais tarde voltam a inscrever-se. A 

criatividade é própria da idade destes jovens. Não é obrigatório que muitos destes jovens 

estejam já preparados para formalmente se organizarem, sem prejuízo de isso poder vir a 

acontecer e, desta forma, contribuir-se para um movimento associativo forte, dinâmico e 

totalmente apto para este e outros projectos. 

Recorda que nos anos 80 a Câmara Municipal de Palmela foi pioneira na criação de vários 

grupos informais de jovens e, muitos deles, estão hoje activamente na política e no 

movimento associativo (de Marateca ao Bairro Alentejano passando pela Aroeira). São em 

movimentos como estes que, muitas vezes, as pessoas começam a aprender o exercício 

de cidadania e se chega a um movimento associativo formal e de cariz mais específico. 

A Sr.ª presidente menciona que os contributos dos Srs. vereadores são importantes para 

uma discussão que é interessante. 

 

DESPACHOS EMITIDOS PELO SR. DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 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, 

do processo despachado pelo Dr. José Monteiro, no período de 19.01.2011 a 01.02.2011. 

 

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

de 17.01.2011 a 28.01.2011. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

dias 19.01.2011 a 01.02.2011, foram autorizados pagamentos, no valor de 1.611.455,62 € 

(um milhão, seiscentos e onze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco euros e sessenta e 

dois 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 01 de Fevereiro de 2011, apresenta um 

saldo de 1.685.585,08 € (um milhão, seiscentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e oitenta 

e cinco euros e oito cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 573.414,13 € (quinhentos e setenta e três mil, quatrocentos e 

catorze euros e treze cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 1.112.170,95 € (um milhão, cento e doze mil, cento e 

setenta euros e noventa e cinco cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTA 

 

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 da seguinte acta, sendo a mesma assinada pela Exm.ª 

Senhora Presidente e por quem a lavrou. Foi dispensada a leitura da mesma, por 
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unanimidade, por ter sido previamente distribuída a todos os membros do órgão 

executivo: 

• ACTA n.º 20/2010, reunião ordinária de 22 de Setembro de 2010 – Aprovada por 

unanimidade. 

 

      II – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

DIVISÃO DE PATRIMÓNIO CULTURAL: 

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

PONTO 1 – Acordo de Colaboração entre o Município de Palmela e o Departamento 

do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja desenvolvimento de acções 

sobre Ordens Militares. 

PROPOSTA N.º DCD_DPC 01_03-11: 

«O 10.º Curso sobre Ordens Militares, que decorrerá nos dias 26 e 27 de Fevereiro de 

2011, no Cine-Teatro S. João, em Palmela, integra-se na estratégia de trabalho do 

Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago (GEsOS) e centra-se, este ano, na 

temática “Os Caminhos de Santiago e as Ordens Militares”, tendo como parceiro ao nível 

da consultoria científica o Departamento de Património Histórico e Artístico da Diocese de 

Beja, através da coordenação do Professor Doutor José Falcão. 

A fim de dar seguimento à intenção de estabelecer parcerias com instituições que 

desenvolvem acções de investigação e salvaguarda sobre Ordens Militares, 

nomeadamente sobre a Ordem de Santiago, realizaram-se contactos com o Departamento 

do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja, que manifestou interesse em 

estabelecer com a autarquia um Acordo de Colaboração. 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal de Palmela, ao abrigo do disposto no art.º 64º, 

n.º 2, alínea m), da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela 

Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibere a aprovação da minuta do Acordo de 

Colaboração, anexo a esta proposta.» 

Sobre a proposta de Acordo de Colaboração entre o Município de Palmela e o 

Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja 

desenvolvimento de acções sobre Ordens Militares numerada DCD_DPC 01_03-11 

interveio: 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que os últimos dados apontam que Palmela se integra 

nos Caminhos de Santiago e, para tal, é preciso haver fundamentação científica. O 
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presente Acordo de Colaboração é indicativo de que muito pode mudar sobre o ponto de 

vista histórico, cultural e turístico no concelho de Palmela.  

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

minuta. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

  

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

Não há intervenções. 

 

 

III – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezasseis horas e quarenta 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 


