
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

ACTA N.º 04/2011: 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 

2011: 

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

no Auditório da Junta de Freguesia de Pinhal Novo (Freguesia de Pinhal Novo), 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 e Maria 

da Natividade Charneca Coelho. 

A Sr.ª presidente saúda os presentes e menciona que o Sr. vereador Luís Miguel 

Reisinho de Oliveira Calha não se encontra presente nesta reunião, por estar em 

representação da Câmara Municipal na Cerimónia de Candidatura ao Prémio 

«Optimus Innovation Awards», pelo que propõe a votação a justificação da falta, 

tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade.  

 

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

PONTO 1 – Aquisição do património do Espaço Fortuna Artes e Ofícios 

PONTO 2 – Parecer da Câmara Municipal no âmbito da consulta pública relativa ao 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do projecto “Ligação do IC21 no Nó de 

Coina (A2) a Sesimbra – AIA 2305” - Ratificação 

PONTO 3 – 1.ª Alteração ao Orçamento 2011 e Grandes Opções do Plano 2011-2014 

PONTO 4 – Protocolo entre a Câmara Municipal de Palmela e a firma António Xavier de 

Lima sobre viabilidade de operação urbanística no Pinhal das Formas – Quinta do Anjo 
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PONTO 5 – Consumo anormal de água – Redução da tarifa de saneamento. Requerente: 

Luso M Turismo, SA – CIL 42526-101 

PONTO 6 – Projecto “Março a Partir” – Atribuição de apoios financeiros 

PONTO 7 – Redução da tarifa de ingresso no cinema – Cine France 

 

• Semana descentralizada dedicada à Freguesia de Pinhal Novo – A Sr.ª presidente 

informa que de 14 a 18 de Fevereiro decorre a Semana descentralizada dedicada à 

Freguesia de Pinhal Novo e descreve sumariamente o respectivo programa: 

. Dia 15 (terça-feira) – Começou com reuniões internas entre executivos da Câmara 

Municipal. Os senhores vereadores com pelouro prepararam a semana e no período da 

tarde foram realizadas reuniões com o executivo da Junta de Freguesia, na qual foram 

abordados muitos problemas e onde foi feito o ponto de situação da execução do Plano de 

Actividades para o ano em curso. Foi, ainda, realizada uma reunião com a Direcção da 

Pluricoop para falar da situação desta Cooperativa que, como tem vindo a público, está a 

viver uma situação difícil. Após prestados os devidos esclarecimentos há a convicção que 

os problemas, de ordem financeira, que estão a ser vividos neste momento, irão ser 

resolvidos, graças às diligência que têm vindo a ser realizadas pela Direcção. 

. Dia 16 (quarta-feira) – O dia começou com uma visita a vários locais da Freguesia, locais 

já intervencionadas e outros que serão alvo de intervenção. Foi visitada uma obra de 

grande relevância e muito aguardada, na medida em que foi alvo de muitas reclamações 

por parte de muitos munícipes – Novo Sistema de Abastecimento de Água ao Pinhal Novo. 

O cemitério do Terrim, onde se encontra em curso uma obra da responsabilidade da Junta 

de Freguesia, que vai dotar o espaço de instalações sanitárias, de uma sala de espera e 

de telheiro. Para terminar a manhã, foi realizada a visita ao espaço do futuro Balcão Multi 

Serviços, instalado no Mercado Municipal. Há muito que era reclamado, junto da 

Administração Central, o acesso aos serviços prestados por uma “Loja do Cidadão”, face 

ao número de cidadãos que habitam em Pinhal Novo, uma Freguesia com mais de 30 000 

habitantes. Após um intenso trabalho institucional, conseguiu-se, em colaboração com a 

Agência para a Modernização Administrativa, ver garantida a instalação da mini-loja do 

cidadão, numa lógica de balcão único - balcão multi-serviços. No período da tarde foi feita 

uma visita de trabalho a Rio Frio onde, em conjunto, com responsáveis da Sociedade 

Agrícola de Rio Frio, foram visualizadas imagens do projecto turístico, de grande 

importância, que está a ser trabalhado para a Herdade, de modo a revitalizar todos os 

espaços da herdade, onde o vinho, a vinha e o cavalo têm um papel valorizado. 
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. Dia 17 (quinta-feira) – Serão abordadas principalmente as questões relacionadas com a 

Educação, com o Parque Habitacional Municipal e o seu estado de conservação. 

Posteriormente, haverá uma reunião com a GNR, para abordar questões de segurança e 

para terminar, uma reunião com os parceiros do FIG onde se discutirá a difícil situação 

financeira necessária para a prossecução deste Projecto.  

. Dia 18 (sexta-feira) – Atendimento Descentralizado pelos eleitos. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

  

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

1. Sr.ª Sónia Nisa (vem acompanhada da Sr.ª Ana): diz falar em nome de um grupo 

mais alargado, que está a tentar desenvolver, no Pinhal Novo, um Programa denominado 

PIANO - Programa de Intervenção sobre Animais Errantes, refere que diagnosticou que na 

Freguesia de Pinhal Novo há um grande número de animais abandonados, o que 

considera ser uma questão de saúde pública. O Projecto PIANO, a ser implementado 

contemplaria a esterilização dos animais de modo a obter algum controlo nessa população 

abandonada.  

 

2. Sr. José Cardoso (membro da Assembleia Municipal de Palmela): refere que a sua 

presença na reunião se deve ao facto de, todos os anos, existirem cortes na Estrada do 

Pinhal da Salgueirinha que acontecem porque a passagem da água da Vala da 

Salgueirinha é interrompida devido ao facto de lá se depositar lixo, o que a faz transbordar. 

Solicita que a Junta de Freguesia a Câmara Municipal sinalize estes pontos críticos. Alerta 

para o facto de que os moradores junto à Vala da Salgueirinha são agricultores e estas 

situações inviabilizam as culturas, numa época em que se defende a agricultura em 

Portugal.  

 

3. Sr. João Marques: residente em Venda do Alcaide, dirigindo-se principalmente ao 

Senhor Vereador Álvaro Amaro, propõe que o portão de acesso à estação, do lado poente, 

seja aberto, para facilitar o acesso da população. Questiona se nas reuniões havidas entre 

o Senhor Vereador Álvaro Amaro e a REFER este assunto foi abordado. Alerta a Senhora 

Presidente e o Senhor Vereador do Pelouro sobre o avançado estado de degradação em 

que se encontra o Parque Infantil de Venda do Alcaide, principalmente o portão, vedação e 

zona envolvente. 
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À Intervenção do Público foram dadas as seguintes respostas: 

— Em relação à intervenção da Sr.ª Sónia Nisa (1.) – A Sr.ª presidente julga a ideia 

interessante, contudo será necessário aprofundar a questão para que se compreenda 

quais os meios e recursos a mobilizar. A Senhora Presidente informa que a Câmara fará o 

contacto para agendar uma reunião. 

 

— Em relação à intervenção do Sr. José Cardoso, membro da Assembleia Municipal de 

Palmela  (2.) – A Sr.ª presidente refere que em situações consideradas de urgência a 

Câmara Municipal pode intervir para minimizar os problemas, mas que, fora do perímetro 

urbano os proprietários têm a responsabilidade de limpar a vala na área da sua 

propriedade. Recorda que a Câmara tem insistido na intervenção do INAG e do Ministério 

do Ambiente, entidades que inclusive já prestaram informações incorrectas, quando 

imputaram à Câmara a responsabilidade pela limpeza da Vala da Salgueirinha. A Câmara 

não tem qualquer responsabilidade na limpeza da Vala, nas zonas onde se encontram 

estrangulamentos causados por obras de infra-estruturas e que incapacita a água de 

seguir livremente o seu curso. Informa que a Câmara mantêm a disponibilidade para 

colaborar com o INAG, em torno de um projecto de regularização da Vala da Salgueirinha 

e que só com uma intervenção de fundo é que o problema fica sanado.  

O Sr. vereador Álvaro Amaro refere que no que diz respeito ao transbordo da Vala da 

Sagueirinha, quer a Lei 58/2005, quer a Lei 54/2005, estabelecem, no seu articulado, que 

os proprietários de parcelas privadas, de leitos e margens de águas públicas, devem 

mantê-las em bom estado de conservação. Informa os pontos críticos de transbordo e 

lembra ao Senhor José Cardoso as moções que reivindicam este investimento junto da 

Administração Central, alertando, no entanto, para o facto de que a Câmara, em situações 

de emergência, intervém, mesmo que a intervenção não seja da sua competência. 

 

— Em relação à intervenção do Sr. João Marques (3.) – A Sr.ª presidente refere que tem 

havido contactos com a REFER e que existem reivindicações onde se inclui a abertura do 

portão do lado poente da estação, assim como a correcção da interrupção nos viadutos e 

a incapacidade dos utilizadores continuarem o seu percurso na zona da Lagoa da Palha. 

Informa que a Câmara nada mais pode fazer além de reclamar e reivindicar uma 

intervenção junto da REFER. Sobre a questão do parque infantil solicitou ao Senhor 

Vereador Adilo Costa um comentário.     

O Sr. vereador Álvaro Amaro refere que tem havido desenvolvimentos nas negociações 

com a REFER e que existe um ante-projecto para abrir a estação a sul. A Câmara fez o 
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levantamento topográfico e a REFER fará o projecto, porque não se trata de abrir, apenas 

um portão, há que ter em conta a questão da segurança e as regras que a REFER terá de 

cumprir. Ainda não é do conhecimento da Senhora Presidente, mas já existe uma minuta 

de protocolo com a repartição justa dos custos. Será necessária uma intervenção num 

espaço público: uma pequena bolsa de estacionamento e uma rampa, que deverá ser 

realizado pela Câmara Municipal enquanto a outra parte da intervenção compete à 

REFER. No plano das intenções, da disponibilidade, do trabalho institucional e técnico que 

tem sido feito verificam-se alguns avanços. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que o Senhor João Marques tem razão naquilo que diz 

respeito ao Espaço de Jogo e Recreio da Venda do Alcaide. A Câmara Municipal fez uma 

inspecção a todos estes espaços, aliás há legislação nova, e na base dos protocolos da 

delegação de competências com as Juntas de Freguesia foram remetidas para cada Junta 

de Freguesia os respectivos relatórios. Esta situação foi identificada e julga que seja fácil 

de ultrapassar o problema. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

• Viatura de Atendimento Móvel – A Sr.ª presidente justifica a ausência do Senhor 

Vereador Luís Calha explicando que o Município de Palmela é candidato a um prémio da 

“Optimus”, sobre inovação, prémio esse que será atribuído hoje no Coliseu dos Recreios – 

Lisboa e mesmo que a Câmara não receba o prémio, o seu projecto encontra-se entre os 

16 projectos nomeados. Esclarece que este prémio está ligado ao Projecto de Viatura de 

Atendimento Móvel, que permite fazer o atendimento, por todo o Concelho, de todas as 

questões que podem ser tratadas nos balcões da Autarquia. Este projecto foi considerado 

de inovador e pioneiro, e foi apresentado no âmbito de uma parceria internacional tendo 

sido co-financiado, além de que está a ser alvo de um protocolo com a AMA - Agência 

para a Modernização Administrativa, que se associou à Câmara Municipal e embora a 

responsabilidade do Projecto seja da Câmara Municipal o software de apoio para a 

prestação dos serviços será da responsabilidade da AMA. Este projecto apresenta duas 

vertentes, a Mini Loja do Cidadão que vai abrir no Pinhal Novo e a possibilidade de se 

passar a tratar, na viatura, de todos os assuntos que são da responsabilidade da 

Administração Central, o cartão de cidadão, passaporte e outros assunto específicos que 

poderão ser tratados em qualquer ponto do Concelho. 

Pela Sr.ª presidente foi apresentado o seguinte Voto de Pesar: 
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Conforme discussão havida, foi, neste Voto de Pesar acrescentado, no último parágrafo 

“(...) aos amigos e à comunidade que sempre o respeitou.” 

Voto de Pesar pelo falecimento de Álvaro Cardoso: 

“Faleceu, no passado dia 10, com 84 anos, Álvaro Cardoso, figura incontornável na vida 

do concelho de Palmela e na história da nossa região. 

Álvaro Carvalho Cardoso nasceu numa família de proprietários da terra e comerciantes de 

produtos agrícolas. Ele, que tinha a idade da restauração do concelho, fez-se homem num 

tempo e num meio privilegiados para a formação da consciência cívica e social que pautou 

a sua vida. Era sobrinho do restaurador e primeiro Presidente da Câmara pós restauração, 

Joaquim José de Carvalho, e filho de Humberto da Silva Cardoso, mais tarde também 

Presidente da Câmara Municipal e responsável pela construção do Cine Teatro S. João. 

Cedo foi responsabilizado pela gestão do património familiar e envolvido na vida política. 

Em 1956, com 28 anos, assume funções como Presidente da Câmara Municipal, lugar que 

ocupa até 1964. Fica associado a importantes melhoramentos na Vila de Palmela, em 

Quinta do Anjo e Cabanas, com destaque para o abastecimento de água, e desempenha 

um papel relevante na delimitação das fronteiras com os concelhos vizinhos. 

Álvaro Cardoso manteve, ao longo da sua vida, uma notável capacidade de intervenção 

social e cívica e uma preocupação permanente com o bem-estar do seu semelhante. O 

apoio à criação da Adega Cooperativa de Palmela, a dedicação à Santa Casa da 

Misericórdia – de que foi provedor e onde garantiu a construção do Hospital e do Lar de S. 

Pedro –, à Casa do Povo, à Paróquia de Palmela, são alguns serviços de excepcional 

relevância que lhe mereceram o título de Benemérito de Palmela, ao receber, em 2006, a 

Medalha de Honra do Concelho, atribuída pelo nosso Município. 

Sempre que voltarmos a Setembro e à Festa das Vindimas, de que foi o primeiro 

presidente, recordaremos, certamente, como anunciava, pisadas as uvas e benzido o 

primeiro mosto, a gradação do vinho, em cada ano. Ficará na nossa memória colectiva um 

homem cujas qualidades humanas e morais marcaram também os que tiveram o privilégio 

de o conhecer. 

Reunida em sessão pública, a 16 de Fevereiro, na sede da Junta de Freguesia de Pinhal 

Novo, a Câmara Municipal de Palmela manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de 

Álvaro Cardoso e dirige as mais sentidas condolências à sua família, aos amigos e à 

comunidade que sempre o respeitou.” 

Na discussão deste Voto de Pesar intervieram: 
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A Sr.ª vereadora Natividade Coelho refere que os Vereadores do Partido Socialista 

também tinham redigido um voto de pesar para apresentar sobre o falecimento do Senhor 

Álvaro Cardoso e julga ser redundante estar a votar dois votos de pesar, pelo que coloca à 

consideração da Senhora Presidente retirar o voto de pesar redigido pelo Partido 

Socialista desde que a Senhora Presidente acolha a última parte do último parágrafo do 

mesmo. 

A Sr.ª presidente aceita a sugestão da Sr.ª vereadora Natividade Coelho, pelo que o Voto 

de Pesar antes transcrito contempla essa mesma sugestão. 

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

minuta. 

 

• Semana da Dança 2010 em 2011 – O Sr. vereador Adilo Costa informa que está em 

curso desde o dia 12 até ao dia 20 de Fevereiro a Semana da Dança 2010, que 

infelizmente não pôde ser realizada no final do ano. Poderão ser assistidas várias 

iniciativas relacionadas com esta actividade em algumas Freguesias do Concelho. 

 

• 10.º Curso sobre Ordens Militares – O Sr. vereador Adilo Costa informa que o tema 

para este ano é “Caminhos de Santiago e as Ordens Militares” e que este tema irá ser 

debatido não só em solo peninsular como no resto da Europa. O encontro das Ordens 

Militares realiza-se de 4 em 4 anos, tendo o VI e último encontro acontecido no passado 

ano. Entre encontros, todos os anos existem cursos que são muito apelativos, concorridos 

nomeadamente por professores, alunos e a comunidade científica que poderão inscrever-

se pela quantia simbólica de 7,50 (sete euros e cinquenta centavos) para estudantes e 

sócios do Grupo dos Amigos de Palmela e para os professores que leccionam no concelho 

e os alunos que estudam ou residam no Concelho a inscrição é gratuita. Informa, ainda, 

que o Município de Palmela é o único na Europa que trabalha, nesta área, com a 

comunidade científica sobre as ordens Militares. 

Descreve sumariamente o programa que inicia no dia 26 de Fevereiro às 9H30, com a 

sessão de abertura e com a assinatura do acordo de colaboração entre o município de 

Palmela e o Departamento de Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja – 

responsável pela consultadoria científica na pessoa do Senhor Professor Dr. José António 

Falcão. De seguida serão debatidos vários temas religiosos. Às 17H30, ao abrigo de um 

Protocolo assinado em 2004 com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto são 

publicadas em livro, com o apoio do QREN, as teses de mestrado realizadas sobre 

Palmela.  
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• Fenómeno atmosférico ocorrido hoje – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho informa 

que relativamente ao fenómeno atmosférico ocorrido hoje e que terá confinado com a 

Freguesia de Marateca, para além dos armazéns do LIDL está também já identificado um 

vitivinicultor, do Monte Castanheiro - Ladeira que terá sofrido sérios prejuízos com este 

fenómeno. 

 

• Projecto de solidariedade social denominado “Farmácia” – A Sr.ª vereadora 

Natividade Coelho refere que funciona na unidade de cuidados da comunidade de 

Palmela o Projecto de Solidariedade Social denominado “Farmácia” que tem a 

colaboração de unidades funcionais de saúde, do agrupamento de centros de saúde de 

Setúbal e Palmela e que recolhe medicamentos provenientes de várias origens, e que se 

não incluídos neste projecto, seriam desperdiçados. Qualquer pessoa, portadora da 

respectiva receita médica, pode solicitar o medicamento que lhe será facultado, enquanto 

existir em stock. Apelando à bondade do Projecto, solicita que a Câmara Municipal dê 

visibilidade e divulgue este Projecto, através do Boletim Municipal e através do seu site. 

O Sr. vereador Adilo Costa dá os parabéns pelo excelente trabalho realizado pela 

unidade de cuidados continuados do ACER de Palmela realçando a equipa da enfermeira 

Fátima Semedo, não só nesta área do medicamento que ainda está numa fase 

exploratória mas também dar conhecimento que esta equipa sai à rua, apesar das 

dificuldades de ordem financeira, nas nossas zonas rurais, nomeadamente Aldeia Nova da 

Aroeira, Rio Frio, Zambujal e Estrada Nacional nº10 zona de prostituição.  

 

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

Moção – Isolamento da Pessoa Idosa: 

“Portugal e os portugueses foram confrontados na passada semana com a cruel 

descoberta de uma idosa sem vida, desaparecida há nove anos. 

Este facto, pela sua crueza e carácter quase insólito, catapultou para a comunicação social 

e opinião pública um dos mais emergentes problemas das sociedades modernas em geral 

e da Portuguesa em particular – o envelhecimento da população e as suas consequências. 

Os estudos económicos, sociais, demográficos e sociológicos, atentos ao fenómeno, 

revelam-se, quando somos confrontados com situações concretas, pouco frutuosos e, 

mesmo, inadequados. 
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As questões sociais, independentemente dos seus enquadramentos e tutelas, são, 

também questões de cidadania. 

Uma sociedade que não cuida dos seus idosos está doente. 

Os poderes instituídos, primeiros responsáveis, são postos em causa na sua missão e nos 

efeitos objectivos das suas acções. 

Mas, cada um e cada uma de nós, como cidadãos e cidadãs e, ainda, como eleitos e 

eleitas, não pode ignorar a, também sua responsabilidade. 

A solidão, o isolamento e a indiferença matam. 

A Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão pública, em 16 de Fevereiro, 

manifesta o seu pesar e consternação pelo ocorrido, assumindo o compromisso de, nos 

órgãos, fóruns e grupos de trabalho que o Município coordena ou em que está 

representado tudo fazer para prevenir situações similares. Mais delibera que, nos vários 

conselhos de acção social – concelhio, supraconcelhio e de freguesias – serão definidos 

objectivos e estratégias de combate ao isolamento das pessoas idosas, dando-lhe 

prioridade nas acções a desenvolver. 

Esta Moção deverá ser enviada à Direcção Distrital da Segurança Social, às Juntas de 

Freguesia do Concelho, às IPSS e Associações que trabalham com pessoas Idosas, ao 

Comando e Destacamento da GNR e ao Governo Civil.” 

Sobre a Moção – Isolamento da Pessoa Idosa intervieram: 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que considera a moção interessante e salienta que 

como o trabalho é realizado em rede e que a Câmara, embora presida à Rede não se 

sobrepõe aos outros parceiros o que poderá ser feito é, nos debates e nos fóruns, 

recomendar e não deliberar sobre a definição de objectivos e estratégias de combate ao 

isolamento das pessoas idosas, dando-lhe prioridade nas acções a desenvolver. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho explica que “o delibere” mencionado na moção era 

nós deliberarmos na Câmara Municipal. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que este incidente é o levantar do véu de algo que já 

acontecia, de norte a sul do país. A Autarquia e os outros parceiros, nomeadamente as 

IPSS, Juntas de Freguesia, Segurança Social, terão que estar atentos, assim como 

deverão ser fortalecidas as relações de vizinhança. Informa que estão implementadas 

algumas medidas, no apoio domiciliário, embora haja alguns idosos não abrangidos por 

este apoio, principalmente os que residem em zonas isoladas do Concelho. Informa, que 

para estes casos tem havido a colaboração da GNR com acções de sensibilização para os 

furtos. No Plano de Desenvolvimento Social de 2010 com reflexos em 2011 irá ser 
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implementada uma medida de segurança, em colaboração com a GNR da Freguesia do 

Poceirão que visa as visitas domiciliárias pontuais aos idosos. 

Após a discussão tida, foram efectuadas pequenas alterações à Moção em causa, 

pelo que o texto da mesma passa a ser o seguinte: 

“Portugal e os portugueses foram confrontados na passada semana com a cruel 

descoberta de uma idosa sem vida, desaparecida há nove anos. 

Este facto, pela sua crueza e carácter quase insólito, catapultou para a comunicação social 

e opinião pública um dos mais emergentes problemas das sociedades modernas em geral 

e da Portuguesa em particular – o envelhecimento da população e as suas consequências. 

Os estudos económicos, sociais, demográficos e sociológicos, atentos ao fenómeno, 

revelam-se, quando somos confrontados com situações concretas, pouco frutuosos e, 

mesmo, inadequados. 

As questões sociais, independentemente dos seus enquadramentos e tutelas, são, 

também questões de cidadania. 

Uma sociedade que não cuida dos seus idosos está doente. 

Os poderes instituídos, primeiros responsáveis, são postos em causa na sua missão e nos 

efeitos objectivos das suas acções. 

Mas, cada um e cada uma de nós, como cidadãos e cidadãs e, ainda, como eleitos e 

eleitas, não pode ignorar a, também sua responsabilidade. 

A solidão, o isolamento e a indiferença matam. 

A Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão pública, em 16 de Fevereiro, 

manifesta o seu pesar e consternação pelo ocorrido, assumindo o compromisso de, nos 

órgãos, fóruns e grupos de trabalho que o Município coordena ou em que está 

representado tudo fazer para prevenir situações similares. Mais recomenda que, nos 

vários conselhos de acção social – concelhio, supraconcelhio e de freguesias – serão 

definidos objectivos e estratégias de combate ao isolamento das pessoas idosas, dando-

lhe prioridade nas acções a desenvolver. 

Esta Moção deverá ser enviada à Direcção Distrital da Segurança Social, ao Conselho 

Local de Acção Social de Palmela, à Plataforma Supraconcelhia da Rede Social de 

Setúbal, às Juntas de Freguesia do Concelho, às IPSS e Associações que trabalham com 

pessoas Idosas, ao Comando e Destacamento da GNR e ao Governo Civil.” 

Submetida a Moção – Isolamento da Pessoa Idosa – a votação, foi a mesma 

aprovada, por unanimidade e em minuta. 

 



Acta n.º 04/2011 

Reunião ordinária de 16 de Fevereiro de 2011 

 11 

• Estrada de Lagoa da Palha / Estado dos Aceiros – O Sr. vereador José Carlos de 

Sousa refere a quantidade de aceiros na Freguesia de Pinhal Novo que se encontram em 

mau estado de conservação, apesar das intervenções que têm vindo a ser efectuadas. 

Informa que compreende que de momento nada se poderá fazer, devido à chuva que tem 

caído consistentemente, mas a intervenção terá que ser realizada a curto prazo, assim 

que seja possível. Alerta para a situação da continuidade da Rua da Lagoa da Palha, no 

sentido descendente, ou seja, sentido da Venda do Alcaide à Lagoa da Palha, passando 

pela Palhota. Ao circular no viaduto sobre a estação da Venda do Alcaide encontra-se uma 

via que não estando em péssimas condições, está, em condições difíceis mas mais difícil 

fica depois do cruzamento da União Desportiva da Palhota, onde houve uma intervenção 

na estrada que se encontra tapada, e a forma como foi tapada deixa muito a desejar, 

nomeadamente até ao Aceiro do Anselmo. Até ao “Café Cancela” a estrada apresenta-se 

com buracos. Refere, ainda, o mau estado de conservação que continua a apresentar a 

lomba junto à sede do Grupo Desportivo da Lagoa da Palha, e que já foi tema de 

discussão em Reunião de Câmara. 

  

• Vala da Salgueirinha – O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que junto à Vala 

da Salgueirinha está aprovado pela Câmara Municipal a edificação de 78 moradias, desde 

o ano de 2006, local onde se verificam três a quatro inundações anuais, devidas ao 

assoreamento existente a jusante da vala, depois da passagem hidráulica.  

 

• Trânsito no Pinhal Novo / E.N. 252 – O Sr. vereador José Carlos de Sousa 

reconhece o trabalho executado, quer pela Câmara Municipal, quer pelas Estradas de 

Portugal, no Pinhal Novo e que tem contribuído para alguma fluidez do trânsito. O trabalho 

da Junta de Freguesia, nomeadamente no Bairro Xavier de Lima e Junto aos Bombeiros 

tem sido importante. Alerta para o facto de que na primeira Reunião de Câmara do mês de 

Outubro, foi dito pelo Senhor Vereador Álvaro Amaro que iria reunir com as Estradas de 

Portugal, para resolver a situação do traço contínuo no cruzamento dos Pinheirinhos, onde 

se encontra um sinal a indicar viragem à esquerda, para a biblioteca, quando tal não é 

permitido, situação esta que permanece até à data. Questiona se o traço contínuo 

existente em todo o perímetro urbano do Pinhal Novo é para continuar, se as Estradas de 

Portugal consideram o assunto encerrado e se valerá a pena o Senhor Presidente da 

Junta continuar a fazer pressão para a resolução do problema. Alerta para o facto de que 

quem se dirige para a zona sul, ou para a zona da Estrada da Lagoa da Palha, têm que o 

fazer junto à Praça da Independência, criando complicações no trânsito, já que não podem 

virar na zona dos Pinheirinhos. 
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 • Plano(s) de Ordenamento do Território – O Sr. vereador José Carlos de Sousa 

questiona se o Município irá intervir no Parque Industrial de Vale do Alecrim, que embora 

seja Freguesia de Palmela, fisicamente, está perto da Freguesia de Pinhal Novo. 

Acrescenta que é um processo com alguns anos e que talvez não seja o melhor momento 

para se executar. Refere que esperava que fosse apresentado nesta sessão um novo 

Plano de Urbanização para o Pinhal Novo, um Plano de Pormenor para a Ilha Brava, uma 

vez que com a nova legislação já não deverá ser necessária a intervenção da CCDR 

nestes processos. Questiona se este Plano está a ser executado e como. 

 

• Estado das calçadas em ruas do Pinhal Novo – O Sr. vereador José Carlos de 

Sousa refere que em reunião de Câmara de 18 de Março de 2009, foi mencionado pelo 

Senhor Vereador José Charneira, que a Câmara Municipal tinha uma proposta para a 

resolução do problema das calçadas da Avenida da Liberdade, da Rua São Francisco 

Xavier e da Rua Humberto Delgado, mas que ainda não tinha sido possível pôr em prática 

devido à necessidade de envolvimento de avultadas verbas. Questiona, se passados estes 

anos, este assunto está encerrado ou se é um assunto ainda a equacionar, embora não 

esteja incluído nas Grandes Opções do Plano. 

 

• Espaço de jogo e recreio Ary dos Santos, em Pinhal Novo – O Sr. vereador José 

Carlos de Sousa refere que em 2001, numa sessão da Assembleia de Freguesia, o 

Presidente da Junta de Freguesia, comprometeu-se a arranjar o acesso ao Parque de 

Jogo e Recreio Ary dos Santos, pela Rua Luís de Camões, o que até à presente data não 

foi concretizado. Questiona se este projecto está abandonado.  

 

— Estrada de Lagoa da Palha / Estado dos Aceiros (Questão apresentada pelo Sr. 

vereador José Carlos de Sousa) – O Sr. vereador Álvaro Amaro refere que a Junta de 

Freguesia de Pinhal Novo é cumpridora na conservação e manutenção dos aceiros, tarefa 

que não é fácil devido à extensão da Freguesia, que tem uma rede de caminhos rurais e 

aceiros de vários quilómetros, embora tenham vindo a diminuir ao longo dos anos pelos 

asfaltamentos realizados pela Câmara Municipal. Esta tarefa de conservação e 

manutenção está a ser mais dificultada, pelo facto de, quando chove, os trabalhos serem 

interrompidos. Informa que a repavimentação da Estrada da Lagoa da Palha está em 

plano, com a obra a ter início este ano, e que nesta área decorreram quatro intervenções 

no domínio das infra-estruturas de águas residuais domésticas, realizadas por quatro 
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empresas diferentes, todas elas com elevada competência técnica. Houve alguma 

complexidade na intervenção em alguns troços mas tudo foi executado com fiscalização e 

cumprindo as regras da boa arte da engenharia. Duas das empreitadas estão recebidas 

provisoriamente, aguarda-se o pavimento colocado nas devidas condições para receber 

provisoriamente as outras duas empreitadas. Explica a existência de um rasgo num troço 

da via na Estrada da Lagoa da Palha (obra da SIMARSUL), causado pela tipologia e 

características do terreno, que veio a registar alguns abatimentos, situação que deverá ser 

regularizada na Primavera. Tranquiliza a população dizendo que para além da colocação 

do betuminoso nas valas que foram abertas, haverá a obra de total repavimentação na 

Estrada da Lagoa da Palha, alertando para o facto de que a intervenção na EM 575 / Rua 

do Trabalhador Rural não poder ser concluída no presente ano. 

 

— Trânsito no Pinhal Novo / E.N. 252 (Questão apresentada pelo Sr. vereador José Carlos 

de Sousa) – O Sr. vereador Álvaro Amaro informa que nunca solicitou uma reunião com 

as Estradas de Portugal, foram os serviços técnicos que reuniram e contactaram com esta 

entidade, para comunicarem a insatisfação da Câmara Municipal pelas soluções 

adoptadas, tendo a empresa assumido oficiar a Câmara Municipal (o que ainda não 

aconteceu) das alterações e justificações técnicas das soluções adoptadas mesmo que 

insatisfatórias. Informa que a sinalização direccional, é uma placa de informação que não 

se sobrepõe à sinalização de trânsito e que até a GNR tem demonstrado uma atitude 

pedagógica para com os automobilistas. Informa ainda que este assunto não se encontra 

esquecido. Quanto à Estrada Nacional 252 informa que quando a variante a esta estrada 

estiver concluída a Câmara Municipal assumirá estes troço de Estrada Nacional, dentro do 

perímetro urbano.   

 

— Estado das calçadas em ruas do Pinhal Novo (Questão apresentada pelo Sr. vereador 

José Carlos de Sousa) – O Sr. vereador Álvaro Amaro refere que a Câmara Municipal 

desenvolveu em tempos um estudo que não era baseado na simples substituição ou 

reposição da calçada nas devidas condições, porque, nesta questão, a Junta de Freguesia 

vai agindo satisfatoriamente, corrigindo as depressões no pavimento, no âmbito de um 

protocolo de delegação de competências que tem assinado com a Câmara Municipal. O 

estudo visava transformar algumas áreas de circulação pedonal e construir 

estacionamentos em zonas comerciais. Esse estudo deverá ser reformulado, tendo em 

conta alguns contributos que recebemos, quer da população, quer da Junta de Freguesia. 

Informa que quando houver capacidade financeira esta intervenção será incluída no Plano 

de Actividades, mas, à data, existem outras prioridades.  
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— Espaço de jogo e recreio Ary dos Santos, em Pinhal Novo (Questão apresentada pelo 

Sr. vereador José Carlos de Sousa) – O Sr. vereador Álvaro Amaro dá conhecimento 

que o anterior Presidente da Junta de Freguesia de Pinhal Novo nunca mencionou que 

resolveria a questão do acesso ao Espaço de Jogo e Recreio Ary dos Santos. Esclarece 

que apesar de ser uma zona de terra batida e por vezes se apresentar com buracos, o 

acesso ao parque é razoável, contudo espera que, aquando da construção da ciclovia que 

está em Plano para o ano de 2012, se consiga contemplar em orçamento a área de 

influência entre a ciclovia o espaço de jogo e recreio. 

 

— Parque Industrial de Vale do Alecrim (Questão apresentada pelo Sr. vereador José 

Carlos de Sousa numa anterior reunião de Câmara) – O Sr. vereador Álvaro Amaro 

informa que notificou o promotor do projecto para a realização de uma reunião, para que 

sejam executadas as obras que estavam consignadas como obrigações, no contrato de 

urbanização e que são da responsabilidade do promotor, nomeadamente, a conclusão de 

zonas pedonais, dos passeios, drenagem de águas, arranjo paisagístico e uma 

intersecção giratória. Acrescenta que todos estes processos foram recuperados e que a 

Câmara Municipal está nesta data a reunir com promotores para tentar concluir a 

generalidade deste processos. 

 

— Plano de Urbanização de Pinhal Novo (Questão apresentada pelo Sr. vereador José 

Carlos de Sousa) – O Sr. vereador Álvaro Amaro lamenta que o Senhor Vereador José 

Carlos de Sousa não tenha lido as actas mais recentes, pois, após alguma inércia na 

adjudicação da avaliação ambiental, na semana passada houve uma reunião interna dos 

serviços, para análise do trabalho realizado pela equipa técnica que desenvolveu a 

avaliação ambiental estratégica, onde participaram várias unidades orgânicas da Câmara 

Municipal e, até à presente data, os trabalhos estão a decorrer de acordo com o 

cronograma. Acrescenta que no início do ano 2012 haverá novidades sobre esta matéria. 

Refere que a Ilha Brava não necessita de um Plano de Pormenor, pois trata-se de uma 

unidade de execução que tem um estudo urbano específico.  

 

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: 
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No âmbito do Departamento de Administração e Finanças / Divisão de 

Administração Geral / Secção de Licenciamentos: 

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

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

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

de 02.02.2011 a 15.02.2011. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

dias 02.02.2011 a 15.02.2011, foram autorizados pagamentos, no valor de 762.918,81 € 

(setecentos e sessenta e dois mil, novecentos e dezoito euros e oitenta e um cêntimos). 

A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta acta como documento n.º 2. 

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª presidente informa que o balancete do dia 15 de Fevereiro de 2011, apresenta um 

saldo de 1.878.290,85 € (um milhão, oitocentos e setenta e oito mil, duzentos e noventa 

euros e oitenta e cinco cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 1.047.947,01 € (um milhão, quarenta e sete mil, novecentos e 

quarenta e sete euros e um cêntimo); 

• Dotações Não Orçamentais – 830.343,84 € (oitocentos e trinta mil, trezentos e 

quarenta e três euros e oitenta e quatro 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 21/2010, reunião ordinária de 06 de Outubro de 2010 – Aprovada por 

unanimidade. 

 

      II  – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – Aquisição do património do Espaço Fortuna Artes e Ofícios. 

PROPOSTA N.º GAP 01_04-11: 

«Nas deliberações das reuniões de Câmara Municipal de Palmela de 3 de Março e de 17 

de Novembro de 2010, reconhecia-se que o modelo de parceria entre entidades públicas e 

privadas para o relançamento da actividade do Espaço Fortuna Artes e Ofícios não tinha 

atingido os seus objectivos, nomeadamente pela dificuldade de concretização de 

investimentos privados no projecto. 

Também foi referenciado, na última deliberação, que o cenário em que poderia ser 

analisada a intervenção da autarquia, com vista à dinamização de um novo equipamento 

público, estava prejudicado, face à situação económica e financeira desfavorável que o 

país atravessa, com reflexos negativos nas finanças municipais. 

No entanto, pela importância educativa, cultural e turística do Espaço Fortuna Artes e 

Ofícios, e também pelo investimento público já realizado neste equipamento, a Câmara 

Municipal de Palmela não pode e não deve alhear-se do seu futuro. A melhor solução para 

viabilizar o equipamento, contribuindo para a regularização da sua situação financeira e 

permitir ao mesmo tempo salvaguardar o investimento público já realizado, é a aquisição 

do património do Fortuna Artes e Ofícios por parte da Câmara Municipal de Palmela, sem 

que se assuma qualquer outro compromisso financeiro com a ADREPAL para o futuro. 

A aquisição deste património pelo Município (cerca de 15.000 m2 de terrenos e benfeitorias 

avaliadas em 2005 em cerca de 1.600.000,00 €) não poderá ser feita de imediato, pelo 

que se propõe o seu diferimento por um período máximo de 4 anos. Esta aquisição tem a 

virtualidade de permitir à ADREPAL pagar a totalidade da dívida, incluindo a dívida 

bancária, e de reestruturar a sua actividade a partir das reais possibilidades do Espaço, e 

também a de garantir que ficam no domínio público eventuais mais valias resultantes de 

alterações ao enquadramento legal dos terrenos em causa. 
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Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal, delibere submeter à Assembleia 

Municipal, ao abrigo do disposto na alínea a), do n.º 6, do art.º 64 e da alínea i), do n.º 2, 

do art.º 53º. da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, a aquisição pelo valor de 1.292.970,00 € (um milhão, duzentos e 

noventa e dois mil novecentos e setenta euros) do património imobiliário da firma 

ADREPAL, Lda, composto por dois prédios rústicos e respectivas benfeitorias, sitos em 

Cantos, na freguesia de Quinta do Anjo, inscritos na matriz cadastral sob os artigos, 17 e 

18, secção U, da mencionada freguesia da Quinta do Anjo, nos termos e condições 

constantes na minuta de contrato de promessa de compra e venda, que se anexa. 

Esta aquisição está prevista nas Grandes Opções do Plano 2011/2014. 

Considerando que a ADREPAL beneficiou, em tempo oportuno, de suprimentos prestados 

pelo Município no valor de 340.000,00 €, deverá considerar-se a conversão desses 

suprimentos, em sinal e primeiro pagamento do preço.» 

Sobre a proposta de Aquisição do património do Espaço Fortuna Artes e Ofícios 

numerada GAP 01_04-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho refere que os Vereadores do Partido Socialista têm 

questionado, ao longo do tempo, a necessidade de aumento de capital e suprimentos da 

ADREPAL, não por os aumentos de capital serem algo pernicioso, mas porque o retorno 

destes valores e a saúde financeira da ADREPAL era questionável. Relembra que em 

Novembro de 2010, a proposta que foi a Reunião de Câmara, reconhecia que se deveria 

reavaliar o projecto e a reestruturação da própria sociedade.  

Sobre este assunto coloca algumas questões: 

. Que área vai a Câmara Municipal adquirir, a proposta menciona cerca de quinze mil 

metros quadrados de terreno e benfeitorias e noutro momento menciona dois prédios 

rústicos e respectivas benfeitorias; a minuta do contrato de promessa de compra e venda 

menciona os prédios rústicos, as benfeitorias, as construções existentes; o contrato inicial 

menciona dezasseis mil metros quadrados de área descoberta e mil, cento e setenta e 

dois metros quadrados de área coberta? 

. Como se apurou o valor de aquisição, quem avaliou e com que critérios? 

. Como irá organizar-se o Espaço Fortuna, Artes e Ofícios, no período de tempo que 

decorre entre o contrato de compra e venda e a elaboração da escritura, a ser realizada no 

ano de 2014, visto estar previsto que todas as actividade que não assegurem níveis 

razoáveis de auto-financiamento irão ser suspensas. 
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O Sr. vereador Adilo Costa saúda a forma como a Senhora Vereadora Natividade Coelho 

colocou a questão da ADREPAL, e explica que este processo é longo e que nem sempre o 

que acontece na realidade é aquilo que foi programado, apesar da boa vontade de todos 

os actores envolvidos.  

. Esclarece que o Município vai adquirir todo o património imobiliário, terrenos, edifícios, 

respectivos logradouros e benfeitorias, chamando a atenção para um processo de 

licenciamento e legalização, ainda em curso e cujas construções irão ser incluídas na 

aquisição. 

. Em relação ao valor de 1.292.970,00€ (um milhão, duzentos e noventa e dois mil, 

novecentos e setenta euros), valor inferior ao da avaliação realizada por um técnico, foi 

apurado com base em critérios contabilísticos (terreno + benfeitorias – amortizações 

legais), será o valor contabilístico no ano de 2014, ano da conclusão do processo. 

. Em relação ao pacto societário, a ADREPES continua a ser o sócio maioritário da 

ADREPAL e está eminente transmitir a quota do Senhor Sebastião Fortuna para a 

ADREPES, conforme estipulado em contrato particular, ficando a Câmara Municipal com 

capital minoritário. A posição da Câmara Municipal é clara, não assumindo qualquer 

compromisso financeiro com a ADREPAL, no futuro, será necessários que a ADREPAL 

seja auto-suficiente e auto-sustentável. Esta nossa iniciativa tem uma função cautelar visto 

que protege o património e protege o investimento que a autarquia realizou. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho refere que a questão da gestão contínua pouco 

explicita, e que os Senhores Vereadores do Partido Socialista irão abster-se. Solicita 

permissão para ler a declaração de voto. 

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

abstenção dos Srs. vereadores Natividade Coelho 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 considerarem 

que a proposta ora apresentada, apesar de patentear a vontade do Município em resolver 

a situação de falência da gestão financeira da ADREPAL face ao Espaço Fortuna, Artes e 

Ofícios, da qual a Câmara participou enquanto membro, carece de um cabal 

esclarecimento relativamente ao papel de cada um dos outorgantes do contrato inicial. Ou 

seja a presente proposta alude unicamente ao acto de compra e venda do bem, não sendo 

acompanhada de esclarecimentos que permitam aferir como será o espaço gerido até 

2014, por quem e que tipo de reestruturação ocorrerá. 
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Assim, mesmo reconhecendo que este acto põe termo a uma sucessão de investimentos 

pontuais (suprimentos e aumentos de capital) sem retorno, seria importante um plano de 

gestão, ainda que em forma de draft que permitisse um voto de confiança.” 

 

III – GABINETE DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 2 – Parecer da Câmara Municipal no âmbito da consulta pública relativa ao 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do projecto “Ligação do IC21 no 

Nó de Coina (A2) a Sesimbra – AIA 2305” - Ratificação. 

PROPOSTA N.º GPE 01_04-11: 

«No âmbito do período de Discussão Pública que terminou no passado dia 11 de Fevereiro 

relativamente ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do projecto “Ligação do 

IC21 no Nó de Coina (A2) a Sesimbra – AIA 2305”, foi comunicado à Agência Portuguesa 

do Ambiente, através do ofício n.º 2011/2360, de 10 de Fevereiro, após meu despacho, 

em 9 de Fevereiro de 2011, o conteúdo do parecer técnico municipal sobre o assunto 

(Informação Técnica nº 2011/3308 de 9 de Fevereiro, do Departamento de Ambiente e 

Infra-estruturas – Divisão de Planeamento, Controlo e Qualidade de Infra-estruturas), o 

qual se anexa à presente proposta. 

Assim, tendo em conta que o prazo para a sua emissão, concomitantemente com o 

necessário para a sua elaboração, não possibilitou a sua conclusão em data anterior, 

propõe-se, ao abrigo do disposto no nº 3, do artigo 68º, da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a sua 

ratificação.» 

Sobre a proposta de Parecer da Câmara Municipal no âmbito da consulta pública 

relativa ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do projecto “Ligação 

do IC21 no Nó de Coina (A2) a Sesimbra – AIA 2305” – Ratificação numerada GPE 

01_04-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que analisado o parecer técnico tem a 

apontar uma série de aspectos que considera incongruentes, na forma em como esta 

ligação do Nó de Coina (A2) a Sesimbra seria feita,  

. A questão das parcelas e dos lotes já constituídos que serão parcialmente afectados; 
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. A via interceptando o IC 21, junto ao limite Poente do Castelo, que poderá implicar 

aterros significativos; 

. A falta de consolidação da rede viária; 

. A dificuldade, e o impacto dos novos acessos ao loteamento industrial localizado próximo 

da A2; 

. O traçado proposto para a comunidade sul do IC21 que colide com a empresa 

“Socontentores” 

. O agravamento da rede hidrográfica e da drenagem de águas pluviais. 

Refere também que, apesar de concordar com o conteúdo do Parecer Técnico, existiram 

outras situações idênticas, apesar de não apresentarem tão magna amplitude, onde os 

critérios foram diferentes, nomeadamente, Quinta das Flores e Lagoínha, onde foi aceite 

pelos técnicos que a drenagem das águas pudesse ser feita posteriormente à obra ou 

durante a execução da mesma. Informa que devido à dualidade de critérios adoptados a 

sua intenção de voto é abster-se.  

A Sr.ª presidente refere que o Senhor Vereador José Carlos de Sousa compara questões 

de dimensão bastante diferente. A Câmara Municipal ao emitir este parecer está a ser 

profundamente cuidadosa, em sede de impacto ambiental, ao identificar todos os 

problemas que devem ser acautelados, nomeadamente o tratamento das águas pluviais, 

que é um dos temas mais preocupantes daquela zona. Acrescenta que se trata de uma 

ligação com grande impacto e que pelas razões apresentadas o parecer não pode ser 

favorável. Informa que, em relação à aplicação de diferentes critérios para situações 

semelhantes, como mencionado pelo Senhor Vereador José Carlos Sousa, nunca a 

Câmara Municipal fez qualquer avaliação de impacto ambiental para encaminhar as águas 

pluviais nas urbanizações, nomeadamente no loteamento da Quinta da Flores. As obras 

realizadas pela Câmara Municipal foram executadas no sentido de respeitar as soluções 

propostas pela ARH. Admite que mesmo tendo a Câmara cometido algum erro de 

procedimento noutros momentos, uma vez que o Senhor Vereador está de acordo com a 

posição agora tomada, não compreende que não vote favoravelmente. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que não está em causa as questões 

levantadas no parecer técnico, que a questão das águas deve ser considerada de uma 

forma muito cuidada, o que não aconteceu na Quinta das Flores, Lagoinha e Quinta do 

Anjo. Questiona se os técnicos ao elaborarem os pareceres têm critérios diferentes para 

os que são elaborados para o exterior e os que são internos. 
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A Sr.ª presidente informa que a Câmara Municipal, nos loteamentos mencionados, 

respeitou o encaminhamento das águas e as soluções apresentadas e definidas pela 

ARH. Refere que junto ao Nó da “Makro”, devido a uma obra executada na auto-estrada, 

na qual, não houve a preocupação da BRISA em precaver o encaminhamento das águas, 

acontece, sempre que chove o alagamento daquela via. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa solicita que em casos futuros se tenha o mesmo 

cuidado que se teve neste parecer técnico e que exista um compromisso de um maior 

cuidado e uma maior equidade perante projectos e processos que decorram única e 

exclusivamente dentro do Município. 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 3 – 1.ª Alteração ao Orçamento 2011 e Grandes Opções do Plano 2011-2014. 

PROPOSTA N.º DAF 01_04-11: 

«A 1.ª alteração ao Orçamento 2011 e Grandes Opções do Plano 2011-2014 tem como 

finalidade essencial proceder ao reajustamento das verbas das rubricas de pessoal, 

resultante de algumas novas reafectações de funcionários à estrutura orgânica, nos 

termos do despacho n.º 1/2011, de 3 de Janeiro. Foram igualmente efectuadas pequenas 

alterações noutras rubricas ou acções das GOP. 

O valor desta alteração é de 310.728,00 € (trezentos e dez mil, setecentos e vinte e oito 

euros), e representa 0,53% do Orçamento em vigor. 

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

aprovação da 1.ª Alteração ao Orçamento de 2011 e Grandes Opções do Plano 

2011/2014.» 

Sobre a proposta de 1.ª Alteração ao Orçamento 2011 e Grandes Opções do Plano 

2011-2014 numerada DAF 01_04-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que se esta alteração ao orçamento é 

consequência da reafectação de funcionários à nova estrutura orgânica, questiona, uma 

vez que esta estrutura orgânica foi trabalhada durante todo o ano de 2010, sendo 

aprovada em 02 de Dezembro de 2010, se aquando da aprovação do orçamento, em 07 
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de Dezembro de 2010, não poderia estar já contemplada em orçamento. Acrescenta que 

nada tem a apontar à alteração, visto tratar-se de transferências muito pequenas de 

anulações e reforços de verbas, sendo a mais significativa a da rubrica de aquisição de 

bens e serviços correntes, num valor aproximado aos 2.000,00€ (dois mil euros). Informa 

que como esta alteração em nada altera o orçamento irá manter o sentido da votação. 

Seguidamente, a Sr.ª presidente dá a palavra ao director do Departamento de 

Administração e Finanças para que acrescente o que tiver por conveniente para melhor 

percepção da proposta. 

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

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE LOTEAMENTOS E AUGI: 

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

PONTO 4 – Protocolo entre a Câmara Municipal de Palmela e a firma António Xavier 

de Lima sobre viabilidade de operação urbanística no Pinhal das Formas – Quinta 

do Anjo. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 01_04-11: 

«No âmbito da empreitada de execução das infra-estruturas da AUGI da Quinta 9 do 

Pinhal das Formas (Processo L-45/98), foi intentada uma providência cautelar pela firma 

António Xavier de Lima (adiante designada por AXL), com vista ao embargo de parte da 

empreitada, relativa ao arruamento denominado Estrada do Gado, estruturante e exterior 

ao perímetro da AUGI, mas cuja execução é da sua responsabilidade, alegando a referida 

firma estar esta via ainda integrada na sua propriedade. 

A Quinta 9 do Pinhal das Formas, bem como as demais “Quintas” existentes nesta área 

derivaram do fraccionamento físico de um prédio único na área do Pinhal das Formas, 

operado pela firma AXL em tempos, dando origem a prédios autónomos servidos pelo 

mesmo arruamento e que foram, posteriormente, fraccionados em regime de 

compropriedade (avos indivisos) sendo delimitados e reconhecidos pelo PDM de Palmela, 

como Áreas Urbanas de Génese Ilegal. 
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Ainda que não se esteja a reconhecer razão à firma supracitada e no sentido de promover 

a resolução da questão levantada, salvaguardando-se o interesse público na reconversão 

urbanística desta AUGI, cujo processo de reconversão se encontra em fase muito 

adiantada, inclusivamente, com as obras de urbanização praticamente concluídas, e ainda 

de forma a evitar as eventuais consequências da providência cautelar, designadamente, 

as implicações nas obras de urbanização em curso, analisou-se a possibilidade de 

viabilizar uma operação de loteamento numa faixa com cerca de 65 metros de largura ao 

longo da Estrada do Gado, propriedade da firma AXL, a qual teria por consequência a 

formalização da integração no domínio público de toda a extensão do arruamento. 

Constatada que foi essa viabilidade, pelos pareceres obtidos junto dos serviços municipais 

(Divisão Jurídica, de 24/06/2010, e Gabinete de Desenvolvimento Estratégico, de 

08/07/2010), bem como pela própria CCDR-LVT (recepcionado na Câmara Municipal em 

22/10/2010), conforme exposto na Informação Técnica da Divisão de Loteamentos e AUGI 

de 10/02/2011, comunicou-se à AXL que seria viável, em termos abstractos, o eventual 

enquadramento desta operação de loteamento, em Espaços de Reconversão e 

Recuperação Urbanística, tendo a AXL requerido a suspensão da providência cautelar na 

sequência desta comunicação. 

Nesse contexto, e uma vez que por questões de prazos temporais a cumprir não 

conseguiria a AXL preparar todos os documentos que deveriam instruir um pedido de 

informação prévia ou de licenciamento, ao abrigo respectivamente dos artigos 14.º e 18.º 

do D. L. n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua actual redacção, foi proposta a elaboração 

de um protocolo com a CMP, no qual a autarquia reconhece, de forma genérica, a 

possibilidade de realização de uma operação de loteamento. 

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 64.º, n.º 7, alínea d) da Lei 169/99, de 18 de 

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

Municipal delibere a aprovação da Minuta de Protocolo em anexo, a qual mereceu a prévia 

concordância da firma António Xavier de Lima.» 

Sobre a proposta de Protocolo entre a Câmara Municipal de Palmela e a firma 

António Xavier de Lima sobre viabilidade de operação urbanística no Pinhal das 

Formas – Quinta do Anjo numerada DAU_DLA 01_04-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho refere que assume uma atitude ingénua na análise 

desta proposta, e questiona o seguinte: 

. A denominada estrada do Gado, que é exterior ao perímetro da AUGI e cuja execução 

deu origem a uma providência cautelar, é da responsabilidade de que entidade? 
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. Porque razão é que não houve uma negociação prévia à execução das infra-estruturas, 

tendo em conta que se trata de um processo em que as negociações com os promotores 

são demoradas no tempo? 

. O que é que não foi acautelado neste processo, que agora obriga à realização de uma 

minuta de protocolo que é abstracto? 

. Na minuta do protocolo, no parágrafo que menciona: “mas cuja execução é da sua 

responsabilidade”, a palavra “sua” é referente à AUGI?  

Refere, ainda que num processo destes, que se encontra extremamente adiantado na 

execução de infra-estruturas, onde cada solução encontrada é considerada uma vitória, 

vem recair uma providência cautelar e a Câmara Municipal, numa tentativa de resolução 

possibilita a realização de uma operação de loteamento, que acaba por ser uma 

negociação para que a providência cautelar cesse. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro explica que se trata de uma zona de génese ilegal. O 

Pinhal das Formas foi todo loteado pela empresa AXL, que está na génese de todo este 

problema, contudo o PDM da Câmara Municipal, nos termos da Lei das AUGI 91/95, 

previu um conjunto de áreas que teriam potencial de reconversão urbanística e para tal 

foram criadas as respectivas comissões. Este arruamento era entendido como fazendo 

parte da Quinta Nove, mas veio a verificar-se que está de facto na zona que pertence à 

AXL, e o entendimento agora estabelecido com esta empresa é, precisamente, para não 

atrasar o processo. Acrescenta que a Câmara Municipal não está a prestar qualquer favor 

à empresa AXL, porque esta além de ter os direitos que a Lei lhe confere, está sujeita aos 

mecanismos de controlo prévio com os Planos de Ordenamento, com as Normas do 

RJUE. Informa que quando a população utiliza aquelas vias, estas passam a considerar-se 

públicas, embora em termos patrimoniais e em termos de cadastro sejam privadas. 

A solicitação do Sr. vereador Álvaro Amaro intervém o director do Departamento de 

Administração Urbanística para prestar os esclarecimentos necessários. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho refere que quando se iniciou a obra, havia a 

convicção de que a parcela era pública, e questiona se o problema surgiu à posteriori. Diz 

não conseguir perceber como é que a Empresa AXL aceita esta minuta de protocolo. 

A pedido do Sr. vereador Álvaro Amaro volta a intervir o director do Departamento de 

Administração Urbanística. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho informa a Senhora Presidente, que os Vereadores 

do PS votarão a favor em termos abstractos e muito genéricos. 
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O Sr. vereador Adilo Costa refere que actualmente é usual utilizar as providências 

cautelares, ao contrário do que acontecia antigamente. Apesar da Câmara Municipal ser 

uma organização de grande dimensão, pondera as decisões e neste processo o bom 

senso triunfou. 

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

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

DIVISÃO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUAIS: 

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

PONTO 5 – Consumo anormal de água – Redução da tarifa de saneamento. 

Requerente: Luso M Turismo, SA – CIL 42526-101. 

PROPOSTA N.º DAI_DAAR 01_04-11: 

«Através do email registado em 25/11/2010 sob o nº 40774, a empresa Luso M Turismo 

SA., com local de consumo sito na Urbanização Golf do Montado, Lote 1, em Algeruz, 

solicitou a redução da tarifa de saneamento debitada na factura de água nº 

006100900001318, emitida em 13 de Setembro de 2010. A referida factura tem um valor 

total de 12.729,53 € (doze mil, setecentos e vinte e nove euros e cinquenta e três 

cêntimos) a que corresponde um consumo de 6.382 m3, motivado por uma rotura na 

canalização predial. 

Estabelece o nº 3 do Artigo 11º. do Regulamento Municipal dos Serviços de 

Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas que “a entidade 

gestora não assume qualquer responsabilidade por danos motivados por roturas nas 

canalizações das redes prediais”, pelo que sobre o volume registado é devida a respectiva 

tarifa de abastecimento. 

Porém, considerando que: 

- o consumo anormal de água naquele período foi proveniente de causas fortuitas e 

involuntárias; 

- a tarifa de saneamento é apurada para efeitos de liquidação através do consumo 

de água efectuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a 

recolha e tratamento de resíduos sólidos e outra para a recepção de águas 

residuais domésticas; 
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- de acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá incidir 

sobre este consumo, por este não ter contribuído nem para o acréscimo no caudal 

na rede de drenagem de águas residuais nem para o acréscimo na produção de 

RSU’s. 

Assim e conforme estabelece a alínea j) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, conjugada com o disposto 

no n.º 1, do art.º 16.º, da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro – Lei das Finanças Locais, propõe-

se a fixação do montante da tarifa de saneamento de acordo com o consumo médio 

apurado entre as leituras de Fevereiro e Abril/2010, que corresponde a 1.451 m3 

mensais.» 

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

numerada DAI_DAAR 01_04-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que a questão do consumo anormal de 

água e redução da tarifa de saneamento, é recorrente e que não houve da parte da 

Câmara Municipal qualquer acção pedagógica, para que deixem de existir estas perdas 

sucessivas de água. Menciona que ao contrário do que é habitual, é indeferido o pedido do 

requerente, de diferir o pagamento em seis prestações mensais, apresentando como 

fundamento o facto da empresa não apresentar carências financeiras, situação que não é 

prática corrente neste Município. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro informa que a Câmara Municipal cobra a utilização da rede 

de saneamento em proporção com a quantidade de água consumida. Um agregado 

familiar que consome uma grande quantidade de água, naturalmente, produz mais 

resíduos. Neste processo a água perdeu-se por via de uma rotura na rede predial, não 

entrando na rede de saneamento. Informa que a Câmara não pode ser responsabilizada 

por situações que acontecem em propriedade privada, o que a Câmara Municipal deverá 

fazer é salvaguardar o interesse público e facturar a água que foi desperdiçada. 

Acrescenta que a ERSAR considera os procedimentos praticados pela Câmara Municipal 

como adequados e que comparativamente a outros Municípios, em processos 

semelhantes, não foi identificado qualquer procedimento, mais justo. Refere que em 

relação ao diferimento do pagamento, existe um regulamento e critérios a cumprir e neste 

caso não se trata de um particular com dificuldades económicas mas sim de uma empresa 

que tem condições financeiras para suportar esta despesa. 

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

abstenção dos Srs. vereadores Natividade Coelho e José Carlos de Sousa, que 

apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 
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DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S.: 

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se por continuarem a 

entender que, sendo a água um bem imprescindível e não renovável, os consumos 

exagerados e não úteis, da mesma, devem ser fortemente penalizados, 

independentemente da culpa. 

À data ainda não é visível qualquer atitude/proposta do Município face às sucessivas 

roturas. 

No caso vertente, o consumidor que é um empreendimento turístico, dispõe de rede de 

saneamento e seria penalizado na taxa dos resíduos sólidos. A referida taxa, embora 

legalmente indexada ao consumo da água, obedece a uma filosofia com a qual discordam, 

razão do seu voto.” 

 

VII – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL E JUVENTUDE: 

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

PONTO 6 – Projecto “Março a Partir” – Atribuição de apoios financeiros. 

PROPOSTA N.º DEIS_DISJ 01_04-11: 

«Na sua 16.ª Edição, o Projecto “Março a Partir”, na sequência da experiência já 

desenvolvida em 2010, procura evidenciar, nos seus mecanismos, uma Escola de 

Participação para os jovens e para o associativismo, tendo como base princípios como 

participação, responsabilidade, tolerância, partilha e cooperação. A ideia-chave é a de que 

os jovens sejam de facto participantes activos, ou seja, envolvidos no processo de pensar 

e organizar o Março a Partir, em vez de adoptarem uma atitude passiva como meros 

espectadores dos resultados/actividades criadas por cada uma das Associações.  

Todo o processo de construção do projecto para 2011 (os critérios e objectivos pelos quais 

se rege, a programação, a partilha de recursos e a definição de proposta dos apoios 

financeiros), tem sido realizado de forma a proporcionar aos organizadores a efectiva 

participação. 

Assim, a estrutura da dinâmica utilizada para a concretização do Março a Partir procurou 

proporcionar aos jovens que participassem, numa aprendizagem e vivência do que é 

necessário concretizar na elaboração de um projecto colectivo, baseado no seu desejo, 

visão e contribuição para um bem comum – a comemoração da juventude e da 
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participação num mês onde se celebram dois dias essenciais: Dia Nacional do Estudante 

(24 Março) e Dia Nacional de Juventude (28 Março). 

Face ao exposto, propõe-se, de acordo com a alínea b) do n.º 4, do art.º 64º, da Lei n.º 

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

apoios financeiros, num total de 5.260,00 € (cinco mil, duzentos e sessenta euros), para 

comparticipar nas actividades do Projecto “Março a Partir”, de acordo com a seguinte 

tabela: 

Associação/Entidade Montante Projecto 

Centro Social de Palmela 

 

 596,00€ 

 

OPPA – Oportunidade Para Participar Activamente (Concelho) 

Workshops de Fotografia; perfomances de jovens SVE’s nas 5 escolas do 

Concelho (2º e 3º ciclo e Secundárias) e recolha de imagens durante todo o 

evento através de vídeo e fotografia. 

Org: Centro Social Palmela – Espaço Okupa; Escola EB José Saramago; Centro 

Comunitário S. Pedro – Cajados e todos os promotores do Março a Partir. 

Sociedade Cultural e Recreativa 

do Povo do Bairro Alentejano 

 

 370,00 € 

 

Gere a Tua Diversão (Palmela, Quinta do Anjo e Pinhal Novo) 

Workshops de Software Livre nos Centros de Recursos para a Juventude e 

Centro Municipal para a Juventude, com representação teatral neste último.  

Desencontros do Comboio da Existência à Noite (Bairro Alentejano) 

Criação de uma peça de teatro através da transmissão de uma série de 

ferramentas de improvisação, dramaturgia, performance, composição e de 

reflexão. 

Org: Grupo Informal “Jovens para o Desenvolvimento” e Grupo Teatro Brinca 

Cáritas Diocesana de Setúbal  

 

500,00 € 

 

 

Passeio Mistério (Poceirão) 

Passeio sobre técnicas de orientação. 

Desporto é Lazer (Poceirão) 

Workshop de Hip Hop, Workshop de Fotografia e Jogos Desportivos. 

Org: Escola EB José Saramago; Centro Comunitário S. Pedro e Agrupamento 

1269 de Poceirão. 

Motoclube de Pinhal Novo 658,00 € 
Encontro de Minardas (Lagoa da Palha)  

Encontro de motociclos antigos até 50cc, jogos tradicionais, concursos e 

concerto. 

 Org: Motoclube de Pinhal Novo e Comissão de Jovens (Os Rurais da Lagoa da 

Palha) 

Associação Juvenil Centro de 

Ocupação Infantil 

1.410,00 € 
Show Time (Pinhal Novo) 

Animação teatral. 

Seminário Participação Juvenil (Pinhal Novo) 
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Seminário sobre jovens que têm demonstrado “Boas Práticas” nas áreas do 

desporto, cultura, empreendedorismo ou outras. 

Festival Participa (Pinhal Novo) 

Festival de Música interactivo com os espectadores. 

Org: Associação Juvenil COI 

Grupo 40 de Palmela da 

Associação dos Escoteiros de 

Portugal 

355,00 € 
Lança o Teu Desejo (Palmela) 

Caminhada Nocturna e workshop de balões de ar quente. 

Org: Grupo 40 de Palmela da AEP 

Sociedade Filarmónica 

Humanitária 

 

810,00 € 

 

Musical Jorge Cristo Superstart (Palmela) 

Peça de Teatro que aborda as dificuldades que os jovens artistas enfrentam para 

entrarem no mercado de trabalho e para se manterem nele. 

Org: TONI – Teatro Oriundo da Nossa Imaginação da Sociedade Filarmónica 

Humanitária 

Associação Cultural DRACA 104,00€ 
Workshop de Caracterização (Palmela) 

Workshop de técnicas de caracterização para teatro. 

Org: Associação Cultural DRACA 

Rancho Folclórico Regional de 

Palhota e Venda do Alcaide 

227,00 € 

 

Maratona BTT (Venda do Alcaide) 

Provas de BTT em circuito fechado. 

Org: Comissão de Jovens do Rancho Folclórico Regional de Palhota e Venda 

do Alcaide 

Sociedade de Recreio e Instrução 

1º de Maio 

230,00 € 

 

2º Torneio de Jogos Juvenis (Poceirão)  

Realização de jogos tradicionais e jogos online para jovens. 

Org: Sociedade de Recreio e Instrução 1º de Maio. (Juventude Asseiceira) 

 5.260,00 €.»  

Sobre a proposta de Projecto “Março a Partir” – Atribuição de apoios financeiros 

numerada DEIS_DISJ 01_04-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho manifestou, relativamente ao Projecto “Março a 

Partir”, preocupação ao verificar uma redução no orçamento para esta actividade de 

aproximadamente 75%, em relação aos anos anteriores. Refere que o Projecto “Março a 

Partir” contempla fins pedagógicos e potencia a aproximação ao associativismo pelos 

jovens e lamenta que algumas associações que costumam participar, em ano de 

contenção não o possam fazer, assim como os grupos informais, que por inexperiência ou 

por falta de organização, não participam apesar de produzirem música, teatro ou dança. 

Este projecto e outros deste âmbito são uma forma de impulsionar e de enquadrar o que é 

realizado por este grupo. Chama a atenção para grupos que se organizam, apenas, para 

que lhes seja atribuído um subsídio e que no ano seguinte já não existem. Reconhece que 

são difíceis as politicas para a juventude e que o papel da Câmara Municipal é melhorar a 
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articulação entre todos os actores envolvidos. Regista a não participação no Projecto de 

alguns grupos e associações importantes, factor que belisca a enorme diversidade 

característica deste Projecto.  

O Sr. vereador Adilo Costa refere que se sente satisfeito pela realização do “Março a 

Partir”. Informa que a Câmara colocou aos jovens as duas possibilidades, fazer ou não o 

Projecto tendo em conta o reduzido valor do orçamento e os jovens decidiram que têm 

capacidade de imaginação e de articulação para o fazer. Informa que existem 15 grupos, 

dos quais, 4 são informais e que com tolerância e compreensão, votaram em consenso, 

excepção feita a uma organização que se absteve. Informa que o Projecto apresenta 

temas interessantes como o cinema, informática, teatro, desporto, voluntariado, dança e 

música e que abrange as cinco Freguesias do Concelho. Valoriza o esforço dos jovens 

que conseguem fazer tanto com tão pouco, 

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

minuta. 

 

VIII – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

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

PONTO 7 – Redução da tarifa de ingresso no cinema – Cine France. 

PROPOSTA N.º DCD_DAC 01_04-11: 

«O grupo de Francês da Escola Secundária de Pinhal Novo tem vindo a promover, desde 

2000 e desde 2003 em parceria com a Câmara Municipal de Palmela, o Ciclo de Cinema 

Francês – Cine France. 

Este projecto procura difundir a cinematografia francófona na escola e junto da 

comunidade, entendendo o cinema como documento cultural actual dotado de 

autenticidade e representativo de expressões artísticas, concebendo uma oferta que 

assume uma postura de abertura à diferença, relativamente ao que é privilegiado nos 

circuitos comerciais. 

No corrente ano, realizar-se-à a sua 11ª edição, de 21 a 27 de Fevereiro, no Auditório 

Municipal de Pinhal Novo e no Auditório da Escola Básica José Saramago. 

Assim propõe-se, de acordo com o disposto na alínea j) do Artigo 64º, da Lei nº 169/99, 

de 18 de Setembro, com alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 
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redução da tarifa normal de cinema, prevista na alínea a), do artigo 24º, da Tabela 

Municipal de Tarifas, Preços, Reembolsos e Compensações para 1,50 € (um euro e 

cinquenta cêntimos), com IVA incluído, a aplicar a pessoas que comprovem ser 

estudantes, nas sessões de cinema dos dias 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 de Fevereiro de 

2011, no Auditório Municipal de Pinhal Novo, no âmbito da referida iniciativa.»  

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

minuta. 

 

IX – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das zero horas e vinte minutos do dia dezassete de Fevereiro de dois mil e onze, a 

Sr.ª presidente declara encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta, que eu, 

José Manuel Monteiro, director do Departamento de Administração e Finanças, redigi e 

também assino. 

 

A presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

O director do Departamento 

 

José Manuel Monteiro 


