
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

ACTA N.º 02/2011: 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2011: 

No dia dezanove de Janeiro 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 pelos seguintes pontos: 

PONTO 1 – Comparticipação Anual no Funcionamento de Entidades Supramunicipais 

PONTO 2 – Designação de membros das equipas multidisciplinares 

PONTO 3 – Atribuição de Topónimos na Freguesia de Palmela. Requerente: Junta de 

Freguesia de Palmela. Proc.º TOP – 2078/2007. Local: Aires 

PONTO 4 – Atribuição de Topónimos na Freguesia de Palmela. Requerente: Junta de 

Freguesia de Palmela. Proc.º TOP-822/09. Local: Montinhoso 

PONTO 5 – Atribuição de Topónimos na Freguesia de Palmela. Requerente: Junta de 

Freguesia de Palmela. Procºs. TOP-1282/09, TOP-776/10, TOP-65/03. Local: Palmela 

PONTO 6 – Atribuição de Topónimos na Freguesia de Quinta do Anjo. Requerente: Junta 

de Freguesia de Quinta do Anjo. Proc.º TOP-1612/09. Local: Pinhal das Formas 
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PONTO 7 – “Execução de obras de infra-estruturas em substituição dos titulares de 

alvarás de loteamento – Conclusão/Rectificação de Infra-estruturas no loteamento – L-

28/88 – Val’Flores em Pinhal Novo” - Adjudicação 

PONTO 8 – Acção Social Escolar / Auxílios Económicos Directos – Ano lectivo 2010/2011 

– Apoio financeiro 

PONTO 9 – Celebração de Protocolo de Colaboração com a Associação de 

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

Agrupamento de Escolas de Palmela 

PONTO 10 – 10.º Curso sobre Ordens Militares – Tarifa de inscrição 

PONTO 11 – Aditamento ao protocolo de cooperação com o Grupo Desportivo Estrelas de 

Algeruz 

PONTO 12 – Aditamento aos protocolos de cooperação com o Grupo Desportivo e 

Recreativo de Palmela, Moto Clube de Palmela, Motoclube do Pinhal Novo e Sociedade 

Columbófila de Pinhal Novo 

PONTO 13 – Denúncia de protocolos de cooperação com a Associação de Atletismo 

“Lebres do Sado” (Núcleo de Palmela – Secção de Orientação), o Clube de Ciclismo de 

Cabanas e a Rumo – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL. 

PONTO 14 – Empréstimo bancário de curto prazo, no valor de 2.000.000,00 € - 

Adjudicação 

PONTO 15 – Realização de Hasta Pública para atribuição de direito de ocupação de 

espaços de venda nos Mercados Municipais  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

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

presidente apresenta cumprimentos. Apela aos cidadãos do concelho de Palmela para 

que não deixem de cumprir o seu dever cívico votando no próximo dia 23 de Janeiro na 

Eleição para o Presidente da República. Alerta para o facto de que os cidadãos devem 

informar-se com antecedência do seu número de eleitor, bem como do local onde votam, 

de modo a evitar demoras.  
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Mais refere que o processo em causa envolve um grande esforço e são vários os 

trabalhadores afectos à preparação do acto eleitoral, sendo que no próprio dia da Eleição 

estão ao serviço muitos trabalhadores. 

 

• Estatuto de Acreditação da Câmara Municipal de Palmela como Entidade 

Formadora – A Sr.ª vereadora Adília Candeias cumprimenta os presentes. Dá 

conhecimento aos presentes da renovação do Estatuto de Acreditação da Câmara 

Municipal de Palmela como Entidade Formadora. Através de um Despacho do Sr. 

Secretário de Estado, e de acordo com a legislação em vigor, a Câmara Municipal viu 

renovado o seu estatuto.  

Acrescenta que a Câmara Municipal de Palmela é uma entidade formadora acreditada 

desde 2002 e a avaliação tem sido sempre boa em todos os parâmetros, quer de 

diagnóstico, planeamento, concepção, organização, promoção, quer de desenvolvimento e 

acompanhamento e avaliação das entidades formativas, o que se tem traduzido em 

renovações consecutivas pelos prazos máximos. 

Menciona que a Autarquia vai continuar a apostar na formação dos seus trabalhadores, 

uma vez que considera a formação um pilar essencial no desenvolvimento do seu capital 

humano e duma melhor prestação de serviço à população. A Câmara Municipal tem dado 

formação aos seus trabalhadores com projectos financiados e com parcerias firmadas com 

várias instituições como, por exemplo, a ATEC (Associação de Formação para a Indústria) 

tem sido um parceiro fundamental nas áreas técnicas. A Cooperativa Agrícola de Palmela 

e a de Pinhal Novo, através de projectos intermunicipais com as Câmaras Municipais de 

Palmela, Moita e Alcochete, têm vindo a fazer em conjunto várias acções de formação e 

recebido o financiamento do CEF, através dos projectos da Associação de Municípios da 

Região de Setúbal (AMRS). 

A título de informação, adianta que em 2010 realizaram-se um total de 173 acções de 

formação, sendo 101 internas e 72 externas. As áreas operacionais têm sido as que têm 

obtido um aumento maior de formação e muito concretamente os motoristas dos 

transportes escolares e as auxiliares de acção educativa nas escolas.   

 

• Alteração dos sentidos do trânsito em Pinhal Novo – O Sr. vereador Álvaro Amaro 

saúda os presentes. Informa sobre as alterações dos sentidos de trânsito em Pinhal Novo 

com o objectivo de promover a melhoria da circulação viária em termos de fluidez e 

segurança, dando coerência ao plano viário na zona, e na sequência de solicitações de 

Munícipes, Instituições e da Junta de Freguesia de Pinhal Novo. A Divisão de Rede Viária 
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da Câmara Municipal elaborou um plano de circulação para os arruamentos do 

denominado Bairro Xavier de Lima (zona Sul) do Pinhal Novo, assim como para um troço 

da Avenida da Liberdade (zona Norte) do Pinhal Novo. A partir de 28 de Janeiro proceder-

se-á à proibição de circulação de veículos pesados e alteração dos sentidos de trânsito 

nos seguintes arruamentos: Bairro Xavier de Lima, Rua Aquilino Ribeiro, Rua 5 de 

Outubro, Rua João de Barros, Rua Luísa Todi que passarão a ter um único sentido de 

trânsito na totalidade da sua extensão. Nesse mesmo dia, proceder-se-á à alteração do 

sentido de trânsito num troço da Avenida da Liberdade entre a Rua dos Bombeiros 

Voluntários de Pinhal Novo e a Rua Dr. Manuel Paulo de Sousa Martins que passarão a 

ter um único sentido na quase totalidade da sua extensão. Com estas alterações pretende-

se conseguir uma maior fluidez do trânsito e uma maior disciplina no estacionamento, na 

medida em que vão ser pintados os lugares de estacionamento no pavimento. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa apresenta cumprimentos. Mostra-se satisfeito com 

a informação adiantada pelo Sr. vereador Álvaro Amaro relativamente à alteração dos 

sentidos de trânsito em Pinhal Novo e à proibição de estacionar aos veículos de pesados. 

Defende que um estudo de trânsito para o Pinhal Novo é fundamental, sendo que já 

esteve previsto em Orçamento mas sofreu sucessivos adiamentos. Opina que um estudo 

de trânsito iria prever outra capacidade de escoamento do trânsito e alguns acidentes que 

ocorrem nos cruzamentos mais problemáticos. Contudo, e considerando as actuais 

dificuldades orçamentais, considera que as medidas agora apresentadas pelo Sr. vereador 

Álvaro Amaro são satisfatórias. 

 

• FITUR – Feria Internacional de Turismo en España – O Sr. vereador Luís Miguel 

Calha cumprimenta todos os presentes. Dá nota da seguinte informação: 

. O concelho de Palmela e as suas potencialidades turísticas vão ser promovidas numa 

das principais feiras de turismo da Europa, no caso a FITUR (Feria Internacional de 

Turismo en España) que se realiza em Madrid – Espanha. Esta acção vai acontecer no 

seguimento de um convite que foi dirigido pelo Turismo de Portugal à Associação da Rota 

de Vinhos da Península de Setúbal para estar presente no pavilhão de Portugal a 

promover os vinhos, a gastronomia e os recursos turísticos desta região onde Palmela se 

insere. A FITUR realiza-se entre os dias 19 e 23 do mês em curso e mantém o estatuto de 

principal encontro de profissionais de turismo na Europa onde, entre centenas de eventos 

e encontros, se pretende recolher as últimas tendências do mercado turístico com 

objectivo de converter o lazer em negócio e o negócio em desenvolvimento. O pavilhão de 

Portugal terá como tema a gastronomia e os vinhos, sendo que nos dias 20 e 21 a Rota de 

Vinhos da Península de Setúbal vai realizar provas técnicas dos vinhos da região com 
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destaque para o Moscatel de Setúbal e degustação de queijo de Azeitão e doçaria regional 

e, simultaneamente, vai projectar-se um filme promocional da região. Ainda, no dia 21, vai 

realizar-se uma apresentação sobre os recursos turísticos com destaque para a natureza, 

o património, os produtos locais, sendo esta apresentação especialmente dirigida aos 

jornalistas presentes na feira. 

. A FITUR é um certame com grande projecção internacional e a promoção turística do 

concelho de Palmela e desta região junto do mercado espanhol é considerado como um 

mercado prioritário para a região e para o turismo de Portugal. Para se ter uma ideia da 

importância deste certame, importa observar que a edição de 2010 contou com a presença 

de 10.966 expositores de 166 países que estiveram representados, envolveu 

aproximadamente 124.000 profissionais de turismo e mais de 7.000 jornalistas. 

 

Pela Sr.ª vereadora Natividade Coelho saúda os presentes e passa a apresentar o 

seguinte Voto de Congratulação: 

Voto de Congratulação -  IV Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e 

não Discriminação 2011/2013: 

“A Câmara Municipal de Palmela congratula-se com a aprovação e publicação do IV Plano 

Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e não Discriminação 2011/2013. 

Trata-se de um instrumento de políticas públicas transversal que afirma a igualdade como 

factor de competitividade e desenvolvimento, integrando como parceiros estratégicos a 

rede de municípios e a sociedade civil organizada que promovem a igualdade de género e 

a cidadania. 

Este IV Plano pressupõe uma estratégia de territorialização e integração da perspectiva de 

género em todos os domínios da acção política nacional, regional e local, compreendendo 

97 medidas estruturadas em 14 áreas estratégicas. 

De entre as medidas, destacam-se “Promover a Implementação de Planos Municipais para 

a Igualdade nas Autarquias” e “Criar um Prémio Anual para os Municípios designado 

«Viver em Igualdade»”. 

A implementação das medidas implica a abertura de linhas de financiamento, 

nomeadamente no âmbito do POPH, que permitirão a sua consecução. 

Por se tratar de um Plano emergente na sociedade portuguesa, o Município de Palmela, 

no âmbito das suas competências e atribuições tudo fará para não continuar alheio a esta 

missão de combater os estereótipos e desigualdades em razão de género no seu 

território.” 
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Relativamente ao Voto de Congratulação -  IV Plano Nacional para a Igualdade de 

Género, Cidadania e não Discriminação 2011/2013 antes transcrito, intervieram: 

O Sr. vereador Adilo Costa apresenta cumprimentos. Faz uma breve reflexão ao último 

parágrafo do documento em apreço adiantando o seguinte: 

. Quando se menciona que “(…) no âmbito das suas competências e atribuições tudo fará 

para não continuar alheio (…)” considera excessiva a expressão usada, na medida em que 

o Município de Palmela esteve representado no Encontro onde se debateram estas 

medidas e foi o único Município presente que disponibilizou imediatamente a sua 

cooperação na área da igualdade de género, de cidadania e da não discriminação. O que 

acontece é que o Plano de Desenvolvimento Social (PDS) em vigor no Conselho Local de 

Acção Social de Palmela (CLASP) não foi considerada a vertente das oficinas de trabalho. 

A rede que é composta por um conjunto de entidades em que participam institutos e 

serviços desconcentrados do próprio Estado consideraram que, no concelho de Palmela, 

esta não seria a questão mais emergente. Há factos mais recentes que permitem 

questionar se esta foi ou não uma apreciação correcta ou se foi uma apreciação mais 

subjectiva entendida por um grupo mais elevado de participantes. A partir do momento e 

que a Autarquia de Palmela e outras entidades averiguaram que havia indícios que de 

facto esta é uma matéria transversal em todos os Municípios e, como tal, devia ser 

discutida, encetou caminho nesse sentido, tendo a Câmara Municipal feito a sua 

aderência, sendo que posteriormente a própria rede assume a sua responsabilidade. 

Assim sendo, sugere que a expressão usada no Voto de Congratulação “(…) no âmbito 

das suas competências e atribuições tudo fará para não continuar alheio (…)” possa ser 

substituída por “(…) tudo fará para continuar a promover o combate a estereótipos e 

desigualdades em razão de género no seu território em cooperação com a rede social 

(…)”. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho faz referência à sua experiência profissional e, 

também, à sua reflexão sobre estas matérias. Opina que as questões de igualdade de 

género não só em Portugal, mas um pouco por toda a Europa, se considera que as 

discussões sobre estas questões estão “mais avançadas”. Menciona que o tema da 

igualdade de género é uma luta de há muitos anos relativamente ao mundo do trabalho e 

da vida familiar profissional e pessoal. Há, de facto alturas e marcos chave em que não se 

podem contentar, porque as questões de género e da igualdade entre mulheres e homens 

nos vários domínios não são mais uma diversidade equiparável a diversidades como a 

raça, religião, cor e/ou credo, porque efectivamente estão a referir-se a duas metades que 

compõem a Humanidade e que persistem no século XXI. Tratam-se de assimetrias no 

mundo do trabalho e, também, na esfera privada e familiar em que as políticas públicas se 
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devem assumir como discriminações positivas. Ou seja, se não investirem em 

discriminações positivas podem perpetuar aquilo a que chamam os estereótipos. Este IV 

Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e não Discriminação 2011/2013, 

comparativamente com o III Plano Nacional constitui um avanço em termos das medidas 

positivas e um avanço muito abrangente em termos da territorialização. As mulheres 

podem ser negras, portadoras de deficiência e/ou desempregadas e serem vítimas de 

duplas e triplas discriminações. A linguagem empregue neste Voto de Congratulação é 

consciencializar para esta realidade e não é consciencializar este fórum. E, na verdade, 

consciencializar é um grande combate neste momento e é fazer com que as mulheres que 

já ganharam a esfera da vida profissional continue a fazer sentido, mas que os homens 

ganhem a esfera do privado. Observa que há estereótipos em todas “as cabeças” e são as 

mulheres que educam os homens e as mentalidades são muito mais difíceis de mudar. 

Quando usa a expressão “não continuar alheio” é para que a Câmara Municipal de 

Palmela adopte medidas positivas no seio da sua instituição. Já existem cerca de 73 

Municípios que possuem Planos Municipais de Igualdade que sem qualquer linha de 

financiamento se chegaram à frente. Este IV Plano abre a todos os Municípios a 

possibilidade de terem planos. Há Resoluções aprovadas de Conselho de Ministros 

relativamente aos conselheiros e conselheiras de igualdade que já podiam ter sido 

implementados. 

Sublinha que o Voto de Congratulação por si apresentado não tem carácter acintoso, mas 

pretende ser um incentivo para que, mesmo tendo finalizado a linha de financiamento do 

POPH (Plano Operacional de Potencial Humano) para os Planos Municipais de Igualdade, 

se faça um trabalho interno e externo neste âmbito como o executivo considerar.  

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho menciona que é sua intenção que o documento em 

apreço possa ser aprovado com o voto favorável de todos os membros do executivo, ou 

seja, por unanimidade, pelo que se mostra disponível a acolher sugestões. 

Conclui dizendo que o CLASP e a rede social têm tantos problemas para resolver, como 

sejam: a pobreza, o abandono escolar, a desertificação, que nunca se lembrará da 

igualdade de género como factor prioritário. Apela à sensibilidade do Sr. vereador Adilo 

Costa para que como agente possa influenciar numa visão transversal este tipo de 

matéria. 

A Sr.ª presidente menciona que percebe as intervenções da Sr.ª vereadora Natividade 

Coelho e do Sr. vereador Adilo Costa. Sugere que se chegue a uma solução consensual 

para o que adianta a seguinte sugestão: manter a expressão “(…) Por se tratar de um 

plano emergente na sociedade portuguesa (…)” e acrescentar no último parágrafo “Por se 

tratar de um plano emergente na sociedade portuguesa e procurando aferir as suas 
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potencialidades o município de palmela tudo fará para promover o combate a estereótipos 

e desigualdades em razão de género no seu território em cooperação com a rede social”. 

A Sr.ª presidente observa que há jovens na sala a assistir à reunião de Câmara e dá o 

exemplo do trabalho que a Autarquia desenvolve na área da Juventude. Observa ainda 

que não é pelo facto de se criar um Conselho Municipal de Juventude, ou pelo facto de ter 

passado duma prática e duma experiência de Conselho Local de Educação para a 

institucionalização do Conselho Municipal de Educação que as estratégias na área da 

Educação aumentaram. 

Finaliza dizendo que certamente esta discussão firmou o consenso sobre a redacção do 

texto deste Voto de Congratulação. 

Após a discussão havida, a Sr.ª vereadora Natividade Coelho aceita alterar o texto 

do Voto de Congratulação, pelo que o mesmo passa a ter a seguinte composição: 

“A Câmara Municipal de Palmela congratula-se com a aprovação e publicação do IV Plano 

Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e não Discriminação 2011/2013. 

Trata-se de um instrumento de políticas públicas transversal que afirma a igualdade como 

factor de competitividade e desenvolvimento, integrando como parceiros estratégicos a 

rede de municípios e a sociedade civil organizada que promovem a igualdade de género e 

a cidadania. 

Este IV Plano pressupõe uma estratégia de territorialização e integração da perspectiva de 

género em todos os domínios da acção política nacional, regional e local, compreendendo 

97 medidas estruturadas em 14 áreas estratégicas. 

De entre as medidas, destacam-se “Promover a Implementação de Planos Municipais para 

a Igualdade nas Autarquias”e “Criar um Prémio Anual para os Municípios designado «Viver 

em Igualdade»”. 

A implementação das medidas implica a abertura de linhas de financiamento, 

nomeadamente no âmbito do POPH, que permitirão a sua consecução. 

Por se tratar de um Plano emergente na sociedade portuguesa, e procurando aferir as 

suas potencialidades, o Município de Palmela tudo fará para promover o combate a 

estereótipos e desigualdades em razão de género no seu território, em cooperação com a 

rede social.” 

Submetido o Voto de Congratulação a votação, foi o mesmo aprovado, por 

unanimidade e em minuta. 
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• Janeiras 2011 – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho tece uma observação em relação 

às Janeiras 2011, na medida em que não foi conhecedora da mudança do local para 

iniciar as Janeiras deste ano e não assistiu às mesmas. A noite era de temporal e 

certamente, devido a isso, fez-se a alteração. Refere que esteve junto à Sociedade 

Filarmónica Palmelense “Loureiros” e uma pessoa comentou que possivelmente não iria 

haver as Janeiras por causa da forte intempérie. Sabe que na base do evento está uma 

organização espontânea. Lamenta não ter podido assistir. 

A Sr.ª presidente explica que as Janeiras 2011 começaram com meia hora de atraso e o 

evento ocorreu no São João, onde habitualmente termina. 

 

• PLURICOOP – Loja em Palmela – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho menciona que 

tem a apresentar um assunto que não é da competência da Câmara Municipal, mas que 

tem lhe tem causado grande preocupação: ao longo das semanas têm sido adensadas 

notícias relativamente à Pluricoop – Loja em Palmela. Desde que as obras foram 

generalizadas têm vindo a verificar-se quebras nas vendas, o que terá muito a ver com o 

mercado e os concorrentes. Esta situação não acontece só na freguesia de Palmela. A 

Vila de Palmela não tem comércio local com aquelas características e são, 

essencialmente, as pessoas idosas que vão à Loja de Palmela da Pluricoop para fazer as 

compras. As pessoas possuidoras de viatura própria deslocam-se às médias e grandes 

superfícies. Circulam diferentes versões acerca da Pluricoop e não vai sequer ajuizar se 

são verdadeiras ou falsas, mas podem estar em causa postos de trabalho e um serviço 

que é prestado às pessoas idosas residentes na Vila. Quer expressar a sua preocupação 

em relação a esta matéria. Aproveita para perguntar ao executivo em gestão se está em 

condições de aferir a situação real. 

A Sr.ª presidente refere que a Câmara Municipal acompanha com a maior atenção e, 

também, preocupação este tema. É sabido que a Cooperativa (Pluricoop) vive dias difíceis 

como de resto outros sectores do comércio, nomeadamente do pequeno comércio e das 

pequenas e médias empresas. A Cooperativa já não é propriamente uma pequena 

empresa, mas há muitas empresas a sentirem as dificuldades do tempo corrente. Não 

conhece com detalhe o que se passa neste momento, mas é evidente que o sector 

cooperativo nestes tempos difíceis atravessa dificuldades muito particulares. O sector 

cooperativo nunca viu reconhecida uma parte significativa dos direitos que lhe estavam 

cometidos pela própria constituição de tratamento específico.  

Acrescenta que a Câmara Municipal vai procurar acompanhar a situação da Loja de 

Palmela da Pluricoop, até porque a Pluricoop é um parceiro local indispensável para a 

qualidade de vida na Vila de Palmela. 
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O Sr. vereador Adilo Costa denota algum receio quanto ao facto de não virem a ser 

expostos em reunião de Câmara assuntos semelhantes a este, porquanto não se mudam 

as questões de fundo e se não houver uma diferença de facto na política do Governo e da 

União Europeia. 

Observa que é um paradoxo comemorar o Ano Europeu do Combate à Pobreza e à 

Exclusão Social no exacto ano em que aumenta a pobreza e a exclusão social. A Câmara 

Municipal vai aprovar, porque acha que o deve fazer, uma proposta em relação à 

Igualdade de Género, porque no género feminino há mais desemprego. Na questão da 

Cooperativa o executivo em exercício sente-se um pouco “desarmado”, pelo menos, em 

termos municipais, mas gostariam muito de fazer parte da solução. Opina que só com 

medidas “mais acima” podem atenuar-se este tipo de problemas. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa faz uma breve reflexão em relação à questão das 

Cooperativas dizendo o seguinte: 

. Em 1988 quando se criou a Cooperativa de Rádio do Pinhal Novo havia todas as 

prerrogativas para que uma cooperativa surgisse numa perspectiva completamente 

diferente duma outra empresa. É em 1991, à data Primeiro-Ministro agora candidato a 

Presidente da República, Dr. Cavaco Silva, que são cortadas todas as prerrogativas às 

cooperativas, mas existe 3.º sector desde 1996/1997 que antes não existia.  

. O que se passa na Cooperativa (Pluricoop) de Palmela é o que se passa também na 

Cooperativa de Pinhal Novo.  

. O Sr. vereador Álvaro Amaro é consumidor habitual da Cooperativa do Pinhal Novo e ele 

próprio é o sócio 214 dessa Cooperativa que, neste momento, não frequenta pela questão 

da dificuldade de estacionamento. Custa-lhe ver algumas medidas tomadas em relação 

aos funcionários. O que é facto é que o Mercado Municipal proporciona ofertas e face às 

demais existentes (Pingo Doce, Modelo, Intermarché, Lidl e Dia) as Cooperativas vêm-se 

com dificuldades. 

 

• Execução orçamental de 2010 – O Sr. vereador José Carlos de Sousa pretende ser 

informado acerca da execução orçamental da Câmara Municipal relativa a 2010. 

Questiona se, no último mês do ano, houve alguma receita extraordinária ou se as contas 

mantêm o défice de 6,4 milhões de euros.  

 

• Quinta do Outeiro, em Palmela – O Sr. vereador José Carlos de Sousa pergunta que 

intervenções foram realizadas na Quinta do Outeiro, em Palmela, na medida em que este 



Acta n.º 02/2011 

Reunião ordinária de 19 de Janeiro de 2011 

 11 

assunto já vem de reuniões de Câmara anteriores. Recorda: deterioração das calçadas, 

falta de infra-estruturas, parque infantil que nunca foi instalado, e o parecer pedido e 

adjudicado ao LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil) sobre a questão da 

segurança do muro a tardoz dos prédios. Será que houve até final do ano findo algum 

desenvolvimento? 

 

• Denúncia relativa à construção ilegal de um muro – O Sr. vereador José Carlos de 

Sousa relembra que numa reunião de Câmara anterior apresentou uma denúncia sobre a 

construção ilegal de um muro na estrada que liga o Pinhal Novo à Lagoa da Palha. No 

ofício da RH Tejo vinha referenciado que o muro estava construído ilegalmente. O 

processo já tem cerca de dois anos e gostaria de ser informado que acções foram 

tomadas por parte da Autarquia. 

 

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

seguintes respostas: 

— Execução orçamental de 2010 (Questão colocada pelo Sr. vereador José Carlos de 

Sousa) – A Sr.ª presidente esclarece que não houve uma variação muito significativa em 

relação aos números anunciados no final do ano. Aquando da apresentação do 

documento de Prestação de Contas de 2010 terão oportunidade de falar sobre este tema. 

Informa que não houve receita extraordinária a dar entrada nos cofres da Autarquia. 

 

• Quinta do Outeiro, em Palmela – O Sr. vereador Álvaro Amaro adianta que o LNEC 

solicitou um levantamento topográfico que está em desenvolvimento para posterior 

entrega àquela entidade. Os técnicos da Câmara Municipal da área de Engenharia 

confirmaram que não havia necessidade de nenhuma intervenção de contenção a curto 

prazo. Espera trazer novidades sobre este assunto até final do mês em curso.  

 

— Denúncia relativa à construção ilegal de um muro (Questão colocada pelo Sr. vereador 

José Carlos de Sousa) – O Sr. vereador Luís Miguel Calha explica que o processo em 

causa está em tramitação nos serviços camarários. Está em condições de adiantar que o 

particular foi notificado no sentido da demolição do muro. 
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DESPACHOS EMITIDOS PELA SR.ª CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL, POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito da 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 pela Dr.ª Pilar Rodriguez, no período de 12.01.2011 a 

18.01.2011. 

 

ASSUNTOS DESPACHOS PELO SR. VEREADOR DO PELOURO, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração Urbanística: 

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

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

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

de 10.01.2011 a 14.01.2011. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

dias 12.01.2011 a 18.01.2011, foram autorizados pagamentos, no valor de 917.511,03 € 

(novecentos e dezassete mil, quinhentos e onze euros e três 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 18 de Janeiro de 2011, apresenta um 

saldo de 2.123.267,36 € (dois milhões, cento e vinte e três mil, duzentos e sessenta e sete 

euros e trinta e seis cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 1.275.820,32 € (um milhão, duzentos e setenta e cinco mil, 

oitocentos e vinte euros e trinta e dois cêntimos); 
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• Dotações Não Orçamentais – 847.447,04 € (oitocentos e quarenta e sete mil, 

quatrocentos e quarenta e sete euros e quatro cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

      I – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – Comparticipação Anual no Funcionamento de Entidades 

Supramunicipais. 

PROPOSTA N.º GAP 01_02-11: 

«Por adesão voluntária, devidamente caucionada pelos órgãos autárquicos competentes 

do Município, ou decorrendo da organização política e administrativa do país, a Câmara 

Municipal de Palmela integra diversas Associações e/ou órgãos autárquicos de incidência 

supra municipal. 

Tal participação implica, nuns casos, o pagamento de quotas, e noutros a comparticipação 

financeira nos custos de funcionamento das estruturas administrativas e de direcção 

dessas entidades. Tendo em consideração que os montantes das referidas 

comparticipações são regularmente actualizadas, estes deverão ser anualmente 

submetidas à deliberação da Câmara Municipal. 

Assim, e tendo em consideração a informação facultada por cada uma das entidades e o 

disposto na alínea a), do n.º 4, do art.º 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se que sejam autorizadas as 

transferências financeiras para as seguintes entidades, até ao limite máximo dos 

montantes abaixo descriminados: 

- ADS – Assembleia Distrital de Setúbal – € 22.254,00 (vinte e dois mil, duzentos e 

cinquenta e quatro euros); 

- ANMP - Associação Nacional dos Municípios Portugueses – € 5.854,00 (cinco mil, 

oitocentos e cinquenta e quatro euros); 

- GAML - Grande Área Metropolitana de Lisboa – € 23.458,00 (vinte e três mil, 

quatrocentos e cinquenta e oito euros); 
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- AMRS - Associação dos Municípios da Região de Setúbal – € 111.567,00 (cento e 

onze mil, quinhentos e sessenta e sete euros); 

- AMPV – Associação de Municípios Portugueses do Vinho – € 1.300,00 (mil e 

trezentos euros); 

- AIA – Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal – € 18.595,00 

(dezoito mil, quinhentos e noventa e cinco euros). 

As presentes transferências financeiras encontram-se previstas nas seguintes rubricas 

orçamentais: 

- 01.01.02 / 04.05.01.01 
- 01.01.02 / 04.05.01.02 
- 01.01.02 / 04.05.01.03 
- 01.01.02 / 04.05.01.04 
- 01.01.02 / 04.05.01.06 
- 01.01.02 / 04.05.01.07.» 

Sobre a proposta de Comparticipação Anual no Funcionamento de Entidades 

Supramunicipais numerada GAP 01_02-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho tece as seguintes considerações à proposta em 

apreciação: 

. Sem prejuízo do conhecimento que devem ter, enquanto eleitos e eleitas, e enquanto 

cidadãos e cidadãs da pertinência dos órgãos e da bondade dos órgãos supramunicipais 

deve haver o discernimento de fazer uma avaliação dos benefícios para o território, 

munícipes e Câmara Municipal quanto à permanência de algumas comparticipações nos 

moldes em que se fazem. Anualmente apresenta-se a discussão e votação deste órgão a 

proposta de Comparticipação Anual no Funcionamento de Entidades Supramunicipais 

sendo que os vereadores do Partido Socialista se abstêm, porque quanto a algumas 

destas entidades não são conhecidos benefícios. Opina que são indiscutíveis as 

vantagens da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) que é um parceiro 

nas negociações com o Governo relativamente ao que são os interesses dos Municípios, 

pelo que seria completamente impensável o Município de Palmela não pertencer à ANMP. 

Em relação à Área Metropolitana de Lisboa também se reconhece o interesse da sua 

existência, porquanto efectua negociações no âmbito das transferências de competências 

para as Autarquias. O mesmo já não sucede com a Assembleia Distrital de Setúbal e 

pretende ser elucidada sobre o que esta entidade faz. Convém realçar que o sentido da 

sua intervenção não se prende somente com os montantes, até porque nem tudo é 

pagável. Levanta uma dúvida acerca do facto de a AIA – Associação Intermunicipal de 

Água da Região de Setúbal envolver um aumento de 150% sem qualquer reserva. 

Verifica-se um aumento na verba à Associação de Municípios da Região de Setúbal 
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(AMRS) de 110.500 euros para 111.567 euros. Considera que os Municípios da Região de 

Setúbal também tê o direito de se agregar para preservar a sua realidade e a sua 

individualidade de afirmação. De todas as entidades supramunicipais constantes da 

proposta pretende saber qual é o único caso de pagamento de quotas. 

. Afirma que os vereadores Socialistas vão votar contra a presente proposta. Considera 

que é um voto consciente na Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) e 

na Grande Área Metropolitana de Lisboa (GAML). Na verdade não consegue perceber 

porque razão a Câmara Municipal não toma posições relativamente ao dinheiro do erário 

público. 

A Sr.ª presidente lamenta que os Srs. vereadores votem contra, até porque das 

explicações acerca da missão destas organizações por parte do executivo em gestão 

pudesse nascer uma perspectiva diferente. 

Explica que o pagamento por quotas é feito à Associação Nacional dos Municípios 

Portugueses (ANMP) e à Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV). A 

existência da Assembleia Distrital de Setúbal (ADS) decorre da lei e é uma instituição que 

tem a seu cargo o Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS). 

Desenvolve, igualmente, um trabalho muito importante na área da Arqueologia. Recorda 

que numa anterior reunião de Câmara partilharam dúvidas sobre a existência da 

Assembleia Distrital de Setúbal à semelhança da existência dos Governos Civis. Quer num 

caso, quer noutro, não cabe aos Municípios decidir a sua existência. É de opinião que 

seria desnecessária a sua existência num quadro de regiões criadas. Esse é um processo 

de decisão e de vontade política. A Sr.ª vereadora Adília Candeias representa a Câmara 

Municipal de Palmela na Assembleia Distrital de Setúbal (ADS) e talvez queira acrescentar 

algo, pelo que lhe vai dar a palavra para intervir. Quanto à Associação Intermunicipal de 

Água da Região de Setúbal (AIA) trata-se dum projecto intermunicipal e a sua criação 

deve-se a uma decisão tomada pelos Municípios para um sector que é considerado 

estratégico no país e na região onde se insere. Esta região é uma das mais importantes 

para a gestão deste recurso a nível nacional. Mesmo no plano da Península de Setúbal 

tem muita importância o aquífero, e o chamado sistema em alta não devia ser tratado 

individualmente por cada Município devia antes ser colocado ao serviço de uma entidade 

com preocupações regionais, preocupações supramunicipais, o que se torna mais 

equilibrado, sustentável e mais rentável para os Municípios. A AIA é uma entidade 

empresarial que deve operar a gestão das captações dos Municípios e providenciar este 

trabalho ao trabalho individual dos Municípios, nomeadamente a gestão das redes em 

baixa (chegada da água a casa das pessoas). Estão programados para o ano em curso o 

lançamento do estudo de viabilidade económico e financeiro da empresa intermunicipal e o 
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estudo da concepção geral do sistema. O aumento do valor da transferência para a AIA 

prende-se com o que acaba de explicar. Acrescenta que a forma de transferência tem a 

ver com a componente fixa e com a componente variável. Explica que a componente fixa é 

a que se destina a suportar o funcionamento da organização e a componente variável é a 

que se destina a financiar projectos específicos este ano. A Empresa Portuguesa das 

Águas Livres, S.A., tem mostrado grande apetência para acrescentar à sua actividade as 

captações dos Municípios. Defende este executivo em exercício que é indispensável para 

o desenvolvimento da região e do país manter os Municípios sob a gestão das entidades 

públicas que são os Municípios. A Associação dos Municípios da Região de Setúbal 

(AMRS) tem um papel incontornável no desenvolvimento da região, sendo o Sr. vereador 

Adilo Costa membro do Conselho Directivo desta Associação. Cita o PEDEPES (Plano 

Estratégico para o Desenvolvimento da Península de Setúbal) como um dos projectos que 

de relevo desenvolvidos pela AMRS, assim como o projecto da Península Digital.  

O Sr. vereador Adilo Costa explica que foi indigitado para fazer parte do Conselho 

Directivo da AMRS e considera que, por vezes, é preciso estar presente nas entidades 

para averiguar a importância que tem determinado tipo de organizações. A AMRS, na 

altura AMDS (Associação dos Municípios do Distrito de Setúbal), foi a primeira Associação 

de Municípios do País a ser criada. 

Menciona que um colega eleito da Câmara Municipal do Montijo na votação neste 

propostas nas reuniões intermunicipais usa o seguinte discurso “Eu abstenho-me. 

Colaboro com vocês e a Câmara do Montijo colabora, mas é a maioria quem governa e, 

assim sendo, abstenho-me”.  

Dá alguns exemplos de acções/projectos desenvolvidos pela AMRS:  

. A candidatura da Arrábida a património mundial; 

. As Jornadas sobre Bibliotecas Públicas Municipais vão ter este ano o expoente máximo 

com a apresentação de um roteiro de todos os municípios da península sobre os 

equipamentos culturais dos municípios; 

. A Quinta Pedagógica em São Paulo; 

. Os Conventos de São Paulo e de Alferrara (intervenção ronda os 160 mil euros); 

. A marca Costa Azul  foi “salva” pela AMRS que a registou no ambiente e nos recursos 

naturais. Outros projectos tratados: a sustentabilidade energética na península de Setúbal, 

a colaboração com diversas entidades regionais de energia, o estudo conceptual sobre os 

tarifários municipais quer quanto ao abastecimento de água quer quanto ao saneamento, 

o sistema de tratamento de efluentes dos suinicultores, a colaboração com a AIA e com o 

Observatório da Água, o desenvolvimento das TIC (Tecnologias de Informação e 
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Comunicação), a Península Digital, a rede camarária de Banda Larga foi dinamizada por 

esta entidade. 

. Está em prossecução o Governo Electrónico Local. O apoio à Modernização 

Administrativa é outro dos projectos e o PEDEPES (Plano Estratégico para o 

Desenvolvimento da Península de Setúbal). 

Conclui dizendo que os técnicos municipais conseguem cruzar conhecimentos através da 

AMRS. A Associação Nacional dos Municípios Portugueses é, sem dúvida, importante 

para todos os Municípios, mas não está tão próxima dos problemas regionais.  

A Sr.ª vereadora Adília Candeias explica que a Assembleia Distrital de Setúbal (ADS) 

funciona como regime transitório das regiões administrativas. Concorda que a ADS não é 

a melhor opção, o que não significa que não faça um bom trabalho. O Museu Distrital tem 

feito um trabalho importantíssimo para a dinamização da actividade cultural e para a 

identidade da região. A comparticipação para esta entidade não se pode alterar, porque 

obedece à lei vigente. Curiosamente quando o Dr. Cavaco Silva era Primeiro-Ministro e o 

Dr. Mário Soares a lei não “desceu” à Assembleia da República, pelo que a que existe é 

esta. Cita o Decreto-Lei 5/91, de 08 de Janeiro: “(...) segundo a revisão constitucional na 

nova redacção que imprimiu o art.º 291 da constituição exclui o Governador Civil da 

composição das assembleias distritais, tal inovação implica a necessidade de proceder a 

alterações no regime jurídico a que estão submetidas as assembleias distritais, 

nomeadamente quanto à sua composição / actualização das competências, duração dos 

mandatos, regimes financeiros e patrimoniais, organização e funcionamento e adequação 

ao novo regime jurídico da tutela administrativa (...) Algumas das actividades que as 

assembleias distritais oportunamente resolverem, vão continuar a assegurar, serão 

prosseguidas pela administração central, e se tal for aconselhável a administração central 

irá designar uma comissão que se ocupará desse património (...)”. Questiona se deviam os 

Museus Municipais ser cometidos à responsabilidade do Ministério da Cultura. Será que 

existiriam melhores condições para promover a cultura regional? Ou teriam de ser os 

Municípios a expressar que não querem ficar com os Museus a seu cargo? Na verdade a 

criação das Regiões Administrativas solucionaria este tipo de situações. Há um fórum 

intermunicipal em torno da cooperação museológica em que todos os museus do distrito 

participam e o resultado é uma publicação sobre Museus, Arqueologia e outros 

Patrimónios, vulgarmente denominado MUSA. Esta revista foi reconhecida pelos 

especialistas como a melhor revista do país na área da investigação arqueológica e afins. 

Pelo menos um volume por ano é editado e praticam-se acções, como sejam, a actividade 
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de salvaguarda do património com realização e operações de conservação e limpeza em 

sítios arqueológicos visitados por milhares de pessoas como o Creiro na Arrábida e 

Chibanes na Serra do Louro, e a preparação de exposições temáticas.   

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho referindo-se à Assembleia Distrital de Setúbal e ao 

Museu coloca a questão se constitui factor de avanço ou retrocesso o facto de estas 

entidades terem a prevalência em determinados territórios. 

A Sr.ª presidente traz à liça o tema: 

. De quem é a responsabilidade do Castelo de Palmela? De quem é a responsabilidade 

das grutas de Quinta do Anjo? O que acontece para a defesa destes espaços? 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias menciona que o Museu de Arqueologia e Etnografia do 

Distrito de Setúbal (MAEDS) tem uma intervenção muito importante na área das escolas e 

tem implementado o serviço de museu nas escolas com programas estruturados e 

constantemente actualizados, apoiados por exposições itinerantes e por materiais 

informatizados. Há publicações científicas e os debates temáticos continuarão a ser uma 

preocupação desta estrutura cultural regional. Refira-se a exemplo: a Conferência 

Internacional sobre Pré-histórias das Zonas Húmidas / Paisagens de Sal, a ser organizada 

pelo MAEDS em parceria com a SIMARSUL (Sistema Integrado Multimunicipal de Águas 

Residuais da Península de Setúbal, S.A.) e que vai decorrer em Setúbal, nos dias 19 e 21 

de Maio. Desta Conferência Internacional vão resultar publicações: livro monográfico sobre 

o sítio arqueológico da ponta da passadeira, XV revista Setúbal Arqueológica. No âmbito 

duma candidatura a património mundial, em parceria com a AMRS, o MAEDS fez um 

trabalho no âmbito do património arqueológico para o dossiê de candidatura e tem em 

preparação a elaboração do atlas do património cultural do Alentejo litoral e costa 

vicentina. Nem sempre as consequências directas positivas são para o concelho de 

Palmela, mas o importa é que haja consequências directas para a região, neste caso, para 

a comunidade cientifica e cultural. 

Reafirma que a ADS tem de funcionar por lei obrigatoriamente. 

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. 
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II – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ORGANIZAÇÃO 

 

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS: 

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

PONTO 2 – Designação de membros das equipas multidisciplinares. 

PROPOSTA N.º DRHO_DRH 01_02-11: 

«Através de deliberação de 16 de Novembro de 2010 da Assembleia Municipal foi 

autorizada a constituição de equipas multidisciplinares e por deliberação da Câmara 

Municipal de Palmela de 2 de Dezembro de 2010 foram criadas as equipas 

multidisciplinares do Gabinete de Planeamento Estratégico e do Gabinete de Recuperação 

do Centro Histórico com as funções definidas no Regulamento de Estrutura Orgânica 

Flexível publicado na 2.ª série do Diário da República de 31 de Dezembro de 2010. 

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 

Outubro, compete à Câmara Municipal a designação dos membros das equipas 

multidisciplinares e das respectivas chefias obrigatoriamente de entre os efectivos do 

serviço, assim propõe-se que a Câmara Municipal de Palmela delibere, nos termos da 

norma legal acima referida: 

1. Designar relativamente às equipas multidisciplinares os chefes de equipa e respectivos 

membros; 

Gabinete de Planeamento Estratégico: 

Chefe de equipa – João Carlos Caneira Antunes, técnico superior (área funcional de 

arquitectura), com estatuto remuneratório equiparado a director de departamento, 

podendo optar pelo vencimento ou retribuição base da sua carreira/categoria de 

origem, nos termos do previsto no artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na 

actual redacção. 

Membros da equipa - Ana Cláudia Santos Nascimento, assistente técnica (área 

funcional administrativa); Bruno Miguel Pereira Marques, técnico superior (área 

funcional de geografia e planeamento regional); Carlos Miguel Duarte Moreira Batalha, 

assistente técnico (área funcional administrativa) e Nuno Filipe Quelhas Gonçalves 

Moita, técnico superior (área funcional de arquitectura). 
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Gabinete de Recuperação do Centro Histórico: 

Chefe de equipa – Jorge Manuel Branco Martinho, técnico superior (área funcional de 

arquitectura), com estatuto remuneratório equiparado a chefe de divisão, podendo 

optar pelo vencimento ou retribuição base da sua carreira/categoria de origem, nos 

termos do previsto no artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na actual 

redacção. 

Membros da equipa - António Ângelo Caeiro Paula Santos, técnico superior (área 

funcional de arquitectura); Carlos Alberto Gonçalves Rocha, técnico superior (área 

funcional de arquitectura); Helena Teresa Ferreira Lança Lopes, assistente técnica 

(área funcional administrativa) e Ricardo Jorge Oliveira Carvalheiro, técnico superior 

(área funcional de engenharia civil). 

2. Que à presente deliberação sejam atribuídos efeitos retroactivos a partir de 1 de 

Janeiro de 2011, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 128.º do CPA.» 

Sobre a proposta de Designação de membros das equipas multidisciplinares 

numerada DRHO_DRH 01_02-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho lê a declaração de voto dos Srs. vereadores do P.S.. 

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.: 

“Em 02.12.2010, os Vereadores do P.S. votaram contra as propostas de Organização dos 

Serviços Municipais, nomeadamente o Regulamento da Estrutura Orgânica Flexível da 

Câmara e a Constituição das Equipas de Projecto, por considerarem ser uma 

oportunidade perdida para o Município, numa desejável e adequada racionalização de 

Recursos Humanos. 

A Proposta ora apresentada designa os membros a afectar às equipas multidisciplinares. 

Assim, os Vereadores do P.S. votaram vencidos, abstendo-se, por entenderem que o que 

está em causa são pessoas que irão exercer as funções já aprovadas, sendo que as 

escolhas são da responsabilidade do executivo, em consonância com o Know-How e 

competências demonstradas, não sendo ético o voto contra.” 
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III – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE LOTEAMENTOS E AUGI: 

Pelo Sr. vereador Álvaro Amaro foram apresentadas simultaneamente as propostas 

designadas por Pontos 3, 4, 5 e 6 a seguir transcritas: 

PONTO 3 – Atribuição de Topónimos na Freguesia de Palmela. Requerente: Junta de 

Freguesia de Palmela. Proc.º TOP – 2078/2007. Local: Aires. Requerimento n.º 

11044/07, de 18.12.2007. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 01_02-11: 

«Conforme propostas de 11/11/2010, 30/12/2008 e 10/12/2007 e respectiva 

fundamentação, apresentadas pela Junta de Freguesia de Palmela, e ainda de acordo 

com o disposto no Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela, foi submetida a 

apreciação, em reunião da Comissão de Toponímia de 11/01/2011, a seguinte proposta de 

atribuição de topónimos: 

- Travessa Cidade da Praia; 

- Rua de Jávea; 

- Rua de Barcarrota; 

- Rua José Novais de Carvalho de Oliveira e Silva (prolongamento); 

- Rua 1 de Junho (Feriado Municipal); 

- Rua Ilha de Santiago; 

- Rua La Lhengua Mirandesa (2ª Língua oficial portuguesa) 

Tendo a mesma merecido aprovação, propõe-se assim a atribuição dos referidos 

topónimos aos arruamentos públicos assinalados na planta de localização anexa, nos 

termos da alínea v) do nº.1, do artigo 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 

Lei nº.5-A/02, de 11 de Janeiro.» 

 

PONTO 4 – Atribuição de Topónimos na Freguesia de Palmela. Requerente: Junta de 

Freguesia de Palmela. Proc.º TOP-822/09. Local: Montinhoso. Requerimento n.º 

4180/09, de 12.06.2009. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 02_02-11: 

«Conforme proposta de 14.10.2010, rectificada a 15.11.2010 e respectiva fundamentação, 

apresentada pela Junta de Freguesia de Palmela, e ainda de acordo com o disposto no 
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Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela, foi submetida a apreciação, em 

reunião da Comissão de Toponímia de 11/01/2011, a seguinte proposta de atribuição de 

topónimo: 

- Rua da Sesmaria da Rainha (troço pertencente à freguesia de Palmela) 

Atendendo ao facto de o referido arruamento se inserir na área geográfica das freguesias 

de Palmela e Pinhal Novo e tendo a atribuição do topónimo do troço correspondente a 

esta última freguesia sido aprovada em 19/05/2010, é de comum acordo a atribuição do 

mesmo topónimo na restante extensão do arruamento, garantindo uma identificação única 

para a mesma via, de modo a facilitar o quotidiano dos residentes. 

Perante o exposto e tendo a mesma merecido aprovação da Comissão de Toponímia,    

propõe-se assim a atribuição do referido topónimo ao troço do arruamento público 

assinalado na planta de localização anexa, nos termos da alínea v) do nº.1, do artigo 64º, 

da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº.5-A/02, de 11 de Janeiro.» 

 

PONTO 5 – Atribuição de Topónimos na Freguesia de Palmela. Requerente: Junta de 

Freguesia de Palmela. Procºs. TOP-1282/09, TOP-776/10, TOP-65/03. Local: Palmela. 

Requerimentos nºs. 6875/10, 6876/10 e 6877/10, de 04.11.2010. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 03_02-11: 

«Conforme propostas de 14.10.2010 e respectiva fundamentação, apresentada pela Junta 

de Freguesia de Palmela, e ainda de acordo com o disposto no Regulamento de 

Toponímia do Concelho de Palmela, foi submetida a apreciação, em reunião da Comissão 

de Toponímia de 11/01/2011, a seguinte proposta de atribuição de topónimos: 

- Rua Moinho do Tinoco 

- Rua Florbela Espanca (prolongamento) 

- Rua de S. Julião 

Tendo a mesma merecido aprovação, propõe-se assim a atribuição dos referidos 

topónimos aos arruamentos públicos assinalados na planta de localização anexa, nos 

termos da alínea v) do nº. 1, do artigo 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei nº. 5-A/02, de 11 de Janeiro.» 

 

PONTO 6 – Atribuição de Topónimos na Freguesia de Quinta do Anjo. Requerente: 

Junta de Freguesia de Quinta do Anjo. Proc.º TOP-1612/09. Local: Pinhal das 

Formas. Requerimento n.º 8291/09, de 03.12.2009. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 04_02-11: 

«Conforme proposta de 29/07/2010 apresentada pela Junta de Freguesia de Palmela e 

fundamentação aditada pelo serviço de toponímia da Divisão de Loteamentos, e ainda de 
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acordo com o disposto no Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela, foi 

submetida a apreciação em reunião da Comissão de Toponímia de 11/01/2011, a seguinte 

proposta de atribuição de topónimos: 

- Rua das Orquídeas; 

- Impasse das Tulipas; 

- Impasse Madressilva; 

- Impasse das Rosas; 

- Rua do Alecrim; 

- Rua Rosa Branca; 

- Rua dos Lírios; 

- Rua dos Amores-Perfeitos 

A temática “flores” decorre da sugestão dos comproprietários da Augi em causa, por a 

mesma se inserir numa zona repleta de pinhais onde abundam diversas espécies vegetais,   

procurando-se assim contribuir para a valorização da identidade do lugar. 

Perante o exposto e tendo a mesma merecido aprovação da Comissão de Toponímia,     

propõe-se assim a atribuição dos referidos topónimos aos arruamentos públicos 

assinalados na planta de localização anexa, nos termos da alínea v) do nº.1, do artigo 64º, 

da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/02, de 11 de Janeiro.» 

Sobre as propostas de Atribuição de Topónimos numeradas DAU_DLA 01_02-11 

(Ponto 3), DAU_DLA 02_02-11 (Ponto 4), DAU_DLA 03_02-11 (Ponto 5) e DAU_DLA 

04_02-11 (ponto 6) intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa observa que as propostas foram aprovadas, por 

unanimidade, pelas respectivas Juntas de Freguesia, pelo que da parte dos vereadores do 

P.S. também não vão ser alvo de discordância. A título pessoal gostava de referir Rua La 

Lhengua Mirandesa (2ª Língua oficial portuguesa) justifica-se que vive um Munícipe que é 

de Miranda, o que lhe parece diminuto. Para o Pinhal das Formas encontrou-se uma 

matéria temática: às ruas são atribuídos nomes de flores. Expressa o seguinte reparo: ao 

nível da Comissão de Toponímia e do seu regulamento seria interessante que os 

topónimos tivessem algum reflexo de notabilidade.  

O Sr. vereador Álvaro Amaro dá conhecimento que está a ser elaborado um novo 

Regulamento de Toponímia que, oportunamente, será submetido à apreciação dos 

membros da Comissão de Toponímia para parecer e posterior aprovação por parte do 

órgão deliberativo. A título de informação, pode adiantar que o trabalho já realizado 
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apresenta um salto muito qualitativo e no que diz respeito ao enquadramento, tipificação 

do nível de arruamentos, etc.. A fundamentação dos Topónimos evoca memórias, 

sentimentos, realidades locais, questões de identificação do lugar que, por vezes, podem 

não parecer tão nobres. Cita o exemplo: Urbanização Vale Flores onde existem ruas 

denominadas: Rua dos Ferroviários, Rua do Factor  ou Rua do Manobrador e pode haver 

pessoas que não gostem dos nomes destas ruas, mas estas profissões para os 

pinhalnovenses, merecem ser invocadas. É preciso conhecer a história do local. Sabe que 

as Juntas de Freguesia têm feito um esforço para melhorar as suas propostas quando são 

elas as proponentes, mas crê que se dará progressivamente um salto qualitativo.   

Submetida a votação a proposta de Atribuição de Topónimos na Freguesia de 

Palmela numerada DAU_DLA 01_02-11, foi a mesma aprovada, por unanimidade e 

em minuta. 

Submetida a votação a proposta de Atribuição de Topónimos na Freguesia de 

Palmela numerada DAU_DLA 02_02-11, foi a mesma aprovada, por unanimidade e 

em minuta. 

Submetida a votação a proposta de Atribuição de Topónimos na Freguesia de 

Palmela numerada DAU_DLA 03_02-11, foi a mesma aprovada, por unanimidade e 

em minuta. 

Submetida a votação a proposta de Atribuição de Topónimos na Freguesia de 

Quinta do Anjo numerada DAU_DLA 04_02-11, foi a mesma aprovada, por 

unanimidade e em minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, CONTROLO E QUALIDADE DE INFRA-ESTRUTURAS: 

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

PONTO 7 – “Execução de Obras de Infra-estruturas em substituição dos titulares de 

alvarás de loteamento – Conclusão/Rectificação de Infra-estruturas no loteamento – 

L-28/88 – Val’Flores em Pinhal Novo” – Adjudicação. 

PROPOSTA N.º DAI_DPCQI 01_02-11: 

«Em reunião de Câmara realizada em 25/08/2010 foram aprovados os trabalhos e a 

abertura do concurso público para a realização da empreitada de “Execução das obras de 

infra-estruturas em substituição dos titulares de alvarás de loteamento – 
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Conclusão/Rectificação de Infra-estruturas no Loteamento L-28/88 – Val’Flores em Pinhal 

Novo”.  

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

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

197/99 de 8 de Junho, torna-se necessário que a Câmara delibere sobre a adjudicação da 

referida empreitada. 

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

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

reproduzidos, propõe-se, nos termos da alínea q) do nº 1, do art.º 64º, da Lei nº 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/02, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal 

delibere: 

1 - Aprovar o Relatório Final, 

2 - Adjudicar a empreitada ao consórcio das firmas Edifer – Construções Pires Coelho & 

Fernandes, SA / Artemisia – Centro de Jardinagem, Lda., pelo valor da sua proposta de 

1.294.100,97 € (um milhão, duzentos e noventa e quatro mil e cem euros e noventa e 

sete cêntimos), acrescido da taxa de I.V.A. em vigor, pelo prazo de execução de 180 

dias.» 

Sobre a proposta de “Execução de Obras de Infra-estruturas em substituição dos 

titulares de alvarás de loteamento – Conclusão/Rectificação de Infra-estruturas no 

loteamento – L-28/88 – Val’Flores em Pinhal Novo” – Adjudicação numerada 

DAI_DPCQI 01_02-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que retoma uma discussão já antiga 

relacionada com as garantias bancárias de Vale Flores e o processo em causa, 

expressando o seguinte: 

. As garantias bancárias apresentam-se no orçamento de 2010 com cerca de 3.8 milhões 

de euros e foram reduzidas em aproximadamente 2 milhões de euros para o orçamento de 

2011. 

. Cita a sua intervenção na reunião camarária de 18 de Março de 2009 “(...) em  Agosto de 

2008, a Câmara Municipal tomou posse administrativa dos quatro alvarás de loteamento: 

Vila Serena, Herdade de Monte Novo, Vila Paraíso e Vale Flores (...)”. Nessa altura, as 

garantias bancárias somavam cerca de 3.5 milhões de euros e a verba em causa 

destinava-se a que a Câmara Municipal se pudesse substituir ao promotor na execução 

das empreitadas. Recorda a intervenção do Sr. vereador José Charneira que ditava que, 

numa primeira análise, os trabalhados somavam 1.5 milhões de euros. Em 27 de Janeiro 
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de 2010 é aprovada a abertura do concurso público que vem a ser objecto de uma 

rectificação em Diário da República (em 16 de Junho de 2010). Por despacho da Sr.ª 

vereadora Adília Candeias, datado de 28 de Junho de 2010, é anulado o concurso. 

Observa que o preço base deste concurso era de 3.8 milhões de euros. Em 25 de Agosto 

de 2010 aprova-se uma nova abertura de concurso em que o preço base de lançamento 

do mesmo decresce para 1.8 milhões de euros. Há um parecer técnico, de Junho de 2010, 

que adianta ser complicado executar toda a obra face à não edificação actual.  

. Estranha que dos doze concorrentes a concurso haja um que é excluído e que o preço 

base foi de 1.8 milhões de euros, tendo o valor da adjudicação decrescido para 1.2 

milhões de euros e, de facto, nenhuma dos concorrentes apresenta proposta que se situe 

nos 1.8 milhões de euros.   

. Entre Janeiro e Agosto de 2010 não há desenvolvimento do processo quando há 

garantias bancárias válidas. Actualmente estão cerca de seis vivendas construídas que se 

foram degradando e o promotor não as pôde vender por não haver licenças de 

habitabilidade emitidas. Opina que há uma falta de perspectiva.  

O Sr. vereador José Carlos de Sousa pretende ouvir explicações sobre este processo. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro refere que vai adiantar os factos que interessam para se 

perceber todo o processo: 

. Em Janeiro de 2010, quando se entendeu lançar a empreitada naqueles moldes, a 

proposta dos trabalhos a executar apontava para um valor superior à informação que 

detinham, porquanto esta padecia duma incorrecção no que diz respeito às garantias 

bancárias. Duas das garantias bancárias acabaram por ser libertadas. A Câmara Municipal 

já recebeu, no passado, as taxas referentes às infra-estruturas exteriores e não se havia 

dado baixa, na informação técnica, desta realidade. Confrontados com a verba disponível 

houve um estudo do local para que o caderno de encargos fosse o mais preciso possível. 

Houve o cuidado de, no que respeita às infra-estruturas eléctricas, fazer uma revisão, 

porque já existia recepção de parte da obra e não fazia sentido onerar o concurso com 

esta despesa. Constata-se que uma parte significativa da infra-estrutura eléctrica está 

vandalizada e o que foi, na altura, muito bem fundamentado tem a ver com uma 

expectativa relativamente à área loteanda e que não corresponde ao desejável. 

Pessoalmente não se congratula com o facto de a situação estar neste estado 

economicamente. Gostaria que houvesse muitos andares vendidos, porque há um volume 

de investimento já realizado, há compromissos financeiros e investidores envolvidos. O 

que é facto é que o Município, a partir do momento em que tomou posse administrativa do 

loteamento, tem de criar as condições para que essa construção aconteça. Houve 
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necessidade de reformular uma parte significativa dos trabalhos da empreitada e garantir 

que as questões essenciais, como sejam, a remodelação da rede eléctrica e a quase 

totalidade de um novo projecto para execução de um troço de conduta de água e 

prolongamento de colector, rede telefónica, limpezas de pavimentos, conclusão da 

ciclovia, calçadas, plantação de arbustos, mobiliário urbano, permitam alguma urbanidade 

para receber os edifícios. Os trabalhos constantes do caderno de encargos são os que se 

afiguram indispensáveis e essenciais para este momento. As garantias bancárias 

disponíveis, para o efeito, somam 1.995 mil euros, estando accionado já o valor de 216 mil 

euros.  

. Denota satisfação pelo facto de a adjudicação ser feita por um valor inferior ao das 

garantias bancárias, o que permite fazer outras correcções que certamente vão ser 

necessárias, devido a actos de vandalismo no local. Espera que a meteorologia propicie o 

bom andamento das obras. 

. Quanto à questão das moradias há uma realidade que o Sr. vereador José Carlos de 

Sousa desconhece pelo que importa referir que: desde o início a Câmara Municipal se 

disponibilizou junto do promotor em questão para com a EDP encontrar uma solução 

transitória que permitisse infra-estruturas eléctricas naquele arruamento. Acontece que, 

por questões financeiras, o promotor não teve condições para prosseguir as obras. Houve 

contactos e reuniões e não veio a concretizar-se a solução transitória, porque a construção 

estagnou. É verdade que importam outras infra-estruturas: espaços verdes, limpeza dos 

pavimentos, entre outras.    

. Realça a importância de fazer um caderno de encargos realista, precisamente porque a 

construção vai demorar um determinado tempo e não vai ter um peso significativo de 

ocupação humana. Até lá, importa acautelar e manter algumas verbas para outras 

correcções que tenham de ser feitas. Por outro lado, a Câmara Municipal só deve accionar 

o valor que necessita para as obras em concreto. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa menciona que quer deixar a seguinte nota: 

. Houve alguma incongruência de pensamento quando se lançou o primeiro concurso e 

muita falta de informação. Concorda que é um processo complexo, mas precisamente, por 

isso, devia haver perspectiva. O processo sofre avanços e recuos sistemáticos e faz votos 

para que, desta vez, se consigam executar as obras alvo do concurso. 

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

minuta. 
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V – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

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

PONTO 8 – Acção Social Escolar / Auxílios Económicos Directos – Ano lectivo 

2010/2011 – Apoio financeiro. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 01_02-11: 

«A autarquia no âmbito da acção social escolar assegura, a todos os alunos do 1º ciclo do 

ensino básico da rede pública, um apoio financeiro para aquisição de livros e material 

escolar, designado por Auxílios Económicos Directos.  

Este apoio destina-se a comparticipar as despesas dos alunos, inerentes à frequência da 

actividade escolar, o qual representa para uma população desfavorecida economicamente, 

um papel importante no que se refere ao contributo para a diminuição do insucesso e 

absentismo escolar. 

Os Auxílios Económicos Directos destinam-se às respectivas famílias, sendo os mesmos 

atribuídos aos Agrupamentos de Escolas e respectivos estabelecimentos de ensino onde 

os alunos se encontram matriculados.  

Os requerimentos de auxílios económicos são analisados pela autarquia, usando como 

suporte o quadro normativo que regula a aplicação das medidas de acção social escolar e 

respectivo Regulamento Municipal. 

Nesta matéria, a Câmara Municipal de Palmela tem assumido a adopção de politicas 

diferenciadas de discriminação positiva, em que o acesso à educação se assume como 

eixo fundamental e estratégico de desenvolvimento local. Assim, os apoios da Acção 

Social Escolar concretizam-se num escalão único. 

A 21 de Julho de 2010, procedeu-se à atribuição de apoios financeiros, no valor global de 

€ 38.745,00 (trinta e oito mil, setecentos e quarenta e cinco euros), correspondente a 861 

alunos e referente a uma primeira fase de atribuição deste apoio (previsão de nº de alunos 

carenciados, abrangidos por Auxílios Económicos Directos). Foi, igualmente, aprovado 

para o presente ano lectivo o valor de € 45,00 (quarenta e cinco euros) por  aluno  

carenciado.  

Face ao exposto, e em conformidade com a alínea d) do nº 4, do artigo 64, da Lei nº 

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

atribuição dos apoios no valor global de € 10.305,00 (dez mil, trezentos e cinco euros), 
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correspondente a 229 alunos e referente aos acertos finais deste processo, o qual se 

destina aos Agrupamentos abaixo indicados: 

1. Agrupamento de Escolas de Palmela - € 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta 

euros), correspondendo a 72 alunos de escolas que integram este agrupamento. 

2. Agrupamento de Escolas José Saramago - € 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta 

euros), correspondendo a 30 alunos de escolas que integram este agrupamento. 

3. Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos - € 5.715,00 (cinco mil, setecentos 

e quinze euros), correspondendo a 127 alunos de escolas que integram este 

agrupamento. 

Com a presente atribuição conclui-se o processo referente a este ano lectivo, no valor 

global de € 49.050,00 (quarenta e nove mil e cinquenta euros) relativo a 1.090 alunos.» 

Sobre a proposta de Acção Social Escolar / Auxílios Económicos Directos – Ano 

lectivo 2010/2011 – Apoio financeiro numerada DEIS_DE 01_02-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho questiona se com a presente proposta fica concluído 

o ano lectivo de 2010/2011, ao que o Sr. vereador Adilo Costa responde 

afirmativamente. 

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

minuta. 

 

PONTO 9 -  Celebração de Protocolo de Colaboração com a Associação de Pais / 

Encarregados de Educação e Amigos da Escola Básica 1 n.º 1 de Aires e 

Agrupamento de Escolas de Palmela. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 02_02-11: 

«A educação pré-escolar, da rede pública, integra a componente educativa, que é gratuita 

e da responsabilidade do Ministério da Educação, e a componente de apoio à família da 

responsabilidade do Município, a qual compreende os serviços de alimentação e as 

actividades de animação socioeducativas. O Decreto-Lei nº 147/97, de 11 de Junho, 

determinou que esta última fosse comparticipada pelas famílias, de acordo com as 

respectivas condições socioeconómicas, assegurando a necessária solidariedade entre os 

agregados familiares economicamente mais desfavorecidos e aqueles que dispõem de 

maiores recursos, tendo por base o custo da prestação do serviço, cumprindo-se, assim, o 

princípio de garantir o direito e a igualdade de oportunidades no acesso à educação pré-

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

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

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

participação do Município no Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação 

Pré-Escolar, de acordo com os princípios consagrados na legislação anteriormente 

referida, e no Protocolo de Cooperação celebrado, entre os Ministérios da Educação e do 

Trabalho e da Solidariedade e a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. 

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

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

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

e garantindo que estas sejam pedagogicamente ricas e complementares das 

aprendizagens associadas à aquisição de competências básicas. 

Neste sentido, e considerando o trabalho meritório e de proximidade que tem sido 

desenvolvido pela Associação de Pais/ Encarregados de Educação e Amigos da Escola 

Básica 1 nº 1 de Aires, ao nível da organização e realização de actividades de 

enriquecimento curricular e actividades de tempos livres, o Município de Palmela pretende 

reforçar a estratégia de parceria, com o movimento social de pais e Agrupamento de 

Escolas de Palmela, através da formalização de um Protocolo de Colaboração. 

O Protocolo a celebrar entre as partes estabelece as condições relativas à participação da 

Associação de Pais / Encarregados de Educação e Amigos da Escola Básica 1 nº 1 de 

Aires e do Agrupamento de Escolas de Palmela, no âmbito do desenvolvimento das 

actividades de animação socioeducativas, da educação pré-escolar, de acordo com os 

princípios consagrados na Lei nº 5/97, de 10 de Fevereiro, Decreto-Lei nº 147/97, de 11 de 

Junho, bem como o estabelecido no Despacho nº 14460/2008, de 26 Maio, Acordo de 

Cooperação e Regulamento Municipal específico. 

Face ao exposto, e de acordo com a alínea b) do nº 4, do artigo 64º, e do artigo 67º, 

ambos da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro,  propõe-se a aprovação da minuta de Protocolo, em anexo, que 

faz parte integrante desta proposta.» 

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

minuta. 
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VI – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

VI.I. – DIVISÃO DE PATRIMÓNIO CULTURAL: 

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

PONTO 10 – 10.º Curso sobre Ordens Militares – Tarifa de inscrição. 

PROPOSTA N.º DCD_DPC 01_02-11: 

«O 10º 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 temática da iniciativa, sobre a história das Ordens Militares e das Peregrinações em 

torno do patrono da Ordem de Santiago, visa contribuir para a concretização de outras 

acções, nomeadamente a inclusão de Palmela nos Caminhos a Santiago. 

De forma a comparticipar as despesas de realização do Curso, e ao abrigo da alínea j) do 

Artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se: 

1. a aplicação de uma tarifa de € 15,00 (quinze euros) para o público em geral, com uma 

redução dessa tarifa no valor de 50%, isto é, no valor de € 7,50 (sete euros e cinquenta 

cêntimos) para sócios do Grupo de Amigos do Concelho de Palmela e alunos de fora do 

Concelho; 

2. a inscrição gratuita para professores que leccionem em estabelecimentos de ensino do 

concelho e alunos que residam ou estudem no concelho. 

As tarifas estão isentas de IVA, de acordo com o n.º 15 do Artigo 9º do Código do IVA.» 

Sobre a proposta de 10.º Curso sobre Ordens Militares – Tarifa de inscrição 

numerada DCD_DPC 01_02-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa expressa que esta é uma iniciativa que os 

vereadores do P.S. consideram de grande relevância e para a qual desejam o máximo 

sucesso. 

O Sr. vereador Adilo Costa pede a colaboração do Sr. vereador José Carlos de Sousa 

para que, enquanto responsável na Direcção Regional de Educação de Lisboa (DREL), 
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seja permitido aos professores de História a dispensa neste período para frequência do 

10.º Curso sobre Ordens Militares.  

Mais refere que alguns historiados não tinham a segurança de que Palmela estivesse na 

Rota da Peregrinação de Santiago, mas espera que possa haver assertividade para em 

colaboração com a Diocese de Beja se vai conseguir esta vertente.  

O Sr. vereador José Carlos de Sousa sugere que o Sr. vereador Adilo Costa oficie ao 

coordenador de equipa de apoio às escolas da Península de Setúbal – Sul, para que ele 

possa  proceder em conformidade. 

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

minuta. 

 

VI.II. – DIVISÃO DE DESPORTO: 

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

PONTO 11 – Aditamento ao protocolo de cooperação com o Grupo Desportivo 

Estrelas de Algeruz. 

PROPOSTA N.º DCD_DD 01_02-11: 

«A Câmara Municipal de Palmela tem apoiado a dinamização da Dança por parte do 

Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz, desde o início da prática em 1992, sendo que a 

partir de 2004 as condições deste apoio passaram a estar definidas num Protocolo de 

Cooperação assinado entre as duas partes. 

Neste momento encontra-se em vigor um protocolo de cooperação aprovado pela Câmara 

Municipal de Palmela em 4 de Julho de 2007, tendo o mesmo sido alvo de um aditamento 

aprovado em 1 de Julho de 2009.  

Apesar dos termos definidos no protocolo em vigor estarem a ser cumpridos, face à 

conjuntura económica e financeira que se verifica actualmente, há necessidade de se 

proceder a um ajustamento dos montantes protocolados. Neste sentido, foram articuladas 

com o Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz alterações a realizar ao referido protocolo de 

cooperação.  

Assim, e após terem sido acordados, entre a autarquia e o Grupo Desportivo Estrelas de 

Algeruz, os termos que devem ser sujeitos a alteração, propõe-se, em conformidade com 

a alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e com o Programa 
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Municipal de Desenvolvimento do Associativismo, a aprovação do aditamento ao Protocolo 

de Cooperação em anexo.» 

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

minuta. 

 

PONTO 12 – Aditamento aos protocolos de cooperação com o Grupo Desportivo e 

Recreativo de Palmela, Moto Clube de Palmela, Motoclube do Pinhal Novo e 

Sociedade Columbófila de Pinhal Novo. 

PROPOSTA N.º DCD_DD 02_02-11: 

«Como forma de colmatar dificuldades que algumas associações apresentavam para o 

desenvolvimento da sua actividade, a Câmara Municipal estabeleceu protocolos de 

cooperação com clubes e associações desportivas que não possuíam sedes sociais 

próprias para possibilitar o funcionamento regular dessas associações. 

Encontram-se nessa situação as seguintes entidades: 

- Grupo Desportivo e Recreativo de Palmela (protocolo assinado em 4 de Abril de 2000); 

- Moto Clube de Palmela (protocolo assinado em 20 de Junho de 2000); 

- Motoclube do Pinhal Novo (protocolo assinado em 6 de Maio de 2001); 

- Sociedade Columbófila de Pinhal Novo (protocolo assinado em 23 de Outubro de 2002). 

Constata-se que os termos definidos nos protocolos em vigor têm sido cumpridos. No 

entanto, face à conjuntura económica e financeira que se verifica actualmente, e de modo 

a não pôr em causa a sustentabilidade dos apoios municipais, há necessidade de se 

proceder a um ajustamento dos montantes protocolados. 

Neste sentido foram auscultadas as associações e propõe-se, em conformidade com a 

alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e com o Programa Municipal de 

Desenvolvimento do Associativismo, a aprovação dos aditamentos aos Protocolos de 

Cooperação em anexo.» 

Sobre a proposta de Aditamento aos protocolos de cooperação com o Grupo 

Desportivo e Recreativo de Palmela, Moto Clube de Palmela, Motoclube do Pinhal 

Novo e Sociedade Columbófila de Pinhal Novo numerada DCD_DD 02_02-11 

intervieram: 
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O Sr. vereador Adilo Costa explicita que os apoios para as rendas se vão reduzindo: 

. 30% em 2011 e 2012; 

. 40% em 2013; 

. A partir de 2014 não há protocolo. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que os vereadores Socialistas votaram 

contra o orçamento que plasmava um corte efectivo ao movimento associativo e tiveram 

ocasião de o mencionar. A verdade é que, a partir de 2014, a Câmara Municipal vai deixar 

de pagar as rendas às associações.  

Pretende ser esclarecido sobre se as entidades em questão vão ter capacidade para gerar 

verba própria para o pagamento da renda. Gostava ainda de saber se não há mais 

pagamentos de renda por parte da Autarquia a outra(s) entidade(s), porque este tipo de 

matérias carece sempre de equitatividade. Opina que os custos de funcionamento têm de 

ser gerados pelas próprias associações da forma e com os recursos que entenderem. 

Menciona que existem cinco sedes de ranchos folclóricos na freguesia de Pinhal Novo e 

dois Motoclubes no concelho e o movimento associativo no concelho é muito rico e vasto. 

Questiona sobre se as pessoas/dirigentes das associações terão capacidade para 

ultrapassar as dificuldades inerentes ao financiamento e procurar outras saídas. 

O Sr. vereador Adilo Costa explica que todas as áreas vão ser revistas de igual modo e 

concorda com a importância da equidade de tratamento. Quanto às entidades em causa 

oferece-se explicar que houve cuidado em relação à sustentabilidade das mesmas e isso 

foi discutido com muita tranquilidade e compreensão por parte destas associações. Há 

propostas concretas que são capazes de antecipar algumas das soluções para que 

tenham alguma segurança no futuro.  

A Sr.ª presidente menciona que a grande preocupação foi a de preparar a discussão com 

as associações e de lhes dar tempo e espaço para se prepararem em relação ao futuro 

que é a total ausência de comparticipação por parte da Câmara Municipal. Em termos de 

método não podia ser melhor. 

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

minuta. 

 

PONTO 13 – Denúncia de protocolos de cooperação com a Associação de Atletismo 

“Lebres do Sado” (Núcleo de Palmela – Secção de Orientação), o Clube de Ciclismo 

de Cabanas e a Rumo – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL. 
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PROPOSTA N.º DCD_DD 03_02-11: 

«O Programa Municipal de Desenvolvimento do Associativismo define os Protocolos de 

Cooperação como instrumento de particular importância no relacionamento entre a 

autarquia e o associativismo. 

Nesse sentido, tem sido política da Câmara Municipal de Palmela o estabelecimento de 

Protocolos de Cooperação para projectos e acções, ou para a rentabilização de 

equipamentos. 

Porém, esses protocolos só fazem sentido existir se forem eficazes e cumprirem os 

pressupostos que levaram à sua assinatura. 

Considerando que: 

- existe com o Clube de Ciclismo de Cabanas um protocolo que visa a utilização gratuita 

de um imóvel privado como sede social do clube; 

- o Clube de Ciclismo de Cabanas deixou de ter actividade há cerca de dois anos; 

- foi estabelecido com a Rumo – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL um protocolo 

que visava garantir a utilização de materiais e equipamentos desportivos no âmbito do 

Programa de Desenvolvimento do Desporto Aventura “Palmela 100 Riscos”; 

- não se tem verificado, nos últimos 3 anos, qualquer utilização dos equipamentos e que 

a Rumo não tem desenvolvido no concelho de Palmela actividades que requeiram o 

seu uso; 

- foi estabelecido com a Associação de Atletismo “Lebres do Sado” (Núcleo de 

Orientação – Secção de Palmela) protocolo que visava o desenvolvimento da 

Orientação no concelho de Palmela; 

- não se verifica qualquer actividade da Associação nesse âmbito, nos últimos 3 anos; 

Propõe-se, a denúncia dos referidos protocolos, cujas cópias se anexam, com o Clube de 

Ciclismo de Cabanas, a Rumo – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL e a Associação 

de Atletismo “Lebres do Sado”, respectivamente, pelas razões evocadas e em 

conformidade com a alínea b) do nº 4, do Artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.» 

Sobre a proposta de Denúncia de protocolos de cooperação com a Associação de 

Atletismo “Lebres do Sado”, o Clube de Ciclismo de Cabanas e a Rumo numerada 

DCD_DD 03_02-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa menciona que a denúncia de protocolos lhe 

parece perfeitamente legítima e só pode pecar por tardia.  
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O Sr. vereador José Carlos de Sousa suscita algumas questões:  

. Quando foi paga a última renda ao Clube de Ciclismo de Cabanas, atendendo a que se 

trata de um imóvel privado? 

. Nos anos de 2009 e de 2010 não se cumpriu com o protocolo em relação à Associação 

de Atletismo “Lebres do Sado” (Núcleo de Orientação – Secção de Palmela)? 

. Foi devolvido em condições à Autarquia o material emprestado à Rumo – Cooperativa de 

Solidariedade Social, CRL? 

A solicitação da Sr.ª presidente intervém o chefe da Divisão de Desporto para prestar os 

esclarecimentos julgados necessários à melhor percepção da proposta. 

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

minuta. 

 

VII – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

DIVISÃO DE FINANÇAS E APROVISIONAMENTO: 

Pelo Sr. vereador Luís Miguel Calha foi apresentada seguinte proposta: 

PONTO 14 – Empréstimo bancário de curto prazo, no valor de 2.000.000,00 € - 

Adjudicação. 

PROPOSTA N.º DAF_DFA 01_02-11: 

«1. Na sequência da deliberação de Câmara de 7 de Dezembro de 2010 e aprovação da 

Assembleia Municipal em 17 de Dezembro de 2010, foram convidadas a apresentar 

proposta de empréstimo de curto prazo, até ao montante máximo de 2.000.000,00 € (dois 

milhões de euros), as seguintes entidades bancárias: 

� Banco Espírito Santo; 

� Banco Santander Totta; 

� Banco Bilbao Vizcaya Argentaria; 

� Banco Português de Investimento; 

� Caixa Geral de Depósitos; 

� Millennium BCP. 
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À consulta efectuada apenas o Banco Português de Investimento não apresentou 

proposta para apreciação. 

2. Todas as propostas apresentadas cumpriram os requisitos solicitados: 

� Montante global: 2.000.000,00 euros; 

� Finalidade: reforço de tesouraria; 

� Prazo Global: até 1 ano; 

� Reembolso de capital: Livre, até um ano após a data de perfeição do contrato; 

� Indicação do spread utilizado, bem como de eventuais comissões. 

O que irá diferenciar as propostas será o spread e eventuais comissões apresentadas, 

que influenciarão o valor total dos encargos a suportar pela autarquia. 

Pela análise das propostas apresentadas, em Anexo à presente proposta, foi calculado 

o total de encargos previsto, que se apresenta no quadro seguinte: 

 
Entidade 

 
Spread Comissões Encargos Previstos 

 
Banco Santander Totta 
 
Banco Bilbao Viscaya Argentaria 
 
Banco Espírito Santo 
 
Caixa Geral de Depósitos 
 

3,00 % 
 

2,81 % 
 

4,50% 
 

3,85% 

 
N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

40,00€/Ano 

 
81.332,00 € 

 
77.420,00 € 

 
112.414,00 € 

 
104.332,00 € 

 
Millennium BCP 
 

3,50% 0,25 % C. Organização 
0,125 % C. Gestão 

0,30% C. Imobilização 
 

100.550,00 € 

 

Em face do exposto, propõe-se que a Câmara Municipal adjudique, nos termos do n.º 1 

do art.º 39.º da Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro), a contracção do 

presente empréstimo bancário de curto prazo, no valor de 2.000.000,00 euros, ao Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria, por este apresentar as condições mais favoráveis - menor 

montante de encargos financeiros -, nas condições e nos termos da proposta 

apresentada.» 

Sobre a proposta de Empréstimo bancário de curto prazo, no valor de 2.000.000,00 € 

- Adjudicação numerada DAF_DFA 01_02-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho lê a declaração de voto dos Srs. vereadores do P.S..  

O Sr. vereador Luís Miguel Calha refere que este é um recurso perfeitamente legítimo e 

normal de utilização por parte das Autarquias e poderá ou não ser utilizado e num período 

previsível de menor entrada de receitas. É um recurso que se pode vir a utilizar. Dá como 
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exemplo a Câmara Municipal de Lisboa que, ainda recentemente, aprovou um empréstimo 

de 39 milhões de euros.  

Acrescenta que a Câmara Municipal de Palmela utilizou, no ano transacto, 1.2 milhões de 

euros que foram contratados.  

A Sr.ª presidente refere que a Câmara Municipal está a ser sucessivamente confrontada 

com “cortes” no seu orçamento municipal e que vão desde os “cortes” provenientes do 

Orçamento de Estado até àqueles que da actividade económica bem mais reduzida e se 

prende com a diminuição das receitas. Por isso, é inevitável fazer uso destes instrumentos 

que são instrumentos de gestão. Seria, provavelmente, até imaturo ou quase irresponsável 

a Câmara Municipal não se socorrer deste mecanismo. Aliás o exemplo do que acontece 

nas outras Autarquias é absolutamente revelador. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho refere que e ainda as agências de raitering não se 

lembraram de começar a avaliar os Municípios e a sua dívida. 

A Sr.ª presidente refere que presentemente a opção de fundo é a subordinação da 

política à economia quando devia ser o inverso.  

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, mantendo, em 

coerência, a mesma orientação de voto, aquando da deliberação de contracção deste 

empréstimo, em 07.12.2010. 

Trata-se de um acto de gestão, a que a Câmara de Palmela já nos habituou, gestão em 

que não participamos. 

Este empréstimo é corolário de uma política que impossibilita a necessária manutenção de 

saldo de tesouraria necessários, para fazer face a despesas correntes. Nota-se que os 

encargos previstos ascendem aos 77.420,00 €, verba significativa no actual quadro de 

cortes, ao Movimento Associativo e Juntas de Freguesia. 

Os inexplicáveis encargos transitados para 2011 de 6.4 milhões de euros, agudizam a 

gestão camarária no curto prazo, face aos compromissos que terão de ser satisfeitos por 

parte dos fornecedores.” 
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VIII – DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E TURISMO 

 

DIVISÃO DE TURISMO E ECONOMIA LOCAL: 

Pelo Sr. vereador Luís Miguel Calha foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 15 - Realização de Hasta Pública para atribuição de direito de ocupação de 

espaços de venda nos Mercados Municipais. 

PROPOSTA N.º DCT_DTEL 01_02-11: 

«Encontrando-se desocupados os espaços de venda nºs 2 (dois), 3 (três) e 6 (seis) do 

Mercado Municipal de Palmela, e o espaço de venda nº 15 (quinze) do Mercado Municipal 

de Pinhal Novo, e com o objectivo de manter uma oferta diversificada aos seus 

consumidores, e promover a dinamização destes centros de abastecimento público, de 

acordo com a alínea a) do ponto 1. do Art.º 7.º do Regulamento dos Mercados Retalhistas 

Municipais, propõe-se a realização de hasta pública para a atribuição do direito de 

ocupação dos espaços de venda disponíveis, nas condições a seguir discriminadas: 

1. Que no caso de não surgir qualquer candidato para os produtos a comercializar 

descritos no Quadro 1, seja possível a atribuição do espaço para qualquer outra 

actividade compatível com as suas características. 

2. Que a comissão encarregue de promover a presente hasta pública seja composta 

pelos seguintes elementos: 

a. EFECTIVOS 

• Maria do Carmo Guilherme, Chefe da Divisão de Turismo e Economia 

Local, que presidirá; 

• Luís Vaz Pereira, Médico Veterinário; 

• Teresa Cabica, Assistente Técnica da Divisão de Administração Geral 

b. SUPLENTES 

• Sandra Paulino, Técnica Superior da Divisão de Turismo e Economia 

Local; 

• Casimiro Amores, Encarregado de Mercados e Feiras. 

3. Que sejam conferidos poderes à Sr.ª Presidente de Câmara para marcar a data, hora 

e local para a realização da respectiva hasta pública. 



Acta n.º 02/2011 

Reunião ordinária de 19 de Janeiro de 2011 

 40 

Quadro 1 – Espaços de Venda Disponíveis 

Mercado 
Espaço Venda 

n.º 

Produto a 

comercializar 
Base licitação Lance 

2 

Frutas e legumes, 

Artesanato, Produtos 

tradicionais, Produtos 

gourmet ou Loja de 

vinhos 

400,00 € 40,00 € 

3 

Frutas e legumes, 

Artesanato, Produtos 

tradicionais, Produtos 

gourmet ou Loja de 

vinhos 

400,00 € 40,00 € 

Palmela 

6 Cafetaria 500,00 € 50,00 € 

Pinhal Novo 15 

 Produtos tradicionais, 

Produtos gourmet, 

Florista ou outros 

800,00 € 80,00 €.» 

Sobre a proposta de Realização de Hasta Pública para atribuição de direito de 

ocupação de espaços de venda nos Mercados Municipais numerada DCT_DTEL 

01_02-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa expressa que esta proposta é demonstrativa da 

falência do modelo do Mercado Municipal de Palmela. Já se realizaram Hastas Públicas 

em 07 de Janeiro de 2009 e em 03 de Março de 2010 que, também, ficaram desertas de 

licitantes. Verifica que nada mudou de 2009 até à presente data. Observa que nas 

anteriores reuniões camarárias o discurso do Sr. vereador Luís Miguel Calha e da Sr.ª 

presidente é o que tem de ser feito, mas a verdade é que não há dinamização neste 

Mercado. 

Acrescenta que esperava que constasse da proposta uma peixaria para o Mercado 

Municipal de Pinhal Novo que, segundo informação obtida, está disponível. 

O Sr. vereador Luís Miguel Calha discorda por completo que haja uma falência completa 

do modelo de gestão do Mercado Municipal de Palmela à semelhança do que foi dito 

relativamente ao sector cooperativo. As razões que estão na origem das dificuldades do 

comércio tradicional têm muito a ver com o facto de os consumidores preferirem as 

grandes superfícies comerciais onde encontram horários mais alargados e uma oferta 

mais concentrada. Esta é a realidade e não se cinge ao concelho de Palmela. Esta 

questão aliada à dificuldades económicas que o país atravessa e as pessoas sentem no 

seu dia a dia a adesão de visitantes/compradores aos Mercados.  
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Adianta que a Câmara Municipal está a fazer um esforço bastante significativo e de 

especial divulgação desta Hasta Pública, quer através da comunicação social, quer 

através do contacto directo junto de associações ligadas aos produtos locais, 

nomeadamente a ARCOLSA (Associação Regional de Criadores Ovinos Leiteiros da Serra 

da Arrábida), a Cooperativa Agrícola de Palmela, o IEFP (Instituto de Emprego e 

Formação Profissional) e o Gabinete de Apoio ao Empresário em funcionamento nesta 

Autarquia. 

Mais refere que a Câmara Municipal mantém um diálogo muito próximo com os 

concorrentes e vendedores dos Mercados e daí têm resultado acções concretas de 

dinamização nos mesmos. No Mercado Municipal de Pinhal Novo tem aumentado a 

frequência de visitantes (só no passado mês foram cerca de 13 mil visitantes, entre o que 

são os clientes habituais do Mercado e a Loja dos CTT), o que é demonstrativo que este 

Mercado tem vindo a afirmar-se. O Mercado Municipal de Palmela tem outras 

características mas, também, neste tem sido feito um esforço de dinamização. Foram 

efectuadas campanhas direccionadas aos vários Mercados Municipais, campanhas de 

promoção e de incentivo às compras, colocação de outdoors e implementação de acções 

de formação em áreas como, por exemplo, a Higiene, a Segurança Alimentar todas estas 

direccionadas para o comércio local, para além das exposições de artesanato feitas em 

parceria com as associações do sector, nomeadamente a Pal’Artes. No Mercado Municipal 

de Palmela tem sido realizado um trabalho ao nível dos infantários para utilizar o Mercado 

como um espaço de exposição para trabalhos e actividades das crianças. Nos períodos de 

Natal, Carnaval e Páscoa são realizadas exposições com os trabalhados feitos pelas 

crianças. Faz menção ao estudo elaborado para o queijo de Azeitão e para a maçã 

riscadinha.  

Conclui dizendo que o objectivo da Câmara Municipal é o de envidar todos os esforços no 

sentido de que esta Hasta Pública atinja os objectivos pretendidos.  

O Sr. vereador José Carlos de Sousa acredita que tem sido feita a dinamização dos 

espaços, mas é de opinião que é preciso mais. 

A Sr.ª presidente menciona que estes são os contributos da Autarquia para uma área na 

qual não tem responsabilidades cometidas por lei. A Câmara Municipal faz e continuará a 

fazer o que estiver ao seu alcance para manter o Mercado Municipal de Palmela aberto ao 

público. Faz votos para que a próxima Hasta Pública seja mais bem sucedida. 

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

minuta. 
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INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

  

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

Não há intervenções. 

 

IX – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezoito horas e vinte 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 


