
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 05/2007: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO 

DE 2007: 

 No dia vinte e dois de Fevereiro de dois mil e sete, pelas dezassete 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 Adília Maria Prates Candeias, 

José Justiniano Taboada Braz Pinto, Octávio Joaquim Coelho Machado, José Manuel 

Conceição Charneira, Adilo Oliveira Costa  e José Carlos Matias de Sousa. 

  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª PRESIDENTE: 

 1. Semana dedicada às freguesias / Reuniões de Câmara descentralizadas: 

 A Sr.ª Presidente saúda os Srs. Vereadores, Dirigentes, Técnicos, Comunicação 

Social e Público presente. 

 A Sr.ª Presidente informa que, a exemplo  dos anos anteriores, vai ser retomado o 

trabalho dedicado às freguesias. 

Assim, a semana que decorre de 05 a 09 de Março vai ser dedicada à freguesia de 

Marateca. A reunião de Câmara descentralizada será no dia 07 de Março, às 21 horas, em 

Fernando Pó. 

 Oportunamente será divulgado o programa relativo a esta semana. 

 É intenção da Câmara Municipal levar a cabo, durante o primeiro semestre, o 

programa das semanas dedicadas às cinco freguesias do concelho, para que  no segundo 

semestre seja dada preferência ao projecto do “Orçamento Participativo”. 
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2. Voto de Pesar: 

 A Sr.ª Presidente expressa, em nome da Câmara Municipal, a manifestação de 

pesar pelo falecimento súbito do trabalhador municipal, José Daniel Barata. 

 Para além de ser trabalhador do sector de Águas há muitos anos, era também 

dirigente sindical da Autarquia. 

 Manifesta o seu pesar à família, bem como ao conjunto de trabalhadores da Câmara, 

uma vez que ele representava os trabalhadores através do papel que tinha enquanto 

dirigente sindical. 

 

 INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto cumprimenta os presentes. 

 1. Estrada de Vila Amélia: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que a estrada de Vila Amélia, mais 

conhecida pela estrada da Coca-Cola  se apresenta em estado perfeitamente caótico. 

É de opinião que o Município deverá dar maior atenção a esta estrada, até porque 

ela determina o acesso das populações de Cabanas e Quinta do Anjo à auto-estrada. É 

uma estrada com imenso tráfego, o que provoca talvez, a sua deterioração  

 

 2. Plano de Pormenor da Aldeia do Bacelo: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que foi efectuada uma apresentação pública 

do célebre Plano de Pormenor da Aldeia do Bacelo. 

Gostaria de saber em que ponto de situação se encontra esta temática. 

 

 3. Publicação Catavento: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que deveria haver maior preocupação na 

contenção das despesas, nomeadamente com a remessa da publicação Catavento.

 Esteve numa reunião de amigos em que quatro das pessoas ali presentes, referiram 

que recebiam dois ou mais Cataventos nas suas caixas de correio. 

 Esta situação não é tão virgem quanto se pensa. Há de facto uma multiplicidade de 

pessoas que recepcionam nas suas caixas de correio esta publicação em duplicado ou até 

mais. É um grande desperdício. 

 

 4. Limpeza das rampas junto ao Centro de Saúde de Palmela: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto adverte para a seguinte situação: 

Junto ao Centro de Saúde de Palmela está a ser efectuada a limpeza das rampas. 

Esta acção está a ser feita numa altura perfeitamente desajustada. As rampas possuem 

uma grande inclinação e o facto de ficarem desprovidas de cobertura vegetal, neste 
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período em que podem acontecer ainda fortes chuvadas, podem provocar deslizamentos 

de terras e pedras. 

  

 INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

 Festival do Queijo, Pão e Vinho: 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que é habitual a realização anual do 

Festival do Queijo, Pão e Vinho. 

 Trata-se de um evento muito importante para a região, para o concelho de Palmela 

e, essencialmente, para a promoção dos produtos de qualidade que neste Festival são 

promovidos e comercializados. 

O facto da queda do pavilhão do Quintajense retirou alguma mais-valia à realização 

do evento. 

Este foi um projecto lançado e apoiado pela Câmara Municipal de Palmela, que criou 

raízes e, em sua opinião, são justificadas as preocupações que à sua volta se levantam. O 

período em que este Festival acontece aproxima-se, e no entanto, há escassez de 

informação no sentido da sua continuidade. 

 Opina que o Município de Palmela é um dos pilares da efectivação deste evento. 

  

 INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

 Castelo de Palmela / Centro Histórico da vila de Palmela: 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa  saúda a Sr.ª Presidente, Vereadores, 

Técnicos e Público em geral. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que os Vereadores Socialistas na 

Câmara Municipal de Palmela têm referenciado inúmeras vezes a questão estratégica que 

o Castelo deveria ter em torno do desenvolvimento deste concelho. 

Aquando da realização da reunião em Algeruz teve ocasião de dizer que Palmela 

devia ser a jóia do concelho, pelas seguintes razões: 1.ª  - possuir o Castelo e 2.ª - possuir 

o Centro Histórico. Tem aquilo que nenhuma das outras zonas do concelho tem, para além 

de todas as outras belezas que existem à volta. 

No sábado passado veio passear a Palmela e verifica que “começa a ser mais difícil 

encontrar um turista em Palmela do que encontrar uma agulha num palheiro”. E percebe-

se porquê. Por exemplo, no Castelo o Posto de Turismo está aberto de 2.ª a 6.ª feira, no 

período das 10h às 12h e 14h às 16h. Não se percebe porque é que o Posto de Turismo 

não está a funcionar ao fim de semana, aliás o Museu está em funcionamento. 

Recorda-se que, há cerca de um ano, expôs o assunto do bar-esplanada que não 

estava a funcionar. Passado um ano, o mesmo continua encerrado ao Público. 
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Questiona claramente esta incapacidade que existe por parte da Câmara de 

desenvolver acções / entretenimento que cativem a vinda de Público / Turistas. 

 O orçamento municipal contempla, para 2007, cerca de 100 mil euros para o 

Castelo e uma verba superior para o Pólo do Museu da Vinha e do Vinho de Algeruz. Esta 

forma do Castelo e do Centro Histórico da vila de Palmela estarem a ser constantemente 

preteridos torna cada vez mais difícil a possibilidade de voltar atrás, ou seja, de ser dada 

nova actividade a estes espaços.  

É com desgosto que regista a visita que fez no sábado ao Castelo e ao Centro 

Histórico. 

 

 Em relação às questões apresentadas no Período Antes da Ordem do Dia 

foram dadas as seguintes respostas: 

 • Estrada de Vila Amélia – A Sr.ª Presidente refere que é de todo reconhecida a 

importância desta estrada. 

 Já foram dadas instruções aos serviços com vista à assumpção desta estrada como 

parte das estradas municipais do concelho. 

  Nessa conformidade, programaram-se intervenções que, até 2010, não poderão ser 

mais do que pontuais (a reparação dos buracos maiores), e uma intervenção mais 

significativa que só poderá ter lugar daqui por alguns anos. 

 

 • Plano de Pormenor da Aldeia do Bacelo – A Sr.ª Presidente refere que a Câmara 

de Palmela assumiu o programa da Aldeia do Bacelo como uma forma do Município ficar 

na posse de um projecto de qualificação da zona de Quinta do Anjo. 

Será intenção da Câmara Municipal desenvolver obra quando tiver recursos para o 

fazer, em estreita parceira com os próprios privados. 

 O Plano de Pormenor serve, neste momento, para balizar as intervenções que por 

parte de privados possam surgir e, pois se não houver um Plano aprovado, não haverá 

normas, a não ser as normas urbanísticas gerais, para proteger e defender aquelas zonas. 

 A defesa e a protecção da Aldeia do Bacelo surgem nesta proposta de Plano, e será 

alvo da intervenção da Autarquia à medida que haja disponibilidades financeiras para o 

fazer. Qualquer intervenção será sempre feita em concertação com os particulares, até 

porque uma parte dos terrenos pertence a particulares. 

 

• Publicação Catavento – Relativamente à distribuição do Catavento, a Sr.ª 

Presidente refere que têm vindo a ser feitas correcções. De todo o modo vai ser feita a 

abordagem desta situação à empresa distribuidora. Os serviços vão averiguar. 
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• Limpeza das rampas junto ao Centro de Saúde de Palmela – A Sr.ª Presidente 

sugere que esta situação seja verificada pelos serviços da Câmara Municipal.  

 A propósito deste ponto, o Sr. Vereador José Charneira refere que a intervenção 

que está a ser feita é da responsabilidade da Junta de Freguesia de Palmela e a iniciativa 

do corte das sebes é do proprietário do terreno, que aproveitou a operação da Junta e tem 

colaborado com esta neste trabalho de limpeza. É do seu conhecimento que é intenção do 

particular avançar com a execução de um muro de contenção e colocação de uma rede 

para vedar o seu terreno, assim como proceder à plantação de oliveiras e outras árvores, 

de modo a fazer a contenção das terras. 

  

 • Festival do Queijo, Pão e Vinho – A Sr.ª Presidente refere que a propósito deste 

tema se efectuou ontem à noite uma reunião. 

No ano transacto, após a realização do Festival do Queijo, Pão e Vinho, reuniu com 

os participantes deste evento, e com toda a frontalidade colocou a questão de que este 

Festival, à semelhança do que a Câmara foi fazendo noutras iniciativas, deveria ser 

assegurado por eles.  

Já vinha sendo assim com a Mostra de Vinhos de Fernando Pó, em que a Câmara 

se tinha distanciado um pouco da organização, assim como com todas as grandes 

iniciativas do concelho.  

O Festival do Queijo, Pão e Vinho é uma iniciativa interessante para o concelho, mas 

é sobretudo uma iniciativa importante para os produtores do queijo, do pão e do vinho. 

Desta forma, deviam organizar-se, constituírem-se como Comissão e levarem por diante 

esta iniciativa, naturalmente sempre com o apoio da Câmara. Nestes termos, foi 

constituída uma comissão organizadora. 

Sabe que esta comissão começou a trabalhar em torno do Festival do Queijo, Pão e 

Vinho para o ano em curso. Não está em condições, neste momento, de confirmar a data 

da realização do evento. 

 Existe uma menor disponibilidade da Câmara, por força da necessidade de 

contenção das despesas, de estar assim à frente da iniciativa como em anteriores 

ocasiões aconteceu. O Município pretende continuar a apoiar este Festival, mas este 

deverá acontecer por intervenção mais directa dos produtores que são os mais 

directamente interessados. 

 

 •••• Castelo de Palmela / Centro Histórico da vila de Palmela – A Sr.ª Presidente 

refere que tem sido feito por parte da Câmara um investimento significativo no Castelo. A 

diminuição da capacidade de investir, por parte da Autarquia, tem-se feito sentir muito 

particularmente na área do Castelo e na área do património em geral. 



Acta n.º  5/2007 

Reunião de 22 de Fevereiro de 2007 

 6 

 As intervenções a realizar no Castelo são de tal dimensão que não podem ter a 

Câmara como único promotor, e como único agente da acção de recuperação do Castelo,. 

É verdade que o Município assumiu desenvolver um novo programa para a 

ocupação dos espaços comerciais no Castelo. Esse novo programa pode contribuir para 

dinamizar a actividade neste espaço e atrair novos visitantes.  

 Reconhece que o investimento no Castelo tem sido menos favorável. Do ponto de 

vista do que cabe directamente à Autarquia e do que esta se propôs fazer (a dinamização 

económica em torno do Castelo como forma de atrair as pessoas) é um projecto que está 

a ser tratado. 

 Em relação ao Centro Histórico, a Sr.ª Presidente refere que faz falta a iniciativa 

privada. É importante que surjam novos comércios com oferta de produtos de qualidade 

que possam atrair os cidadãos. Em sua opinião, não deve caber à Câmara Municipal 

proliferar a abertura de estabelecimentos como forma de chamar o público. A Autarquia 

não se pode substituir aos privados nesta acção. 

 Relativamente ao Castelo intervém a Sr.ª Vereadora Adília Candeias para adiantar 

o seguinte: 

O regulamento que orienta o funcionamento das galerias e do bar no Castelo foi 

trabalhado, na altura, em parceria com a Direcção Geral de Monumentos. 

Sucede que não se tem conseguido fixar os lojistas e as pessoas que têm aderido 

ao projecto do bar também não se têm conseguido manter. Este facto tem a ver com as 

características de animação, mas está também relacionado com o próprio regulamento. 

Foi em finais da década de 80 início de 90 que a C.M.P. em parceria com outras 

entidades avançou com um projecto piloto no Castelo. A Câmara ficava responsável pela 

gestão naquele espaço,  

 Ainda assim, o Município fez um investimento muito maior no Castelo do que 

qualquer uma das outras instituições envolvidas. 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª VEREADORA ADÍLIA CANDEIAS: 

 Fórum Desporto da Península de Setúbal / Fórum Desporto do Concelho de 

Palmela: 

 A Sr.ª Vereadora Adília Candeias informa da realização do Fórum do Desporto da 

Península de Setúbal que está a ser participado por várias Câmaras Municipais. O Chefe 

da Divisão de Desporto da C.M.P., Dr. Eduardo Pereira tem participado intensamente 

neste projecto que, para além do desenvolvimento desportivo pretende também que o 

desporto seja factor de desenvolvimento da região. 

 Há também várias Câmaras Municipais a desenvolver os Fóruns a nível concelhio. A 

Câmara de Palmela já tinha iniciado este trabalho, mesmo antes do Fórum Desporto da 
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Península de Setúbal, com as associações desportivas. Nos dias 23 e 24.Fevereiro terá 

lugar o Fórum Desporto do Concelho de Palmela sob o tema “O Clube Desportivo como 

Desenvolvimento”. Endereça a todos os presentes o convite a assistir a este Fórum. 

 Há um grupo de trabalho constituído por Técnicos e Dirigentes, assim como por 

Elementos das Juntas de Freguesia para levar a cabo o Fórum Desporto do Concelho de 

Palmela que é integrado no Fórum Desporto da Península de Setúbal. 

 

 INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÈ CHARNEIRA: 

 Pelo Sr. Vereador José Charneira foram apresentadas as seguintes moções: 

  

A. Moção sobre taxa da água criada pelo Governo: 

 

 “O Decreto-lei 243/01, de 5 de Setembro, tem como principal objectivo estabelecer 

as regras para a protecção da saúde dos efeitos nocivos de qualquer contaminação de 

água destinada ao consumo humano, assegurando a sua salubridade e limpeza. 

Determinou ainda o Governo que a autoridade competente para verificar o 

cumprimento do referido diploma e, portanto, fiscalizar a sua aplicação, fosse o Instituto 

Regulador das Águas e Resíduos (IRAR), definindo as regras a observar e a cumprir pelas 

entidades gestoras dos serviços de abastecimento de água. 

Através da Portaria n.º 966/2006 (2.ª série), de 8 de Junho de 2006, com entrada em 

vigor a 1 de Janeiro de 2007, o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional vem fixar as taxas a pagar ao IRAR pelas entidades gestoras 

dos sistemas de abastecimento de água, entre elas as Câmaras Municipais, para suportar 

os custos inerentes às atribuições daquele instituto público. 

O IRAR é um organismo do Estado, dotado de personalidade jurídica, com 

autonomia administrativa e financeira, sujeito à superintendência e tutela do Ministério do 

Ambiente, que determina a composição do seu Conselho Directivo, nomeado pelo 

Governo. O IRAR é, assim, um “departamento” da administração central, que cumpre um 

papel essencial do Estado, na sua missão de regulação e fiscalização dos serviços de 

águas e resíduos, e que, como tal, deve ser financiado pelo Orçamento do Estado. 

A Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão pública, em 22 de Fevereiro de 

2007, manifesta o seu repúdio e o mais veemente protesto: 

1. Pela criação de mais este imposto, que irá sobrecarregar ainda mais as já débeis 

finanças das autarquias locais, prejudicadas em muito pela Lei das Finanças Locais 

ou, em última análise, penalizar os consumidores, nomeadamente as famílias e as 

empresas, agravando a sua situação económica; 
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2. Pela falta de respeito e consideração que o Governo demonstra pelas autarquias 

locais ao impor a criação de mais esta taxa, sabendo-se pois que a maioria das 

entidades gestoras de abastecimento de água, são as Câmaras Municipais, por 

entender que não compete às entidades gestoras, nem aos munícipes, suportar as 

despesas de funcionamento dos organismos da Administração Central.” 

 

 B. Moção sobre taxa de resíduos criada pelo Governo: 

 

 “O Governo criou, em 05/09/2006, através do Decreto-Lei 178/06, a taxa de 

resíduos, regulamentada pela portaria 1407/06 de 18 de Dezembro, e pela qual as 

entidades gestoras dos sistemas de tratamento de resíduos, no caso da Península de 

Setúbal, a Amarsul, terão de pagar à Autoridade Nacional de Resíduos, também criada 

pelo mesmo Decreto-Lei, o valor de 2.0 euros por tonelada de resíduos colocada em 

aterro.  

Como se lê no Decreto-Lei, a taxa tem como objectivo “compensar os custos 

administrativos de acompanhamento destas actividades”. Ou seja, o Governo pretende 

que os custos de um órgão fiscalizador da Administração Central, sejam pagos pelos 

sistemas, isto é, pelos munícipes e cidadãos deste País. 

A Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão pública, a 22 de Fevereiro de 

2007, delibera: 

1) Manifestar o seu total apoio à resolução aprovada em Assembleia Geral da 

Amarsul, realizada em 09 de Fevereiro de 2007, designadamente, 

- exigir a suspensão temporária desta taxa de resíduos até ao esclarecimento 

da sua constitucionalidade; 

- caso se verifique a sua constitucionalidade, utilizar as verbas da referida 

taxa no apoio aos respectivos sistemas  e na promoção de novas 

tecnologias no sector de resíduos sólidos urbanos. 

2) Desencadear todos os mecanismos legais ao seu dispor, a fim de evitar que o 

Governo leve por diante os objectivos que se propõe nesta matéria, em completo 

e total desrespeito pelo poder autárquico, democraticamente eleito.» 

 

 Na discussão destas moções intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que não é agradável aparecerem mais taxas 

para pagar, sobretudo numa altura em que todos os portugueses já sofrem do 

abaixamento do nível de vida que a situação económica provoca em “alguns”. Disse 

“alguns” porque enquanto uns vêm baixar o seu nível de vida outros (“sem saber como”) 

vão subindo. Mas isso é outra injustiça social. 
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 Lembra que esta não é uma situação virgem: os produtores de vinho pagam uma 

taxa por litro de vinho para a fiscalização; os compradores de pneus pagam igualmente 

uma taxa, a sociedade Ponto Verde paga uma taxa sobre os resíduos, para se ouvir rádio 

paga-se uma taxa. É evidente que qualquer dia paga-se uma taxa para tudo... 

 Uma outra situação que o sensibiliza é o facto de os consumidores terem de pagar 

pelo aluguer do aparelho que mede o produto consumido, como exemplo, os contadores 

de água, de electricidade, de telefone. Isto é que é uma situação quase imoral, porque o 

aparelho de medição devia ser uma responsabilidade da própria empresa vendedora. 

 Entende que não é agradável a criação, quer da taxa da água, quer da taxa de 

resíduos, mas também entende que não é escandaloso nem imoral a sua aplicação. Neste 

sentido, os Vereadores do P.S. vão-se abster na votação destas moções.   

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que os vinhos pagam a taxa de 

certificação. 

 Recentemente teve conhecimento de um estudo que dizia simplesmente que as 

Autarquias contribuíram muito mais para a diminuição do défice do que o próprio Estado. 

 É de opinião que não faz qualquer tipo de sentido estar a lançar consecutivamente 

taxas que vão onerar cada vez mais o cidadão. Qualquer dia o preço da água é mais caro 

do que o vinho. E todos sabem o trabalho que é necessário fazer para produzir vinho. 

 Vai votar favoravelmente as moções apresentadas pelo pressuposto do seu 

conteúdo, pela forma como penaliza os consumidores. A situação das famílias está cada 

vez pior. O cidadão comum começa a ter dificuldade em perceber as situações que lhe 

vão sendo impostas, e é óbvio que o cidadão não vai perceber a aplicação destas taxas, 

ainda mais sendo a água um bem essencial. 

 O Sr. Vereador José Charneira refere que a aplicação da taxa da água e da taxa 

de resíduos teve o parecer desfavorável da Associação Nacional dos Municípios 

Portugueses (ANMP). 

 Os Munícipes do concelho de Palmela não pagam o aluguer do contador de água, 

porque o Município assim o entendeu. Os Munícipes só pagam a água que consomem. Se 

esta situação poder contribuir para os Srs. Vereadores Socialistas mudarem o seu sentido 

de voto, fica a informação. 

 O Sr. Vereador Octávio Machado questiona sobre se os Munícipes deste concelho 

não estão obrigados ao pagamento de uma taxa pela utilização da ponte. 

 Em resposta ao Sr. Vereador Octávio Machado, o Sr. Vereador José Charneira 

explicita que a taxa paga não é uma taxa municipal. Há uma contribuição especial que foi 

lançada pelo Governo pela valorização dos terrenos resultante do facto de se encontrarem 

mais perto da ponte. Não é uma taxa municipal, nem foi criada pela Câmara, é uma 



Acta n.º  5/2007 

Reunião de 22 de Fevereiro de 2007 

 10 

contribuição que o Governo lançou. Os concelhos da margem Sul do Tejo são claramente 

discriminados em relação aos da margem Norte. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que se efectivamente a Câmara tem a 

prática de não cobrar pelo aluguer dos contadores de água esta será uma situação de 

louvar e de elogiar. Mas esse elogio só lhe dá maior possibilidade de conscientemente 

continuar a fazer críticas sobre aquilo que considera que está mal. 

 A Sr.ª Presidente refere que pretende acentuar um argumento relativamente a estes 

temas: é que quando se está a fala de água se está a falar de um bem essencial à vida 

das pessoas. Esta é a questão essencial que deve fazer distinguir a abordagem destes 

temas. 

Compreende que, quando se fale de produtos gerados por uma intervenção privada 

que acabam por criar lucro possa haver taxas a pagar aos organismos públicos que 

contribuem, de alguma maneira, para valorizar esse produto. Quando se fala na água, e 

esta é uma convicção política que tem, fala-se num sector em que o serviço público deve 

ser garantido. Não faz sentido que sobre esse serviço público sejam aplicadas taxas. 

É neste sentido que o Município de Palmela tem esta política de não cobrar pelo 

aluguer do contador de água, mas somente sobre a água que as pessoas consomem. 

Ainda assim, não se pode transformar a água num produto lucrativo, porque, nessa altura, 

está-se a transformar um bem que é essencial num objecto que pode vir a ser de luxo 

para alguns. 

Esta política não é seguida pelo Governo relativamente à água quando vem criar  

mais este imposto. Este imposto sobrecarrega em 1.º lugar as Autarquias e em 2.º lugar 

as famílias. 

A água é uma área de negócio que não pode ser alvo da aplicação de taxas, porque 

se trata de um bem essencial. 

Relativamente à taxa de resíduos, a Sr.ª Presidente tece os seguintes reparos: 

A posição da Amarsul faz todo o sentido, na medida em que não se deve contribuir 

para uma menos boa resolução deste tema com o agravamento e a introdução de novas 

taxas em torno desta actividade. A questão dos resíduos é um problema geral e não deve 

ser agravado por esta taxa que se aplica a quem intervém nesta operação de recolha e 

tratamento de resíduos. Está inteiramente de acordo com a posição tomada pela Amarsul. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que pretende enfatizar sobre o ponto de vista 

das famílias, e da relação das famílias com o Estado. 

Havendo desenvolvimento económico e desenvolvimento social num determinado 

Estado é possível que surjam mais taxas para pagar. Mas o que se verifica, neste 

momento, é que não é manifesto esse desenvolvimento económico e social nas famílias. 

As famílias estão completamente endividadas. Estão mais endividadas agora do que há 4 
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ou 5 anos atrás. Não há um paralelismo entre o desenvolvimento económico do País, o 

rendimento per capita e o crescimento económico das famílias. 

Qualquer dia as pessoas são cidadãos taxados. Já se fala em taxar as portagens. É 

preciso ter algum cuidado quando se fala em taxar serviços. Ainda para mais com a 

alteração regulamentar que houve relativa às taxas e tarifas, em que tem de haver um 

estudo económico para justificar cada taxa . É necessário verificar qual o impacto que 

essas taxas vai ter em cada família e a sua repercussão no seu rendimento. 

Não se pode estar com uma visão economicista sobre tudo o que sucede no País, 

porque não se pode omitir que as famílias estão cada vez mais endividadas. 

Relativamente à moção sobre a taxa de resíduos criada pelo Governo, o Sr. 

Vereador José Charneira apresenta alguns esclarecimentos adicionais, que lhe parecem 

importantes: 

Houve uma Assembleia Geral da Amarsul em 09.Fev.2007, na qual foi aprovada 

uma moção. A Amarsul já colocou o problema à tutela: não sabe como é aplicada esta 

taxa, porque não se sabe qual é o IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) a aplicar. 

O valor a cobrar é de 2 € por cada tonelada de resíduos colocada em aterro, mas os 

resíduos industriais banais, os restos de demolições, por exemplo, depositados em aterro 

pagam 5 € por tonelada. Acontece que a Amarsul está a utilizar (e está autorizada pelo 

Governo para o fazer) os resíduos industriais banais como terras de cobertura dos aterros. 

Os particulares vão lá depositar os resíduos industriais banais e a Amarsul quase não 

cobra nada porque aproveita os mesmos para fazer a cobertura. Tendo esses resíduos 

que ser pagos, é evidente que a Amarsul vai ter de os comprar, e sempre que a Amarsul 

tem uma despesa, essa despesa vai-se reflectir directamente na tarifa que os Municípios e 

os Munícipes têm de pagar. 

Para se ter uma ideia dos valores envolvidos informa do seguinte: o montante da 

tarifa, para o ano 2007, está definido como 22,86 euros / tonelada (valor que já inclui os 2 

€ da taxa de resíduos). Em 2006, o montante era de 22,11 euros / tonelada. O que 

significa que se não fosse esta taxa o valor seria de 20,86 euros. Era possível baixar a 

taxa do depósito de resíduos em quase 2 €. 

Estas importâncias têm a ver com a eficácia do sistema. Há sistemas no País a 

pagar próximo dos 50 euros / tonelada, mas também é verdade que foram os Municípios 

da Península de Setúbal os primeiros a investir nestas áreas. Os primeiros aterros 

sanitários feitos no País foram em Setúbal. Este sistema dispõe de uma tecnologia mais 

avançada que os outros, porque se investiu mais dinheiro e mais cedo. Não é justa esta 

penalização que vai ter reflexos na tarifa. 

O Sr. Vereador José Charneira continua a sua intervenção nos seguintes termos: 
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A sociedade Ponto Verde é uma entidade privada sem fins lucrativos e tem como 

missão promover a recolha selectiva e a reciclagem de resíduos de embalagens a nível 

nacional. Em cada garrafa ou copo de iogurte (sempre que apareça o símbolo da seta), 

significa que o produtor dessa embalagem pagou para a sociedade Ponto Verde uma 

determinada verba. E a sociedade Ponto Verde, por sua vez, paga aos sistemas, no caso 

de Palmela, à Amarsul para que faça a recolha selectiva desses produtos e os entregue à 

sociedade Ponto Verde para fazer a reciclagem nas respectivas fábricas. 

Neste momento, o que acontece é que a sociedade Ponto Verde não está a cumprir 

os seus objectivos, porque o que paga aos sistemas é muito menos do que o que recebe. 

E em vez de ser uma entidade sem fins lucrativos, o ano passado obteve 10 milhões de 

euros de lucro (que é algo que rompe completamente com a lógica para que foi criada). O 

facto desta sociedade não pagar ao sistema os valores que correctamente deveria pagar, 

faz com que a tarifa dos Municípios tenha que subir, de forma a cobrir as despesas 

existentes com a recolha selectiva. Não sendo devidamente compensados pela sociedade 

Ponto Verde são os Municípios e os Munícipes que pagam o funcionamento do sistema. 

Para se ter uma ideia, em 2006, a tarifa paga pelo Município de Palmela para 

depositar os resíduos em aterro era de 22,11 euros / tonelada e o valor negativo, a 

influência negativa da sociedade Ponto Verde nesta tarifa era de 5,46 euros, quase 25% 

do valor da tarifa, portanto, quase 25% dos 22,11 euros. Este valor era para compensar 

aquilo que a sociedade Ponto Verde não pagava ao sistema. Por esta razão é que a 

sociedade Ponto Verde surge com 10 milhões de euros de lucro, quando devia dar lucro 

zero. São estes 10 milhões de euros que deviam ter transitado para os sistemas. 

Na Assembleia Geral da Amarsul aprovou-se uma moção em que se exige que a 

sociedade Ponto Verde (muito embora seja uma entidade privada) cumpra os objectivos 

definidos na política de gestão de resíduos do Governo. E também se exige que o 

Governo tome medidas nesta matéria e aumente os preços que a sociedade Ponto Verde 

terá de pagar aos sistemas, porque só assim é que permitirá aos sistemas continuarem a 

fazer investimentos e a melhorar a forma de tratamento dos resíduos. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto questiona sobre qual é o volume de toneladas por 

ano de resíduos colocados em aterro pelo Município de Palmela, para saber qual o custo 

adicional dos 2 euros / tonelada. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que não conseguir estimar esse valor  de 

memória. De todo o modo, o valor a pagar à Amarsul, no ano de 2007, rondará 750.000 

euros contemplados em orçamento, sendo que a tarifa é de cerca 22 euros / tonelada, e 

que 2 euros correspondem a cerca de 10% desse valor, o custo adicional será cerca de 

mais 10 %. 

Não é só o custo que está em causa é também o princípio. 
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 Submetida a votação a moção sobre taxa da água criada pelo Governo, foi a 

mesma aprovada, por maioria e em minuta, com a abstenção dos Srs. Vereadores 

José Braz Pinto e José Carlos de Sousa. 

 Submetida a votação a moção sobre taxa de resíduos criada pelo Governo, foi 

a mesma aprovada, por maioria e em minuta, com a abstenção dos Srs. Vereadores 

José Braz Pinto e José Carlos de Sousa.  

 

 INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR ADILO COSTA: 

 Informações: 

 O Sr. Vereador Adilo Costa presta as seguintes informações: 

 - Foi concluída  a empreitada de execução de infra-estruturas da Rua José 

Guilherme Ariolas – Cabanas . 

 - O Centro de Recursos de Juventude de Pinhal Novo, foi  concluído. O Centro está 

a ser equipado. 

 

ADMISSÃO DO PONTO 12-A NA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª Presidente propôs a admissão do Ponto 12-A na Ordem do Dia – Março a 

Partir 2007 – Atribuição de subsídios: 

Foi aprovado, por unanimidade, a admissão do Ponto 12-A na Ordem do Dia. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

1. No âmbito das Divisões de Loteamentos e Obras Particulares: 

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

membros, elaborada pelos serviços respectivos e que fica anexa a esta acta como 

documento n.º 1, dos processos despachados pelo Sr. Vereador José Charneira, no 

período de 05.02.2007 a 13.02.2007. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

2. No âmbito da Divisão de Gestão do Pinhal Novo: 

A Câmara tomou 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 José Charneira, no 

período de 03.02.2007 a 21.02.2007. 

 

CONTABILIDADE: 
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 Pagamentos autorizados: 

 A Sr.ª Presidente deu conhecimento à Câmara que, no período compreendido entre 

os dias 07.02.2007 a 21.02.2007, foram autorizados pagamentos no valor de € 959.189,58        

(novecentos e cinquenta e nove mil cento e oitenta e nove euros e cinquenta e oito 

cêntimos). 

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

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

 A Sr.ª Presidente informou que o balancete, nesta data, apresenta um saldo de € 

4.597.520,54  (quatro milhões quinhentos e noventa e sete mil quinhentos e vinte euros e 

cinquenta e quatro  cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 3.586.874,93 (três milhões quinhentos e oitenta e seis 

mil oitocentos e setenta e quatro euros e noventa e três cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.010.645,61 (um milhão dez mil seiscentos e 

quarenta e cinco euros e sessenta e um cêntimos). 

    

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTA 

 

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

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

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

Municipal deliberou a aprovação da seguinte acta, sendo a mesma assinada pela Exm.ª. 

Senhora Presidente e por quem a lavrou. Foi dispensada a leitura da mesma, por 

unanimidade, por ter sido previamente distribuída a todos os membros do órgão 

executivo: 

• ACTA n.º 02/2007, reunião ordinária de 24.Janeiro.2007 – aprovada por 

unanimidade. 

 

      II – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E CONTROLO DE ACTIVIDADES 

 

 Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 Orçamento 2007 e Grandes Opções do Plano 2007-2010: 
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 PROPOSTA N.º 1/DPCA/05-2007: 

 ASSUNTO: 1.ª Alteração: 

 

 «A presente proposta de Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano em 

vigor resulta da necessidade de dotar algumas rubricas orgânico-económicas para 

satisfazer compromissos assumidos e não pagos no final do ano transacto e de efectuar o 

lançamento do concurso da empreitada “Arruamentos e Infraestruturas de Acesso à EB 

2,3 do Poceirão” e adjudicação do projecto para a “Ampliação/Remodelação da EB1/JI 

Pinhal Novo 1”. 

Igualmente se propõe ajustar dotações de rubricas de Pessoal por motivo de 

mobilidade interna de alguns trabalhadores e de algumas acções de Plano de Actividades. 

A contrapartida destes reforços é efectuada, no essencial, com utilização de verbas 

provenientes das obras “Infraestruturas do Bairro da Quinta das Flores”,  “Reforço do 

Sistema de Abastecimento de Água a Palmela – 2.ª Fase – 2.ª Parte” e a “Construção e/ou 

Ampliação de Escolas”, que serão repostas na 1ª Revisão ao Orçamento de 2007 e GOP 

2007-2010, com a inclusão do saldo da gerência do ano de 2006, e com a Alteração ao 

Orçamento resultante da aprovação do empréstimo bancário de médio e longo prazo.  

A presente Alteração totaliza 924.955 euros (novecentos e vinte e quatro mil, 

novecentos e cinquenta e cinco euros), que representa 2,3% do Orçamento em vigor. 

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

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

 

Sobre a proposta da 1.ª Alteração ao Orçamento 2007 e Grandes Opções do Plano 

2007-2010 intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que nesta alteração  se verifica um aumento 

da aquisição de bens de serviços correntes, um aumento das outras despesas correntes e 

uma diminuição da aquisição de bens de capital. Sempre que há uma alteração 

orçamental as movimentações são feitas nesse sentido. 

Esta alteração tem ainda uma questão especial: é que no fundo vem reflectir algum 

desequilíbrio relativo ao orçamento de 2006, visto que há transposição de verbas para este 

ano. Esta situação prova uma incapacidade de satisfação de encargos relativamente ao 

ano anterior. 

Analisado o quadro do resumo das Grandes Opções do Plano pode-se verificar que 

há um corte na educação (porque são feitas mais anulações do que reforços), no 

abastecimento de água, nos resíduos sólidos e nos serviços culturais e recreativos. Em 

contrapartida, verifica-se um reforço substancial nos transportes e comunicações. 
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Nas GOP’s (Grandes Opções do Plano) verifica-se que para arruamentos e infra-

estruturas da Escola EB 2+3 do Poceirão estava previsto 480.000 euros em não definidos 

e passa para 640.000 euros. 

Está-se perante uma alteração que de certa forma espelha o que tem sido o 

passado. De igual forma está-se perante uma alteração que permite à Câmara de imediato 

fazer obras que são necessárias, como é o caso do acesso à Escola 2+3 do Poceirão 

(obra a decorrer a um ritmo apreciável, que faz prever quase garantidamente que no 

próximo ano lectivo já esteja em funcionamento). 

Sendo que os Vereadores do P.S. votaram contra o Orçamento para 2007 seria 

expectável que também votassem contra a presente alteração orçamental. Contudo, e 

uma vez que a presente alteração se destina à execução de obras que são absolutamente 

necessárias e como há a possibilidade de na 1.ª revisão ao orçamento serem repostas 

situações anteriores, os Vereadores Socialistas vão-se abster na votação desta proposta. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que há um dado nesta alteração que 

consubstancia uma luta de muito tempo e de muitas pessoas: a obra da Escola 2+3 do 

Poceirão. É fundamental que esta obra avance, já que é um desejo e uma aspiração de 

pessoas que se envolveram e ganharam, porque vão ter efectivamente a Escola. 

Vai votar favoravelmente a proposta. 

A Sr.ª Presidente refere que reforça o conteúdo da proposta e que foi sublinhado 

pelo Sr. Vereador Octávio Machado. Os valores essenciais desta alteração são a o reforço 

de duas obras (Escola 2+3 de Poceirão e Escola de Pinhal Novo) que tinham ficado 

assumidas no plano de actividades como verbas a definir e por essa razão não estavam 

inscritas em orçamento. Estas obras são as questões de fundo que motivam a presente 

alteração orçamental. 

Acrescenta que a satisfação de encargos relativos ao ano transacto são questões 

normais que se prendem com acertos de contas de final de ano. Aliás, este ano a ordem 

de valores é até mais baixa do que o habitual na medida em que foi feita uma boa gestão 

no final do ano 2006 com todas as limitações que há sempre para cumprir o plano de 

pagamentos em tempo útil.  

No essencial são estes os objectivos desta alteração. 

 

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

minuta, com a abstenção dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 

Sousa, que apresentam declaração de voto. 

 DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S.: 
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 “Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se porque, sendo 

esta alteração suporte do orçamento contra o qual votaram e enfermando da mesma 

lógica de aumento das despesas correntes, com decréscimo das despesas de capital, 

viabiliza a execução de obras inadiáveis e reclamadas pelos munícipes.” 

 

III – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

III.I. – DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

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

 

Subsídios: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DAC/05-2007: 

ASSUNTO: Atribuição de subsídios no âmbito do Regulamento Municipal de 

Apoio ao Associativismo: 

REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

 «No âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo foram 

apresentadas 45 candidaturas aos apoios anuais na área da cultura. 

 Destas 35 destinam-se a apoios à Actividades, 15 a Equipamentos e 7 a obras de 

conservação e manutenção de instalações. 

 Não são consideradas na presente proposta, as candidaturas relativamente às quais 

não foi possível proceder a uma análise completa, por insuficiência de informação, de 

acordo com o estipulado no Regulamento. 

 Na generalidade das candidaturas apresentadas verifica-se um crescente aumento 

do auto financiamento e consequentemente uma maior capacidade de autonomia na 

promoção de actividades. 

 A proposta que se apresenta à consideração da Câmara reflecte as dificuldades 

orçamentais que se atravessam. 

 Assim, propõe-se a atribuição dos apoios financeiros seguidamente descriminados, 

em conformidade com o disposto na alínea b), do n.º 4, do Artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/02, de 11 de Janeiro, no valor global de € 

64.350,00 (sessenta e quatro mil trezentos e cinquenta euros): 

 a) Apoios à execução do Plano de Actividades no valor de € 39.700,00 (trinta e nove 

mil e setecentos euros): 

o Associação dos Amigos das Lagameças €    750,00 



Acta n.º  5/2007 

Reunião de 22 de Fevereiro de 2007 

 18 

o Associação Cultural da Agualva de Cima € 1.250,00 

o Associação de Desenvolvimento Local “Casa Rural” €    750,00 

o Associação da Festa Brava  €    500,00 

o Associação de Festas de Quinta do Anjo €    500,00 

o Associação de Moradores da Cascalheira €    500,00 

o Associação de Moradores do Lau  €    750,00 

o Associação de Moradores da Quinta da Canastra, Sobral e Terrim €    500,00 

o Grupo Desportivo Académicos da Agualva de Cima €    500,00 

o Grupo Desportivo e Cultural “Ídolos da Baixa” €    500,00 

o Grupo Desportivo e Recreativo “Águias da Aroeira” € 2.600,00 

o Grupo Desportivo e Recreativo Airense € 1.000,00 

o Grupo Folclórico de Danças e Cânticos dos Olhos de Água € 2.500,00 

o Grupo Popular e Recreativo Cabanense € 2.000,00 

o Pal’Artes  €    500,00 

o Pluricoop – Delegação de Pinhal Novo €    500,00 

o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Pinhal Novo € 2.000,00 

o Rancho Folclórico “Fazendeiros” das Lagameças € 2.000,00 

o Rancho Folclórico Regional da Palhota e Venda do Alcaide € 2.000,00 

o Sociedade Filarmónica Humanitária        € 6.000,00 

o Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros” € 6.000,00 

o Sociedade de Recreio e Desporto da Lagoinha € 1.600,00 

o Sociedade de Recreio e Instrução 1º de Maio € 1.000,00 

o Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bº Alentejano € 2.000,00 

o Sociedade Recreativa e Instrutiva 1º de Janeiro € 1.500,00 

 b) Apoio à Construção, Conservação ou Remodelação de Instalações no valor de € 

19.150,00 (dezanove mil cento e cinquenta euros): 

o Grupo Desportivo e Recreativo Airense € 1.000,00 * 

o Grupo Popular e Recreativo Cabanense € 1.500,00 

o Rancho Folclórico Regional da Palhota e Venda do Alcaide €    150,00 

o Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros” € 9.000,00 

o Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bº Alentejano € 3.000,00 

o Rancho Folclórico “Rurais” da Lagoa da Palha e Arredores € 4.500,00 

 c) Apoio à Aquisição de Equipamento no valor de € 5.500,00 (cinco mil e quinhentos 

euros): 

o Associação da Festa Brava  €    500,00 

o Associação de Festas de Quinta do Anjo €    750,00 

o Grupo Desportivo Académicos da Agualva de Cima €    250,00 



Acta n.º  5/2007 

Reunião de 22 de Fevereiro de 2007 

 19 

o Grupo Folclórico de Danças e Cânticos dos Olhos de Água €    500,00 

o Grupo Popular e Recreativo Cabanense € 1.000,00 

o Sociedade de Recreio e Desporto da Lagoinha € 1.000,00 

o Pal’ Artes  €    500,00 

o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Pinhal Novo €    500,00 

o Rancho Folclórico “Rurais” da Lagoa da Palha e Arredores €    500,00.» 

 

 Na discussão desta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que o Executivo da Câmara Municipal 

realizou uma reunião antes desta, o que serviu para de alguma forma elucidar sobre 

questões que existiam relativamente às propostas da Ordem de Trabalhos desta reunião. 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a sua intervenção espelha a 

opinião dos Vereadores do P.S.. Apresenta as seguintes considerações: 

 Em relação aos critérios tem sempre muitas dúvidas na aplicação do Regulamento 

Municipal de Apoio ao Associativismo. Não duvida de quem faz a análise das propostas 

nem a atribuição dos subsídios. Da avaliação feita aos planos apresentados, e não 

querendo apresentar nenhum caso específico, não lhe parece muitas vezes consonante a 

atribuição do subsídio num ano e noutro. 

 No texto da proposta refere-se que devido à insuficiência de informação algumas 

das propostas apresentadas não foram aceites. Pretende saber quantas propostas não 

foram consideradas, assim como os critérios que serviram de base a essa decisão. 

 Refere que há inúmeras Associações de Moradores no concelho, pelo que lhe 

parece insuficiente o número de Associações de Moradores que surgem nesta proposta. 

 São estas as questões que gostava de ver esclarecidas. Em relação à atribuição dos 

subsídios nada tem a obstar. 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que não se deve retirar a nenhuma 

Associação a capacidade de fazer a sua  própria gestão. 

 As propostas hoje apresentadas reflectem um trabalho imenso de muitas pessoas. 

Muitas foram as Associações que apresentaram os seus planos de actividades. 

 O concelho de Palmela é um concelho com uma importante força que brota do 

movimento associativo e que é reconhecido por todos, até exteriormente. Este movimento 

associativo denota a identidade deste Povo e das suas raízes, que vão passando de 

geração em geração. 

 É de opinião que deve ser dado um período de modo a que os Dirigentes das 

Associações, que por alguma ordem de razão, não cumpriram o Regulamento possam 

ainda vir a corrigir as anomalias e virem a candidatar-se ao apoio da Autarquia. 
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 A atribuição dos subsídios é também o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido 

pelas Associações. 

 A cultura, a história e a identidade do concelho de Palmela está vertida nestas 

Associações, pelo que deve ser dado todo o apoio possível, naturalmente no cumprimento 

das regras impostas pelo Regulamento em vigor. 

 Deve ser feito o acompanhamento da utilização destas verbas e do cumprimento dos 

planos de actividades, não por uma questão de desconfiança, mas por uma questão de 

princípio. 

 Atentas as questões levantadas pelos Srs. Vereadores José Carlos de Sousa e 

Octávio Machado, a Sr.ª Vereadora Adília Candeias responde do seguinte modo: 

- Há sete instituições, cujas candidaturas apresentam problemas formais, ou 

seja, não estão preenchidos todos os requisitos. 

- Há uma instituição que não apresentou candidatura por mudança de 

Direcção nesta fase. 

- Há duas instituições que apresentam candidatura, mas estão com 

documentos em falta. 

- Estas situações estão a ser acompanhadas pelos Técnicos  da Autarquia e 

numa segunda fase, se cumprirem os termos do Regulamento, serão 

propostos os respectivos subsídios. 

- Há seis grupos de teatro que não são contemplados nesta proposta, porque 

há a intenção de trazer outra proposta a reunião de Câmara quando forem 

as comemorações do Dia do Teatro. 

- Quanto às dúvidas sobre a aplicação dos critérios, explicita que nestes 

casos só conhecendo os projectos e participando na discussão dos 

mesmos, é que se conseguem sanar as dúvidas. 

  A Sr.ª Vereadora Adília Candeias lamenta ver reduzido o montante dos apoios 

atribuídos às instituições, relativamente a anos anteriores. Apesar disso, considera 

indispensável todo o apoio que possa ser dado, uma vez que este concelho possui um 

associativismo muito dinâmico, que faz uma forma diferente de estar na cultura. 

 Os subsídios atribuídos não podem ser vistos como meras verbas que são 

despendidas, mas sim como um investimento nas Associações e nas pessoas do 

concelho. As acções desenvolvidas são uma forma de incentivar a participação das 

pessoas, de estimular o voluntariado, mas também, simultaneamente, proporcionar o 

enriquecimento da actividade cultural. 

 

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

minuta. 

 

III.II. – DIVISÃO DE DESPORTO: 
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Pela Sr.ª Vereadora Adília Candeias foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

Subsídios: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DD/05-2007: 

ASSUNTO: Programa Municipal de Desenvolvimento do Associativismo - 

Desporto: 

REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

 «A Câmara Municipal concede anualmente diversos apoios às entidades com prática 

desportiva, no âmbito da política de apoio ao Associativismo enquadrada pelo Programa 

Municipal de Desenvolvimento do Associativismo e pelo respectivo Regulamento. 

 No período previsto para apresentação de candidaturas a apoios financeiros para o 

ano de 2007, sete associações apresentaram a documentação prevista no Regulamento 

Municipal de Apoio ao Associativismo. 

 Com base na apreciação dos planos de actividades para a época desportiva de 

2007, de acordo com os critérios gerais e específicos definidos no Regulamento Municipal 

de Apoio ao Associativismo e 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, propõe-se a atribuição das comparticipações financeiras abaixo 

indicadas, que se destinam a apoiar a concretização dos respectivos planos de actividade, 

as quais perfazem um total de € 27.300 (vinte e sete mil e trezentos euros), sendo 18.300 

€ relativos a despesas correntes e 9.000 € a despesas de investimento e correspondem ao 

montante total a atribuir no ano de 2007. 

 1. Apoios para comparticipar a realização de actividades: 

 - Associação Académica Pinhalnovense (Secção de Pesca Desportiva)       €    700 

 - Moto Clube de Palmela                           €    700 

 - MotoClube de Pinhal Novo          €    500 

 - Sociedade Columbófila de Pinhal Novo (1)                        € 1.500 

(1) – Deste montante, 1.000 € destinam-se ao aluguer de transportes. 

 2. Apoios para comparticipar despesas de funcionamento: 

 - Moto Clube de Palmela                           €  2.300 

 - MotoClube de Pinhal Novo          €  5.100 

 - Sociedade Columbófila de Pinhal Novo (3)                       € 7.500 

 3. Apoios para comparticipar despesas com obras e aquisição de equipamentos: 

 - Clube Todo-o-Terreno de Pinhal Novo                         € 1.000 

 - Grupo Desportivo da Volta da Pedra                        € 4.500 
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 - Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz                         € 3.500.» 

 

 Na discussão da proposta antes transcrita intervieram: 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa que, agradece o envio dumas tabelas 

relativas a entidades a quem a Câmara Municipal comparticipa o fornecimento de água, 

assim como o pagamento de electricidade e rendas. 

 As verbas atribuídas nesta proposta destinam-se a comparticipar o pagamento de 

rendas. Assim, a Câmara Municipal está a pagar directamente às entidades não é para 

estas promoverem seja o que for, é sim para que as entidades tenham o seu espaço que 

lhes permita desenvolver a sua actividade. 

 Gostaria que lhe fosse respondida a razão pela qual só estas entidades foram 

contempladas. 

 Quando analisa a questão do pagamento da água e electricidade encontra no 

concelho instituições que vocacionadas para a mesma área de acção são objecto de 

tratamento diferenciado. 

 Tem dificuldade em perceber o que é que esteve subjacente à data da autorização / 

benevolência de pagamento - a atribuição de subsídios para um fim que não é 

exactamente o da prossecução do objectivo para o qual a Associação foi criada. 

 A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que a partir dos anos 70, a Câmara 

Municipal deu o seu contributo, em termos de materiais, para a construção de várias sedes 

do movimento associativo. Quando deixou de ser possível o apoio em termos de materiais, 

a Autarquia atribuiu os apoios em forma de subsídios em dinheiro para a construção de 

várias sedes de colectividades. Efectivamente, após o 25 de Abril, e com o apoio municipal 

foram prestados muitos apoios nesse sentido. 

 Em finais dos anos 90, tendo em consideração o crescimento que o concelho sofreu 

em termos populacionais, também as Associações foram crescendo em número de 

associados. Atendendo à  diversidade cultural e desportiva  que se alargava-se (era 

saudável que assim fosse), apresentavam-se cada vez mais necessidades de construção 

de novas sedes. Nessa altura, verificou-se que seria importante reflectir numa nova forma 

de apoio, de modo a que todas as instituições pudessem cumprir o seu objectivo.  

 Nalguns casos, as colectividades encontraram espaços que alugaram e a Câmara 

Municipal em vez de comparticipar com avultadas somas, como o chegou a fazer, 

providenciou o pagamento da renda a algumas entidades. 

 Não é possível às colectividades manterem uma actividade se não tiverem um 

espaço. 

 Também a legislação vem dando um ajuste diferente às formas como os Municípios 

apoiam as instituições. Nalguns casos os protocolos tiveram de ser ajustados. 
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 Neste sentido, no momento em que é dado o apoio para a actividade inclui-se 

também o apoio para o pagamento de rendas. Desta forma, julga puderem todas as 

instituições reunir condições para trabalhar. 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que os subsídios atribuídos não podem 

representar qualquer tipo de pressuposto de maior protecção a esta ou àquela entidade.  

 No Pelouro que lhe diz respeito havia duas Extensões de Saúde cujas despesas de 

electricidade a Autarquia assumia, mas já foram oficiadas para que sejam elas a suportar 

esta despesa. É do seu conhecimento que já foram dadas instruções para que noutras 

áreas o procedimento seja igual. 

 O Sr. Vereador José Carlos foi mais comedido na intervenção que fez sobre esta 

proposta do que na anteriormente apresentada, em que dava a entender que existia uma 

atitude discriminatória duma associação em relação à outra. O facto é que existem 

associações a quem são atribuídos subsídios com diferenças de valores bastante 

significativas. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que  a Sr.ª Vereadora Adília Candeias disse 

que no actual sistema de cálculo nos apoios dados às colectividades já está incluída a 

renda da casa, enquanto que, antigamente provavelmente assim não o fariam. 

 Opina que independentemente da análise que pretende fazer em relação aos 

pagamentos de água, electricidade e rendas pagos pela Autarquia a entidades, entende 

que também essas vertentes deviam ser incluídas nos subsídios. Isto é, tal como sucede, 

por exemplo com a Palmela Desporto em que o Município dá subsídios às colectividades 

para estas posteriormente pagarem à Palmela Desporto pela utilização dos equipamentos 

desportivos, também no caso destes subsídios o procedimento devia ser idêntico. 

 Assim, quando se  dá um subsídio a determinada colectividade, esse subsídio devia 

ser de facto o somatório da renda da casa, da água, da electricidade, e assim ficariam 

mais claros os apoios que efectivamente são despendidos, assim como as possíveis ou 

não possíveis injustiças (não crê que deliberadamente) mas que possam vir a ser 

praticadas. 

 Atendendo a que a prática dos pagamentos das rendas das casas já dista dos anos 

90, significa que, se em vez desta prática a Câmara Municipal desse o subsídio para 

pagamento da casa em si, qualquer dia teria estas casas pagas. 

 Como exemplo, refere o caso da Sociedade Columbófila que recebe nesta tranche 

7.500 euros. Este valor multiplicado por 10 anos ou 15 anos, a Sociedade em causa 

poderia ser proprietária da sua própria sede. Na situação dos pagamentos das rendas 

nunca serão proprietários da sua própria sede e estarão sempre a onerar a Autarquia com 

este encargo. 



Acta n.º  5/2007 

Reunião de 22 de Fevereiro de 2007 

 24 

 Congratular-se-ia por ver que as colectividades, associações e outras teriam 

efectivamente uma casa de sua posse. 

 A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que tal como o Sr. Vereador Octávio 

Machado disse estar a fazer em relação aos seus Pelouros, também nas outras áreas está 

a ser implementado o mesmo procedimento. 

 A sugestão dada pelo Sr. Vereador José Braz Pinto de que a Câmara Municipal em 

vez de pagar a renda procedesse à aquisição do imóvel, tem a referir que, efectivamente 

não sabe se os proprietários da casa estão dispostos a vender e nos casos em que 

estivessem dispostos a vender, a C.M.P. teria possibilidades de despender 15.000 euros 

ou um valor superior para a compra do imóvel. 

 Nos anos 90, a Câmara Municipal tomou a decisão e de dar uma comparticipação 

para as instituições se afirmarem e  não direccionada para a construção de novas casas, 

exactamente por falta de possibilidade. 

 Recorda o caso da Associação Académica Pinhalnovense que está instalada num 

edifício da Câmara e existe um protocolo celebrado entre o Município e esta Associação.  

De alguma forma quase todas as instituições do concelho têm o contributo da Câmara 

Municipal, ou em casa própria, através do apoio para a construção ou, nos casos desta 

proposta, através do apoio para pagamento das rendas de casa. 

 Considera importante que a Autarquia venha alterando as situações no sentido de 

nivelar cada vez melhor os apoios que são prestados. No entanto, também considera que 

as opções anteriormente tomadas não foram más decisões, na altura, em que 

efectivamente foram assumidas. 

    

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 2/DCD-DD/05-2007: 

ASSUNTO: Programa de Desenvolvimento do Basquetebol: 

REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

 «A Câmara Municipal de Palmela manteve durante vários anos, um modelo de 

relacionamento institucional com os clubes que no concelho realizam a prática do 

basquetebol, assente no estabelecimento de protocolos de cooperação. 

No quadro da avaliação positiva feita por todas as entidades relativamente ao 

relacionamento neste âmbito, mantém-se a intenção das partes de continuação destas 

parcerias integradas no Programa de Desenvolvimento do Basquetebol, em vigor desde 

1995. 
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Assim, tendo em consideração o período que decorreu desde o início da época 

desportiva e os compromissos assumidos pelos clubes no âmbito do respectivo plano de 

actividades e que as propostas de protocolos para a presente época desportiva de 

2006/2007, não chegaram a ser submetidas à decisão da Câmara Municipal de Palmela, é 

solicitado à autarquia que cumpra com os apoios entretanto acordados, de modo a não 

inviabilizar a adequada continuação da actividade desportiva do Clube Desportivo 

Pinhalnovense, Clube Juventude de Palmela, Grupo Desportivo Valdera e Quintajense F. 

C., relativa a 2006/2007.  

Complementarmente, no caso do Quintajense F. C., por força da queda do seu 

pavilhão desportivo, houve necessidade de transferir alguns equipamentos e a actividade 

do clube nesta modalidade, para os pavilhões desportivos da Escola Básica 2, 3 

Hermenegildo Capelo e Municipal de Pinhal Novo, bem como realizar algumas 

beneficiações no pavilhão desportivo da escola, o que acarretou custos adicionais. 

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

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

A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição das seguintes comparticipações financeiras no valor 

total de € 30.694 (trinta mil seiscentos e noventa e quatro euros): 

 - Clube Desportivo Pinhalnovense       9.710 € 

 - Clube Juventude de Palmela       5.370 € 

 - Grupo Desportivo Valdera        3.730 € 

 - Quintajense Futebol Clube              11.884 €.» 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 3/DCD-DD/05-2007: 

ASSUNTO: Programa de Desenvolvimento do Ciclismo: 

REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

 «A Câmara Municipal concede diversos tipos de apoio aos clubes e colectividades 

integrados nos diversos programas de desenvolvimento das modalidades desportivas. 

De entre estes, merecem especial referência, os apoios financeiros destinados ao 

cumprimento dos respectivos planos de actividade. 

Deste modo, para este efeito, no âmbito do Programa de Desenvolvimento do 

Ciclismo, propõe-se a atribuição das comparticipações financeiras abaixo indicadas 

relativamente à época desportiva de 2007, aos três clubes do concelho com actividade 

velocipédica que apresentaram a respectiva candidatura, de acordo com os critérios gerais 
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e específicos definidos nos artigos 7.º e 9.º do Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo e 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, as quais perfazem um total de € 5.500 (cinco mil e quinhentos euros) e 

correspondem ao montante total a atribuir no ano de 2007: 

- Clube de Ciclismo de Cabanas       € 1.800 

- Grupo Desportivo da Volta da Pedra      € 3.500 

- Núcleo de Cicloturismo de Palmela      €    200.» 

 

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

minuta. 

 

 

PROPOSTA N.º 4/DCD-DD/05-2007: 

ASSUNTO: Programa de Desenvolvimento do Atletismo: 

REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

 «No âmbito do Programa de Desenvolvimento do Atletismo, compete à Câmara 

Municipal de Palmela comparticipar o pagamento de diversas despesas relacionadas com 

as actividades desenvolvidas pela Associação Académica Pinhalnovense e pelo 

Quintajense Futebol Clube, com quem a autarquia possui protocolos de cooperação, 

nomeadamente as relativas ao enquadramento técnico. Assim, no quadro da avaliação 

positiva efectuada pelas três entidades em relação aos objectivos estabelecidos para a 

presente época desportiva de 2006/2007, procede-se à atribuição do segundo e último 

conjunto de apoios financeiros para o cumprimento dos respectivos planos de actividades.   

Pelo 14.º ano, o Quintajense Futebol Clube realiza nos próximos dias 3 e 4 de 

Março, o Meeting Internacional de Lançamentos, conjuntamente com a Federação 

Portuguesa de Atletismo e a Associação de Atletismo de Setúbal e o apoio da Câmara 

Municipal de Palmela.   

Trata-se de um evento desportivo com encargos financeiros avultados que se tornou 

uma prova obrigatória para os praticantes da modalidade a nível nacional, no qual já é 

habitual a obtenção de recordes nacionais. Para o elevado nível desta prova contribuem 

as boas condições do Centro Oficial de Lançamentos do Quintajense Futebol Clube. 

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

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

A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição das seguintes comparticipações financeiras, que 
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totalizam o montante de € 17.750 (dezassete mil setecentos e cinquenta euros), que 

deverão ser repartidas do seguinte modo:   

- Associação Académica Pinhalnovense     €    4.200  

(2.ª tranche relativa à época desportiva de 2006/2007) 

 - Quintajense Futebol Clube       € 13.550 

(€ 6.300 – 2.ª tranche relativa à época desportiva de 2006/2007 

  € 7.250 – realização do 14.º Meeting Internacional de Lançamentos).» 

 

 Relativamente à proposta antes mencionada interveio: 

 O Sr. Vereador Octávio Machado enaltece a iniciativa do Quintajense que em 

parceria com a Associação de Atletismo participa em quatro iniciativas nacionais. Faz 

votos para que esta situação dure muito tempo. 

O Quintajense tem demonstrado que é um Clube diferente, empenhado, mas que 

infelizmente foi alvo de um infortúnio, que todos lamentam.  

O Quintajense merece da parte do Município toda a atenção possível, quer pelo 

número de atletas e praticantes, quer pela diversidade de modalidades que abrange. 

O seu empenho na realização de um evento a nível nacional é de registar e 

enaltecer. 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 5/DCD-DD/05-2007: 

ASSUNTO: Programa de Desenvolvimento do Judo: 

REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

 «A Câmara Municipal de Palmela manteve durante vários anos, um modelo de 

relacionamento institucional com as associações que no concelho realizam a prática do 

judo, assente no estabelecimento de protocolos de cooperação. 

No quadro da avaliação positiva feita por todas as entidades relativamente ao 

relacionamento neste âmbito, mantém-se a intenção das partes de continuação destas 

parcerias integradas no Programa de Desenvolvimento do Judo, em vigor desde 1994. 

 Neste contexto, de acordo com os planos de actividade apresentados para a época 

desportiva de 2007, compete à Câmara Municipal comparticipar o pagamento de diversas 

despesas relacionadas com as actividades desenvolvidas por estas colectividades que 

integram o Programa de Desenvolvimento do Judo, nomeadamente parte das despesas 

relativas ao enquadramento técnico. 
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 Neste sentido, propõe-se, de acordo com os critérios gerais e específicos definidos 

nos artigos 7.º e 9.º, do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo e em 

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

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição das seguintes 

comparticipações financeiras, que totalizam um montante de € 1.980 (mil novecentos e 

oitenta euros) e dizem respeito ao primeiro semestre da época desportiva de 2007: 

 - Sociedade Filarmónica União Agrícola – Pinhal Novo   1.420 €  

 - Sociedade Recreativa e Cultural do Povo – Bairro Alentejano     560 € .» 

 

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

minuta. 

 

SAÍDA DA REUNIÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

Nesta altura, ausentou-se da reunião o Sr. Vereador Octávio Machado. 

 

PROPOSTA N.º 6/DCD-DD/05-2007: 

ASSUNTO: Programa de Desenvolvimento do Judo: 

REQUERENTE: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Palmela: 

 

 «No quadro da avaliação positiva feita com a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Palmela no âmbito do Programa de Desenvolvimento do Judo, 

mantém-se a intenção de ambas as partes de continuação da colaboração integrada neste 

Programa. 

 Neste contexto, de acordo com o plano de actividades apresentado para a época 

desportiva de 2007, compete à Câmara Municipal comparticipar o pagamento das 

despesas relacionadas com as actividades desenvolvidas, nomeadamente parte das 

despesas relativas ao enquadramento técnico. 

 Neste sentido, propõe-se, de acordo com os critérios gerais e específicos definidos 

nos artigos 7.º e 9.º do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, e em 

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

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição de € 1.310 (mil 

trezentos e dez euros), à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela, 

sendo este montante relativo ao primeiro semestre da época desportiva de 2007.» 

 

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

minuta. 
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ENTRADA NA REUNIÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

Nesta altura, voltou a participar na reunião o Sr. Vereador Octávio Machado. 

 

PROPOSTA N.º 7/DCD-DD/05-2007: 

ASSUNTO: Apoios financeiros: 

REQUERENTES: Clube Desportivo Pinhalnovense e Palmelense Futebol Clube: 

 

 «A Câmara Municipal de Palmela manteve entre 2000 e 2006, um modelo de 

relacionamento institucional com o Clube Desportivo Pinhalnovense e com o Palmelense 

Futebol Clube, assente no estabelecimento de contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo com a duração de duas épocas desportivas cada. No quadro da avaliação 

positiva feita por todas as entidades em relação aos três anteriores contratos-programa, 

mantém-se a intenção das partes de continuação desta parceria. 

Todavia, as propostas de contratos-programa para as épocas desportivas de 

2006/2007 e 2007/2008, não foram ainda submetidas à decisão da Câmara Municipal de 

Palmela. No entanto, face ao período que decorreu desde o início da época desportiva e 

aos compromissos assumidos pelos clubes no âmbito dos respectivos planos de 

actividades, é solicitado à Câmara Municipal que cumpra com os apoios entretanto 

acordados, de modo a não inviabilizar a adequada continuação das actividades 

desportivas relativas a 2006/2007. Assim, os montantes financeiros propostos envolvem o 

apoio de 30.000 € ao C. D. Pinhalnovense e de 21.000 € ao Palmelense F. C. para a 

realização de actividades, enquanto o remanescente diz respeito às despesas a contrair 

com a utilização de equipamentos desportivos.  

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

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

A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição das seguintes comparticipações financeiras aos 

dois clubes, que perfazem um total de € 79.000 (setenta e nove mil euros), e que são as 

últimas a atribuir na presente época desportiva de 2006/2007: 

 - Clube Desportivo Pinhalnovense       31.000 € 

 - Palmelense Futebol Clube        48.000 €.» 

 

 Na discussão desta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a C.M.P. está de alguma forma a 

remediar algo que deveria, no entender dos Vereadores Socialistas, ter sido objectivado 

no início da época desportiva. Esta medida teria permitido aos Clubes perceberem com o 

que poderiam efectivamente contar. 
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 Refere que as verbas agora propostas não são integrais, na medida em que há um 

valor de cerca de 27.000 euros para o Palmelense Futebol Clube que se destina a pagar a 

utilização do campo de futebol. Há uma entrada de verbas no cofre do Palmelense para 

pagamento à Palmela Desporto. 

 Entende que os contratos-programa podiam dar uma perspectiva diferente daquilo 

que são os compromissos existentes entre as três entidades envolvidas. Como exemplo, 

não está unicamente em causa a Câmara Municipal e o Palmelense, está também 

envolvida a Palmela Desporto, Empresa Municipal, que cede o equipamento a troco de 

uma determinada verba. 

 A proposta em apreciação refere-se aos apoios financeiros que deviam ser 

regulamentados nos contratos-programa que não foram feitos à data. 

 É preciso deixar claro que os subsídios são atribuídos directamente aos clubes, mas  

têm como função o pagamento a terceiros. 

 O Sr. Vereador Octávio Machado sublinha o facto de no Fórum Desporto do 

Distrito de Setúbal já se ter corrigido a designação de complexo desportivo de Palmela 

para campo relvado de Palmela. Porque efectivamente trata-se de um campo relvado e 

não de um complexo desportivo. Houve uma evolução no sentido da correcção. 

 Quanto às verbas propostas atribuir são opções que não pretende discutir. 

 A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que os contratos-programa celebrados e 

os que vierem a ser  celebrados com os clubes referenciados não são obrigatórios por lei. 

É mais benéfico para os clubes haver contratos-programa do que propriamente para a 

Câmara Municipal, porque há um comprometimento com antecedência para atribuição de 

determinada verba, o que proporciona maior segurança na actividade que estes 

desenvolvem. 

 Da leitura dos contratos-programa em vigor pode-se constatar que não se está a 

retirar nada a nenhum destes clubes. Não há nenhuma alteração de critérios. Contudo, 

tem de haver uma deliberação de Câmara sobre a atribuição das verbas. 

 Quanto ao facto das verbas atribuídas serem para os clubes pagarem as rendas 

(numa anterior proposta) ou para pagarem pela utilização de equipamentos desportivos, o 

importante é que os apoios financeiros são sempre para as associações. 

 Acrescenta que a Palmela Desporto tem um obrigatoriamente, e de acordo com a lei, 

de cumprir as normas que regem a sua actividade. 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 8/DCD-DD/05-2007: 
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ASSUNTO: IX Torneio da Páscoa de Futebol Infantil: 

REQUERENTE: Palmelense Futebol Clube: 

 

 «Pelo nono ano consecutivo, o Palmelense Futebol Clube, através da sua Escola de 

Formação, vai realizar nos dias 6 e 7 de Abril de 2007, o seu Torneio de Futebol Infantil da 

Páscoa. 

Trata-se, provavelmente, do maior evento desportivo realizado regularmente no 

concelho para crianças dos 6 aos 12 anos de idade, quer em termos do número de 

participantes, quer quanto ao número de equipas convidadas, quer ainda no que diz 

respeito ao número de jogos realizados, tendo um cariz internacional, devido à 

participação de duas equipas de Barcarrota, concelho espanhol com quem Palmela possui 

um acordo de geminação. 

Este evento, para além de ser um dos pontos altos do trabalho regular realizado com 

os jovens jogadores do Clube, é também um momento significativo de afirmação da Vila e 

Concelho de Palmela, seja pela capacidade e dimensão desta organização, seja pelo 

número de visitantes envolvido. 

Para a edição de 2007, o Clube prevê o aumento do número de equipas e de 

jogadores, em virtude das alterações introduzidas no calendário de jogos, não se prevendo 

o aumento das despesas com esta medida. O Clube continua a apresentar uma dinâmica 

significativa nesta organização, que se traduz na obtenção de inúmeros apoios 

provenientes de diversas entidades. Ainda assim, o conjunto de despesas é significativo e 

diversificado. 

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

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

A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição de € 1.000 (mil euros) ao Palmelense Futebol 

Clube.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador Octávio Machado enaltece a iniciativa - Torneio da Páscoa de 

Futebol Infantil -. 

O número de praticantes mencionado na proposta é verdadeiro, tem-no presenciado. 

Esta iniciativa torna-se possível face à dinâmica de todas as pessoas que se 

envolvem: mães, pais e jovens da escola de formação do Palmelense. É um evento de 

grande importância pelo número de praticantes, pela alegria da juventude, pela 

diversidade de equipas que vêm a Palmela e por ser um factor de promoção e divulgação 

da realidade desportiva deste concelho. 

É um evento que sai bastante económico. 
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O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que esta proposta menciona uma série de 

números sem, contudo, quantificar quantos são. Assim: é o maior evento, é o elevado 

número de participantes (não se sabe quantos), é o elevado número de equipas (não se 

sabe quantas), é o elevado número de jogos (não se sabe quantos), é pelo elevado 

número de visitantes (não se estimam quantos),... utilizam-se uma série de palavras: 

alguns, vários, muitos. Contudo, a proposta ficaria mais rica se viessem estimados os 

quantitativos, até mesmo para se poder avaliar o que o Sr. Vereador Octávio Machado 

disse. Solicita que numa próxima proposta estes dados possam vir contemplados para 

poder estimar a ordem de grandeza do evento. 

 A Sr.ª Presidente refere que a informação vai ser melhorada. 

 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

IV.I. – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

 

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

 

Protocolo de Colaboração: 

 

PROPOSTA N.º 1/DEIS-DE/05-2007: 

A CELEBRAR COM: GCT On Line – Distribuição Alimentar Directa, S.A. e 

Sociedade Recreativa e Instrutiva 1.º de Janeiro da Lagoa do Calvo: 

 

 «Com o objectivo de proporcionar à comunidade educativa local, nomeadamente 

às famílias das crianças/alunos que frequentam a EB1/JI de Lagoa do Calvo, a Sociedade 

Recreativa e Instrutiva 1º de Janeiro da Lagoa do Calvo, com o apoio da Câmara 

Municipal de Palmela, desenvolve um projecto no âmbito das actividades de tempos livres, 

em período não lectivo. Com a implementação deste projecto pretende-se contribuir para a 

fixação da população escolar neste núcleo educativo. 

 Este projecto assume grande importância na localidade de Lagoa do Calvo, a qual 

não dispõe de respostas sociais nessa vertente. No entanto, a sua concretização, 

nomeadamente ao nível da gestão económico-financeira, apresenta dificuldades por se 

inserir num contexto social em que as famílias, na sua grande maioria são, também, 
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economicamente desfavorecidas, não podendo custear ou comparticipar na totalidade os 

encargos dos seus educandos, neste projecto. 

 A Câmara Municipal de Palmela, baseada no pressuposto da cooperação, tem 

procurado encontrar soluções conjuntas que envolvam instituições públicas e particulares, 

que desenvolvem a sua actividade na área do Município, no sentido de contribuir para a 

resolução de problemas sentidos pela comunidade local, nomeadamente a educativa. 

Neste contexto, entendemos que algumas dificuldades e carências podem ser supridas, 

através da cooperação entre os parceiros educativos e sociais e entidades privadas que 

operam no concelho.  

 A empresa GCT On Line – Distribuição Alimentar Directa S.A., na área da 

prestação de serviços logísticos e comerciais,  servindo e abastecendo pontos de venda 

de retalho alimentar, hotelaria e restauração, a funcionar no concelho, procura envolver-se 

em acções concretas de solidariedade social e nesse sentido manifestou vontade de 

colaborar com a comunidade educativa da Lagoa do Calvo, nomeadamente com as 

Actividades de Tempos Livres, promovidas pela Sociedade Recreativa e Instrutiva 1.º de 

Janeiro, através da oferta de géneros alimentares e consumíveis de higiene e limpeza, no 

valor mensal de € 250 (duzentos e cinquenta euros). 

 Face ao exposto, a autarquia considera importante o estabelecimento de protocolo 

de colaboração entre a Sociedade Recreativa e Instrutiva 1.º de Janeiro da Lagoa do 

Calvo, a GCT ON Line – Distribuição Alimentar, S.A. e a Câmara Municipal, com o 

objectivo de contribuir para uma melhoria do funcionamento das actividades de tempos 

livres da Lagoa do Calvo. Neste sentido, e considerando os objectivos das entidades 

envolvidas neste processo, propõe-se, de acordo com a alínea b), do n.º 4, do art.º 64.º e 

conjugado com o art.º 67.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/02, de 

11 de Janeiro, a aprovação da minuta de Protocolo em anexo.» 

 

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

minuta. 

 

IV.II. – GABINETE DE JUVENTUDE: 

 

Pela Sr.ª Vereadora Adília Candeias foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

Subsídios: 

 

PROPOSTA N.º 1/DEIS-GJ/05-2007: 



Acta n.º  5/2007 

Reunião de 22 de Fevereiro de 2007 

 34 

ASSUNTO: Programa Municipal de Desenvolvimento do Associativismo – 

Associações Juvenis: 

REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

 «No âmbito do Programa Municipal de Desenvolvimento do Associativismo e, de 

acordo, com o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, foram apresentadas à 

Câmara Municipal candidaturas a apoios municipais pelas associações juvenis, 

agrupamentos de escuteiros e associações de estudantes do nosso concelho. 

 Do conjunto dessas candidaturas afere-se que os planos de actividades 

apresentados demonstram um leque bastante diversificado de actividades, 

nomeadamente: iniciativas ligadas ao escutismo e a actividades de solidariedade como é 

exemplo o apoio ao Banco Alimentar; iniciativas ambientais e desportivas como 

caminhadas e percursos de BTT; iniciativas de formação de jovens em áreas como a 

educação pela arte e a educação na área das novas tecnologias, música e fotografia; e 

iniciativas ligadas ao Serviço Voluntário Europeu. Verificamos ainda uma aposta na 

participação em projectos promovidos por outros actores locais revelando, cada vez mais, 

a preocupação em conjugar esforços na concretização de um objectivo comum: 

desenvolvimento pessoal e social dos jovens e participação cidadã. 

 Apostar no apoio ao movimento associativo juvenil do concelho, é contribuir para o 

desenvolvimento de actividades saudáveis para os jovens do município, proporcionando 

momentos importantes de aprendizagens não formais e informais referentes à sua 

autonomia, poder de intervenção e participação activa na comunidade. 

 Após análise dos projectos apresentados e atendendo aos critérios definidos pelo 

Regulamento supramencionado, para avaliação dos planos de actividades, propõe-se, de 

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

alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a atribuição dos seguintes apoios 

financeiros num total de 8.500 (oito mil e quinhentos euros): 

 

Associações Plano de 

Actividades 

 

Equipamento 

Associação Juvenil Odisseia 500,00€    a)    400,00 €   

Associação Juvenil COI 
2800,00 € b)    500,00 € 

AJ.I.T.AR. – Associação Juvenil Ideias que Transformam a 

Realidade 

1600,00 € ----------- 

Agrupamento 504 de Quinta do Anjo do Corpo Nacional de 

Escutas 

1300,00 € c)  1000,00 € 

Associação de Pais da Escola Secundária de Palmela/ 

Associação de Estudantes  

------- d)   400,00 € 

Total 6200,00 € 2300,00 € 
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a) Comparticipação na aquisição de fax, máquina fotográfica e/ou Rádio CD portátil 

b) Comparticipação na aquisição de impressora, telefone, microfone para captação aúdio para 

vídeo e / ou gravador dvd 

c) Comparticipação na aquisição de bandeirolas de bando, fogareiro de cartucho, cantina de 

patrulha, tendas, candeeiros de cartucho, biblioteca escutista, fogões, pratos, copos e 

talheres, bolsa de farmácia e/ou bússolas de orientação 

d) Comparticipação na aquisição de mini-aparelhagem, playstation e/ou pufs.» 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 2/DEIS-GJ/05-2007: 

ASSUNTO: Março a Partir 2007: 

REQUERENTES: Várias entidades: 

 

«Em 2007, o Março a Partir, projecto desenvolvido pela Câmara Municipal de 

Palmela em parceria com as associações, grupos informais juvenis e outras entidades do 

concelho, atinge a sua 12.ª edição.  

A promoção de uma participação activa e responsável dos jovens na sociedade em 

geral e na comunidade local, em particular, são alguns dos objectivos principais deste 

projecto, a par da valorização do papel de transformação e inovação do associativismo 

juvenil, de natureza formal ou informal. Neste sentido o Março a Partir apresenta como 

temática transversal neste ano, a Solidariedade, sendo especificamente definidas as 

seguintes áreas de intervenção: Combate à pobreza; Educação e alfabetização; Saúde; 

Combate ao alcoolismo e à droga; Apoio a deficientes, à terceira idade e à infância; 

Promoção, divulgação cultural e recuperação de património cultural; Protecção do 

ambiente e do património florestal; Inserção e reinserção social.  

 Na análise dos projectos apresentados pelas associações foram tidos em conta 

critérios como a capacidade de auto financiamento e diversificação das fontes de 

financiamento, importância da actividade na localidade em que se integra, atitude de 

cooperação para com as outras associações e agentes da comunidade e a capacidade de 

inovação. 

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

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

dos seguintes apoios financeiros, num total de € 19.500 (dezanove mil e quinhentos 

euros), destinados a comparticipar as actividades desenvolvidas no âmbito do projecto 

Março a Partir: 
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Associações Actividade Subsídio 

Grupo 40 de Palmela da Associação 

de Escoteiros de Portugal 

Orientação em BTT; ‘Grande Jogo Nocturno’ € 400 

Associação Juvenil do Centro de 

Ocupação Infantil  

ShowTime – Animação e Entretenimento  

Wokshop Bandas – JAM Sessions; VIII 

Torneio BTT Pinhal Novo  

€ 2 125 

A.J.I.T.A.R. Associação Juvenil Ideias 

Transformam a Realidade 

Palmela BEAT € 2 500 

Associação Juvenil Odisseia  Workshop Webdesign; O Sol e a 

Solidariedade 

€ 1 000 

Cáritas Diocesanas de Setúbal - 

Centro Comunitário S. Pedro da 

Marateca 

“Solidar(yo)” € 500 

Agrupamento 504 de Quinta do Anjo 

do Corpo Nacional de Escutas 

Passeios na Serra do Louro; Feira de Jogos 

Tradicionais 

€   700 

Agrupamento 1269 de Poceirão do 

Corpo Nacional de Escutas 

Torneio de Futebol 5, Torneio de PlaystationII €    425 

Moto Clube de Palmela Concerto, demonstração de Freestyle, 

Modelismo e BTT; Dádiva de Sangue  

€ 3 000 

Associação Juvenil RATO Associação 

para a Divulgação Cultural e Científica 

PN LAN Party € 1 400 

Rancho Folclórico “Os Rurais” da 

Lagoa da Palha e Arredores 

VI Encontro de “Minardas” € 800 

Sociedade Cultural e Recreativa do 

Povo do Bairro Alentejano 

Teatro Brinca – Atelier de construção de 

máscaras 

€ 300 

Sociedade Filarmónica Humanitária Concerto Tora Tora Big Band € 1 600 

Sociedade Filarmónica Palmelense 

“Os Loureiros “ 

“O Fim do mês já cá está outra vez” – Tributo 

a Xutos & Pontapés 

€ 2 000 

Sociedade Recreativa e Instrutiva 1º 

Janeiro 

Partir à Descoberta da Lagoa € 300 

Vira ‘o’ Disco Concurso de Disc Golf; Disco Night Fever € 450 

Centro Social de Palmela  Feira de Diversidade – troca de produtos, 

sabores e saberes 

€ 1 600 

Clube de Montanhismo da Arrábida Castelo a Partir -  slide, rappel e escalada € 400 
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Total  € 19 500.» 

 

 

Sobre a proposta referente ao Março a Partir 2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere ser curioso estar-se a aprovar uma proposta 

do Março a Partir quando este ainda nem sequer começou. 

Apresenta as seguintes observações à proposta: 

Refere-se que a temática transversal é a solidariedade, mas na maior parte das 

actividades esta temática não se vê reflectida. 

Faz votos para que as acções a desenvolver sirvam para relembrar e enaltecer o 

valor da solidariedade. 

Gostaria de saber o motivo pelo qual não há Associações de Pais / Associações de 

Estudantes a participar neste evento à semelhança do que sucedeu no ano transacto. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que este evento tem uma vasta 

abrangência. É um enorme desafio para o pessoal do Gabinete de Juventude levar à 

prática. 

Um conjunto de acções que são propostas tem o intuito de angariar verbas para 

atribuir ao Lar de Jovens do Pinhal Novo. Para este objectivo também contribui a venda de 

uma camisola do Março a Partir Solidário. 

 Há um número grande de instituições com muitos anos de vivência e reconhecidas 

pela comunidade que desenvolvem actividades durante o Março a Partir, tais como, a 

Sociedade Filarmónica Palmelense “Os Loureiros”, a Sociedade Filarmónica Humanitária, 

a Sociedade Cultural e Recreativa do Povo do Bairro Alentejano, o Rancho Folclórico “Os 

Rurais” da Lagoa da Palha e Arredores. Algumas destas associações têm o hábito de 

colaborar nesta iniciativa, mas outras vão aderir pela primeira vez a esta colaboração, o 

que é muito interessante, até do ponto de vista da renovação dos quadros do movimento 

associativo das colectividades. 

Uma vez que está presente na sala a Coordenadora do Gabinete de Juventude, a 

Sr.ª Presidente pede-lhe para que explicite o que é o projecto Palmela BEAT da 

A.J.I.T.A.R. Associação Juvenil Ideias Transformam a Realidade e o PN LAN Party da 

Associação Juvenil RATO Associação para a Divulgação Cultural e Científica. 

A Coordenadora do Gabinete de Juventude deu as explicações pedidas. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que no ano passado houve uma LAN Party 

na “Humanitária” que foi um verdadeiro sucesso. 

 

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

minuta. 
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V – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

Pelo Sr. Vereador José Charneira foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Protocolo de Colaboração: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAI/05-2007: 

A CELEBRAR COM: CCDR-LVT (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo): 

ASSUNTO: Monitorização da Qualidade do Ar: 

 

 «A evolução da legislação comunitária e nacional, com crescentes obrigações em 

matéria de aquisição, tratamento de informação, planeamento e aplicação de medidas 

destinadas a reduzir a exposição da população aos principais poluentes com impacto 

significativo sobre a saúde e bem estar dos cidadãos, torna imperativo actualizar os 

conteúdos da permuta de informação de acções de planeamento. 

 Com a finalidade de viabilizar a integração da informação e a proposta de medidas 

destinadas a uma adequada gestão da qualidade do ar, proponho, ao abrigo da alínea h), 

do n.º 2, do art.º 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, aprovar a celebração do Protocolo de 

Colaboração entre a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e 

Vale do Tejo e a Câmara Municipal de Palmela, para a instalação de uma estação de 

monitorização da qualidade do ar, bem como a respectiva minuta em anexo.» 

 

 Na discussão desta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que considera esta, uma óptima iniciativa. 

Quanto mais difundidos estiverem os aparelhos de medição da qualidade do ar melhor se 

poderá prever o que sucede em termos climatéricos. 

 A esta proposta foi anexada uma planta que faz prever que a estação de medição da 

qualidade do ar vai ser implantada em Fernando Pó. 

 Tanto quanto julga saber em Fernando Pó não há nenhuma fonte poluidora. Assim 

vai ficar-se com a ideia que o ar que se respira no concelho de Palmela é óptimo. 

 Salvo melhor opinião, a localização da estação de medição da qualidade do ar devia 

ser próximo de Palmela ou Pinhal Novo (ambas as localidades têm agentes poluidores) e 

aquilatar até que ponto essa poluição está ou não a influenciar a qualidade de vida de 

milhares de habitantes que estão mais concentrados nestas localidades. 
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 De qualquer forma desconhece se a localização em Fernando Pó não terá sido 

imposta pela CCDR-LVT. 

 Chama a atenção para a cláusula 4.ª do protocolo que menciona “(...) são da 

responsabilidade da Câmara Municipal, no que se refere ao funcionamento da estação da 

rede de monitorização da qualidade do ar, colaborar na selecção dos locais para a 

instalação das estações (...) ceder o terreno para a instalação das estações e desenvolver 

os procedimentos necessários à obtenção de autorização para o uso do espaço no caso 

de este ser camarário (...)”. Não lhe parece correcta esta redacção, porque no caso do 

terreno ser camarário já tem autorização, certamente o correcto será  “no caso deste não 

ser camarário”. Chama a atenção para este ponto. 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que provavelmente seria indicado instalar 

o aparelho de medição da qualidade do ar na Serra de S. Luís para medir o ar que provém 

da Secil. 

 O distrito de Setúbal, exceptuando o Alentejo, possui uma componente rural 

extremamente importante e este facto determina um bom ambiente. Tal facto não invalida 

que não possa ser poluída por outros.  

 O Sr. Vereador José Charneira começa por dizer que o texto do protocolo está 

correcto. E explica: a Câmara Municipal tem de ceder o terreno para instalação do 

equipamento de medição da qualidade do ar e, para isso, terá de desenvolver todos os 

procedimentos para que a cedência se concretize, nomeadamente a autorização da 

Assembleia Municipal, no caso de ser necessário. No caso do terreno não ser camarário a 

própria CCDR negoceia directamente com os seus proprietários a aquisição. 

 A escolha do local, para implantação da estação de medição do ar, foi feita em 

colaboração entre a Câmara de Palmela e a CCDR. A estação vai ser instalada naquele 

local, porque esta vai ser a estação de referência da Área Metropolitana de Lisboa. A 

CCDR-LVT realizou vários estudos e concluiu que o ar de Palmela era o mais puro da 

Área Metropolitana de Lisboa.  

 Trata-se de um projecto que pretende fazer a monitorização do ar. No 

desenvolvimento deste projecto poderão surgir algumas estações de medição no território 

deste concelho. 

 

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

minuta. 
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 Cerca das dezanove horas e quarenta minutos, a Sr.ª Presidente declarou 

encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta, que eu, Luísa Cristina Frutuoso 

Lopes, assistente administrativa especialista, redigi e também assino. 

 

A Presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

A Secretária 

 

Luísa Cristina Frutuoso Lopes 


