
 

 
MOD AMPF009 Pág 1/18 

              Mandato 2013/2017 

Ata da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Palmela 

Realizada no dia 04 de maio de 2017 

Ata N.º 32 

No dia quatro de maio de dois mil e dezassete, pelas vinte horas e cinquenta e um minutos, no Auditório da 
Biblioteca Municipal em Palmela, reuniu extraordinariamente a Assembleia Municipal do Município de 
Palmela, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

PONTO UM – 1.ª Revisão ao Orçamento 2017 e Grandes Opções do Plano 2017-2020; 

PONTO DOIS – Alteração ao PDM de Palmela - Transposição dos Planos Especiais de Ordenamento do 
Território; 

PONTO TRÊS – Contrato-programa entre o Município de Palmela e a Palmela Desporto, E.M.; 

PONTO QUATRO – Atribuição da Medalha de Honra do Concelho de Palmela; 

PONTO CINCO – Atribuição da Medalha Municipal de Mérito 2017; 

PONTO SEIS – Atribuição da Medalha Municipal de Mérito 2017 – Associativismo e Cidadania. 

 

A Mesa foi constituída pelo seu Presidente, Sra. Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, pelo Primeiro Secretário, 
Sr. Carlos Alberto da Silva Caçoete e pelo Segundo Secretário, Sra. Andreia Sofia Dias Bento. 

 

A Mesa foi constituída pelo seu Presidente, Sra. Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, pelo Primeiro Secretário, 

Sr. Carlos Alberto da Silva Caçoete e pelo Segundo Secretário, Sra. Andreia Sofia Dias Bento. 

 

Efetuada a chamada verificou-se a presença dos elementos abaixo identificados. 

Por parte da Coligação Democrática Unitária (CDU): 

 Sra. Ana Teresa Vicente Custódio de Sá; 

 Sr. Domingos da Costa Rodrigues; 

 Sr. Joaquim Silvino Pato Caçoete; 

 Sra. Ana Filipa Sobral Raposo Maria; 

 Sr. António Manuel Caeiro Mestre; 

 Sra. Cristina Maria Palhinhas Moura; 

 Sr. Carlos Alberto da Silva Caçoete; 

 Sr. Luís Manuel Paciência Pato; 

 Sr. Carlos Pedro Gonçalves Rocha Pereira; 

 Sra. Andreia Sofia Dias Bento;  

 Sr. Nidberto Patuleia Paiva; 

 Sra. Dina Maria Mateus Pereira Serra;  

 Sra. Sónia Cristina Matos Rodrigues Semião; 

 Sr. Fernando António Figueira Baião; 

 Sr. Manuel Joaquim Fernandes Lagarto; 
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 Sra. Carina Isabel Tomé de Matos; 

 Sr. José da Cruz Silvério. 

 

Por parte do Partido Socialista (PS): 

 Sr. Raul Manuel Ribeiro Pinto Cristóvão; 

 Sr. Tiago Miguel Neves da Silva Machete; 

 Sr. José Carlos Matias de Sousa; 

 Sr. Bruno Eduardo Guerreiro da Luz Grazina; 

 Sr. Pedro Miguel Martins Pereira; 

 Sr. José Manuel da Cruz Silvério; 

 Sra. Elisabete Maria Martins Cavaleiro; 

 Sr. Ricardo Miguel Farinha Lopes. 

 

Por parte do Partido Popular Democrático/Partido Social Democrata. Centro Democrático e Social/Partido 
Popular (PPD/PSD.CDS-PP): 

 Sra. Maria Rosa Pinto Bôcas; 

 Sr. Carlos Miguel Viegas Vitorino; 

 Sra. Teresa Marta de Oliveira dos Santos Joaquim. 

 

Por parte do Bloco de Esquerda (BE): 

 Sr. Carlos Manuel da Silva Oliveira; 

 Sr. Marco Alexandre Ferreira Lopes. 

 

Verificou-se ainda as seguintes ausências. 

Por parte da Coligação Democrática Unitária (CDU): 

 Sra. Rosa Maria Ramos Dinis; 

 Sr. Simplício Joaquim Guerra Piteira; 

 Sr. Valentim Rodrigues Pinto. 

 

Por parte do Partido Socialista (PS): 

 Sra. Ilda Sofia Pereira Dias Fino;  

 Sra. Carla Sofia Freitas Oliveira. 

 

Por parte do Bloco de Esquerda (BE): 

 Sra. Tânia Sofia Barroso Ramos. 

 

Em representação do Executivo Camarário estiveram presentes: 



 

                   Mandato 2013/2017 
Ata N.º 32 

   
MOD AMPF009 Pág 3/18 

 Sr. Presidente Álvaro Manuel Balseiro Amaro; 

 Sr. Vereador Adilo Oliveira Costa; 

 Sr. Vereador Luis Miguel Reizinho Calha; 

 Sra. Vereadora Fernanda Manuela Almeida Pésinho; 

 Sr. Vereador António Manuel da Silva Braz; 

 Sr. Vereador Pedro Gonçalo da Ponte Marques Taleço; 

 Sra. Vereadora Maria Rodrigues Loureiro Dias Justino; 

 Sr. Vereador Paulo Jorge Simões Ribeiro. 

 

Iniciando os trabalhos, a Sra. Presidente da Mesa informou que: 

 Sr. Simplício Joaquim Guerra Piteira da CDU, justificou ausência à sessão por motivos 
pessoais, tendo a falta sido considerada justificada. Em sua substituição foi convocado o Sr. Carlos 
Pedro Gonçalves Rocha Pereira que se encontrava presente. 

 Sra. Ilda Sofia Pereira Dias Fino do PS, justificou ausência à sessão por motivos pessoais 
inadiáveis, tendo a falta sido considerada justificada. Em sua substituição foi convocado Sr. Tiago 
Miguel Neves da Silva Machete que se encontrava presente. 

 Sr. Valentim Rodrigues Pinto da CDU, Presidente da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo 
justificou ausência à sessão por motivo de férias fazendo-se substituir pela Sra. Carina Isabel 
Tomé de Matos que se encontrava presente. 

 Sra. Rosa Maria Ramos Dinis da CDU, justificou a ausência à sessão por motivos de saúde 
tendo a falta sido considerada justificada. 

 Sra. Tânia Sofia Barroso Ramos do BE, justificou ausência à sessão por motivos profissionais, 
tendo a falta sido considerada justificada. Em sua substituição foi convocado o Sr. Marco 
Alexandre Ferreira Lopes que se encontrava presente. 

 Sra. Carla Sofia Freitas Oliveira do PS, justificou ausência à sessão por motivos imprevistos, 
tendo a falta sido considerada justificada. Em sua substituição foi convocado o Sr. Ricardo Miguel 
Farinha Lopes que se encontrava presente. 

 

De imediato, procedeu-se à tomada de posse dos novos Membros Sr. Carlos Pedro Gonçalves Rocha 
Pereira da CDU, Srs. Ricardo Miguel Farinha Lopes do PS, Sr. Marco Alexandre Ferreira Lopes do 
BE e Sr. Tiago Miguel Neves da Silva Machete do PS, que após juramento de honra e assinadas as 
respetivas atas, que ficarão apensas à presente, foram empossados no cargo. 

 

Solicitou a Sra. Presidente da Mesa a aprovação em minuta dos pontos que iriam ser discutidos, para 
poderem produzir efeitos imediatos. 

 

No seguimento, a Sra. Presidente da Mesa deu início ao Período da Ordem do Dia. 

 

 
Período da Ordem do Dia 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 
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“Para a apresentação do primeiro ponto da ordem de trabalhos, pergunto ao Sr. Presidente da Câmara se 
quer, naturalmente, usar da palavra.” 

 

 

PONTO UM – 1.ª Revisão ao Orçamento 2017 e Grandes Opções do Plano 2017-2020 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Permita-me que em primeiro lugar cumprimente V.Exa. e os restantes Membros da Mesa, as Sras. e os Srs. 
Membros da Assembleia, o público presente assim como a Comunicação Social, as trabalhadoras e 
trabalhadores do Município que nos acompanham. 

A primeira proposta diz respeito à 1ª. Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2017-2020, tem 
por objetivo a inscrição no Orçamento do saldo de gerência de dois mil e dezasseis. 

No capítulo da Receita procede-se à inclusão da totalidade do saldo de gerência de dois mil e dezasseis no 
valor de cinco milhões setecentos e noventa e sete mil duzentos e vinte oito e onze cêntimos e ainda ao 
valor transferido pela Autoridade Tributária proveniente da regularização de juros de mora de processos de 
execução referentes a anos anteriores, de IMI e de IMT, no valor de um milhão cento e cinquenta e cinco 
mil cento e trinta e três euros. 

Nas Anulações anulam-se ações no valor de um milhão novecentos e oitenta e um mil oitocentos e setenta e 
sete euros, as quais incindem sobre as rubricas de transferências correntes e de capital provenientes de 
fundos comunitários em consequência da redução do valor da comparticipação de diversas ações, a receber 
em dois mil e dezassete, devido à sua reprogramação física e financeira. Neste capítulo são particularmente 
evidentes as questões atinentes aos projeto de regularização da Ribeira da Salgueirinha, mas também 
Centro de Saúde de Pinhal Novo sul cujos contratos de financiamento já só foram assinados no final do 
primeiro trimestre do corrente ano e, portanto, toda a reprogramação financeira desta obra, mas também de 
outras, teve que ser revista. 

No capítulo da Despesa os principais movimentos resultam da dotação de rubricas que se encontravam “a 
definir” no documento inicial. De facto havia um conjunto de compromissos políticos que entendemos, 
explicitamente, referi-los nas Grandes Opções do Plano mas com verbas “a definir” porque há época da 
aprovação do Orçamento e das GOP’s não tínhamos ainda a dotação financeira e esperávamos então a 
inclusão do saldo para poder, finalmente, colocar as verbas como definidas. Para terem uma ideia trata-se 
de um reforço na ordem dos dois milhões e quinhentos mil euros no conjunto das rubricas que tinham verba 
“a definir”. 

Por outro lado também é feito o reforço de diversas rubricas cuja dotação foi parcialmente consumida com 
encargos transitados do ano anterior e são repostas as verbas que foram utilizadas nas 1ª, 2ª. 3ª e 4ª 
Alterações ao Orçamento. Como havia sido dito fomos àqueles grandes bolos buscar verba para não parar 
determinadas ações e agora há que repor lá o dinheiro porque ele até final do ano vai fazer falta. Eu daria 
aqui alguns exemplos, estamos a falar de um reforço de um vírgula sete milhões de euros que são 
reposições, por exemplo: 

- repomos a eletricidade em edifícios municipais cento e setenta e seis mil e novecentos euros; 

- repomos trezentos mil euros em transportes escolares que havíamos ido lá buscar; 

- repomos cem mil euros em refeições escolares;  

- repomos nos pagamentos à ADLVT e à AMARSUL, mais quinhentos e setenta e sete mil e quinhentos 
euros; 

- repomos duzentos e oitenta e um mil e cem euros na iluminação pública. 

Depois há, de facto, alterações às Grandes Opções do Plano de diversa ordem, nós tínhamos as GOP’s 
inicialmente com vinte e quatro vírgula seis milhões e passam a dispor de uma dotação de trinta e um 
vírgula seis milhões.  
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Destacaria reforço de dotações nas Funções Gerais, no projeto Instalações Municipais; na Aquisição e 
Reparação de Máquinas e Viaturas; também reforço na Informação e Comunicação – Serviços Multimédia; 
reforço da Atualização de Cartografia de Base Comum; reforço dos Sistemas de Informação, do Apoio à 
Atividade Municipal; Projetos de Participação e Cidadania onde estão, naturalmente, os reforços da 
atualização de Protocolos com as nossas Freguesias mas também transferências e reforços por causa de 
transferências para associações de moradores para obras e outros projetos; também o reforço do projeto 
Corpos de Bombeiros dado que vamos aumentar o número de bombeiros no GBP’s; também o reforço das 
ações atinentes ao projeto Defesa da Floresta contra Incêndios com a inclusão de nova ação Sistema de 
Vigilância contra Incêndios no Parque Natural da Arrábida que o município protocolou com a AML no sentido 
de garantir este sistema de vigilância através duma candidatura ao Pacto de Coesão e Desenvolvimento 
Territorial da AML. 

Nas Funções Sociais, há reforços na Construção/Ampliação do Parque Escolar, com a inclusão duma nova 
ação que antes não estava discriminada Instalações Temporárias como sabeis com escolas que vão implicar 
ampliações e reabilitações profundas é necessário alojar as crianças em instalações alternativas; também 
para Beneficiação, Conservação, Funcionamento e Apetrechamento das Escolas Básicas e Jardins de Infância 
que têm que ter, também, o necessário reforço; também na Ação Socioeducativa e Pedagógica que não é 
muito significativo mas nós estamos a aprovar o Regulamento de Apoio aos Projetos Socioeducativos e isto 
vai implicar ter dinheiro para o efeito; reforço de ações na Ação Social Escolar e Transportes; Serviços 
Individuais de Saúde; Apoio a Instituições – Investimento (Ação Social), nas próximas semanas depois desta 
Revisão teremos propostas em reunião de Câmara que visa protocolar apoios a investimento com várias 
instituições; também no programa Recuperação e Revitalização do Centro Histórico; Infraestruturas de 
Arruamentos; os Serviços Prestados pela Empresa Multimunicipal – ADLVT já expliquei, trata-se de repor a 
verba; Ampliação e Remodelação das Redes de Águas Residuais e Domésticas; várias outras intervenções 
Furos de Captação; há aqui uma novidade com a inclusão duma nova ação Otimização de períodos de 
bombagem na zona piloto de Palmela, isto tem que ver com os estudos de gestão de perdas e melhoria da 
eficiência que são projetos piloto que estamos a implementar com base em estudos do LNEC e outras 
empresas de consultoria; Remoção e Tratamento de Resíduos Sólidos para dar seguimento, também, aos 
concursos; inscrição de nova ação Instalação de Ilhas Ecológicas; Espaços Verdes/Paisagismo; 
Equipamentos Culturais; reforço do FIG que estava também com verba a definir; inclusão duma nova ação 
Palmela Cidade Criativa da Música – Candidatura; cá está o reforço da dotação das transferências para as 
Juntas de Freguesia nos Espaços Desportivos Descobertos e Espaços de Jogo e Recreio; também 
Polidesportivos; reforço das dotação de diversas ações do projeto Associativismo Desportivo, dado os 
compromissos que temos vindo a assumir também com clubes nalgumas candidaturas para a melhoria das 
suas instalações. 

Nas Funções Económicas, o reforço da dotação Iluminação Pública em bom rigor volto a dizer não é um 
reforço é a reposição da verba utilizada; há o reforço das dotações de diversas ações do projeto Promoção 
de Eficiência Energética, embora estejamos a aguardar reformulação de regras e de avisos para 
candidaturas nesta área; na Melhoria da Rede Viária Rural e na Conservação Permanente grande parte da 
colocação do dinheiro tem que ver com verbas que estavam a definir, já estavam lá definidos os 
arruamentos, alguns até propostos no âmbito do Eu Participo!, faltava definir a verba e a verba fica definida 
mas há aqui duas novas ações uma a repavimentação da Rua Helena Cardoso em Palmela e a pavimentação 
da Rua dos Leandros na Lagoa do Calvo num troço; Sinalização Vertical; Promoção Turística e o reforço 
também de uma ação para Aquisição de Terrenos. 

Em suma, depois desta Revisão que esperamos aprovar, o Orçamento ascenderá a cinquenta e dois milhões 
seiscentos e quarenta e quatro mil duzentos e noventa e cinco euros e onze cêntimos, representa um 
acréscimo de dez ponto quarenta e três relativamente ao Orçamento atual. 

Por ora disse Sra. Presidente, estou à disposição das Sras. e dos Srs. Membros da Assembleia para as 
questões tidas por convenientes.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Sim senhora, obrigada Sr. Presidente. 
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Sras. e Srs. Membros da Assembleia, questões sobre esta proposta? Está aberta a discussão.” 

Tem a palavra o PSD/CDS, Sra. Membro da Assembleia Rosa Pinto.” 

 

A Sra. Maria Rosa Pinto do PPD/PSD.CDS-PP: 

“Muito boa noite a todos, na pessoa da Sra. Presidente cumprimento todos os presentes. 

O Sr. Presidente já esclareceu algumas das questões que tinha, no entanto na verba que referiu de reforço 
da dotação de Aquisição de Terrenos, que inicialmente tinha uma dotação de quinze mil euros e sofreu um 
reforço de quinhentos e dezoito mil e quinhentos euros perfazendo um total de quinhentos e trinta e três mil 
e quinhentos euros, gostaria de saber se nos poderia dar mais alguma informação sobre isso.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Outras intervenções? 

Tem a palavra o Partido Socialista, Sr. Membro da Assembleia Raul Cristóvão.” 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Muito obrigado. 

Na sua pessoa cumprimento todos e todas presentes nesta sessão e no fundo para, muito rapidamente, 
dizer que o Partido Socialista vai-se abster nesta votação referindo só que a inclusão da totalidade do saldo 
de gerência de dois mil e dezasseis, cinco milhões e setecentos e noventa e sete mil e mais sete milhões nas 
GOP’s, no fundo um reforço nas Funções Sociais e nas Funções Económicas que vem de acordo com aquilo 
que nós temos defendido mas esta não é uma Revisão do nosso Orçamento e, portanto, vamos manter a 
abstenção como fizemos na votação do Orçamento. 

Tenho dito.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Tem a palavra o Bloco de Esquerda, Sr. Membro da Assembleia Carlos Oliveira.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa ausentou-se da sala pelas vinte e uma horas e sete minutos. 

 

O Sr. Carlos Oliveira do BE: 

“Boa noite Sra. Presidente, boa noite também a todas e a todos. 

Gostaria de saber, ou que me explicasse, no quadro do Resumo do Orçamento da Despesa na linha dos 
Passivos Financeiros do que é que se trata as amortizações dos empréstimos de curto, médio e longo prazo 
para eu perceber um bocadinho melhor do que se trata isto. Tem aqui um valor atual de um milhão 
oitocentos e sessenta e cinco mil euros com um reforço de quinze mil euros. 

Depois gostaria, também, que me explicasse no quadro seguinte, que diz respeito ao Resumo das Grandes 
Opções do Plano, no número quatro Outras Funções que tem depois três pontos que dizem respeito a 
Operações da Dívida Autárquica, Transferências entre Administrações e Diversas não Especificadas, do que 
se trata. 

Disse.” 

 

O Sr. 1º Secretário, Carlos Caçoete da CDU: 
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“Mais questões? Ninguém quer intervir? 

Passo a palavra ao Sr. Presidente para responder às questões, se faz favor.” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Muito obrigado. 

Respondendo às questões colocadas pela Sr. Membro da Assembleia Rosa Pinto, o reforço desta dotação da 
ação de Aquisição de Terrenos tem de ver com a necessidade de realização de algumas obras que são 
compromisso e que parte dos terrenos a utilizar nestas obras precisamos de adquiri-los para poder realizar 
essas obras.  

Dou-lhe dois exemplos muito concretos de obras muito prioritárias, o Furo RA1 em Palmela que já está há 
dois anos para ser realizado com tudo pronto, com empreitada lançada, com equipamento comprado, mas 
devido a um diferendo com particulares não conseguimos ainda concluir o processo e, portanto, iremos 
adquirir uma faixa de terreno ou melhor nós simultaneamente pedimos uma DUP - Declaração de Utilidade 
Pública. O problema é que temos que estar preparados, naturalmente, para algumas despesas desta 
natureza. 

Também um terreno na Rua Orlando Ribeiro, em Pinhal Novo, numa zona em que há uma parte dum 
terreno, que é uma cedência do loteamento Nogueira & Matos, que é metade do terreno que é um triângulo 
e o outro triângulo para que possamos concluir um parque de estacionamento que fica junto da piscina 
municipal, onde a Rua Orlando Ribeiro passa a Fernando Lopes Graça e vai até ao arruamento da Michel 
Giacometti. Há ali um espaço de terra batida ao contrário do que as pessoas pensam a cedência do 
loteamento é apenas uma tira, um triângulo isósceles, e nós temos já contratualizada a aquisição do 
restante terreno. 

Temos previstos depois, também, aqui duas negociações de terrenos uma por causa dum caminho em 
Brejos do Assa e outro que é uma questão antiga que estamos a preparar-nos para a negociação dum 
terreno na Avenida dos Bombeiros Voluntários de Palmela, atrás da Escola Básica 2, que são questões muito 
antigas que já tiveram históricos avanços e recuos que estamos agora a tentar resolver e foi uma questão 
que se colocou agora quando começámos a mexer no cadastro e quando as pessoas se nos dirigiram, cujas 
obras iniciarão após o encerramento das atividades letivas.  

São previsões, temos estimativas, temos avaliações dos terrenos, o que conseguirmos fechar por valor 
inferior melhor, isto relativamente aos terrenos. 

No que diz respeito às rubricas eu pedia o apoio do Sr. Membro da Assembleia para me indicar as folhas 
correspondentes.” 

  

O Sr. Carlos Oliveira do BE: 

“As folhas não estão numeradas, o problema é esse. É o quadro Resumo do Orçamento da Despesa.” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“No Resumo do Orçamento da Despesa, o reforço nos Passivos Financeiros – Amortização de Empréstimos 
de Curto, Médio e Longo Prazo, isto é a reposição duma verba para podermos cumprir os nossos 
compromissos do novo contrato do empréstimo que foi aprovado pela Assembleia. 

Na prática nós não estamos a fazer nenhum outro ato novo, é apenas a previsão dos custos também 
relacionados com o outro contrato, mas tem que ver com os empréstimos que foram aprovados pela 
Assembleia para investimento. Repare que o valor atual já tem a previsão dos pagamentos dos empréstimos 
de anos anteriores e tem que prever, também, aliás nós aprovámos aqui o fracionamento e a programação 
financeira, agora me estou a recordar que aprovámos aqui na Assembleia a programação financeira, e aquilo 
que tínhamos no início é aquilo que está previsto pagar as prestações do ano e estes quinze mil euros tem 
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que ver com aquilo que é previsto pagarmos este ano se recorrermos a uma parte do empréstimo dos 
quatro milhões que aprovámos nesta Assembleia, penso que fui claro. 

A outra questão tem a ver que uma é capital e a outra é juros, isto são classificações económico financeiras 
onde tem que ficar estes reforços. 

Da minha parte conclui. Obrigado.” 

 

O Sr. 1º Secretário, Carlos Caçoete da CDU: 

“Srs. Membros, outras questões por favor? 

Não havendo estamos em condições de votar.” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com dezasseis votos a 
favor da CDU e treze abstenções (seis do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP e dois do BE). Aprovado 
em minuta. 

 

 

O Sr. 1º Secretário, Carlos Caçoete da CDU: 

“Sr. Presidente, passaríamos ao Ponto Dois” 

 

PONTO DOIS – Alteração ao PDM de Palmela - Transposição dos Planos Especiais de 
Ordenamento do Território 

 

A Sra. Presidente da Mesa retomou participação nos trabalhos pelas vinte e uma horas e catorze minutos. 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

Sras. e Srs. Membros da Assembleia, trata-se da transposição dos Planos Especiais de Ordenamento do 
Território, nos termos da Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de 
Urbanismo, de dois mil e catorze, que, de facto, introduziu alterações profundas ao nível do sistema de 
gestão territorial e da tipificação dos instrumentos de planeamento e reconduzem os Planos Especiais de 
Ordenamento do Território, vinculativos dos particulares, para Programas Especiais ou seja trata-se de 
transpor as normas desses planos relativas ao uso, transformação e ocupação do solo para os Planos de 
Âmbito Municipal e neste caso concreto Plano Diretor Municipal. 

Depois a referida Lei estipula um prazo de três anos, a partir da sua entrada em vigor, para que se processe 
esta transposição. As CCDR’s, com o apoio de diversas entidades, e com o município identificam as normas 
relativas aos regimes de salvaguarda de recursos territoriais e valores naturais vinculativas dos particulares 
que devem ser integradas no PDM e depois, neste caso concreto, a nossa Câmara após a receção das fichas 
de identificação dessas normas, elaboradas pela CCDRLVT, com incidência no concelho faz essa transposição 
quer do POPNA – Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida, quer do PORNES – Plano de 
Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Sado e procedemos então à sua integração na proposta de 
regulamento de revisão do PDM. 

Dado que não se estima que a revisão ao PDM possa estar concluída até final de dois mil e dezassete, a 
CCDR sugeriu aos municípios que desencadeassem uma alteração ao PDM em vigor adotando este 
procedimento de alteração por adaptação. Já agora dizer que, não obstante o trabalho de estabilização e 
consolidação da proposta técnica de revisão do PDM que tem vindo a ser desenvolvida nos últimos meses e 
que tendo havido entrega para parecer na CCDR, tornava-se evidente que este calendário não podíamos 
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esperar pela revisão e daí a necessidade de desencadear, desde já, o procedimento de transposição destes 
planos. 

Depois, de modo a manter a estrutura do regulamento do PDM, elaborada em mil novecentos e noventa e 
sete, no que diz respeito à numeração de artigos e também ao conteúdo, propõe-se aditar ao regulamento 
um novo artigo, o 1º A no Capítulo I, relativo às Disposições Introdutórias que refere a transposição dos 
PEOT, alterou-se a redação do nº 2 do artigo 23º, relativo aos Espaços Naturais e Culturais das áreas 
protegidas em questão, e procede-se à introdução de um novo capítulo, o IV, que acomoda em bloco as 
normas que condicionam o uso de transformação e ocupação do solo respeitantes aos regimes de 
salvaguarda de recursos e valores naturais, diretamente vinculativas dos particulares, contidas nos PEOT. 

Assim o que se propõe é que a Assembleia esteja de acordo em promover esta alteração ao PDM nesta 
modalidade de alteração por adaptação para transposição das normas vinculativas e obrigatórias e dos 
desdobramentos da planta de ordenamento com as áreas protegidas do Parque da Arrábida e da Reserva 
Natural do Estuário do Sado, os quais são objeto de publicação. Nos anexos é possível verificar o trabalho 
que foi feito não de simples transposição mas também de reorganização do regulamento, não há aqui 
qualquer texto da nossa lavra em termos de texto porque trata-se da transposição, foi feito um trabalho de 
arrumação do regulamento e, portanto, neste momento ainda está em conferência mas aquilo que 
aprovarmos será depois publicado em Diário da República e ficamos todos salvaguardados, nós e os 
particulares, com esta transposição para o atual PDM. 

Disse, Sra. Presidente.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada, Sr. Presidente. 

Sras. e Srs. Membros da Assembleia, a discussão está aberta. Quem deseja usar da palavra? Questões sobre 
esta proposta, dúvidas? 

Tem a palavra o PSD/CDS.” 

 

A Sra. Maria Rosa Pinto do PPD/PSD.CDS-PP: 

“Não nos vamos opor à proposta, havendo essa alteração por adaptação, no entanto, pessoalmente, 
considerava uma vez que há a proposta de aditamento ao regulamento nos diversos artigos penso que podia 
ter sido trazido em anexo, não é, embora não me suscite grandes dúvidas, pronto. Quando se refere aqui, 
por exemplo, no capítulo IV que acomodem em bloco as normas penso que a proposta seria mais completa 
porque nós até podemos conhecer a legislação mas um cidadão que queira um dia consultar esta proposta 
terá que ir consultar, também, a de legislação. No entanto, mesmo com essa nossa opinião, votaremos 
favoravelmente a proposta.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada. 

Outras intervenções? 

Não havendo, pergunto se o Sr. Presidente quer acrescentar alguma coisa.” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Se me permite, Sra. Presidente, só um pequeno esclarecimento. 

Creio que nos anexos é possível verificar, até a azul, as alterações e, a preto, aquilo que se mantém e o que 
pretendo dizer é que o cidadão depois da republicação do regulamento passará a ter uma visão integrada de 
tudo, não é como outras publicações que ficam lacunares com umas reticências para ir ver o anterior 
documento por isso nós pretendemos a publicação integral para que seja de fácil consulta. 
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Disse, Sra. Presidente.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito bem. 

Então vamos votar Sras. e Srs. Membros da Assembleia.” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com trinta votos a 
favor (dezassete da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP e dois do BE). Aprovado em 
minuta. 

 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Proposta número três Sr. Presidente, sobre o Contrato Programa.” 

 

 

PONTO TRÊS – Contrato-programa entre o Município de Palmela e a Palmela Desporto, 
E.M. 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Trata-se do Contrato-programa entre o Município e a Palmela Desporto, a empresa municipal tem como 
missão, também, a promoção e o apoio ao desenvolvimento do desporto, criando condições de prática 
desportiva para os munícipes, com qualidade, são atribuições das autarquias e da empresa, são vertidas nas 
orientações estratégicas. 

O Município para a gestão dos seus equipamentos desportivos, a sua opção política consiste numa política 
de programas com fins educativos, desportivos e sociais, de modo a possibilitar a um maior número de 
pessoas e de instituições educativas, desportivas e sociais, em especial às que se situam no território do 
concelho, a utilização dos quatro equipamentos desportivos municipais sob gestão da Palmela Desporto, e 
visa, também, aumentar o número de praticantes desportivos e de exercício e elevar o nível desportivo no 
concelho. 

Estas funções sociais são cometidas à Palmela Desporto e têm, como consequência, alguns custos que 
justificam a comparticipação financeira do Município a título de indemnização compensatória (ou subsídio à 
exploração). 

A primeira experiência de funcionamento desta parceria por duas épocas desportivas, que vigorou desde 
setembro de 2015 e terminará em agosto de 2017, mereceu avaliação positiva de ambas as partes. Deste 
modo, para que a Palmela Desporto possa planificar melhor a sua intervenção e corresponder ao que a 
autarquia e a comunidade esperam dela, propõe-se estabelecer para as duas próximas épocas desportivas 
este mesmo cenário de colaboração. 

E então o que se propõe é que se aprove a celebração do Contrato-programa, que não iria ler, no seu 
preâmbulo chamo a atenção para as questões da Missão que estão aqui, também. No Contrato-programa o 
regime de comparticipação financeira que na prática mantém os valores que têm estado a ser transferidos 
anualmente, há aqui uma calendarização diferente mas acaba por ser o mesmo valor, o custo do programa 
está na cláusula quarta e a justificação para os subsídios referidos nos números anteriores assenta na 
política de preços, descontos aos munícipes, entidades associativas sem fins lucrativos com sede no 
concelho, protocolos com escolas da rede pública dos 2º e 3º ciclos e do ensino secundário, isentando-as de 
qualquer pagamento, algumas, e ainda, entre outros, protocolos com a Associação de Bombeiros de Pinhal 
Novo e com o Destacamento Territorial de Palmela da GNR, o projeto Aprender a Nadar, esta parte do 
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Aprender a Nadar para termos uma ideia são cerca de mil crianças por ano, o 50+, a realização da Festa do 
Desporto e da Saúde, a cedência gratuita dos campos de jogos de Palmela para várias efemérides e 
realizações, enfim, e por outro lado o segundo outorgante assume a responsabilidade para execução de uma 
gestão que procure a sustentabilidade económico-financeira e que garanta o cumprimento do Plano de 
Atividades e do Plano Plurianual de Investimentos aprovados. 

Temos aqui as tranches financeiras ao longo dos anos até dois mil e dezanove, os indicadores de eficácia e 
eficiência assentes no número de praticantes e na redução do número de reclamações, também o contributo 
da empresa no Programa Municipal de Desenvolvimento do Associativismo que tem que ver, também, com o 
conjunto de horas que devem ser utilizadas pelos clubes do concelho gratuitamente, naturalmente, nos 
equipamentos municipais e depois temos o Anexo que também tem uma estimativa de clientes e de 
utilizadores em vários programas e em várias atividades para os próximos dois anos.  

Por ora disse Sr. Presidente.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada, Sr. Presidente. 

Sras. e Srs. Membros da Assembleia, tem a palavra o Partido Socialista Sr. Membro da Assembleia Bruno 
Grazina.” 

 

O Sr. Bruno Grazina do PS: 

“Boa noite, senhoras e senhores. 

Este Contrato-programa trata-se de uma opção política da maioria atualmente em funções e mantendo a 
postura construtiva que, ao longo do mandato, tem pautado a ação do Partido Socialista iremos abster-nos 
nesta votação. 

Não queria, contudo, deixar de referir que o Partido Socialista faria diferente e que, pessoalmente, considero 
que se afigurava como essencial uma maior aposta na sustentabilidade e nas energias renováveis que 
poderia também ser objeto a reforçar na parceria entre o município e a Palmela Deporto. 

A nível da forma deste documento abstinha-me de tecer considerações de formalismos jurídicos, queria 
apenas sugerir que, futuramente, nos anexos apresentados com o número de utilizadores dos vários 
equipamentos constasse também o número de utilizadores em anos anteriores, que julgo permitiria uma 
análise comparativa bastante interessante. 

Muito obrigado. Disse.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Sras. e Srs. Membros da Assembleia, mais intervenções ou outras questões? 

Então, não sei se o Sr. Presidente quer prestar esclarecimentos.” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Gostaria, se me permite, porque acho que é importante partilhar aqui alguns dados e algumas informações 
por vezes até para desmontar alguns pré-conceitos que possam existir relativamente ao desempenho da 
empresa. 

O Anexo, por um lado um esclarecimento, é uma coisa prospetiva que era os objetivos a atingir e, 
naturalmente, a comparação pode ser feita através da consulta dos relatórios e contas da empresa. Ainda 
assim sobre o Anexo, eu gostava de dizer que estes números estão um bocadinho por baixo. Nós já 
discutimos isto com a empresa e a empresa também considera que pode ir muito mais além, nas estamos 
numa fase de transição com um novo Conselho de Gestão e estão, também, a ser traçadas outras metas e 
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eventuais upgrades e atualizações serão, também, trazidas ao conhecimento dos Srs. Membros da 
Assembleia. 

Por outro lado há aqui um fator importante que, por vezes, fala da sustentabilidade da empresa. A empresa 
tem tido nos últimos três anos resultados positivos, estava a referir-me à sustentabilidade financeira, e tem 
apresentado de uma forma crescente, de dois mil e treze a dois mil e dezasseis, um valor muito significativo 
de despesas de investimento. Para ter uma ideia no final de dois mil e dezasseis foram feitos investimentos 
no valor de cento e trinta e um mil quatrocentos e oitenta euros. Como sabem o Município não pode fazer 
investimento na Palmela Desporto, e já agora parte desse investimento foi feito em eficiência energética e é 
visível.   

Ainda não terminei Sr. Membro da Assembleia, eu estou a dar um esclarecimento e nem sequer estou em 
desacordo com o meu amigo, e gostaria de dizer-lhe que foi feito esse trabalho, há um crescente 
investimento e há uma candidatura, que está aprovada, no âmbito do Pacto da AML para eficiência 
energética nas piscinas municipais. Quem fez a candidatura teve que ser o município, no âmbito do Pacto, 
mas já está clarificado que é a Palmela Desporto que terá que fazer a candidatura e que terá que terá que 
investir, o que também é bom sinal. O objetivo é esse, é que a empresa gera valor social e valor económico 
que lhe permita ser ela a fazer os seus investimentos e que não necessite de dinheiro do município para 
investimento, o que aliás neste momento está vedado pela legislação das empresas municipais e, portanto, 
este caminho é positivo e vai permitir à Palmela Desporto fazê-lo. 

Porque é que essa candidatura não aconteceu neste momento? Deixe-me também clarificar isto porque é 
uma informação recente e todos nós temos que estar de posse destes elementos. Os municípios, depois da 
grande discussão sobre o modelo de financiamento destas candidaturas, que não eram a fundo perdido 
eram empréstimo e tinha que haver reembolso, através da sua Associação Nacional de Municípios 
entenderam discutir, tal como fizeram outros países com a União Europeia nós é que somos sempre os tais 
bons alunos que aceitamos tudo, para que a metodologia do financiamento fosse alterada e a orientação da 
AMNP foi nenhum município, nenhuma empresa municipal, nenhuma entidade nesse programa, faça 
candidaturas a este Aviso e, portanto, estrategicamente o Aviso vai cair mas os municípios, a empresa 
municipal e outros, só farão as candidaturas num novo Aviso, porque já houve da parte da tutela abertura 
para a reformulação das condições que têm que ser mais vantajosas para o nosso país nesta área.  

Se assim não fosse, hoje, até pelos timings do Aviso teríamos já possibilidade de anunciar a candidatura, eu 
não tenho presente mas é na ordem dos trezentos mil euros. O município afetou essa verba no Pacto da 
AML para esse efeito, mas é a Palmela Desporto que vai ter de concorrer ao novo Aviso e vai ter que 
arranjar os cinquenta por cento, não é o município, o que significa que a Palmela Desporto também já tem 
autofinanciamento próprio para investimento para poder acompanhar a candidatura. 

E era este esclarecimento que gostaria de fazer. 

Disse, Sra. Presidente.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada, Sr. Presidente. 

Sras. e Srs. Membros da Assembleia, podemos avançar então?” 

 

A Sra. Maria Rosa Pinto do PPD/PSD.CDS-PP: 

“Queria só levantar uma questão. 

É bem sabido a nossa posição sobre a Palmela Desporto, na altura, penso que já este ano, até levantámos 
aqui a questão e colocámos ao Sr. Presidente a questão se havia trabalhadores precários na Palmela 
Desporto ao que o Sr. Presidente esclareceu, mas analisando o Contrato Programa e os indicadores de 
medição dos objetivos setoriais, embora o Sr. Presidente tenha aqui dito que estavam por baixo, pensamos 
que há aqui programas que têm que ser mais ambiciosos. Por exemplo estou aqui a olhar para o Programa 
50+, que nalgumas atividades tem uma dinâmica mas há outras que, efetivamente, consideramos estes 
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objetivos parcos mas esperamos então que eles sejam atingidos em número superior como o Sr. Presidente 
aqui referiu que será intenção dos novos corpos de administração da Palmela Desporto. 

E é só.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Não sei se o Sr. Presidente quer responder.” 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Muito sucintamente, se me permite, e telegraficamente, registo as opiniões da Sra. Membro da Assembleia, 
relativamente ao 50+ quero só dizer que nós não podemos obrigar as pessoas a participarem, não é, mas 
garanto-lhe que estamos a tentar envolver outras associações em vários pontos do nosso território para que 
acolham o programa. Nós e a Palmela Desporto estamos disponíveis para alargar o programa mas, enfim, 
nem todos os idosos consideram que aquela é a atividade que devem fazer, ainda assim o número tem 
oscilado mas está estável. 

Disse, Sra. Presidente.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada, Sr. Presidente. 

Agora sim, Sras. e Srs. Membros da Assembleia vamos votar esta proposta.” 

 

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

favor (dezassete da CDU e dois do BE), e onze abstenções (oito do PS e três do PPD/PSD.CDS-

PP). Aprovado em minuta. 

 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Então ponto número quatro Sr. Presidente, por favor.” 

 

 

PONTO QUATRO – Atribuição da Medalha de Honra do Concelho de Palmela 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Sra. Presidente, como é conhecido estas propostas são discutidas com uma comissão especializada da 
Assembleia para o efeito e penso que de uma forma unânime, e considerando os critérios, e o debate que 
houve, e os contributos, entendeu-se distinguir com a Medalha de Honra do Concelho de Palmela, entendeu-
se fazer esta proposta, Eugénio José da Cruz Fonseca. 

Gostaria apenas de sublinhar que há muitas personalidades que não sendo do concelho têm um trabalho de 
mérito que produz resultados no nosso concelho e, portanto, considerámos que o Dr. Eugénio da Cruz 
Fonseca pela ligação que tem tido à área social ao nosso concelho através do Centro Comunitário de S. 
Pedro e esta missão que acaba por ir até mais além e entrar na outra freguesia, em Poceirão, e no âmbito 
da rede até das respostas sociais concelhias, é um cidadão que se distingue pelo trabalho de uma vida em 
prol dos mais desfavorecidos, um homem de consensos, um homem de inclusão e consideramos que o 
concelho de Palmela também deve distingui-lo porque ele aqui também fez um trabalho meritório. 
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Disse, Sra. Presidente.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito bem, obrigada Sr. Presidente. 

Sras. e Srs. Membros da Assembleia, alguém quer intervir sobre esta proposta? 

Tem a palavra o Partido Socialista, por favor.” 

 

O Sr. Raúl Cristóvão do PS: 

“Obrigada, Sra. Presidente. 

Se me desse autorização eu falaria já das três propostas das medalhas porque é uma intervenção muito 
simples e não faz muito sentido estar aqui a diversificar as coisas. 

De salientar que participando nós nas reuniões preparatórias para aprovação desta lista, logicamente que 
não temos nada a opor. Há sempre aqui algumas opções que não são opções contra, mas são opções que 
poderiam haver mais pessoas ou outras pessoas, mas todas elas que aqui estão merecem claramente o 
reconhecimento seja com Medalha de Ouro, seja com Medalha de Mérito, não há aqui nenhuma situação 
porque foi tudo dirimido e resolvido em comissão e, portanto, não temos nada a opor e fica já o sentido de 
voto do PS nas três propostas que é o sentido favorável às três propostas. 

Tenho dito.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada. 

Sras. e Srs. Membros da Assembleia, outras intervenções? 

Então não havendo, acho que estamos em condições de votar.” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com trinta votos a 
favor (dezassete da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP e dois do BE). Aprovado em 
minuta. 

 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Agora passamos ao ponto cinco, Atribuição da Medalha Municipal de Mérito, se calhar pode apresentar as 
duas Sr. Presidente.” 

 

 

PONTO CINCO – Atribuição da Medalha Municipal de Mérito 2017 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Sra. Presidente, ia só fazer aqui duas ou três considerações.  

A Medalha Municipal de Mérito no caso do Aniversário, tem a ver com os anos de atividade ininterrupta 
desde a criação legal das nossas associações, está na altura de distinguir com Grau Cobre: 
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 Associação Carnavalesca Amigos de Baco  
 Associação de Dadores de Sangue do Poceirão 
 PIA- Projeto de Intervenção Artística  
 TELA – Teatro Estranhamente Louco e Absurdo 

No campo do Associativismo e Cidadania, temos com Grau Ouro os cidadãos: 

 José António Guerreiro  
 Ulisses Machado 

A fundamentação e a bibliografia estão juntas na proposta e eu permitia-me dizer que é daquele tipo de 
cidadãos que geralmente estão em segundo plano, não estão nas presidências das associações, não estão 
nos lugares de destaque, mas que são pilares fundamentais na realização de muito trabalho dessas 
associações. 

Do mesmo modo no âmbito da Cidadania e Solidariedade, às vezes há razões diferentes, há diferenças nos 
anos de dedicação às causas, etc., mas penso que a vontade, a dedicação e o valor são todas meritórias 
desta distinção. Nós temos aqui quatro personalidades que há muito anos assumem a responsabilidade de 
dirigir instituições sociais no nosso território, com muitas dificuldades, porque estas instituições têm muitas 
dificuldades, fazem uma resposta fundamental aos idosos e também a outros setores da nossa comunidade, 
empregam muita gente, isto já é uma grande responsabilidade. Cidadãos que têm aos seus ombros durante 
estes anos todos esta responsabilidade de estarem em instituições particulares de solidariedade social a 
fazer este trabalho parece-nos que está na altura, também, de os distinguir. Assim, temos com Grau Ouro: 

 António Alpendre 
 Carlos Taleço 
 Guilherme José Abreu Bettencourt 
 Manuel Batista 

Na Cultura, uma distinção Grau Ouro ao Dr. Luis Cangueiro cujo investimento, visão, sonho, nesta área dos 
instrumentos da música mecânica veio emprestar ao nosso concelho mais prestigio. Ele podia tê-lo feito 
noutro sítio do país, podia tê-lo feito, se calhar, numa grande cidade onde teria muitos mais visitantes mas 
desde há muito que escolheu o concelho de Palmela, também, para investir. Penso que toda a gente 
percebe que com a vinda do Museu da Música Mecânica para cá, também, o concelho mexeu e ganhou 
visibilidade.  

Depois no Desporto o Prémio Carreira, Grau Ouro, a nossa Simone já tinha tido outras distinções com outras 
medalhas de outro grau, com esta idade não se espera que a Simone, nunca se sabe, ela se calhar mesmo a 
competir agora, é como eu digo há veteranos que correm mais do que os séniores porque há veteranos que 
dão aí uns “bigodes” a uns séniores, e mesmo que não volte a competir ao mais alto nível tudo aquilo que a 
Simone fez ao longo da sua carreira desportiva, como cidadã, uma pessoa resiliente, combativa e cidadão de 
Palmela também merece esta distinção. 

Na área do Desporto nós temos aqui um ano particularmente profícuo, não há aqui nenhuma outra 
coincidência. É que, de facto, no nosso concelho reside muita gente que pratica as mais diversas 
modalidades e que, felizmente, tem obtido resultados de destaque. Para nós a partir do momento em que as 
pessoas se sagram campeões nacionais, acho que vale a pena distingui-los. Haverá outros desportistas de 
várias idades, de várias modalidades, que são dedicados, que treinam, que têm bons desempenhos, 
parcelares ou pontuais, mas não tiveram ainda este patamar. Quer queiramos quer não são áreas onde há 
competição e quem atinge resultados deve merecer também este incentivo para continuar. Temos aqui, não 
contei mas são duas dezenas, ou mais, de atletas das mais diversas modalidades, idades, com títulos 
obtidos. Assim com Grau Cobre: 

•André Rangel 

•André Viana e Daniela Marreiros  

•António Branco 

 Bernardo Pereira  
 Bruno Pessoa 
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 Escola Secundária de Pinhal Novo 
 Filipa Rodrigues 
 Joana Branco 
 João Mário Anjos e Ana Clara Correia 
 Leonor Medeiros 
 Nuno Martins 
 Paulo Gomes 
 Pedro Neves e Sofia Oliveira 
 Ricardo Ferreira 
 Rodrigo Balseiro e Lisa Jesus 
 Rui Narigueta 
 Sérgio Ferreira 
 Tiago Assunção 
 Tiago Romão 
 Jorge Miguel da Silva Caleira 

Depois, na Economia e Comércio Tradicional, já tínhamos no passado, com contributos de outras Bancadas, 
também, chamado à atenção para a necessidade de distinguir algumas pessoas ligadas ao comércio 
tradicional. Eu gostava de referir precisamente que é esta discussão que vale a pena ser feita na comissão 
municipal mas, também, conciliando visões e critérios porque, às vezes, quando uma proposta surge avulsa 
nós não conseguimos depois justificar porque é que não atribuímos a outros. Não é dizer assim, eu 
proponho este agora vocês proponham outros do mesmo género, não, isto há anos para estas coisas e 
como estávamos a distinguir desenvolvimento sustentável, economia, turismo, ora também na lógica do 
comércio tradicional há desenvolvimento sustentável, há economia familiar e há, sobretudo, espaços de 
identidade e de memória nas nossas comunidades. E, portanto, foi necessário fazer um esforço para 
percorrer as freguesias todas e, mesmo assim, não tenhamos dúvidas Sra. Presidente, Sras. e Srs. Membros 
da Assembleia, que nos esquecemos de muitos. Eu já depois desta proposta me lembrei de mais duas casas 
de referência, porque há, mas isto quer dizer que precisamos de trabalhar cada vez com mais tempo nisto, 
tem que ser com seis meses de antecedência porque, senão, corremos sempre o risco de esquecer alguém. 
Mas pronto, haverá hipótese de corrigir e fazer melhor em próximos anos. Traz-se aqui um conjunto de 
nomes, de lojas, também de setores diversificados, de vários pontos do concelho e eu queria propor uma 
alteração de designação. Em vez de Loja do Jaime, em Cabanas, que ficasse o nome do Sr. Jaime Gomes de 
Oliveira. É evidente que é a Loja do Jaime, mas o cidadão que distinguimos, e que tem noventa anos, é o 
Sr. Jaime Gomes de Oliveira. Sra. Presidente, se não visse inconveniente propunha esta melhoria na 
proposta. Assim serão agraciados com o Grau Ouro: 

 António Brinca  
 António Pais Pereira – a título póstumo  
 Eugénio Vale e Sérgio Vale – Loja de Adelino Matos do Vale Lda 
 Horácio Simões  
 José Manuel Fonseca Porfírio 
 Maria Isilda Carvalho   
 Restaurante Pérola da Serra 
 Jaime Gomes de Oliveira 

Depois para o Turismo para o Desenvolvimento Sustentável, Grau Cobre, a Biovilla é um empreendimento 
que vale a pena conhecer. É um desafio muito grande, é um projeto inovador, dos poucos que conseguiu 
aprovação para fazer um empreendimento desta natureza aqui em plena Arrábida. Achamos que é um 
trabalho que pode ser distinguido no âmbito deste patamar do turismo para o desenvolvimento sustentável, 
ligação com a natureza, utilização de produtos que são plantados no próprio local, enfim há também hoje 
um público e um mercado para este turismo de natureza que procura estes espaços de recolhimento e de 
lazer. 

E pronto, Sra. Presidente, esta proposta está apresentada.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 
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“Muito bem Sr. Presidente. 

Sras. e Srs. Membros da Assembleia, há alguma coisa a acrescentar sobre esta proposta?  

Tem a palavra o PSD/CDS.” 

 

A Sra. Maria Rosa Pinto do PPD/PSD.CDS-PP: 

“Relativamente aqui a alguns nomes, não vou aqui referir nomes, saliento que houve algumas das nossas 
propostas, e que já tinham sido propostas em anos anteriores, que foram acolhidas mormente a do 
comércio tradicional embora aqui não é uma correção ao Sr. Presidente mas é a minha maneira de ver 
quando propusemos, da parte da Coligação Palmela Mais, a atribuição ao comércio tradicional no ano 
passado, e este ano a CDU acolheu a ideia, demos um nome como exemplo e referimos que deviam ser 
abrangidas todas as freguesias.  

Para além disso concordo com o Sr. Presidente quando disse aqui que, se calhar, temos que começar a fazer 
isto com mais tempo, aliás já o ano passado dissemos isso na comissão das condecorações, não vou aqui 
salientar o que foi lá dito, porque quando é marcada uma reunião com a proposta, porque a CDU tem a 
maioria mas tem acolhido algumas das nossas propostas não todas, e depois temos dois dias. Quer dizer 
nós podemos ter ideias sobre o comércio tradicional, por exemplo, que é o que está a ser dado como 
exemplo mas há outros, mas muitas vezes em dois dias, e nós que estamos em coligação, nem sempre é 
possível apresentar propostas concretas, mas referimos aqui que houve algumas das nossas ideias 
acolhidas, embora talvez não fosse exatamente a lista que proporíamos se tivéssemos a maioria, mas 
votamos favoravelmente como aliás foi dito na respetiva comissão. Concordo com o facto de termos que 
fazer isto com um bocadinho mais de tempo e mais espaçado entre reuniões, acho que é uma coisa a 
melhorar nos próximos anos neste caso no próximo mandato para os que cá estejam. 

E é só.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada. 

Muito bem, Sr. Presidente não sei se há alguma coisa a acrescentar? Não. 

Então vamos votar a proposta número cinco.” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com trinta votos a 
favor (dezassete da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP e dois do BE). Aprovado em 
minuta. 

 

 

PONTO SEIS – Atribuição da Medalha Municipal de Mérito 2017 – Associativismo e 
Cidadania 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Relativamente a este ponto eu estava distraída quando disse ao Sr. Presidente se queria apresentar junto. 
Realmente não tinha sentido, ou seja a proposta número seis é uma continuação, em termos de conteúdo, 
digamos assim, da proposta de atribuição de Medalha Municipal de Mérito neste caso para o tema do 
Associativismo e Cidadania. A proposta foi trabalhada separadamente porque o Sr. Presidente não pôde 
votá-la na Câmara Municipal, tendo em conta a sua relação de parentesco com o homenageado, e passo eu 
a apresentá-la. 
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Como sabem, particularmente os membros da comissão e agora todos os Srs. Membros da Assembleia, esta 
proposta surge para o Grau Ouro a uma figura Álvaro Amaro, costumamos dizer o Álvaro pai porque é assim 
que é conhecido e como o próprio diz, às vezes com muita graça, que devia ao ser contrário devíamos falar 
do Álvaro filho porque eu nasci primeiro, mas a história é o que é e, portanto, o Álvaro Amaro passou a ser 
o Álvaro pai do Álvaro Manuel. 

Em relação a esta proposta o que distingue a figura é que é proprietário da Barbearia Central, 
estabelecimento em Pinhal Novo de referência, mas que iniciou a sua vida profissional, de facto, naquele 
estabelecimento aos doze anos de idade. Trata-se de uma figura absolutamente incontornável, um homem 
da música, um homem do associativismo, um homem da participação popular nas mais diversas formas de 
manifestação na freguesia de Pinhal Novo em particular, mas não só, autor de inúmeras peças 
nomeadamente marchas das Festas Populares de Pinhal Novo durante muitos anos e, enfim, apenas de 
forma muito genérica integrou ainda diversas coletividades naquela freguesia pelo que merece, e mereceu, 
na análise da Comissão a atribuição desta proposta. 

Sras. e Srs. Membros da Assembleia, está aberta a discussão. 

Alguma questão?  

Não havendo, votamos.” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com trinta votos a 
favor (dezassete da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP e dois do BE). Aprovado em 
minuta. 

 

 

Não havendo mais assuntos a tratar, a Sra. Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão pelas vinte e 
uma horas e cinquenta e três minutos do dia quatro de maio de dois mil e dezassete, da qual se lavrou a 
presente ata, que eu, Carlos Alberto da Silva Caçoete, na qualidade de Primeiro Secretário da 
Assembleia Municipal, redigi e subscrevi. 

Palmela, aos quatro de maio de dois mil e dezassete. 

 

A Presidente 

 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

 

O Primeiro Secretário 

 

 

Carlos Alberto da Silva Caçoete 


