
 

 

 

ATA N.º 19/2018 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 

2018: 

No dia dezanove de setembro de dois mil e dezoito, pelas quinze horas e nove minutos, no 

auditório da Biblioteca Municipal de Palmela, reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a 

Presidência de Álvaro Manuel Balseiro Amaro, Presidente, encontrando-se presentes os/as 

Vereadores/as Raul Manuel Ribeiro Pinto Cristovão, Fernanda Manuela Almeida Pésinho, Pedro 

Gonçalo da Ponte Marques Taleço, Adilo Oliveira Costa, Paulo Jorge Simões Ribeiro, Luís Miguel 

Reisinho de Oliveira Calha, Mara Susana Machado Ribeiro Rebelo e José Calado Gertrudes. 

 

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

PONTO 1 – 9.ª Alteração ao Orçamento 2018 e Grandes Opções do Plano 2018-2021 

PONTO 2 – Atribuição de apoio financeiro ao Grupo Desportivo de Rio Frio para realização de 

obras 

PONTO 3 – Tarifa de inscrição no “Curso sobre Castelos Medievais Portugueses: A Arquitetura 

Militar de Afonso Henriques a D. Dinis” 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

APROVAÇÃO DE ATA 

Ao abrigo do preceituado nos n.ºs 2 e 6 do artigo 34.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara Municipal de 

Palmela delibera a aprovação da seguinte ata, sendo a mesma assinada pelo Sr. 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: 

. Ata n.º 17/2018 – Reunião ordinária de 22 de agosto de 2018 – Aprovada, por maioria, com a 

abstenção do Sr. Vereador Raul Cristovão, que justifica a sua abstenção por não ter estado 

presente na referida reunião. 
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DESPACHOS EMITIDOS PELO SR. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 

No âmbito do Departamento de Administração e Desenvolvimento Organizacional / 

Divisão de Administração Geral / Secção de Licenciamentos 

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

elaborada pelos serviços respetivos e que fica anexa a esta ata como documento n.º 1, dos 

processos despachados pelo Sr. Diretor do Departamento de Administração e Desenvolvimento 

Organizacional, Paulo Pacheco, no período compreendido entre 05.09.2018 a 18.09.2018. 

 

DESPACHOS EMITIDOS PELA SRA. VEREADORA FERNANDA PÉSINHO, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito da Divisão de Administração Urbanística 

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

elaborada pelos serviços respetivos e que fica anexa a esta ata como documento n.º 2, dos 

processos despachados pela Sra. Vereadora Fernanda Manuela Almeida Pésinho, no período 

compreendido entre 03.09.2018 a 14.09.2018. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

O Sr. Presidente dá conhecimento à Câmara que foram autorizados pagamentos, no período 

compreendido entre os dias 05.09.2018 a 18.09.2018, no valor de 1.236.462,29 € (um milhão, 

duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois euros e vinte e nove cêntimos). A 

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

 

TESOURARIA: 

Balancete:  

O Sr. Presidente informa que o balancete do dia 18.09.2018, apresenta um saldo de 

12.324.445,31 € (doze milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco 

euros e trinta e um cêntimos), dos quais: 

• Saldo de operações orçamentais – 11.270.265,42 € (onze milhões, duzentos e setenta 

mil, duzentos e sessenta e cinco euros e quarenta e dois cêntimos); 



Ata n.º 19/2018 

Reunião ordinária de 19 de setembro de 2018 

 

3 

 

• Saldo de operações de tesouraria – 1.054.179,89 € (um milhão, cinquenta e quatro mil, 

cento e setenta e nove euros e oitenta e nove cêntimos). 

 

O Sr. Presidente coloca à votação a admissão, no Período Antes da Ordem do Dia, os 

seguintes documentos: 

. Saudação (Hanon Systems Portugal S.A.). 

Aprovada, por unanimidade, a admissão da Saudação no Período Antes da Ordem do 

Dia.  

. Saudação (Casa Ermelinda Freitas). 

Aprovada, por unanimidade, a admissão da Saudação no Período Antes da Ordem do 

Dia.  

. Saudação (Adega Cooperativa de Palmela). 

Aprovada, por unanimidade, a admissão da Saudação no Período Antes da Ordem do 

Dia.  

 

O Sr. Presidente passa à leitura da saudação que se transcreve: 

. Saudação (Hanon Systems Portugal S.A.) 

“A Hanon Systems Portugal, S. A., celebrou, no dia 11 de setembro, duas décadas de existência 

no concelho de Palmela. Embora a atual designação da empresa date de 2016, a mesma possui 

uma longa história em Portugal, com uma aposta no nosso concelho, que remonta aos anos 90.  

O desenvolvimento e produção de equipamentos para sistemas de ar condicionado automóvel 

constitui o objeto social da Hanon Systems Portugal que, em 2017, conseguiu alcançar um 

volume de negócios de 119 milhões de euros. Dos atuais 450 colaboradores, cerca de 30% são 

residentes no concelho e a quase totalidade dos restantes habitam nos concelhos vizinhos. 

Este aniversário assinalou o sucesso e a expansão da empresa no concelho, com a inauguração 

de um novo edifício, um processo em que o Município se empenhou e acompanha com 

entusiasmo e expetativa.  

Subsidiária do Grupo Hanon, de origem coreana, a Hanon Systems Portugal está a concretizar 

um novo espaço industrial para a produção de compressores elétricos para sistemas de ar 

condicionado automóvel, com características inovadoras, bem como um laboratório de 

investigação & desenvolvimento, para investigação de novos materiais e conceção/teste de 

protótipos, dando resposta às tendências de mobilidade elétrica, incorporando o conceito 
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estratégico relacionado com a indústria 4.0., através de um investimento inicial de 48,3 milhões 

de euros.  

Reunida na Biblioteca Municipal de Palmela, a 19 de setembro 2018, a Câmara Municipal de 

Palmela saúda a Hanon Systems Portugal S.A., pela passagem de duas décadas de existência, 

marcadas pela expansão e atribuição de diversas distinções na sua área, pela notoriedade 

global e inovação tecnológica (factos que fazem deste grupo um dos líderes mundiais no 

desenvolvimento de componentes) e pelo seu contributo para o desenvolvimento económico e 

criação de emprego qualificado, no âmbito do cluster automóvel, no concelho e na região.” 

Sobre a saudação (Hanon Systems Portugal S.A.), o Sr. Presidente acrescenta o 

seguinte: 

. Na saudação entendeu-se não colocar a nível nacional, porque o cluster é do concelho e da 

região de Palmela, mas é uma empresa de forte impacto nacional e tem, neste momento, um 

processo de reconhecimento de PIN - Projeto de Interesse Nacional. Refere que tiveram a 

oportunidade de estar com o Sr. Ministro com a Sra. Secretária de Estado da Indústria que 

também congratularam e elogiaram o esforço do município para não deixar que este 

investimento fosse para outras partes da Europa. Já havia acontecido o mesmo com a Visteon, 

que tinha o Tech Center com um pé na Hungria e conseguiram que ficasse no concelho e, de 

facto, este trabalho conjunto permitiu que este investimento aqui se desenvolvesse. Refere que 

tem ainda outras faces que serão importantíssimas, não só na criação de emprego qualificado, 

mas, sobretudo em valor acrescentado, porque esta tecnologia tem um peso determinante para 

as exportações e, portanto, sendo uma data importante, 20 anos, e tendo sido assinalada desta 

forma com mais uma conquista para o território de Palmela, entenderam que era de todo 

merecida esta saudação. É um grupo Coreano e está de boa-fé a investir em Portugal e no 

concelho. 

Submetida a votação a saudação (Hanon Systems Portugal S.A.), foi a mesma 

aprovada, por unanimidade. Aprovado em minuta. 

 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha passa à leitura das saudações que se transcrevem: 

. Saudação (Casa Ermelinda Freitas) 

“A Casa Ermelinda Freitas conquistou distinções em importantes concursos internacionais, a 

saber: 3 medalhas de ouro no Mundus Vini 2018 (Alemanha); 3 medalhas de ouro no Asia Wine 

Trophy 2018 (Coreia); e 3 prémios na categoria Dupla Medalha de Ouro e 13 medalhas de 

ouro, no China Wine & Spirits Awards 2018 (China). 

O Mundus Vini é considerado o maior concurso alemão de vinhos, tendo contado com mais de 

6.200 vinhos em prova, oriundos de 44 países. 
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O Asia Wine Trophy 2018 é uma das maiores competições de vinhos na Ásia e decorreu este 

ano na Coreia, com mais de 4.000 vinhos inscritos e um painel de 130 júris, constituído por 

representantes dos principais países importadores de vinhos asiáticos e representantes dos 

media asiáticos. 

O China Wine & Spirits Awards 2018, que teve lugar em Hong Kong, é o maior e mais 

prestigiado concurso de vinhos e destilados da China, tendo a participação de 55 países.  

Reunida na Biblioteca Municipal de Palmela, a 19 de setembro de 2018, a Câmara Municipal de 

Palmela saúda a Casa Ermelinda Freitas pela afirmação internacional dos seus vinhos, 

contribuindo para a divulgação e promoção dos vinhos da região.” 

Submetida a votação a saudação (Casa Ermelinda Freitas), foi a mesma aprovada, 

por unanimidade. Aprovado em minuta. 

 

. Saudação (Adega Cooperativa de Palmela) 

“A Adega Cooperativa de Palmela continua a conquistar prémios e distinções em todo o mundo, 

afirmando a sua marca e assumindo-se como referência no setor dos vinhos. 

Na sequência deste trabalho, obteve recentemente duas Medalhas de Ouro no Concurso China 

Wine & Spirits Awards 2018, com “Vale dos Barris Branco” e o “Moscatel de Setúbal 2015”.  

O CWSA decorreu em Hong Kong e é considerado o maior e mais prestigiado concurso de 

vinhos e destilados da China. Em concurso estiveram 55 países, sendo o júri composto por 

compradores, importadores, retalhistas e escanções, elementos conhecedores do mercado 

chinês e dos seus consumidores. 

Reunida na Biblioteca Municipal de Palmela, a 19 de setembro de 2018, a Câmara Municipal de 

Palmela saúda a Adega Cooperativa de Palmela pelo mérito alcançado e pelo contributo para a 

valorização dos vinhos do concelho de Palmela a nível internacional.”  

Submetida a votação a saudação (Adega Cooperativa de Palmela), foi a mesma 

aprovada, por unanimidade. Aprovado em minuta. 

 

Informações / Assuntos diversos: 

● Candidatura “Reforço e atualização do Wi-Fi do Centro Histórico de Palmela e 

Serra do Louro” – O Sr. Presidente dá nota da aprovação e da assinatura do respetivo 

contrato de mais uma candidatura para o “Reforço e atualização do Wi-Fi do Centro Histórico 

de Palmela e Serra do Louro”. Esta candidatura, que havia sido submetida em dezembro de 

2017 à linha de apoio à “Disponibilização de Redes de Wi-Fi do turismo de Portugal, I.P.”, foi 

aprovada em agosto, tendo sido o respetivo contrato assinado no início de setembro. Esta 
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operação consiste no reforço e atualização de Wi-Fi na zona no Centro histórico e do seu 

alargamento à Serra do Louro, e é um reforço porque são encontrados alguns condicionalismos 

e porque é ampliada à zona do Castelo onde o sinal é mais fraco, mas é sobretudo, alargada à 

zona da Serra do Louro onde o sinal é praticamente inexistente, com o objetivo e na lógica do 

turismo acessível, possibilitar a quem visita o concelho, a utilização destas redes. Porque hoje 

quem visita com o seu smartphone, com as suas aplicações, pode ter acesso a um conjunto de 

informações de natureza turística ligada ao património cultural e natural. Portanto, o Turismo 

de Portugal ao incentivar este tipo de utilizações para promover o turismo e dar as melhores 

condições de informação, consideraram que era uma medida importante e não quiseram perder 

a oportunidade e daí a candidatura. A candidatura tem um investimento previsto de 61.500,00€ 

a que corresponde um cofinanciamento máximo de 81,30%, ou seja, o financiamento máximo 

era de 90%, mas como ultrapassaram os 50.000,00€, o cofinanciamento foi de 81,30%. 

 

● Adjudicação de nova empreitada na Estrada Municipal 533 – O Sr. Vereador Adilo 

Costa cumprimenta os presentes e informa que foi adjudicada uma nova empreitada na 

Estrada Municipal 533, por cerca de 43.600€ para a obra de alargamento e repavimentação de 

mais um troço desta estrada. A empreitada vai decorrer no troço entre Lagameças e a 

passagem sobre a via-férrea, tem uma duração prevista de 50 dias e está previsto começar em 

outubro. Com esta adjudicação, o investimento na beneficiação de rede viária, na freguesia do 

Poceirão ascende em 2018 a mais de 100.000€.  

 

● 2.ª Edição “Portugal numa Bancada”- Participação de instituições Particulares de 

Solidariedade Social do concelho – O Sr. Vereador Adilo Costa refere que no âmbito da 

2ª Edição de “Portugal numa Bancada”, é uma iniciativa da Federação Portuguesa de Futebol e 

da Altice Portugal, foram convidados a participar nos Jogos da Seleção Nacional de Futebol, 

neste caso, na Liga das Nações, que é uma nova competição da UEFA. 

A Câmara Municipal de Palmela considera interessante esta oportunidade, sobretudo, para os 

jovens que são acompanhados pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social e lançou o 

convite para 50 jovens, do Centro Social de Palmela, da Fundação COI, do Centro Comunitário 

de São Pedro da Marateca, que assistiram ao jogo entre Portugal e Itália, no Estádio do Sport 

Lisboa e Benfica, no passado dia 10 de setembro, integrando assim esta grande comunidade de 

apoio às Seleções Nacionais e, desde já salienta que se portaram brilhantemente, portanto, 

está convencido que continuarão a ser convidados para estes eventos no futuro. 

 

● Abertura do ano letivo 2018/2019 – O Sr. Vereador Adilo Costa refere que 

relativamente ao arranque do ano letivo 2018/2019, informa que no concelho de Palmela 
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decorreu com normalidade, quer a nível das áreas onde o município tem competências 

repartidas, ou seja, no pré-escolar e 1º ciclo, quer também nos 2º e 3º ciclos e ensino 

secundário. No início de mais um ano letivo, a Câmara Municipal de Palmela, no âmbito das 

suas atribuições e competências continua a investir fortemente na área da educação com um 

investimento em obras, em equipamentos e em projetos educativos, neste ano, superior a 3 

milhões de euros e em relação aos anos anteriores, talvez este ano, poderá ser considerado o 

ano com maior investimento. 

Nos transportes escolares, mantém-se a descriminação positiva da distância casa/escola, igual 

ou superior a 2 km, enquanto a legislação em vigor define a distância de 4 km. A rede de 

transportes escolares abrange 2 345 alunos. Destes, 2010 utilizarão transportes públicos e 344 

alunos, serão transportados em viaturas municipais, estimando-se uma despesa no valor de 

1.096.740,00€ (um milhão, noventa e seis mil, setecentos e quarenta euros). 

Na Ação Social Escolar destaca que, aos alunos dos agregados familiares integrados no primeiro 

e segundo escalões do abono de família, é aplicado um escalão único, indexado ao valor do 

escalão A, através de descriminação positiva e beneficiam dos seguintes apoios: no Pré-escolar, 

refeição gratuita, para cerca de 255 crianças; no 1.º Ciclo do ensino básico, refeição gratuita e 

apoio financeiro para material escolar e visitas de estudo, no valor proposto ao CME de 40,00 € 

(quarenta euros) /aluno, para cerca de 950 alunos; oferta dos cadernos de atividades para 

todos os alunos do 1º ciclo do ensino básico (2350 alunos), sendo o valor médio por aluno de 

29,00 € (vinte e nove euros). 

Ainda durante o presente ano letivo e conforme assumido no plano de ação da autarquia, será 

submetido à Assembleia Municipal um Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo para 

apoio ao prosseguimento de estudos de alunos que ingressem ou frequentem estabelecimentos 

de Ensino Secundário Público, Cursos de Especialização Tecnológica - CET- (formação pós-

secundária não superior) e Ensino Superior. Esta medida visa capacitar os jovens do concelho, 

enquanto elemento incentivador da formação, contribuindo para que os alunos e alunas do 

concelho, independentemente da sua condição social, já que as dificuldades económicas das 

famílias são, hoje, um fator condicionante da não continuação dos estudos, possam concluir os 

mesmos. A despesa global é de 120 000, 00 € (cento e vinte mil euros). 

No Programa de Alimentação Escolar, prevê-se o fornecimento de 3000 refeições diárias. A 

despesa global será de cerca de 1.000.000,00 € (um milhão de euros). Mantém-se, também a 

distribuição de fruta aos alunos do 1º ciclo e às crianças da educação pré-escolar, ao abrigo do 

“Regime da Fruta Escolar”. Prevê-se uma despesa global 31.959,00 € (trinta um mil, 

novecentos e cinquenta e nove euros), comparticipada em cerca de 70% pelo IFAP. 

Na educação pré-escolar, regista-se a existência de 35 salas de educação pré-escolar. Entrou 

em funcionamento mais uma sala na EB de Aires, não abrindo uma sala no Jardim de Infância 
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de Cajados. A frequência é de um total de 743 crianças. Na componente de apoio à família, em 

todos os estabelecimentos de ensino, e de acordo com as necessidades apresentadas pelas 

respetivas famílias, é assegurada a realização de atividades de animação e apoio à família, 

promovido o alargamento dos horários e garantido o transporte das crianças do Agrupamento 

de Escolas José Saramago, desde que frequentem o estabelecimento de educação da sua área 

de residência. 

Para o presente ano letivo, o Município mantém o valor da comparticipação familiar com o valor 

mínimo de 2,75 € e máximo de 55,00 €. Estima-se que a despesa global, com a educação pré-

escolar, se mantenha em cerca de 670.000,00 € (seiscentos e setenta mil euros). 

Para funcionamento dos estabelecimentos de educação e ensino (pré-escolar e 1º ciclo do 

ensino básico) o valor financeiro a atribuir mantém-se nos 8,00 € por aluno, num total de 

25.000,00 (vinte cinco mil euros).  

Em termos de intervenções no Parque Escolar, foram concluídas recentemente, a ampliação e 

requalificação EB Águas de Moura; a ampliação e requalificação na EB de Aires, assim como as 

reparações na nova sala de pré-escolar e a colocação de um novo equipamento de jogo e 

recreio; a 1ª fase da requalificação do logradouro EB Salgueiro Maia. Em execução ou fase 

inicial encontra-se a ampliação e requalificação da EB António Matos Fortuna; a ampliação, 

requalificação e arranjos dos espaços exteriores da EB Brejos do Assa; a beneficiação do 

logradouro da EB de Cajados; a substituição da caixa de gorduras na EB Alberto Valente. 

Portanto, as intervenções já realizadas ou em desenvolvimento totalizam, um investimento de 

cerca de 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil euros). 

Em fase de projeto encontra-se a requalificação da EB Zeca Afonso (ampliação de refeitório, 

telheiro e remodelação do espaço de jogo e recreio e dá nota que o 2º concurso público, 

referente à obra de ampliação e requalificação da EB Cabanas, concluído recentemente, ficou 

deserto, pelo que será iniciado novo procedimento por ajuste direto. 

Destaca ainda, a intervenção das Juntas de Freguesia do concelho em praticamente todas as 

escolas, com a realização de trabalhos de conservação e de limpeza. A transferência anual para 

as Juntas de Freguesia, através dos Acordos de Execução, foi de 371.059,91 € (trezentos e 

setenta e um mil, cinquenta e nove euros e noventa e um cêntimo). 

Na abertura deste ano escolar, mais uma vez se reitera a necessidade, por parte do Ministério 

da Educação e Ciência, de garantir a construção de Pavilhões Desportivos na Escola Secundária 

de Palmela e na Escola Básica José Saramago, em Poceirão, tendo a Câmara Municipal já 

apresentado ao Ministério da Educação e Ciência uma proposta concreta de comparticipação 

municipal e de gestão para a construção do Pavilhão Desportivo da Escola Secundária de 

Palmela, desde que seja também destinado à utilização da comunidade. 
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Para além da intervenção ao nível das atribuições e competências, destaca o investimento da 

autarquia no apoio aos projetos de escola, que através da implementação do Regulamento 

Municipal de Apoio a Projetos Socioeducativos das escolas da Rede Pública e Pré-escolar 

Solidário, permitirá apoiar logística e financeiramente um total de 30 projetos, na concretização 

dos princípios das Cidades Educadoras e da Educação para o Desenvolvimento Sustentável com 

a realização da 2ª edição do Mercado da Cidadania nos dias 18, 19 e 20 de outubro, na 

promoção do sucesso educativo, com a candidatura, no valor de cerca de 800.000,00 € 

(oitocentos mil euros), à medida 10.1. do POR Lisboa com o Plano Municipal de Combate ao 

Insucesso Escolar – “Eu conquisto o Meu Sucesso”. 

Refere ainda que a receção à Comunidade Educativa, cujo momento é de acolhimento e de 

convívio entre toda a comunidade educativa, realizar-se-á no dia 11 de outubro, na EB José 

Saramago, em Poceirão. 

 

● Feira Medieval de Palmela – O Sr. Vereador Luís Miguel Calha informa que a Feira 

Medieval de Palmela irá decorrer entre os dias 28 e 30 de setembro. O Castelo e as áreas 

circundantes continuam a ser o palco privilegiado para que milhares de visitantes possam 

desfrutar de momentos de convívio, de recreação de períodos passados da história da vila e das 

suas gentes. Numa parceria com a ALIUS VETUS – Associação Cultural História e Património, 

Entidade que tem colaborado com sucesso, com o Município nas anteriores edições, a V Feira 

Medieval de Palmela terá como tema “Cristãos, Muçulmanos e Judeus”, evocando a vivência 

que no século XII e primeira metade do XIII existia no castelo e na vila. 

O tema escolhido para a Feira este ano, é também um contributo para a convivência e 

compreensão entre os povos, em momento de grande instabilidade e intolerância que se vive 

em muitas partes do globo terrestre. 

No âmbito da preparação para a realização da Feira e possibilitando um melhor enquadramento 

do período histórico que se pretende evocar, realizou-se ontem, uma ação de formação dirigida 

aos voluntários, mas aberta à comunidade. Durante a próxima semana, realizar-se-ão duas 

ações de formação de construção de personagens e caracterização da época.  

A Feira Medieval de Palmela, tem abertura oficial às 19h00 de sexta-feira, 28 de setembro, na 

qual os visitantes podem disfrutar ao longo dos três dias, de momentos de animação cultural 

em diversos pontos do recinto, com particular destaque para a Liça com os seus “Torneios 

Medievais”, a Igreja de Santiago com música da época e uma exposição sobre as três culturas, 

os ofícios tradicionais no Revelim Norte, no Anfiteatro do Parque Venâncio Ribeiro da Costa com 

espetáculos diários e Dança no Ar, um espetáculo singular da Feira Medieval de Palmela. A 

gastronomia, o artesanato ou a falcoaria são também fortes atrativos para uma deslocação até 

Palmela e seu Castelo. 
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● Encontro Concelhio de Folclore 2018 – O Sr. Vereador Luís Miguel Calha refere que 

no dia 23 de setembro, às 16h00, o Circuito de Manutenção de Quinta do Anjo, recebe o 

Encontro Concelhio de Folclore. Trata-se de uma iniciativa da Câmara Municipal com os 

Ranchos Folclóricos Concelhios e o apoio da Junta da Freguesia de Quinta do Anjo, que reunirá 

oito Ranchos Folclóricos, consolidando um momento de convívio e partilha, com cerca de 400 

participantes. Vão estar presentes, nesta celebração da cultura popular e do mundo rural, o 

Rancho Folclórico “Os Fazendeiros das Lagameças”, o Rancho Folclórico “Os Rurais” da Lagoa 

da Palha e Arredores; o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Pinhal Novo; Rancho Folclórico 

Regional da Palhota/Venda do Alcaide; o Rancho Folclórico Regional de Fernando Pó ; o Rancho 

da Sociedade de Recreio e Desporto da Lagoinha; o Rancho Folclórico Cultural Danças e 

Cantares da Região do Forninho e o Rancho Folclórico de Rio Frio. 

A edição deste ano terá ainda a participação especial da Escola de Jogo do Pau do concelho da 

Moita, fundada em 2015 por José Pedro Pereira, Paulo Brinca e Jorge Lagarto, a escola visa 

dinamizar esta arte marcial tradicional portuguesa e da sua atividade regular fazem parte a 

dinamização de encontros e a participação em eventos.  

O Encontro Concelhio de Folclore constitui um momento privilegiado de partilha de 

experiências, convívio e promoção das tradições locais, contribuindo para uma maior 

visibilidade deste património, tão rico no concelho de Palmela. 

 

Questões apresentadas pelos/a Srs./a Vereadores/a Paulo Ribeiro, José Calado, 

Mara Rebelo e Raul Cristovão 

● Questões colocadas por munícipes: 

. Necessidade de um espelho convexo – O Sr. Vereador Paulo Ribeiro cumprimenta os 

presentes e refere que de algumas questões que têm sido colocadas pelos munícipes, destaca 

uma questão, relacionada com a visibilidade no entroncamento, no final do aceiro dos 

Arraiados, na interseção com o Aceiro do Costa no sentido Vale da Vila – Pinhal Novo, em que 

talvez haja a necessidade da colocação de um espelho convexo, já lá esteve um, mas já não 

está e tem-se notado essa falta. 

. Necessidade de pintura das linhas delimitadoras das bermas – O Sr. Vereador Paulo 

Ribeiro refere que também a estrada de Rio Frio tem muito pouca visibilidade, nas questões 

de iluminação que não depende da autarquia, mas essencialmente na questão das marcas na 

estrada, as marcas delimitadoras das bermas que considera precisar de serem repintadas.  

. Abatimentos na rede viária – O Sr. Vereador Paulo Ribeiro alerta que tem-se verificado 

em algumas ruas, muitas fissuras, com algumas obras de saneamento, nomeadamente a Rua 
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25 de Abril tem alguns abatimentos, na Rua do Trabalhador Rural, na Rua dos Ferroviários e 

mais algumas, onde se verificam também muitos abatimentos, fissuras, algumas delas frutos de 

intervenções no subsolo e que, provavelmente, ficaram mal compactadas e que se vão 

notando, portanto, deixa aqui este alerta para que se realizem algumas intervenções no sentido 

de minorar algumas complicações que vão trazendo a quem por lá circula.  

 

● Início do ano letivo 2018/2019 – Pessoal auxiliar de ação educativa – O Sr. 

Vereador Paulo Ribeiro questiona sobre a questão do pessoal auxiliar no que se refere às 

várias escolas, se existem necessidades, para além daquelas que são normais no início do ano 

letivo, sendo que algumas delas que são derivadas de situações de baixa médica dos 

trabalhadores, mas também de algumas faltas de colocação e de aberturas de concursos para 

pessoal auxiliar de ação educativa. 

 

● Aprovação do relvado sintético para o Clube Desportivo Pinhalnovense – Pedido 

de desculpas – O Sr. Vereador José Calado cumprimenta os presentes e refere que na 

penúltima reunião de Câmara, aquando da aprovação do financiamento do relvado sintético 

para o Clube Desportivo Pinhalnovense, havia sido referido pelo Sr. Presidente que tinha havido 

um apoio em 2007/2008 e, na verdade, houve mesmo um apoio da Câmara Municipal. Refere 

que recebeu esse esclarecimento através do Gabinete da Câmara e como tal, pretende aqui, 

pedir desculpas publicamente, pelo facto de ter dito nessa reunião que não tinha havido esse 

apoio. 

 

● Questões colocadas por munícipes: 

. Contentor despejado na Rua Afonso de Albuquerque, em Palmela – O Sr. Vereador 

José Calado refere que através de alguns munícipes, recebeu pedidos de alerta relacionados 

com o município de Palmela, nomeadamente na altura da Festa das Vindimas, na Rua Afonso 

de Albuquerque onde houve um despejo de um contentor numa rua paralela e que haviam 

chamado o Engenheiro responsável, mas até hoje o lixo continua por apanhar. Portanto alerta 

para a necessidade de se remover esse lixo que se encontra lá desde a Festa das Vindimas. 

. Marcação de passadeiras na Vila de Pinhal Novo – O Sr. Vereador José Calado refere 

que relativamente à marcação de passadeiras na Vila de Pinhal Novo, trouxe consigo a 

indicação das vias onde é necessária essa pintura e ou marcação e que entregará ao Sr. 

Vereador, para que esse problema seja devidamente identificado e resolvido. 

. Abertura do ano letivo 2018/2019 - Escola Matos Fortuna, em Quinta do Anjo – O 

Sr. Vereador José Calado refere que em relação à Escola Matos Fortuna, recebeu indicações 
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de alguns munícipes, cujos filhos frequentam esse estabelecimento de ensino, que têm de levar 

refeições de casa, porque o refeitório não tem condições, e foi também questionado se a 

empresa não poderia fornecer refeições, uma vez que já existe um refeitório. 

 

● Abertura do ano letivo 2018/2019 - Escola Matos Fortuna, em Quinta do Anjo – A 

Sra. Vereadora Mara Rebelo cumprimenta os presentes e agradece toda a explicação que o 

Sr. Vereador Adilo Costa deu em relação ao início do ano letivo no concelho e congratula a 

autarquia por todo o investimento que tem sido feito no Parque Escolar, principalmente na 

Escola de Águas de Moura que é uma luta que se tem travado ao longo destes anos e que 

efetivamente era necessária. Mas, no seguimento da última intervenção feita na última reunião 

de Câmara, questiona se os constrangimentos que foram levantados sobre a Escola Básica 

Matos Fortuna em Quinta do Anjo já foram ultrapassados. Se o início do ano letivo correu como 

deveria de ser, como está a questão da alimentação e das atividades extracurriculares. 

 

● Assinatura de protocolo com a ARS (Administração Regional de Saúde) – O Sr. 

Vereador Raul Cristovão cumprimenta os presentes e refere que houve com a AMRS, Lisboa 

e Vale do Tejo, com algumas autarquias, assinaturas de Protocolos sobre a Saúde Oral com o 

Ministério da Saúde e pelo que tomou conhecimento a autarquia de Palmela foi um dos 

municípios que não assinou esse Protocolo e questiona a razão pela qual não o fez e, se haverá 

no futuro disponibilidade para a assinatura desse protocolo de saúde oral.  

 

● Abertura do ano letivo 2018/2019 – O Sr. Vereador Raul Cristovão refere que 

relativamente ao início do ano letivo e reforçando o que a Sra. Vereadora Mara Rebelo referiu, 

congratula-se pelo início das aulas no concelho de uma forma normal em que todos os 

estudantes e famílias, professores e auxiliares de ação educativa e administrativa, estão hoje a 

trabalhar para o futuro deste concelho, para o futuro dos jovens e deseja que durante o ano, 

tudo decorra com a normalidade possível e que a escola pública possa ser, efetivamente uma 

escola de referência, para que se demarque pela qualidade do seu trabalho, dos que nela 

trabalham diariamente, as gerações futuras, porque serão essas gerações que futuramente irão 

ocupar estes lugares e irão governar melhor do que aquilo que hoje estão a fazer.  

 

Às questões colocadas, são dadas as seguintes respostas: 

_ Assinatura de protocolo com a ARS (Administração Regional de Saúde) - (Questão colocada 

pelo Sr. Vereador Raul Cristovão) – O Sr. Presidente refere que sobre o Protocolo da Saúde 

Oral, a autarquia de Palmela não tem conhecimento de qualquer proposta da parte do 
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Ministério da Saúde. Considera que é uma boa medida e, portanto, aguardam com expectativa 

de que possa chegar ao município, para depois refletirem sobre essa matéria.  

 

_ Necessidade de um espelho convexo / Necessidade de pintura das linhas delimitadoras das 

bermas / Abatimentos na rede viária (Questões colocadas pelo Sr. Vereador Paulo Ribeiro) – O 

Sr. Presidente refere que sobre as questões de rede viária, é um trabalho que é feito 

permanentemente ao longo do ano, mas dá-se prioridade às zonas que ficam em frente aos 

equipamentos educativos, onde podem confirmar que as passadeiras estão todas repintadas. 

Refere também que na alteração ao orçamento, está proposto fazer mais um reforço de 15 mil 

euros para este trabalho contínuo e, portanto, estas questões vão sendo priorizadas, porque os 

técnicos municipais sabem quais são aquelas situações que estão, efetivamente, a precisar de 

uma intervenção mais urgente e aquelas que podem esperar mais alguns meses. No entanto 

agradece que sempre que tenham informações neste sentido, transmitam, para que esse 

trabalho possa ir sendo realizado. 

 

_ Contentor despejado na Rua Afonso de Albuquerque, em Palmela (Questão colocada pelo Sr. 

Vereador José Calado) – O Sr. Presidente refere que sobre a questão que o Sr. Vereador José 

Calado indicou, lixo que possa ter sido deixado numa transversal da Rua Afonso de 

Albuquerque, é uma das questões que já abordou com o Sr. Vereador Pedro Taleço, aliás o 

impacto da Festa das Vindimas no espaço público é muito superior àquilo que se apercebem, só 

quem vive no local é que tem o maior constrangimento e há que tomar medidas no futuro, 

também, para que alguns participantes na Festa, na restauração, tenham mais cuidados e outro 

comportamento, porque não podem andar a limpar as pedras de calçada com escovas de 

dentes. Refere que tiveram, inclusivamente e, o Sr. Vereador Pedro Taleço deu nota disso, que 

adjudicar serviços ao exterior para lavagens de ruas e pavimentos. Algumas destas situações 

estão a ser ainda recuperadas na medida em que há mais área para limpar, para além da área 

da Festa das Vindimas todos os dias. Portanto, essa questão está recenseada.  

 

_ Início do ano letivo 2018/2019 – Pessoal auxiliar de ação educativa (Questão colocada pelo 

Sr. Vereador Paulo Ribeiro) – O Sr. Vereador Adilo Costa refere que sobre a questão do 

pessoal auxiliar de assistentes operacionais, o ano letivo abriu com bastante normalidade, neste 

momento e decorrido até à última reunião de Câmara. Em relação ao pessoal auxiliar, falta 

colocar tarefeiras do Ministério da Educação, mas, ao contrário de anos letivos anteriores, este 

ano foi muito melhor. Realça ainda que há muito trabalho a fazer, nomeadamente por parte do 

Ministério da Educação relacionado com problemas de baixas médicas ou com necessidade de 

contratualização, que de certa forma, poderá estar um pouco atrasado, mas não põe em causa 

o início do ano letivo, no que se refere à prestação destes serviços. 
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_ Abertura do ano letivo 2018/2019 - Escola Matos Fortuna, em Quinta do Anjo (Questão 

colocada pelo/a Sr./a Vereador/a José Calado e Mara Rebelo) – O Sr. Vereador Adilo Costa 

refere que em relação às refeições desta semana, foi emitido um comunicado dirigido aos 

encarregados de educação, no âmbito de varias reuniões que tiveram com a coordenação da 

escola, com a direção da escola e com a Associação de Pais, nas quais foi transmitido um 

conjunto de medidas que estão a ser aplicadas e, uma delas estava relacionada com o espaço 

do refeitório. Refere que, felizmente, o espaço de refeitório e cozinha em termos de obra, 

terminou a tempo, mas no que se refere à cozinha, optaram por criar um maior espaço de 

tempo e daí terem solicitado aos pais que nessa semana, num espaço de 4 dias, as crianças 

trouxessem alimentação de casa e pudessem comer no refeitório. A questão do transporte de 

refeições por parte da empresa foi equacionado, contudo por questões de higiene e segurança 

alimentar, até porque estão em causa muitas crianças, cerca de 400 crianças, e uma vez que o 

transporte a quente pode acarretar riscos se decorrerem mais de duas horas e neste caso 

concreto, iria demorar mais, optaram por não correr esse risco. Refere, no entanto, que na 

próxima segunda-feira a cozinha estará a trabalhar normalmente, os testes foram feitos, correu 

tudo normalmente e a partir de segunda-feira, irá estar a funcionar normalmente. 

Relativamente ao funcionamento da escola, houve condições para funcionar bem, quer nas 

atividades de apoio à família, quer nas atividades extracurriculares e também em relação ao 

ATL, portanto, está a funcionar em pleno em termos das atividades necessárias. 

 

ORDEM DO DIA 

 

O Sr. Presidente dá conhecimento que a Ordem do Dia desta reunião de Câmara é 

constituída pelos pontos que são enunciados no início desta ata. 

 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL 

Pelo Sr. Presidente é apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – 9.ª Alteração ao Orçamento 2018 e Grandes Opções do Plano 

2018-2021. 

PROPOSTA N.º DADO 01_19-18: 

«A 9.ª Alteração ao Orçamento 2018 e Grandes Opções do Plano 2018-2021 tem como 

finalidade proceder ao reforço de diversas ações com dotação insuficiente de modo a 
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possibilitar o desenvolvimento de procedimentos concursais e/ou pagamentos urgentes, 

nomeadamente: 

1. Inscrição da dotação da ação Reforço e atualização do Sistema WIFI Centro Histórico - 

Programa Valorizar cujo montante se encontrava integralmente a definir, em resultado 

da recente aprovação de candidatura a fundos comunitários; 

2. Reforço da dotação de diversas ações do projeto Aquisição e Reparação de Máquinas e 

Viaturas com dotação insuficiente, de modo a possibilitar o desenvolvimento de 

procedimentos concursais e/ou pagamentos urgentes; 

3. Reforço da dotação da ação Aquisição de Equipamento Informático, para a aquisição de 

equipamento urgente; 

Foram igualmente introduzidos outros acertos sem expressão relevante nos documentos em 

apreciação. 

Em consequência da aprovação da candidatura relativa ao Reforço e atualização do Sistema 

WIFI Centro Histórico - Programa Valorizar, procedeu-se à incorporação do valor da respetiva 

comparticipação no orçamento da receita. 

O total do Orçamento após a 9ª Alteração é de 55.274.700,84 € (cinquenta e cinco milhões, 

duzentos e setenta e quatro mil, setecentos euros e oitenta a quatro cêntimos), que representa 

um acréscimo de 0,09% relativamente ao Orçamento em vigor. 

Assim, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 33º, do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do 

Decreto-lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, propõe-se a aprovação da 9.ª Alteração ao 

Orçamento de 2018 e Grandes Opções do Plano 2018-2021.» 

Sobre a proposta de 9.ª Alteração ao Orçamento 2018 e Grandes Opções do Plano 

2018-2021 numerada DADO 01_19-18 intervêm: 

O Sr. Presidente acrescenta as seguintes explicações: 

. A 9ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano tem como finalidade proceder ao 

reforço de diversas ações com dotação insuficiente, de modo a possibilitar o desenvolvimento 

de vários procedimentos concursais, nomeadamente a inscrição da dotação da ação, reforço e 

atualização do sistema WI-FI no centro histórico, “Programa Valorizar”, que estava inscrita em 

orçamento, mas com verba a definir, agora que a candidatura foi aprovada, coloca-se a verba 

definida e, neste caso, colocaram a comparticipação na receita. Destaca o reforço de diversas 

ações no âmbito do projeto aquisição e reparação de máquinas e viaturas, porque no início do 

ano, são sempre um pouco comedidos nas necessidades de reforço na aquisição de peças, na 

aquisição de pneus e reparações mais pesadas de maquinaria que não é feita na oficina 

municipal. Depois, há também um reforço da dotação da ação aquisição de equipamento 
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informático, para aquisição de equipamento urgente. Portanto, esta 9.ª alteração com este 

acréscimo, que tiveram de incluir na receita, situa o orçamento em 55.274.700,84 €. 

Sobre a aquisição de equipamento informático, refere que com a deslocalização e para colocar 

em funcionamento a Escola de Arraiados, por exemplo, tiveram de retirar de outras rubricas 

que estavam em assistência, manutenção e funcionamento e redirecionar para a aquisição. 

Na ligação ao furo de Carrascas, trata-se de um reforço de verba de 7.825 € para o pagamento 

do projeto de execução, as anulações na telegestão e na implementação do sistema de controlo 

de perdas de água, trata-se de uma verba disponível, sendo que estes projetos estão a 

decorrer e grande parte dos pagamentos irão acontecer no ano seguinte.  

Na reabilitação dos espaços exteriores e logradouros da Rua 25 de Abril em Pinhal Novo a 

anulação de 40 mil euros, o concurso vai esta semana para Diário da República, e como grande 

parte da despesa só ocorre em 2019, é possível redirecionar 40 mil euros para o ano seguinte. 

Um reforço para apoio ao associativismo, quer na atividade, quer em investimentos por causa 

de candidaturas de associações que não podem perder esta oportunidade. Regista também 

uma mudança de rubrica no Projeto “Palmela, Cidade Criativa da Música”, trata-se apenas de 

uma mudança de classificação da rubrica. Depois, na eficiência energética em edifícios 

municipais, energia solar nas escolas, Cine Teatro São João e na energia fotovoltaica, também 

há uma alteração de classificação económica, neste momento, os procedimentos estão todos 

lançados para elaboração dos projetos e tudo isso implica uma aferição das classificações 

económicas, portanto, sai de uma classificação e vai para outra, o dinheiro está na mesma 

ação.  

Na ação de conservação permanente da rede viária, um reforço para materiais, por 

administração direta, por exemplo, no Bairro do Pinheiro Grande há uma reprogramação, e 15 

mil euros de reforço para a sinalização horizontal e reforço para manutenção e conservação de 

equipamento semafórico. 

A Sra. Vereadora Mara Rebelo refere que sobre esta alteração ao orçamento, felicita a 

autarquia pelo reforço em equipamento informático do sistema Wi-Fi, porque considera 

importante reforçar as redes sociais, é importante reforçar o Wi-Fi, mas alerta para que não 

fique apenas pelo centro histórico de Palmela e que se alargue com maior rapidez possível, a 

todas as freguesias do concelho de Palmela. Relativamente às outras rubricas, questiona sobre 

os 12.300 € atribuídos a IPSS, a que IPSS se refere concretamente e qual o fim a que se 

destina. 

O Sr. Presidente refere que trata-se de um reforço com uma proposta que irão apresentar, 

para as obras na sede de Rio Frio, cujo telhado ruiu e que ainda só está uma parte executada 

e, só com apoio do município, com o trabalho voluntário das pessoas é que será possível 

concretizar aquela obra. Trata-se também, de uma outra proposta, relacionada com uma 

candidatura do Grupo Desportivo Pinhalnovense a um programa de eficiência energética, por 
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causa dos projetores que, em boa hora foi aprovada pela tutela, e que tendo já sido celebrado 

um Protocolo, a Câmara Municipal vai comparticipar com 30%.  

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

abstenção do Sr. Vereador Paulo Ribeiro. Aprovado em minuta. 

 

DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 

Pelo Sr. Vereador Luís Miguel Calha são apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 2 – Atribuição de apoio financeiro ao Grupo Desportivo de Rio Frio 

para realização de obras. 

PROPOSTA N.º DCDJ 01_19-18: 

«A sede do Grupo Desportivo de Rio Frio sofreu, em 2016, um desabamento integral do telhado 

do salão principal, comprometendo a sua atividade regular. 

Esta associação, fundada em 1925, é um polo de dinamização e espaço de encontro na 

comunidade rural onde se insere sendo o seu património etnográfico um dos mais ricos do 

concelho com um arquivo documental de interesse municipal. 

Embora a associação continue a desenvolver esforços e atividades de angariação de fundos 

para a recuperação do edifício e o mesmo já tenha sido alvo de apoio municipal para a fase 

inicial de consolidação, esta obra de grande porte acarreta custos financeiros muito elevados 

que a associação não tem condições de suportar. 

Nesse sentido, solicitaram à Câmara Municipal apoio para a realização da obra da cobertura das 

instalações. 

Assim, e em conformidade com o disposto da alínea o) e u) do n.º 1, do artigo 33.º, do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propõe-se 

a atribuição de um apoio financeiro, no valor de € 4.000,00 (quatro mil euros), ao Grupo 

Desportivo de Rio Frio como comparticipação municipal para a continuidade das obras de 

recuperação da sua sede.» 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade. Aprovado 

em minuta. 

 

PONTO 3 – Tarifa de inscrição no “Curso sobre Castelos Medievais 

Portugueses: A Arquitetura Militar de Afonso Henriques a D.Dinis”. 

PROPOSTA N.º DCDJ 02_19-18: 

«O “Curso sobre Castelos Medievais Portugueses – A Arquitetura Militar de Afonso Henriques a 

D. Dinis”, que decorrerá entre os dias 6 e 7 de outubro de 2018, na Biblioteca Municipal de 
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Palmela, integra-se na estratégia de trabalho do Gabinete de Estudos sobre Ordem de Santiago 

(GEsOS) e será ministrado pelo Professor Doutor Mário Barroca, da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. 

Este curso contará com sessões teóricas, dia 6 de outubro, que serão complementadas com 

uma visita guiada ao Castelo de Almourol e ao núcleo museológico do Quartel de Tancos. 

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

artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, propõe-se:  

a) a aplicação de uma tarifa de € 10,00 (dez euros) para o público em geral, com uma 

redução dessa tarifa em 50%, que se traduz no valor de € 5,00 (cinco euros) para 

alunos e professores de fora do concelho, membros do GEsOS e sócios do Grupo de 

Amigos do Concelho de Palmela;  

b) a inscrição gratuita para professores que lecionam em estabelecimentos de ensino 

do concelho, para alunos que residem ou estudam no concelho de Palmela e para 

portadores do Cartão Municipal IDADE MAIOR.; 

c) desconto de 10% nas tarifas mencionadas na alínea a) para portadores do Palmela 

Tourist Card;  

As tarifas estão isentas de IVA, de acordo com o n.º 14.º do art.º 9.º do Código do IVA.» 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade. Aprovado 

em minuta. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

O Sr. Presidente pergunta se há Munícipes para intervir neste período. 

 

Sr. Ricardo Pereira 

Cumprimenta os presentes e refere que é residente em Palmela e aborda um assunto que é 

transversal a toda a mesa, ou seja foi um assunto abordado em todos os programas na última 

campanha eleitoral e trata-se da Escola Secundária de Palmela e do seu Pavilhão Desportivo e 

visto que, neste arranque de ano letivo ouviu várias intervenções, tanto do executivo, como da 

oposição e até à data não se sabe nada sobre este assunto e gostaria de saber qual o ponto de 

situação. 
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Em resposta ao Sr. Ricardo Pereira, o Sr. Presidente refere que este assunto foi abordado e a 

questão deve ser enquadrada nos seguintes termos, em 1º lugar, recorda que a construção do 

Pavilhão Desportivo numa Escola Secundária, neste caso concreto, na Escola Secundária de 

Palmela é da exclusiva competência do Ministério da Educação. Relativamente àquilo que cada 

eleito, na qualidade de candidato disse que faria para chegar à consecução desse grande 

objetivo da comunidade, cada um definiu um percurso. Em nome de todo o executivo 

municipal, refere que nos últimos 2 anos tem havido intensas negociações com o Ministério da 

Educação, inclusivamente no ano passado, conforme havia referido, propostas de protocolo que 

definiam as responsabilidades no financiamento e, naturalmente, no usufruto do pavilhão, 

porque no entendimento do executivo municipal, só faz sentido o município comparticipar se o 

pavilhão estiver disponível também para o serviço da comunidade e esse entendimento existiu, 

de princípio com a atual Secretária de Estado; com outros dirigentes do Ministério, houve 

divisões relativamente a percentagens e também relativamente a modelos de gestão. Já 

avaliaram a ultima proposta de protocolo e fizeram propostas de alteração, nas quais têm 

insistido desde maio, quase semanalmente, mas até à data ainda não obtiveram assinaturas. 

Ainda assim, refere que as negociações estão bem encaminhadas, porque já chegaram ao 

Ministério das Finanças, porque não é o Ministério da Educação que pode decidir, porque quem 

gere o orçamento, é o Ministério das Finanças. Portanto, foi feita, por parte da autarquia uma 

proposta de 50% na comparticipação de um pavilhão na ordem dos 850 mil euros. Dá nota que 

a autarquia pretende fazer a gestão integral do pavilhão através da Palmela Desporto, como já 

acontece nos outros pontos do concelho. Atualmente aguardam resposta da Administração 

Central para poderem assinar o Protocolo.  

Refere ainda que estão a preparar o orçamento do próximo ano e têm previsto nas Grandes 

Opções do Plano a rubrica para o Pavilhão da Escola Secundária de Palmela, obviamente, com 

verba a definir, porque só podem colocar verba, quando houver assinatura do protocolo. De 

facto, é a única Escola Secundária do concelho que não tem um pavilhão, mas a autarquia já 

fez mais de metade, já foi mais além das suas competências, mas sempre defendendo o 

interesse público, ou seja, que nas horas não letivas o pavilhão possa estar ao serviço das 

associações e coletividades do concelho. 

 

● Próxima reunião de câmara ordinária – o Sr. Presidente refere que a próxima reunião 

de Câmara ordinária fica agendada para o próximo dia 3 de outubro. 
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Cerca das dezasseis horas e dezasseis minutos, o Sr. Presidente declara encerrada a reunião, 

da qual se lavrou a presente ata, que eu, Paulo Eduardo Matias Gomes Pacheco, Diretor do 

Departamento de Administração e Desenvolvimento Organizacional, redigi e também assino. 

 

O Presidente 

 

Álvaro Manuel Balseiro Amaro 

 

O Diretor do Departamento 

 

Paulo Eduardo Matias Gomes Pacheco 


