
 

 
 
 

ATA N.º 20/2012: 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 

2012: 

No dia dezassete de outubro de dois mil e doze, pelas quinze horas e quinze minutos, no 

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

Presidência de Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, Presidente, encontrando-se presentes os 

Vereadores Álvaro Manuel Balseiro Amaro, José Carlos Matias de Sousa, Adília Maria Prates 

Candeias, Adilo Oliveira Costa, Maria da Natividade Charneca Coelho e Luís Miguel Reisinho de 

Oliveira Calha. 

 

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

pontos: 

PONTO 1 – Empreitada de “Repavimentação, renovação das infraestruturas do Centro 

Histórico de Palmela”: 1.º contrato adicional 

PONTO 2 – Consumo anormal de água – Redução da tarifa de saneamento. Requerente: 

Sebastião dos Santos Gonçalves – Instalação 42992 

PONTO 3 – Festas de Todos os Santos 2012 – Atribuição de apoio financeiro à Associação das 

Festas de Quinta do Anjo 

PONTO 4 – Adega de Algeruz: cessação do Protocolo entre a Câmara Municipal de Palmela e 

João Filipe Vinhas Barroso para Uso Museológico da Adega e devolução do imóvel 

PONTO 5 – Revogação do Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Palmela, a 

Federação Portuguesa de Basquetebol e clubes do concelho, no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento do Basquetebol no Concelho de Palmela 

PONTO 6 – Cedência de terreno à Sociedade Filarmónica Humanitária 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Sr.ª Presidente saúda os presentes. 
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● Metodologia de funcionamento das reuniões de Câmara – A Sr.ª Presidente explica 

a metodologia de funcionamento das reuniões de Câmara, esclarecendo que as mesmas se 

dividem em três períodos distintos: Período Antes da Ordem do Dia, Ordem do Dia e 

Intervenção do Público. 

 

● Participação na 7.ª edição da Feira Internacional de Fornecedores da Volkswagen, 

em Wolfsburg, Alemanha – A Sr.ª Presidente refere que esteve presente, em 

representação da Câmara Municipal, na 7ª edição da Feira Internacional de Fornecedores da 

Volkswagen, na Alemanha. Esta visita teve como objetivo o contacto e a troca de impressões, 

com vários projetos do grupo Volkswagen e com vários fornecedores. Foram desenvolvidas 

algumas iniciativas de promoção dos vinhos da região, no âmbito do tema “Palmela da Cidade 

Europeia do Vinho”. Apresenta agradecimentos à Casa Ermelinda Freitas, à Casa José Maria da 

Fonseca, à Adega Cooperativa de Palmela, à Adega Venâncio da Costa Lima, à Sivipa, à Casa 

Agrícola Horácio Simões, à Malo Tojo e à Bacalhoa que disponibilizaram os vinhos que foram 

partilhados pelos milhares de visitantes e que fizeram parte do momento oficial da abertura do 

evento. Foram estabelecidos contactos com altos responsáveis da Volkswagen e com o 

Embaixador de Portugal na Alemanha e foram, ainda, realizadas reuniões de trabalho com o 

Presidente da Câmara de Wolfburg – cidade onde está instalada a casa mãe da Volkswagen. 

Foram abordados com estas entidades, os projetos estratégicos que visam o desenvolvimento 

do Concelho de Palmela. 

 

● Participação no Encontro Internacional sobre Castelos das Ordens Militares – A 

Sr.ª Presidente informa que teve lugar em Tomar, no Convento de Cristo, nos dias 11, 12 e 

13, o Encontro Internacional sobre Castelos das Ordens Militares. Esta iniciativa foi organizada 

em parceria com a Câmara Municipal de Palmela e a Direção Geral de Património Cultural. 

Explica que a Câmara Municipal de Palmela foi coorganizadora da iniciativa, devido ao facto da 

região de Palmela ter uma longa história na área das ordens militares, nomeadamente os 

encontros internacionais, organizados desde há 20 anos a esta parte. São encontros de grande 

qualidade, pela participação da comunidade científica e pela publicação de obras de significativa 

relevância. Foi a grande qualidade do trabalho desenvolvido em Palmela que levou a que a 

Câmara Municipal fosse convidada pela Direção Geral do Património Cultural para, em parceria, 

organizar este encontro internacional. O Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago teve 

oportunidade de apresentar, através da Dra. Isabel Cristina Fernandes, o conhecimento detido 

nesta área e de acordo com a avaliação que foi feita por todos os conferencistas e pela 

organização, a autarquia está de parabéns. 
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● Encontro subordinado ao tema “Os novos desafios da cooperação descentralizada” 

– A Sr.ª Presidente comunica que na próxima segunda-feira, dia 22 de outubro, na Biblioteca 

de Palmela realizar-se-á um encontro sobre o tema “Os Novos Desafios da Cooperação 

Descentralizada”. Pretende-se criar um espaço de partilha e de reflexão sobre as questões da 

cooperação descentralizada, no novo contexto de crise mundial. Explica que, por maior que seja 

o empenho nos projetos de cooperação, se os orçamentos e investimentos no plano local, 

forem diminutos, a cooperação descentralizada sentirá as dificuldades, comuns a todos os 

parceiros intervenientes. Os participantes do encontro irão refletir sobre o que é que se pode 

fazer no futuro para tentar não por em causa projetos que são vitais para as populações. 

Informa ainda que o encontro terá a participação da Secretaria de Estado dos Negócios 

Estrangeiros e da Cooperação, da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, do Instituto Galego 

de Análise e Documentação Internacional, do Fundo Galego para a Cooperação e Solidariedade 

e ainda, de todos os parceiros locais que têm partilhado com o Município, projetos de 

cooperação. 

 

● Seminário Internacional “Governação Local no Feminino” – A Sr.ª Presidente 

transmite que no dia 24 de outubro irá realizar-se na Biblioteca de Palmela o Seminário 

Internacional sobre a governamentação local no feminino, organizado pelo Movimento 

Democrático de Mulheres. O seminário terá a participação de mulheres que se têm distinguido 

no plano internacional, do fórum de peritos do Instituto Europeu para a Igualdade, bem como 

de várias individualidades, envolvidas em vários projetos da região. Serão debatidos, temas 

específicos na ótica do papel das mulheres. 

 

● Prémios conquistados pelo Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz na modalidade 

de Dança Desportiva – O Sr. Vereador Adilo Costa apresenta cumprimentos e refere que 

no passado dia 29 de setembro, no Pavilhão Municipal do Casal Vistoso, em Lisboa, realizou-se 

o Campeonato Nacional de 10 Danças. É uma prova que integra o calendário da Federação de 

Dança Desportiva e onde estiveram em competição, vários pares em representação do Grupo 

Desportivo Estrelas de Algeruz que alcançaram lugares de destaque, nomeadamente, a 

consagração de campeões nacionais, os pares, Fábio Calvo - Ana Rita Carriço no escalão 

Juventude Open, os pares Mário Ferreira - Vitória Paduráru no escalão Juniores II Intermédios e 

a consagração de vice campeões nacionais, o par Afonso Silva - Filipa Ferreira. Os pares 

Ricardo Bispo - Beatriz Sena e André Viana - Tatiana Domingos, ambos do Escalão Juniores I 

Open classificaram-se em 3º e 4º lugar, respetivamente. Esclarece que durante o mês de 

novembro vão disputar-se as últimas provas da Taça de Portugal e do Circuito Nacional, bem 

como o Campeonato Nacional, sendo que neste momento estes pares se encontram 

classificados numa posição impar para poderem alcançar lugares de pódio. Termina deixando 

os parabéns ao Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz e aos participantes. 
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● Prémios conquistados em Concurso Chinês de Vinhos “ China Wine Spirit Awards”– 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha saúda os presentes e informa que no Concurso Chinês de 

Vinhos, a Casa Ermelinda Freitas alcançou 8 medalhas, quatro das quais de ouro e a Adega de 

Pegões  conquistou prémios para 4 dos seus vinhos, sendo um dos prémios uma medalha de 

ouro. Estes resultados, a par de uma boa prestação dos vinhos portugueses, confirmam a 

aposta que a Associação de Municípios Portugueses do Vinho e a Rede Europeia de Cidades do 

Vinho encetaram neste mercado de grande expansão. Recorda que estas duas entidades que a 

Câmara Municipal de Palmela integra, deram início, no ano de 2010, a uma parceria com as 

cidades de Yantai e Penglai, esta última reconhecida como a capital chinesa do vinho por ser a 

principal vitivinícola do país. Através desta ação que incidiu sobre a região de Shandong, com 

300 milhões de habitantes, procurou-se promover os vinhos portugueses, valorizar o mundo 

rural, potenciar o desenvolvimento do enoturismo e o investimento chinês em Portugal. 

Esclarece que o número de visitantes, desta nacionalidade, em Portugal cresceu 66% em 2011 

que é um indicador das tendências de consumo destes cidadãos de origem chinesa. 

 

Pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro foi apresentada a seguinte Moção: 

Moção (Pela rejeição da reconfiguração dos passes 4_18 e Sub23 e regresso ao 

modelo de desconto de 50% para todos os estudantes): 

“Na sequência da aprovação da Portaria nº 268-A/2012, de 31 de agosto, que altera as 

condições de atribuição dos passes escolares designados passe 4_18@escola.tp, criado pelo DL 

nº 168/2008 e sub23@superior.tp, criado através do DL nº 203/2009 e tendo em conta a 

avaliação dos impactos desta alteração, efetuada pelo Grupo de Vereadores para a Mobilidade e 

Transportes da AML, procedeu-se, em conjunto com a Divisão de Educação, a uma análise dos 

impactos que a entrada em vigor deste diploma terá no Município de Palmela. 

CONSIDERANDO QUE: 

1) A rede de transportes coletivos que serve o Concelho de Palmela é manifestamente 

ineficiente e escassa, sobretudo no que diz respeito ao modo rodoviário, sendo 

especialmente reduzidas as ligações entre as freguesias e a sede de Concelho, contribuindo 

para o aumento do isolamento e diminuição do acesso a bens e serviços essenciais à 

população, sobretudo das áreas rurais, e criando situações de desigualdade de 

oportunidades; 

2) Relativamente ao transporte escolar, a Câmara Municipal de Palmela tem a seu cargo o 

financiamento de passes e o transporte de um significativo número de crianças, as quais, 

sem a ajuda prestada pelo Município, correriam o risco de não poder aceder aos 

estabelecimentos de ensino; 

3) De acordo com a Portaria nº 268-A/2012, de 31 de agosto: 
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i. apenas têm acesso ao passe 4_18@escola.tp, os estudantes de ensino não superior 

com idades entre os 4 e os 18 anos inclusive, que não beneficiem de transporte 

escolar (nº 2 do DL nº 299/84) e que preencham um dos três requisitos seguintes: 

1 – beneficiar do escalão A da Ação Social Escolar; 2 – ou do escalão B; 3 – ou 

estarem inseridos em famílias que tenham acesso ao Passe Social+, tendo direito, 

respetivamente, a um desconto de 60%, 25% e 25%; 

ii. estão abrangidos pelo passe sub23@superior.tp, os alunos do ensino superior com 

idade até aos 23 anos inclusive e que preencham um dos dois requisitos seguintes: 

1 – estarem abrangidos pela Ação Social no Ensino Superior; ou 2 – estarem 

inseridos em famílias com acesso ao Passe Social+, tendo direito, respetivamente, 

a um desconto de 60% e de 25%. 

4) Todos os alunos que não se encontrem nas situações anteriormente referidas, não terão 

direito a passes, tendo de custear o valor total dos passes intermodais de transporte 

coletivo; 

5) Até 1 de fevereiro de 2012, todos os alunos com idades entre os 4 e os 18 anos e os 

estudantes do ensino superior com idades até aos 23 anos inclusive, tinham acesso a um 

desconto de 50% nos custos dos títulos de transporte coletivo (DL nº 186/2008 e DL nº 

203/2009); 

6) Após esta data, o desconto foi reduzido para 25% (Portaria nº 34-A/2012); 

7) Sete meses após a redução anterior, um número significativo de estudantes do Concelho de 

Palmela deixa de ter acesso ao serviço de transporte público a custo reduzido (Portaria nº 

268-A/2012); 

8) A aprovação deste diploma vem agravar os custos a suportar pelas famílias, significa o 

aumento das restrições à mobilidade e contribui fortemente para a perda de utentes do 

sistema de transportes públicos; 

9) O Conselho Local de Mobilidade de Palmela, reunido em 11 de outubro de 2012, após 

análise do exposto aprovou, por maioria, uma recomendação à Câmara Municipal de 

Palmela para que se pronunciasse no sentido de rejeição da reconfiguração dos passes 

4_18@escola.tp e sub23@superior.tp e da reposição do acesso de todos os estudantes ao 

modelo de desconto de 50%; 

Face ao exposto, a Câmara Municipal de Palmela delibera: 

− manifestar a sua discordância quanto às políticas governativas consubstanciadas no 

Plano Estratégico dos Transportes, que estão a provocar maiores restrições à 

mobilidade e maiores custos para a população; 
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− rejeitar a nova configuração dos passes 4_18@escola.tp e sub23@superior.tp e 

reclamar a reposição do acesso de todos os estudantes ao modelo de desconto de 

50%.” 

Sobre a Moção (Pela rejeição da reconfiguração dos passes 4_18 e Sub23 e regresso 

ao modelo de desconto de 50% para todos os estudantes) intervieram: 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro apresenta saudações e elucida que à data,  havendo alguma 

margem de erro, o número de estudantes de Palmela que se deslocam dentro do concelho, ou 

para outros concelhos vizinhos, em particular do ensino secundário e do ensino superior, cifra-

se em cerca de 3 centenas. Refere que com as medidas apresentadas, os estudantes e as suas 

famílias são obrigados a suportar integralmente o custo das deslocações apesar das situações 

de carência e precaridade. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho após cumprimentar os presentes, solicita dois 

esclarecimentos: se até 1 de fevereiro de 2012, todos os alunos com idades compreendidas 

entre os 14 e os 18 anos e os estudantes do ensino superior tinham acesso a um desconto de 

50% sobre o valor do passe e os alunos do ensino básico, até ao 9º ano, tinham direito a 100% 

do passe; relativamente aos alunos abrangidos pelos transportes escolares, se o que vigora 

neste momento no país é a senha de passe gratuita até ao 9º ano e se nos anos subsequentes 

esse benefício foi retirado? 

O Sr. Vereador Adilo Costa esclarece que até ao 9º ano a escolaridade é obrigatória, em 

relação ao 10º ano e seguintes, como não existe obrigatoriedade de frequentar a escola, esses 

anos escolares não se encontram abrangidos pela gratuitidade, serão os alunos a suportar os 

custos dos transportes. Considera uma incongruência esta situação e informa que existem dois 

limites, o 10º ano de escolaridade e os 18 anos de idade, independentemente do grau 

académico em que se encontrem. Informa ainda que a Câmara Municipal de Palmela suporta os 

custos dos transportes dos estudantes até ao 9º ano quando a distância casa/escola seja 

superior aos 2 km, embora a legislação mencione distâncias superiores a 4 km. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que está esclarecida e que esta moção defende 

o regresso ao modelo do desconto de 50% para todos os estudantes que estão excluídos do 

transporte escolar. 

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

minuta. 

 

● Candidaturas apresentadas ao abrigo do regulamento do ciclo urbano da água – O 

Sr. Vereador Álvaro Amaro cumprimenta os presentes e explica os critérios de avaliação das 

candidaturas apresentadas ao abrigo do regulamento específico do ciclo urbano da água, 

vertente em baixa, modelo não verticalizado no âmbito do POVT. No contexto de profunda crise 
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económica e social que o país atravessa, a disponibilização de fundos comunitários para 

intervenções e investimentos, em áreas fundamentais como é o caso do ciclo urbano da água, é 

de aplaudir. O Município de Palmela tem feito, nesta área, um esforço de investimento na 

ampliação, renovação e requalificação das redes, dada a extensão do território. Neste âmbito, 

no ano de 2009 e início de 2010, apresentou candidaturas ao POVT, para a drenagem de águas 

residuais domésticas, modelo integrado por complementaridade, abrangendo a construção de 

redes em diversos locais do Concelho, nomeadamente, Vila Amélia, Abreu Grande, Carregueira, 

Biscaia, Cajados e em fase subsequentes, Vale da Vila, Lagoa da Palha, Palhota, Lagoinha e 

Olhos de Água, os investimentos abarcaram ainda a captação e reforço do abastecimento de 

água a Pinhal Novo. Estas candidaturas não mereceram aceitação devido a critérios de 

fundamentação económico financeiros e a critérios economicistas que apontavam para o facto 

de as tarifas, no Município de Palmela, serem mais baixas que os valores de referência 

indicados no PEAASAR II. Na Península de Setúbal está implantada uma estratégia, nesta área, 

que constitui um obstáculo à concretização da estratégia do Governo para o setor, que se 

baseia em função dos sistemas multimunicipais existentes, que aposta na verticalização dos 

sistemas, na entrega da rede em baixa e da rede em alta, à exploração por esses sistemas 

multimunicipais e a posterior concessão desses sistemas para mais tarde visar-se, como é 

público, uma privatização do Grupo Águas de Portugal. O Governo, no momento do anúncio 

desta estratégia privatizadora, entendeu esclarecer que tal proposta, para o setor, não podia 

ser imposta aos municípios, mas concretizada através da adesão voluntária dos mesmos. No 

caso destas candidaturas e dos seus critérios de avaliação, há uma atitude de chantagem para 

com os municípios e de desrespeito para com a sua autonomia, uma vez que os parâmetros de 

avaliação das candidaturas apontam para a obrigatoriedade de os municípios concordarem com 

a estratégia do Governo definida para o setor e não manifestarem a sua oposição ao processo 

de fusão destes sistema multimunicipais de captação, tratamento e distribuição de água, para o 

consumo público e recolha, tratamento e rejeição de afluentes. Explica que, na prática, esta 

estratégia significa que municípios (como a generalidade dos municípios da região de Setúbal 

que são detentores da gestão pública da água e que têm as redes em alta construídas, 

exploradas por si e têm as redes em baixa) não aceitam ser impedidos de se candidatarem a 

fundos para investimentos que são imprescindíveis para ampliar e melhorar a rede e continuar 

a servir os interesses das populações. Menciona que o Município de Palmela associou-se à 

tomada de posição da Associação de Municípios da Região de Setúbal, que considera inaceitável 

esta imposição por parte do Governo. Considera inconcebível que o Governo esteja a promover 

a utilização de recursos públicos, para a realização de investimentos nas redes de água e 

saneamento, que sendo feito nestes modelos - entregues aos sistemas multimunicipais, irão 

mais tarde, ser entregues à gestão privada, isentando a gestão privada do risco de 

investimento. Refere que o Município de Palmela se associa à exigência do respeito pela 

autonomia do poder local, porque os municípios devem exercer estas competências numa 

atitude diferenciadora de acordo com as suas opções políticas e as suas formas de gestão. 

Reafirma a oposição à estratégia de privatização do setor e confirma o compromisso para com 

as populações do município, na defesa da gestão pública da água e do saneamento, assim 
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como na defesa das competências municipais, nestas matérias, para que, a um preço justo se 

consiga manter um serviço de qualidade às populações. Informa que foi anunciada a 

prorrogação do prazo das candidaturas mas se as condições se mantiverem, os municípios 

estão, praticamente impedidos de ter acesso aos fundos de investimento. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho comenta que tomou conhecimento deste assunto 

através da comunicação social e solicita, se possível, um dossiê com o resumo desta informação 

para que possa acompanhar o processo. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro informa que o documento fundamental para obter informação 

é a consulta das condições de candidatura. Desde o momento da não-aceitação da anterior 

candidatura da Câmara Municipal de Palmela, houve despachos no sentido de se aguardar a 

reabertura de uma nova candidatura para se voltar a apresentar, quer os investimentos 

inicialmente candidatados, quer outros no âmbito do que estava planeado. Informa que não 

existe um dossiê com informação, mas que existem informações técnicas que referem a 

impossibilidade apresentar uma candidatura com um princípio desta natureza. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que a posição tomada pela Associação de 

Municípios do Distrito de Setúbal apresenta quais são os dados de base que levaram à rejeição 

da candidatura.  

A Sr.ª Presidente informa que Palmela está integrada numa região, na qual todos os 

investimentos realizados, através do sistema multimunicipal de saneamento e do sistema 

intermunicipal de águas, são feitos com recurso aos orçamentos municipais. Recorda que, uma 

das razões porque o Município de Palmela integra o sistema multimunicipal de saneamento é a 

possibilidade de, deste modo, aceder a verbas comunitárias do fundo de coesão. A região de 

Setúbal continua a ser penalizada porque não pode aceder às mesmas verbas do fundo de 

coesão, que outras regiões do país. Existe um valor, na ordem dos 10 milhões de euros, que 

supostamente poderia ser candidatado e que nunca entrou no sistema multimunicipal. 

Enquanto outras regiões do País podiam receber comparticipações de 70%, a região de Setúbal 

não podia ultrapassar dos 30%. Informa que a região em que Palmela se insere foi das 

primeiras do país a atingir os níveis de satisfação na área das águas e do saneamento, o que 

significa que os municípios priorizaram as infraestruturas básicas nos seus investimentos e foi 

por ter sido realizado esse nível de investimento que atualmente existem penalizações, pois a 

candidatura apresentada engloba uma região considerada provida, nesta matéria. Atualmente 

estão a realizar-se investimentos na área das infraestruturas, requalificando, renovando e 

substituindo estações de tratamento. Ao contrário de várias regiões do País, em Palmela não 

estão a ser realizados os primeiros investimentos nesta área, o que não se traduz em riqueza, 

traduz-se em priorizar a necessidade de dotar as pessoas e os territórios de infraestruturas 

básicas. Esclarece que a candidatura foi reprovada por apresentar valores abaixo dos de 

referência, o que aconteceu porque a Câmara Municipal decidiu cofinanciar ou assumir como 

um encargo municipal parte dos custos desta área. É política do município que a água e os 

esgotos devem ter um valor social e todos os consumidores o devem poder pagar, razão pela 
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qual existem escalões e preços progressivos. Reitera que a região é duplamente penalizada, 

primeiro porque investiu nestas matérias enquanto outros tomaram outras opções, por vezes 

mais visíveis para a comunidade e a segunda penalização porque a região não pode concorrer a 

fundos comunitários, para qualificar os equipamentos e as infraestruturas existentes.  

O Sr. Vereador Álvaro Amaro refere que se irá refletir sobre este tema na próxima revisão 

da tabela de tarifas e preços. Dá o exemplo de um investimento de 90.000€, que foi realizado 

este ano e que se trata do prolongamento da rede na zona da Asseiceira para a Loja Nova, que, 

apesar do valor do investimento, apenas beneficiou 11 famílias, o que demonstra como os 

critérios são enviesados, porque os investimentos nas regiões com uma maior dispersão 

populacional é que deveriam ser financiados. Refere que este investimento aqui mencionado, 

nunca seria realizado através de uma concessionária ou de um privado porque não é, de todo, 

rentável. 

 

● Acesso a fundos comunitários – A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho menciona que a 

questão do acesso aos fundos estruturais é transversal para os municípios, para a 

administração central e para a administração indireta. Muitos dos municípios atingiram níveis, 

em função do investimento realizado, que tiveram como consequência o afastamento, por parte 

da União Europeia, da capacidade de recorrer a fundos. Considera que deveria existir uma 

flexibilização e uma descriminação positiva, em função da realidade atual e da região. Menciona 

que poderá acontecer, no futuro, que o País esteja num andamento diferente da Região de 

Lisboa e Vale do Tejo e que se não houver uma negociação efetiva, a região irá estar em 

desvantagem em relação ao resto do País. Reconhece que a elevação dos padrões de qualidade 

de vida das populações na região se deve ao investimento municipal.  

 

●  Transportes escolares (aquisição de senhas e passes) – A Sr.ª Vereadora 

Natividade Coelho refere que tem conhecimento da existência de uma alteração, 

relativamente ao papel da Câmara Municipal, nos passes escolares e que a empresa TST terá 

apresentado uma sugestão/proposta de mudança que passa por se fazer o carregamento dos 

passes diretamente, deixando de existir senhas. Informa que atualmente existem crianças sem 

senha que são informadas que apenas em dezembro estas estarão disponíveis. Cita que, sendo 

a Câmara Municipal uma entidade com um papel fulcral nos transportes escolares, deverá 

dinamizar um interface direto entre a empresa TST e as famílias. 

 

● Sinalização vertical – A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho cita que no caso da 

coexistência de dois sinais que são antagónicos, o sinal original deve ser ocultado. Na rotunda 

do “Retiro Azul” existe uma placa para a esquerda a indicar Castelo e Câmara Municipal, mas 

não existe uma correspondência a estes sinais depois no cemitério. 
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● Obras no Centro Histórico – A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho alerta para a 

acentuada inclinação, existente na via, junto ao Mercado Municipal de Palmela. Com a 

pluviosidade que se faz sentir, com uma iluminação pública irregular e com zonas que abatem 

existe a probabilidade de ocorrência de acidentes. 

 

● Urbanização junto ao Intermarché – A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho solicita ser 

informada se a Câmara Municipal adquiriu parte ou a totalidade desta urbanização para 

habitação social. Solicita ainda informação sobre a recuperação em curso neste local. 

 

● Cooperativas de consumo – A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho questiona se já é 

conhecida a data de abertura da loja de Palmela, visto que duas lojas já se encontram 

reabertas.  

 

● Urbanização do Sobreiro Grande (em Águas de Moura) – A Sr.ª Vereadora 

Natividade Coelho refere que o local continua numa degradação progressiva e questiona: se 

não existe um protocolo assinado com a Junta de Freguesia, como poderá a zona ser 

intervencionada e que tipo de pressão se pode desenvolver sobre o promotor de modo a obter 

resultados? 

 

● Saudações – O Sr. Vereador José Carlos de Sousa cumprimenta os presentes e saúda o 

facto da Senhora Presidente ter participado na 7.ª edição da Feira Internacional de 

Fornecedores da Volkswagen, em Wolfsburg, Alemanha. Louva a qualidade dos vinhos que 

obtiveram prémios em Shandong. 

 

● ADREPAL (Espaço Fortuna Artes e Ofícios) – O Sr. Vereador José Carlos de Sousa 

relembra que em 16 de fevereiro de 2011 e em 24 de fevereiro desse mesmo ano, a Câmara 

Municipal decidiu adquirir o património do Espaço Fortuna Artes e Ofícios. Nessas datas e tendo 

em conta o valor dos suprimentos que foram feitos para a ADREPAL, os vereadores do Partido 

Socialista optaram pela abstenção, porque a proposta apresentada não se fazia acompanhar de 

esclarecimentos que permitissem aferir como seria o espaço gerido até ao ano de 2014. Nessa 

altura foi dito pelo Senhor vereador Adilo Costa que se iria incentivar as visitas dos jovens e 

idosos àquele espaço e que haveria uma série de aspetos que iriam ser tratados. Refere que 

tem conhecimento de, entretanto, terem acontecido despedimentos de funcionários pelo que 

questiona se foram despedidos para permitir que a câmara venda este património, com mais 

facilidade a um privado?; foram despedidos porque aquilo que atualmente é a ADREPAL se 

esgotou?; foram despedidos porque o conceito e o macro conceito da Câmara Municipal para a 

estrutura e para o local não tem, neste momento, qualquer tipo de sequência?; ou foram 
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despedidos porque o Parque Natural da Arrábida não avançou com as premissas que 

inicialmente estavam objetivadas? Questiona ainda que relação existe com o antigo proprietário 

do espaço. Considera que em relação à ADREPAL não existe qualquer informação além da que 

é vertida nas atas. Termina referindo que deverá existir alguma perspetiva em relação àquilo 

que é património municipal inserido no território e que deverá haver uma grande atenção à 

forma como esse património é tratado. 

 

● Despejo de fossas – O Sr. Vereador José Carlos de Sousa pede explicações sobre o 

facto de existir uma redução de 9.200 m3, no despejo de fossas na Freguesia do Poceirão e da 

Marateca entre o ano de 2009 e o ano de 2011, altura em que foram aumentados os valores 

das taxas. Questiona se são os particulares ou outras entidades que estão a realizar este 

serviço, que por vezes é realizado sem a devida autorização e os respetivos despejos são 

realizados na via pública. Termina referindo que não é viável pensar que a produção de dejetos 

diminuiu. 

 

● Morador impossibilitado de entrar em casa, em Pegarias, devido a obras – O Sr. 

Vereador José Carlos de Sousa menciona que a Senhora Presidente rececionou um ofício de 

um munícipe, residente junto ao cruzamento da Rua Carlos Rodrigues Espada com a Rua do 

Samouco, em Pegarias, que se viu impossibilitado de entrar na sua residência. Este local foi 

alvo de uma intervenção há algum tempo atrás, contudo, continuam a existir problemas na 

circulação devido a essas obras. Não há sinalização, não há estaleiro de obra, existe uma 

movimentação sistemática de contentores e não é divulgada qualquer informação prestada aos 

utilizadores destas vias, sobre a possibilidade das mesmas estarem intransitáveis. Refere que é 

necessária uma maior articulação entre quem faz a obra e os munícipes e haver, por parte da 

fiscalização da câmara municipal, alguma intervenção no sentido de dotar o espaço das 

necessárias condições, para que não ocorra qualquer acidente. 

 

Face às questões apresentadas no Período Antes da Ordem do Dia pelos Srs. 

Vereadores Natividade Coelho e José Carlos de Sousa, foram dadas as seguintes 

respostas: 

− Iluminação Pública – O Sr. Vereador Álvaro Amaro explicita que todas as situações que 

vêm ao conhecimento do município são comunicadas à EDP que responde num prazo 

satisfatório. Informa que existe um número de telefone, gratuito (800 506 506) que se pode 

contatar e no prazo de 10 dias as lâmpadas serão substituídas. 

 

− Urbanização junto ao Intermarché – O Sr. Vereador Álvaro Amaro menciona que 

nesta urbanização existe um conjunto de edifícios abandonados por falência do construtor. A 

entidade bancária ficou a administrar o património e entendeu retomar o processo construtivo, 
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embora com algumas alterações que foram devidamente licenciadas pelo município. Informa 

que a entidade bancária faz na sua propaganda a alusão à habitação de custos controlados o 

que poderá induzir em erro a população. Termina referindo que o município não está abonado 

para realizar este tipo de investimentos. 

 

− Urbanização do Sobreiro Grande (em Águas de Moura) – O Sr. Vereador Álvaro 

Amaro comunica que a última vistoria a este local ocorreu no dia 26 de setembro. Estavam em 

curso algumas intervenções: o parque infantil está concluído e a limpeza das calçadas está 

efetuada (salvo pequenas áreas). Falta a plantação de árvores e recolocação de bancos que se 

encontravam mal implantados. O promotor tem o prazo, até final do mês de outubro, para 

terminar algumas questões e formalizar o pedido de receção provisória. A Senhora Presidente 

da Junta de Freguesia pode confirmar as intervenções. O descontentamento dos moradores 

estará relacionado com a desmatação dos lotes devolutos, pelo que o promotor foi notificado 

para o fazer. É responsabilidade do município obrigar o promotor, até à receção definitiva da 

obra, a manter o espaço em boas condições de limpeza e segurança, não sendo o município 

responsável pelos lotes que não se encontram edificados. A Câmara Municipal deu prioridade à 

questão do parque infantil, que contou com a intervenção da Divisão de Desporto e pode 

verificar-se que os arruamentos estão limpos e os passeios desmatados, embora haja algumas 

árvores para repor. Aquando do pedido de receção provisória será realizada nova vistoria e a 

partir desse momento poderá o município responsabilizar-se por aquele espaço ou 

contratualizar, com a respetiva Junta de Freguesia, no âmbito dos protocolos de delegação de 

competências, a limpeza urbana deste espaço, mediante a descentralização de meios 

financeiros para a Junta de Freguesia. 

 

− Despejo de fossas – O Sr. Vereador Álvaro Amaro cita que em relação a este assunto o 

Senhor Vereador José Carlos de Sousa está a basear-se nos números da Freguesia de Marateca 

e Poceirão. Estão a ser realizados menos despejos de fossas, está a recorrer-se à administração 

direta. A quebra registada neste serviço não significa que não haja controlo, pois existem 4 

empresas licenciadas para a realização deste tipo de recolha, que posteriormente depositam os 

resíduos em postos devidamente identificados, seja nas próprias ETARS que têm já o 

tratamento de lamas e a triagem nos limpa fossas, seja em coletores da rede em baixa ou em 

locais devidamente sinalizados para o efeito. Relativamente a eventuais despejos ilegais tem 

havido um esforço da fiscalização e por parte do SEPNA, já foram produzidos autos e terão 

havido contra ordenações, algumas na área do SEPNA que já ultrapassa a competência 

municipal. Informa que em Fonte Barreira e noutros locais passaram a existir esgotos 

domésticos e na Lagoa da Palha, Vale da Vila e Venda do Alcaide, nos anos de 2009, 2010 e 

2011 foi feito um grande investimento em redes. Atualmente existe um maior número de 

munícipes a pagar a tarifa de saneamento e munícipes que optam por fossas de dimensão e de 

tratamento de afluentes diferentes, que não misturam as águas de lavagens com as águas 
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sanitárias, o que resolve o problema do volume. Antigamente, na zona rural, construía-se uma 

fossa quando havia uma casa de banho, atualmente nas novas construções existe um 

licenciamento das fossas tanques, com rejeição de afluentes, num meio recetor natural, que é 

da responsabilidade da ARH, o município limita-se a fazer prova da existência desse 

licenciamento e a verificar o projeto de alterações. Termina referindo que a variação dos 

números é significativa e merece uma reflexão, contudo, existem empresas privadas a atuar 

nesta matéria, com o respetivo licenciamento e existem munícipes que continuam a partir a 

gola dos coletores para efetuar despejos sem licenciamento municipal. 

 

− Morador impossibilitado de entrar em casa, em Pegarias, devido a obras – O Sr. 

Vereador Álvaro Amaro informa que existe um plano de segurança, sinalização e saúde para 

cada uma das obras referidas e que faz parte da empreitada, plano esse que se encontra 

aprovado. Deverá ser aferido com a fiscalização da obra se, efetivamente, o plano está a ser 

tido em consideração. Menciona que o local apresenta algumas inclinações e vias que antes 

mediam 3,5m e que passaram a medir 6,0m de largura, pelo que o plano da obra deverá ser 

monitorizado ao dia. Refere que diariamente ocorrem pequenas questões com os proprietários, 

que são acompanhadas pelos respetivos serviços e por vezes mediadas no local. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa enuncia que o projeto de adjudicação foi aprovado em 

dezembro de 2011 com um prazo de execução de 180 dias, como esse período se encontra 

esgotado questiona se existe um prazo estabelecidos para a finalização da obra.  

O Sr. Vereador Álvaro Amaro informa que não tem qualquer pedido de prorrogação de 

prazo, todavia há que ter em consideração, que os 180 dias não começam a contar da data da 

adjudicação, mas da data de consignação da obra, que ocorre cerca de 3 meses após a 

adjudicação.  

 

− ADREPAL (Espaço Fortuna Artes e Ofícios) – O Sr. Vereador Adilo Costa refere que 

em fevereiro de 2011 quando a Câmara Municipal de Palmela resolveu adquirir o património 

imobiliário do Espaço Fortuna Artes e Ofícios, foi com a intenção de salvaguardar os interesses 

públicos e os interesses da própria autarquia, nomeadamente o investimento realizado. Havia  

um grande passivo pelo que a ADREPAL foi resolvendo com a Segurança Social, com os 

trabalhadores e com os fornecedores o grande volume de encargos que tinham sido herdados. 

Nessa data a Câmara Municipal pretendia um saneamento financeiro mas a situação agravou-se 

em virtude da situação económica, além de que a produção de cerâmica deixou de dar 

qualquer perspetiva de autossuficiência. Informa que embora tenha havido despedimentos, que 

ocorreram com tranquilidade, existindo acordo com os trabalhadores para a efetivação desses 

despedimentos, à exceção de um trabalhador que recorreu à via judicial. Informa que foram 

estabelecidos alguns contatos com empresários Ingleses e Suíços, embora estas sejam 

situações pontuais. De modo a evitar a insolvência ou a venda do imóvel a particulares, há que 

resolver alguns problemas que foram herdados do antigo proprietário, o Senhor Sebastião 
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Fortuna, com o Parque Natural de Arrábida, de preferência através do POPNA – Plano de 

Ordenamento do Parque Natural da Arrábida, embora tal possa não ser possível em virtude das 

dificuldades que o próprio parque atravessa. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa demonstra a sua preocupação, pelo Senhor Vereador 

Adilo Costa mencionar o termo “despedimentos com tranquilidade” e solicita informação sobre o 

que será a ADREPAL no futuro. 

A Sr.ª Presidente refere que o município lançou o projeto ADREPAL num contexto muito 

diferente do atual contexto do país, do município e do próprio projeto. Têm sido executadas 

diligências no sentido de procurar realizar o projeto em todas as suas dimensões, todavia, 

existe uma questão de fundo e que está relacionada com a classificação do terreno, que não 

permite desenvolver certo tipo de atividades que estavam integradas no projeto global da 

ADREPAL. Quando esta questão do terreno for ultrapassada poderão existir no local várias 

valências e realizar o projeto numa dimensão mais ampla, que não inclua apenas a olaria, 

atividade que, no atual contexto de mercado, não possui o mesmo interesse que anteriormente. 

Comunica que as contas com o antigo proprietário estão em dia e que está a ser cumprido o 

acordo estabelecido, contudo as dívidas que o município teve que suportar foram superiores ao 

que se conhecia. Sublinha que não era suposto o antigo proprietário iniciar um projeto próprio 

nas proximidades. Informa que o projeto ADREPAL terá que ser repensado, tendo em conta o 

atual contexto económico, pois desconhece, neste momento, quais as condições necessárias 

para conseguir rentabilizar o espaço e se se deve sacrificar o erário público para suportar este 

espaço. 

 

− Transportes escolares (aquisição de senhas e passes) – O Sr. Vereador Adilo Costa 

refere que se pretende, à semelhança do que se faz na margem norte e nos intermodais, aderir 

ao “Lisboa Viva”, desmaterializando as senhas dos passes. Isto obriga a uma solução 

intermédia que provocou uma grande divergência em vários concelhos, nomeadamente, 

Palmela, Montijo, Moita e Sesimbra dado que não existem condições físicas para implementação 

dos equipamentos necessários. No Pinhal Novo existe apenas um café/pastelaria para toda a 

freguesia, em Palmela existe a estação do TST, em Quinta do Anjo, Poceirão e Marateca não 

existe qualquer posto. Após negociação ficou acordado que os equipamentos iriam ser 

instalados nas escolas e que esta modalidade entraria em vigor no mês de novembro, o que 

será impossível de acontecer na medida em que as próprias viaturas não estão preparadas para 

este sistema. No próximo mês de novembro irão ser utilizadas, novamente, as senhas e será 

realizada a articulação Câmara Municipal/TST para arranjar uma solução que vise melhorar esta 

situação. 

A Sr.ª Presidente refere que esta situação irá ser apurada com rigor assim que houver 

informação suficiente e precisa. Solicita à Senhora Vereadora Natividade Coelho essa 

informação. 
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O Sr. Vereador Adilo Costa refere que tudo aquilo que diga respeito a transportes escolares, 

orientados pela Câmara Municipal, não abrange o que a Senhora Vereadora Natividade Coelho 

mencionou sobre esta matéria. 

 

− Cooperativas de consumo – O Sr. Vereador Luís Miguel Calha cita que a Câmara 

Municipal tem estado a acompanhar, muito de perto, este processo de dificuldades das 

Cooperativas de Consumo – Pluricoop, devido à importância social deste tipo de estruturas para 

a população. Informa que na próxima 5ª feira tem agendada uma reunião com o presidente da 

direção da Cooperativa de Consumo – Pluricoop e pelas informações de que dispõe, é muito 

provável que se verifique, num horizonte temporal muito curto, a reabertura da loja de Palmela.  

 

● Período Antes da Ordem do Dia – A Sr.ª Presidente refere que irá haver controlo 

relativamente ao Período Antes da Ordem do Dia, porque não é possível fornecer todas as 

explicações nem é possível os Senhores Vereadores colocarem todas as questões, algumas 

delas de grande dimensão. Doravante o período antes da ordem do dia terá a duração de uma 

hora, conforme remete o regimento da Câmara Municipal e excecionalmente se houver acordo, 

por alguma razão que se justifique, esse período será alargado. 

 

DESPACHOS EMITIDOS PELO SR. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, 

POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração e Finanças / Divisão de 

Administração Geral / Seção 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 Dr. José Monteiro e Dr.ª Pilar Rodriguez, no período de 03.10.2012 

a 16.10.2012. 

 

ASSUNTOS DESPACHOS PELO SR. VEREADOR DO PELOURO, POR SUBDELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração Urbanística: 

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

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

processos despachados pelo Sr. Vereador Álvaro Manuel Balseiro Amaro, no período de 

01.10.2012 a 12.10.2012. 
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CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

A Sr.ª Presidente dá conhecimento que os pagamentos autorizados, no período compreendido 

entre os dias 03.10.2012 a 16.10.2012, somaram o valor de 1.157.319,18 € (um milhão, cento 

e cinquenta e sete mil, trezentos e dezanove euros e dezoito cêntimos). 

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

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª Presidente informa que o balancete do dia 16.10.2012, apresenta um saldo de 

3.402.429,97 € (três milhões, quatrocentos e dois mil, quatrocentos e vinte e nove euros e 

noventa e sete cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 2.670.834,80 € (dois milhões, seiscentos e setenta mil, oitocentos 

e trinta e quatro euros e oitenta cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 731.595,17 € (setecentos e trinta e um mil, quinhentos e 

noventa e cinco euros e dezassete cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

I – DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGÍSTICA E CONSERVAÇÃO 

 

DIVISÃO DE PROJETOS  E OBRAS PÚBLICAS: 

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

PONTO 1 – Empreitada de “Repavimentação, renovação das infraestruturas 

do Centro Histórico de Palmela”: 1.º contrato adicional. 

PROPOSTA N.º DOLC_DPOP 01_20-12: 

«Tendo sido adjudicada a empreitada de “Repavimentação, Renovação das Infraestruturas do 

Centro Histórico de Palmela” ao consórcio Armando Cunha, S.A. / Manuel Martins Pereira dos 

Santos, Lda., pelo montante global de 611.076,52 € (+IVA), verifica-se a necessidade de 

proceder a alguns trabalhos imprevistos em virtude das condições atuais serem diferentes das 

consideradas em projeto, estes trabalhos encontram-se traduzidos na informação n.º 

2012/19776, de 11.10.2012 que se anexa. 
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Deste modo, solicitou-se proposta ao empreiteiro, a qual se traduz resumidamente no seguinte 

quadro: 

 
DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS 

 
VALOR 

 
% 

Trabalhos a mais com preços contratuais   4.986,60 € 0,82% 

Trabalhos a mais com preços novos   2.361,65 € 0,38% 

Trabalhos a menos - 2.114,06 € -0,34% 

   

TOTAL 5.234,19 € 0,86% 

 
Assim, o custo adicional associado à execução destes trabalhos é de 5.234,19€, 

correspondendo a 0,86% do montante global da adjudicação.  

Considerando que: 

- Os trabalhos a mais propostos se destinam à realização da mesma empreitada e que 

estes trabalhos não podem ser técnica e economicamente separados do contrato; 

- Estes trabalhos são estritamente necessários ao acabamento da obra, de acordo com o 

n.º 1 do art.º 370º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo do Decreto-Lei 18/2008, 

de 29 de janeiro; 

- O valor dos trabalhos a mais não excede 5% do valor do contrato da empreitada, 

Propõe-se: 

- A aprovação dos trabalhos a mais apresentados em anexo; 

- A aprovação dos preços apresentados pelo empreiteiro, relativamente às espécies de 

trabalhos não considerados no contrato inicial; 

- A aprovação dos trabalhos a menos apresentados em anexo; 

- A aprovação da execução do 1.º contrato adicional ao consórcio Armando Cunha, S.A. / 

Manuel Martins Pereira dos Santos, Lda., adjudicatário da empreitada, pelo montante global 

de 5.234,14 € (cinco mil, duzentos e trinta e quatro euros e catorze cêntimos), que acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor perfaz o valor de 5.548,19 € (cinco mil, quinhentos e quarenta e 

oito euros e dezanove cêntimos).» 

Sobre a proposta de Empreitada de “Repavimentação, renovação das 

infraestruturas do Centro Histórico de Palmela”: 1.º contrato adicional numerada 

DOLC_DPOP 01_20-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa recoonhece que trabalhos a mais haverá sempre, e 

que não põe em questão, mas está contra alguns trabalhos a mais, face áquilo que deveria ter 

sido o projeto. Mencionou que está satisfeito com as obras do Centro Histórico, apesar das 
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críticas que tem apresentado pelo protelar da obra no tempo. Refere que o SIG – Sistema de 

Informação Geográfica, ferramenta da Câmara Municipal de Palmela deve ser acessível a quem 

elabora os projetos para se prevenir algumas situações de trabalhos a mais. Menciona que 

apesar do valor apresentado na proposta ser ínfimo, o que é relevante é o contexto. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que o espaço que está a ser alvo de intervenção, foi 

construído há vários anos, com infraestruturas que se desconhecem, pelo que o SIG, 

ferramenta que existe desde há dez anos a esta parte, não tem registos referentes a esse 

período de construção. Informa que no caso das obras do Centro Histórico o valor dos trabalhos 

a mais, devido aos constrangimentos do local e às características da obra, legalmente pode 

ascender até aos 25% de trabalhos a mais, e que o que se está a propor encontra-se abaixo de 

1%, pelo que considero um bom esforço dos serviços, atendendo ao facto das infraestruturas 

serem muito antigas, sendo   impossível prever em projeto todas as intervenções necessárias, 

apenas no decorrer da obra os técnicos se deparam com os imprevistos. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que os trabalhos a menos, quer na informação 

técnica, quer na proposta, deveriam estar especificados o que só é legível no mapa de resumo 

dos trabalhos a mais e a menos. Estão a ser retirados cerca de 2.000 euros relativos a uma 

empreitada que deixa de ser feita. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias cita que os Senhores Vereadores tiveram acesso a todos 

os esclarecimentos pela informação em anexo. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa menciona que os esclarecimentos não se encontram 

na informação em anexo, encontram-se apenas no mapa de resumo de trabalhos a mais e a 

menos. 

A Sr.ª Presidente refere que o documento possui toda a informação necessária. 

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

abstenção dos Srs. Vereadores Natividade Coelho e José Carlos de Sousa. Aprovado 

em minuta. 

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S.: 

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se, em face de um projeto 

efetuado nos serviços da Câmara Municipal de Palmela com o apoio do SIG (Sistema de 

Informação Geográfica) não nos parecendo aceitáveis os trabalhos a mais com preços 

contratuais, ou trabalhos a mais com preços novos. Os valores são ínfimos mas os princípios 

parecem claramente enviesados. 

Por outro lado, os trabalhos a menos não são explicitados na proposta e na informação 

técnica.” 
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II – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRAESTRUTURAS 

 

DIVISÃO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUAIS: 

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

PONTO 2 – Consumo anormal de água – Redução da tarifa de saneamento. 

Requerente: Sebastião dos Santos Gonçalves – Instalação 42992. 

PROPOSTA N.º DAI_DAAR 01_20-12: 

«Através de requerimento registado em 23/08/2012 sob o nº 24243, o Sr. Sebastião dos Santos 

Gonçalves, com local de consumo sito na Rua Augusto Júlio da Costa nº 61, moradia B, em 

Cabanas, solicitou a redução da tarifa de saneamento debitada na fatura de água nº 10113178, 

emitida em 26 de julho de 2012. A referida fatura tem um valor de 478,74 € (quatrocentos e 

setenta e oito euros e setenta e quatro cêntimos), a que corresponde um consumo de 260 m3 

de água, motivado por uma rotura na canalização predial. 

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

Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas que “a entidade gestora não assume 

qualquer responsabilidade por danos motivados por roturas nas canalizações das redes 

prediais”, pelo que sobre o volume registado é devida a respetiva tarifa de abastecimento. 

Porém, considerando que: 

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

involuntárias; 

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

efetuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a recolha e tratamento de 

resíduos sólidos e outra para a receção de águas residuais domésticas;  

- o consumidor não está ligado à rede de drenagem de águas residuais domésticas, sendo 

aplicada na referida apenas a percentagem referente à recolha e tratamento de resíduos 

sólidos urbanos (RSU’s); 

- de acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá incidir sobre 

este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo na produção de RSU’s. 

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

setembro, na redação dada pela Lei 5-A/02, de 11 de janeiro, conjugada com o disposto no n.º 

1, do art.º 16.º, da Lei 2/2007, de 15 de janeiro – Lei das Finanças Locais, propõe-se a 

fixação do montante da tarifa de saneamento de acordo com a média de consumo verificado 

entre as leituras de 24/01 e 27/03/2012, correspondente a 24 m3, de que resultará uma 



Ata n.º 20/2012 

Reunião ordinária de 17 de outubro de 2012 

 

20 

 

redução da fatura de água nº 10113178, no valor de  95,92 € (noventa e cinco euros e noventa 

e dois cêntimos), conforme cálculo que se discrimina no quatro seguinte: 

Descrição 

 

Valor das 
Faturas 

(€) 

Redução 

(€) 

Valor a pagar 
pelo Cliente 

(€) 

Tarifa da Água 340,94  340,94 

Tarifa de Saneamento 102,89 95,92 6,97 

Outros 34,91  34,91  

Total 478,74  382,82.» 

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

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

apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S.: 

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

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

úteis da mesma, devem ser penalizados, no sentido de incentivar os responsáveis – entidade 

gestora ou particular – a corrigir as causas na origem dos respetivos problemas. 

No caso vertente o munícipe não está ligado à rede de drenagem de águas residuais 

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

indexada ao consumo da água, obedece a uma filosofia com a qual discordam, razão do seu 

voto.” 

 

III – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

III.I. - DIVISÃO DE AÇÃO CULTURAL: 

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

PONTO 3 – Festas de Todos os Santos 2012 – Atribuição de apoio financeiro 

à Associação das Festas de Quinta do Anjo. 

PROPOSTA N.º DCD_DAC 01_20-12: 

«A Câmara Municipal sempre se constituiu como parceiro das organizações associativas que 

assumiram, como objetivo, a realização das festas locais enquanto eventos comunitários, 

apoiando técnica, logística e financeiramente no reconhecimento da importância destas ações 

no panorama cultural e socioeconómico local. 
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No atual contexto de constrangimentos financeiros e num processo dialogante com as 

organizações, procurou-se manter a decisão de apoiar financeiramente a realização de uma 

festa popular por freguesia.  

Considerando a deliberação aprovada em reunião pública de 21 de março do presente ano 

sobre esta matéria, foi decidido apoiar, na freguesia de Quinta do Anjo, a realização da 256.ª 

edição das Festas de Todos os Santos – 1 a 4 de novembro, as mais antigas festividades do 

concelho de Palmela, e que fruto do trabalho continuado da comunidade mantiveram, até hoje, 

a memória da inicial promessa divina de proteção da Aldeia de Quinta do Anjo face ao 

terramoto de 1755.  

Assim, e porque só agora estão reunidas as condições que permitiram a apresentação de 

proposta por parte da entidade organizadora, e a sua posterior análise, em conformidade com o 

disposto na alínea b) do nº 4, do artº 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada pela 

Lei nº 5–A/02, de 11 de janeiro, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro no valor 

3.600,00 € (três mil e seiscentos euros) à Associação das Festas de Quinta do Anjo, como 

comparticipação na organização da 256.ª edição das Festas de Todos os Santos.» 

Sobre a proposta de Festas de Todos os Santos 2012 – Atribuição de apoio 

financeiro à Associação das Festas de Quinta do Anjo numerada DCD_DAC 01_20-12 

intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere a existência de solidariedade e 

acompanhamento da necessidade do município se adaptar àquilo que são os apoios 

relativamente às festividades de cada freguesia. Refere que percebe o critério de existirem 

festas de cariz económico, que possuem orçamentos próprios e festas populares.Destas, 

apenas uma por freguesia terá o apoio da Câmara Municipal, conforme deliberado em reunião 

de executivo. A Festa de Todos os Santos, em Quinta do Anjo, é a mais antiga festividade do 

Concelho de Palmela e entre o ano de 2010 e 2012 teve um corte no apoio na ordem do 60%, 

nenhuma das outras 4 festas do Concelho sofreu um corte deste valor e como não está em 

vigor o regulamento municipal, é difícil compreender os critérios em que estão baseados os 

cortes, os quais também não estão explanados na proposta. 

O Sr. Vereador Adilo Costa informa que o orçamento apresentado pela associação de festas, 

é de 12 200€ e que não há na relação orçamento/percentagem dada pela Câmara Municipal 

desequilíbrios. Saúda os homens e mulheres que conseguiram fazer com que a festa 

acontecesse, quando houve dificuldades de se criar a própria associação de festas. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho menciona que em todas as festas existem homens e 

mulheres que sustentam esses eventos, não podendo ser esse facto considerado um critério. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que em regra há um fio condutor entre associações. Louva 

o grande esforço, evidenciado pela Associação de Festas, para manter e organizar a festa, 
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apesar das limitações e do orçamento. Integram esta iniciativa ações do ponto de vista lúdico, 

musical e religioso e ainda a mostra de ovinos de raça saloia e uma nota a Palmela Cidade 

Europeia do Vinho e da Vinha. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho cita que está difícil a Câmara Municipal estabelecer os 

critérios de apoio às festas. Refere que a Associação de Festas teve o cuidado de apresentar 

um orçamento que traduz alguma poupança, pelo que não deverá ser, adicionalmente, 

penalizada. Reitera que deveriam ser estabelecidos critérios, porque embora tenha sido 

deliberado, uma festa por freguesia, não se pode comparar a festa de Pinhal Novo ou a Festa 

das Vindimas com a Festa de Todos os Santos em Quinta do Anjo. 

O Sr. Vereador Adilo Costa informa que o critério é o próprio orçamento.  

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que compreende a posição da Câmara Municipal 

mas não compreende a razão de uma associação de festas ser alvo de um corte de 60% nos 

apoios, em dois anos. 

A Sr.ª Presidente refere que as decisões relativas ao associativismo não são tomadas com a 

aplicação de percentagens, se assim fosse muitos destes eventos não aconteceriam. O 

município tem procurado, na medida do possível, contribuir para manter tudo o que é essencial 

nestas questões. Se uma associação revela dificuldades na organização de uma festa, se ela 

própria se propõe a reduzir o orçamento, a Câmara Municipal deverá acompanhar essa 

redução, principalmente, tendo em conta as dificuldades financeiras atuais. Refere que o 

município já foi acusado de apoiar em demasia o movimento associativo e que atualmente é 

acusado de cortar nos apoios às festas. 

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

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

apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S.: 

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se, por entenderem que, 

sendo esta a única festa popular apoiada financeiramente na Freguesia de Quinta do Anjo, 

conforme decisão do executivo, não é aceitável que tenha sofrido, desde 2010, uma redução de 

60% no apoio financeiro, tratando-se da mais antiga festividade do concelho e com um elevado 

valor simbólico. 

Não tem sido, pois, usado o mesmo critério, nos cortes efetuados, relativamente às festas 

populares de cada Freguesia, afigurando-se excessivo este corte, em particular.” 

 

III.II. - DIVISÃO DE PATRIMÓNIO CULTURAL: 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 
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PONTO 4 – Adega de Algeruz: cessação do Protocolo entre a Câmara 

Municipal de Palmela e João Filipe Vinhas Barroso para Uso Museológico da 

Adega e devolução do imóvel. 

PROPOSTA N.º DCD_DPC 01_20-12: 

«Na impossibilidade de Uso Museológico da Adega de Algeruz, facto que se fica a dever à falta 

de condições de segurança da cobertura, que impedem a realização de visitas ao espaço pelo 

público, e face à inexistência de verbas para a sua reparação, após contactos com o 

proprietário, considera-se que se deve proceder à rescisão do Protocolo e respetivo aditamento, 

em vigor desde 2001, estabelecido com João Filipe Vinhas Barroso, e à devolução do imóvel.  

Nesta situação, e conforme o artº 5º, alínea 3), do referido protocolo, foi comunicado, por 

escrito, ao proprietário do imóvel, a vontade de cessação do protocolo existente, sendo 

expressa “a disponibilidade para acompanhar qualquer intervenção museológica que seja 

diligenciada, admitindo-se, no futuro, e após as necessárias obras na cobertura do edifício, o 

reconhecimento – em termos a acordar entre partes -, do equipamento Adega de Algeruz como 

extensão museológica”, e entregue ao próprio, no dia 29 de agosto passado, no escritório da 

Herdade de Algeruz – Empreendimentos Turísticos, Lda., a chave do imóvel. 

Assim, e de harmonia como o preceituado no artº 5º, alínea 3), do protocolo estabelecido em 

2001, e em conformidade com a alínea m), do nº 2, do artº 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de 

setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, propõe-se que a Câmara Municipal 

de Palmela delibere a cessação do referido Protocolo e aditamento que se anexam.» 

Sobre a proposta de Adega de Algeruz: cessação do Protocolo entre a Câmara 

Municipal de Palmela e João Filipe Vinhas Barroso para Uso Museológico da Adega e 

devolução do imóvel numerada DCD_DPC 01_20-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que o encerramento do Núcleo Museológico da 

Vinha e do Vinho, no ano em que Palmela é Capital Europeia do Vinho é um paradigma. 

Informa que não compreende como se protelou esta questão durante 5 anos para culminar 

com esta decisão, quando foi mencionado pela Senhora Vereador Adila Costa que “a câmara 

municipal vai-se comprometer a manter todas as instalações em boas condições e a adaptá-las 

em conformidade com o pretendido” e na inauguração, no ano de 2005, a Senhora Presidente, 

em entrevista a um órgão de comunicação social, menciona “marca a existência da comunidade 

em termos culturais e produtivos”. Cita que verificou que o espaço esteve aberto durante ano e 

meio e que posteriormente foi encerrado, por um período de seis meses, que acabou por ser de 

5 anos. Relembra que em várias reuniões questionou o estado do espaço e questiona se o 

imóvel é devolvido no estado em que se encontra ou se é necessário realizar alguma 

intervenção, de modo a cumprir o estabelecido no protocolo assinado com o proprietário. 
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O Sr. Vereador Adilo Costa lamenta apresentar esta proposta, que visa entregar este imóvel 

ao proprietário, não só devido ao facto de Palmela ser Cidade Europeia do Vinho mas também 

por haver a necessidade da cessação de um protocolo e a devolução ao proprietário de uma 

adega que tem um interesse reconhecido por todos. As vicissitudes construtivas do imóvel, 

nomeadamente do telhado, são claras a tal ponto que o proprietário considera que não é 

suficiente uma manutenção vulgar desse equipamento, quer por parte da Câmara Municipal 

quer por parte do próprio proprietário que está a tentar resolver este problema com uma 

candidatura a fundos. Informa que atualmente a Câmara Municipal não tem condições para ter 

custos aduzidos com este equipamento, de modo a garantir a sua segurança. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa recorda que na prestação de contas do ano 2007, é 

mencionado: “há um acompanhamento do processo de vistoria das vigas da cobertura da 

adega, substituição e reparação das mesmas”, pelo que questiona se o técnico, nessa data, não 

teve a noção exata de que não havia outra solução senão a remodelação completa das vigas de 

toda a adega. Cita que a epígrafe da proposta deveria ser outra, de modo a poder cumprir a 

data entre, a comunicação da vontade de cessar o protocolo e a data da entrega das chaves ao 

proprietário, conforme estipulado no número 3 do artigo 5º do protocolo. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que a chave foi entregue no dia 29 de agosto.  

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

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

minuta. 

 

III.III. - DIVISÃO DE DESPORTO: 

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

PONTO 5 – Revogação do Protocolo de Cooperação entre a Câmara 

Municipal de Palmela, a Federação Portuguesa de Basquetebol e clubes do 

concelho, no âmbito do Programa de Desenvolvimento do Basquetebol no 

Concelho de Palmela. 

PROPOSTA N.º DCD_DD 01_20-12: 

«Na reunião de Câmara de 5 de março de 2008, foi aprovado um Protocolo de Cooperação 

entre a Câmara Municipal de Palmela, a Federação Portuguesa de Basquetebol, o Clube 

Desportivo Pinhalnovense, o Clube Juventude de Palmela e o Quintajense Futebol Clube, no 

âmbito do Programa de Desenvolvimento do Basquetebol no Concelho de Palmela, para 

implementação, no concelho, do P.N.I.A. – Plano Nacional de Intervenção Autárquica. 
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Este plano teve como objetivos favorecer o aumento da prática desportiva da população juvenil, 

o aparecimento de novas estruturas de acolhimento, de novos clubes e de revitalizar a 

atividade do basquetebol nos já existentes. 

Contudo, as condições que levaram à celebração deste protocolo alteraram-se: nenhum dos 

clubes do concelho que assinaram o protocolo mantém a prática da modalidade, e a Federação 

Portuguesa de Basquetebol solicitou à autarquia a denúncia do mesmo, devido às dificuldades 

financeiras decorrentes da redução do financiamento à atividade desportiva regular por parte 

do estado. 

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

169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, a revogação do referido Protocolo de Cooperação, cuja cópia se anexa, com efeitos a 

31 de julho de 2012.»  

Sobre a proposta de Revogação do Protocolo de Cooperação entre a Câmara 

Municipal de Palmela, a Federação Portuguesa de Basquetebol e clubes do concelho, 

no âmbito do Programa de Desenvolvimento do Basquetebol no Concelho de 

Palmela numerada DCD_DD 01_20-12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que irá votar a favor visto que é a pedido da 

Federação que este protocolo cessa. Não imputa qualquer responsabilidade à Câmara Municipal 

que só pode atuar se para isso houver solicitações e um protocolo em vigor. 

O Sr. Vereador Adilo Costa cita que infelizmente os clubes aqui anunciados, não usufruíram 

das condições para poderem continuar a prática do basketball, felizmente a Casa do Benfica de 

Palmela captou muitos destes participantes, contando atualmente com 170 atletas a praticar 

esta modalidade. Termina referindo que a filosofia, que estava subjacente a este protocolo, por 

motivos alheios ao interesse da autarquia, não poderam ser cumpridos.  

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

DIVISÃO JURÍDICA: 

Pelo Sr. Vereador Luís Miguel Calha foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 6 – Cedência de terreno à Sociedade Filarmónica Humanitária. 

PROPOSTA N.º DAF_DJ 01_20-12: 

«Tendo presente que a Sociedade Filarmónica Humanitária constitui umas das referências na 

vida social e cultural do Concelho de Palmela e do Distrito de Setúbal, a Assembleia Municipal 
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deliberou, em 2003, a desafetação do domínio público de uma parcela com 53,25 m2, 

perspetivando a sua cedência àquela coletividade. 

A cedência visava contribuir para a requalificação e ampliação da sede da Sociedade, situada no 

centro da Vila de Palmela, conferindo, assim, ao edifício melhorias ao nível da profundidade do 

palco, das condições dos camarins e da realização de cargas e descargas de objetos 

relacionados com as atividades culturais da instituição. 

Assim, atendendo: 

- à deliberação de desafetação tomada pela Assembleia Municipal em 29 setembro de 

2003; 

- ao reconhecido mérito cultural de toda a atividade desenvolvida pela Sociedade 

Filarmónica Humanitária; 

- à intenção da Sociedade Filarmónica Humanitária de, em breve, realizar as obras de 

requalificação e ampliação da sua sede, num esforço importante de qualificação do 

edifício; 

- à fase adiantada em que se encontra o processo de registo predial da parcela 

desafetada; 

Propõe-se, nos termos estabelecidos nas alíneas f) do n.º 1 e b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação atual, ceder, a título gratuito, à Sociedade 

Filarmónica Humanitária, a parcela desafetada do domínio público por deliberação da 

Assembleia Municipal de 29 de setembro de 2003; parcela essa com a área de 53,25 m2, 

atualmente avaliada em € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), que confronta a Norte com 

Av. Dr. José Celestino Ataz Godinho de Matos, a Sul com Travessa da Humanitária, a Nascente 

com Rua Vasco da Gama e a Poente com o edifício da sede da Sociedade Filarmónica 

Humanitária.  

Mais se propõe que a propriedade da descrita parcela reverta a favor do Município caso, 

decorridos cinco anos sobre o contrato de cedência, não esteja ainda a ser dado ao prédio 

desafetado o uso acima indicado, salvo se o Município então entender que tal circunstância 

decorre de razões alheias à vontade da Sociedade Filarmónica Humanitária.» 

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

minuta. 
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INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

A Sr.ª Presidente pergunta se algum dos Munícipes quer intervir. 

1. Sr. António Barreto (deslocando-se em cadeira de rodas): apela à Senhora 

Presidente da Câmara e ao Sr. Vereador do pelouro para a resolução da seguinte questão: em 

maio deste ano resolveu vir residir para o Concelho de Palmela, para a Freguesia do Pinhal 

Novo, pelo que solicitou um lugar de estacionamento reservado junto à sua habitação. Esta 

solicitação foi efetuada no início do mês de maio, tendo os serviços comunicado que o processo 

seria deferido em agosto. Após várias deslocações ao serviço competente, a última das quais no 

dia 3 deste mês comunicaram que o despacho seria decidido na semana seguinte, o que não 

aconteceu. Cita que no dia de ontem o lugar estava reservado, embora de forma errada – 

estava reservado alguns lugares à frente da sua residência, junto a uma curva. Afirma que irá 

apresentar, por escrito, junto dos serviços, um requerimento para que o lugar venha a ser 

alterado e venha a ser colocado de modo acessível como era pretendido e que o assunto seja 

resolvido com uma brevidade. 

 

2. Sr. António Barreto, intervém em nome de Flávio Leal: Intervém em nome do 

jovem Flávio Leal, também presente na sala. O jovem solicitou uma rampa para a frente de um 

imóvel, cujo acesso possui um degrau. Informa que contatou a Junta de Freguesia para saber 

como ultrapassar esta situação, mas como existe uma tampa de esgoto a questão foi remetida 

para a Câmara Municipal. Cita que no dia 3 de outubro falou com a técnica da câmara, a 

Senhora Arquiteta Sandra Gonçalves, que se comprometeu a deslocar-se ao local, o que até à 

presente data não aconteceu. Solicita a resolução deste assunto, para que o jovem que 

também se movimenta em cadeira de rodas, se possa deslocar e, inclusivamente, possa entrar 

para a sua viatura. 

 

 

● 1.ª Reunião de Câmara dos meses de novembro e dezembro – A Sr.ª Presidente 

informa que a primeira reunião do mês de novembro e a primeira reunião do mês de dezembro, 

excecionalmente, não serão às 15H00 mas sim às 14H00 por serem reuniões que se prevêm 

longas.  
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V – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezassete horas e trinta e cinco minutos, a Sr.ª Presidente declara encerrada a 

reunião, da qual se lavrou a presente ata, que eu, José Manuel Monteiro, Diretor do 

Departamento de Administração e Finanças, redigi e também assino. 

 

A Presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

O Diretor do Departamento 

 

José Manuel Monteiro 

 

 


