
 

 
 

 

ATA N.º 18/2012: 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 

2012: 

No dia dezanove de setembro de dois mil e doze, pelas quinze horas e vinte e cinco 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, Adilo Oliveira Costa, 

Maria da Natividade Charneca Coelho e Luís Miguel Reisinho de Oliveira Calha. 

A Sr.ª Presidente apresenta cumprimentos e justifica a ausência da Sr.ª Vereadora 

Adília Maria Prates Candeias, por motivo de férias, estando a falta devidamente 

justificada. 

 

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

PONTO 1 – 2.ª Revisão ao Orçamento 2012 e GOP 2012-2015 

PONTO 2 – Declaração de caducidade da licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 6 e 

consequente extinção do procedimento de informação prévia de alteração à licença (lotes 14 e 

15). Proc.º L-55/70. Local: Quinta da Cerca - Palmela 

PONTO 3 – Redução de taxas municipais de edificação ao abrigo do disposto no nº 15 do art.º 

9º do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais. Requerente: Luís António Cangueiro: “Museu 

da Música Mecânica”. Proc.º E-720/01. Local: Arraiados, Freguesia de Pinhal Novo   

PONTO 4 – Pagamento da utilização do campo de futebol do Quintajense Futebol Clube pelas 

equipas do Palmelense Futebol Clube na época 2010-2011 

PONTO 5 – Alteração ao empréstimo de longo prazo n.º 003.07173460096 

PONTO 6 – Venda de artigos promocionais de Palmela, Cidade Europeia do Vinho 2012  
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

● Audição Parlamentar na Assembleia da República – Petição pública contra a 

extinção de freguesias no concelho de Palmela – A Sr.ª Presidente informa que uma 

delegação da Câmara Municipal e Assembleia Municipal participou numa Audição Parlamentar 

na Assembleia da República que aconteceu por via da Petição pública contra a extinção de 

freguesias no concelho de Palmela que reuniu mais de 4.000 assinaturas, o número suficiente 

para ser discutida na Assembleia da República. A Petição será discutida em plenário e antes 

disso foi motivo de auscultação por parte da Comissão Parlamentar que acompanha estes 

temas.  

Mais refere que a lei obriga a que haja uma reorganização administrativa no país e a redução 

do número de freguesias existentes que, no caso do concelho de Palmela, de acordo com a 

aplicação dos parâmetros desta lei poderá ser de cinco para quatro freguesias. A Câmara 

Municipal e a Assembleia Municipal entendem que, pelas caraterísticas específicas deste 

território e uma margem de dúvida acerca da interpretação da própria lei, esta é altamente 

negativa para o país no seu todo. Os órgãos autárquicos do Município de Palmela têm-se 

manifestado contra a lei pedindo a sua revogação e a sua não aplicação.  

A Sr.ª Presidente acrescenta que na Audição Parlamentar na Assembleia da República foram 

ouvidos pela Comissão Parlamentar onde estiveram presentes deputados de todos os grupos 

parlamentares e apresentados os argumentos acerca deste tema. Os vários deputados 

expuseram as suas posições. Ficou decidido que vai ser elaborado um relatório a apresentar à 

Assembleia da República e esse concluirá pela aplicação cega da lei, ou pela ponderação de 

alguns aspetos que possam levar à sua não consideração. No caso do concelho de Palmela os 

órgãos autárquicos continuam a fazer o apelo aos cidadãos em geral, aos eleitos nas autarquias 

locais deste território e às associações locais para que percebam o papel das Juntas de 

Freguesia e a sua importância. É o apelo de alerta em relação a este tema para que não 

avance, porque no dia em que acontecer: perder-se-á muito da democracia e muito do que são 

as respostas às necessidades das populações, na medida em que esse é um papel que tem sido 

levado a efeito pelas Juntas de Freguesia.  

Finaliza dizendo que fica a expetativa para que esta diligência institucional surta algum efeito e 

continuar a apelar às populações para que não desistam de se pronunciar sobre este assunto.  

 

● Sessões da Assembleia Municipal de Palmela (ordinária e extraordinária) – A Sr.ª 

Presidente informa que as próximas sessões (ordinária e extraordinária) da Assembleia 

Municipal se vão realizar em: 

. Sessão ordinária no dia 27 de setembro, às 21:00 horas, no auditório da Biblioteca 

Municipal de Palmela; 
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. Sessão extraordinária no dia 10 de outubro, às 21:00 horas, no Cine-Teatro S. João, 

em Palmela, que versará na sua ordem de trabalhos a Tomada de Posição sobre a Lei 

n.º 22/2012, de 30 de maio – Regime Jurídico da Reorganização Administrativa 

Territorial Autárquica, que tem em vista o tema “Não à redução de freguesias no 

concelho de Palmela”. O Sr. Presidente da Assembleia Municipal vai sensibilizar, 

mobilizar e divulgar por todo o concelho a efetivação desta sessão com o apelo à 

participação das pessoas.  

 

● Semana da Mobilidade / Mobilidade sustentável - A Sr.ª Presidente adianta que a 

Semana da Mobilidade / Mobilidade sustentável, decorre de 17 a 21 deste mês e, nesse 

propósito, decorrem um conjunto de iniciativas. Fica o convite a todos os que queiram assistir à 

exposição que se inaugura amanhã, dia 20 de setembro, pelas 16.30 horas, na Biblioteca 

Municipal de Palmela sobre o tema em questão. O tema da Mobilidade sustentável é importante 

e faz parte da qualidade de vida deste território. 

 

● Alteração do sentido de trânsito nas imediações da Escola Básica 2/3 

Hermenegildo Capelo, em Palmela – O Sr. Vereador Álvaro Amaro saúda os presentes. 

Informa que, a partir de 24 de setembro, se vai implementar a Alteração do sentido de trânsito 

nas imediações da Escola Básica 2/3 Hermenegildo Capelo, em Palmela: rua da Escola 

Hermenegildo Capelo / rua Lúcio Borges da Costa / parte do troço Norte na Avenida dos 

Bombeiros Voluntários de Palmela. A modificação dos sentidos de trânsito visa melhorar as 

condições de circulação e de segurança no acesso ao referido estabelecimento de ensino e 

decorre da necessidade de dotar este conjunto de vias municipais (situadas na zona da Nova 

Palmela) de um padrão de mobilidade consentâneo com os usos e serviços existentes na zona. 

Refira-se que a implementação desta solução foi precedida de consulta a várias entidades 

externas: Bombeiros Voluntários de Palmela, Santa Casa da Misericórdia, Junta de Freguesia de 

Palmela, Direção executiva da Escola Básica 2/3 Hermenegildo Capelo e Palmela Desporto, 

dado que nas imediações da Escola se localiza a piscina municipal. Tentaram-se integrar todos 

os contributos destas entidades numa solução global que se pensa poder vir a funcionar e será 

positiva, solução essa que vem refletir as necessidades e os contributos de todos. 

 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentado o seguinte Voto de Louvor: 

Voto de Louvor (Pedro Daniel Cordeiro Fonseca e Sociedade Filarmónica Palmelense 

“Os Loureiros”): 

«O jovem músico Pedro Daniel Cordeiro Fonseca, da Banda da Sociedade Filarmónica 

Palmelense “Os Loureiros”, natural de Palmela, completando apenas 17 anos de idade, tem 

vindo a ver reconhecido, ao longo do ano de 2012, em diversos concursos musicais, o seu 

talento e trabalho através do Saxofone. 
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Assim, após as classificações de 1º lugar no Concurso Internacional de Instrumentos de Sopro 

“Terras de La Salette” em Oliveira de Azeméis, e no Concurso Internacional de Saxofone “Vítor 

Santos”, no Festival Internacional de Saxofones de Palmela, na categoria de juniores, obteve, 

no passado dia 4 de setembro, o primeiro lugar de Saxofone, no Prémio de Jovens Músicos 

RTP. 

O Prémio Jovens Músicos é um concurso promovido, anualmente, pela RTP, através da Antena 

2, com o objetivo de descobrir novos talentos e promover os jovens intérpretes nacionais (ou 

residentes em Portugal), na área da música erudita. 

A Câmara Municipal de Palmela, reunida a 19 de setembro de 2012, aprova um voto de louvor 

a Pedro Daniel Cordeiro Fonseca e à Sociedade Filarmónica Palmelense “Os Loureiros”, pelos 

prémios recebidos, fonte de grande orgulho para o município e contribuindo para o 

reconhecimento de Palmela enquanto terra de música e cultura, alicerces para o 

desenvolvimento das populações do concelho.» 

Submetido o Voto de Louvor a votação, foi o mesmo aprovado, por unanimidade e 

em minuta. 

 

O Sr. Vereador Adilo Costa cumprimenta os presentes. 

● Abertura do ano letivo 2012-2013 / Transportes escolares / Ação Social Escolar -  

A propósito da Abertura do ano letivo 2012-2013 / Transportes escolares / Ação Social Escolar, 

o Sr. Vereador Adilo Costa presta a seguinte informação: 

 . Esta altura do ano é marcada pela abertura do ano letivo que no concelho de Palmela 

decorreu no período oficial previsto e que, como no resto do país, é afetada pela situação 

económica e social que se vive. As alterações mais significativas decorrem do alargamento da 

escolaridade obrigatória para os alunos que frequentam o 10.º ano, não tendo sido assegurada 

a gratuidade dos transportes escolares como seria expetável (e os alunos têm de comparticipar 

em 50%). Paralelamente, a alteração e redução das condições de acesso ao título de 

transporte, por parte do Governo, destinado a todas as crianças e jovens que não beneficiem 

de transporte escolar designado por passe 4_18 foi limitada, o que implica um corte no apoio a 

muitas famílias. Também os alunos que completem os 18 anos e se encontram a frequentar o 

ensino básico perdem o direito ao transporte escolar. 

  . A Câmara Municipal de Palmela, apesar dos atuais constrangimentos, mantém a 

discriminação positiva de atribuição de transporte escolar (a partir da distância de 2 Km entre a 

residência e a escola, embora a legislação considere os 4 Km como critério de atribuição) e na 

ação social escolar (mantém um único escalão de atribuição). 
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  . Os Transportes Escolares terão este ano letivo um custo aproximado de 1.400 mil euros, 

incluindo serviços de vigilância e aluguer de viaturas. Serão abrangidos cerca de 2.400 alunos 

integrados em circuitos públicos e municipais. Das transferências do Orçamento de Estado e 

Ministério da Educação e Ciência (e da parte paga pelos alunos do ensino secundário) a Câmara 

Municipal deverá receber cerca de 140 mil euros. 

  . Os apoios à Ação Social Escolar da responsabilidade do Município referem-se aos Auxílios 

Económicos Diretos (apoio para livros e material escolar) dos alunos do 1.º ciclo do ensino 

básico e fornecimento de Refeições Escolares para as crianças da educação pré-escolar e 1.º 

ciclo do ensino básico da rede pública. 

  . Os alunos pertencentes aos agregados familiares integrados no primeiro e segundo escalões 

do abono de família, nos termos da legislação em vigor que em sede de regulamento municipal 

se concretiza na aplicação de um escalão único (indexado ao valor do escalão A) têm direito a 

beneficiar dos seguintes apoios: 

 - Pré-escolar – refeição gratuita; 

- 1.º ciclo do ensino básico – refeição gratuita e apoio financeiro para livros e material 

escolar.  

No âmbito do apoio financeiro para livros e material escolar, a Câmara Municipal de 

Palmela aprovou a manutenção do valor do apoio a atribuir a cada aluno beneficiário 

em 45,00 euros. 

  . Em relação ao Programa de Alimentação Escolar destinado aos alunos do 1.º ciclo e da 

educação pré-escolar importa referir que diariamente são fornecidas 3.000 refeições, através de 

confeção local (Escolas Alberto Valente, Salgueiro Maia, Santos Jorge, Zeca Afonso, António 

Matos Fortuna, Joaquim José de Carvalho e Aires) e “transportadas” para os restantes 

estabelecimentos escolares. A despesa anual será de 810 mil euros. Estima-se que o Ministério 

da Educação e Ciência (MEC) comparticipe este programa no valor de 150 mil euros. 

  . Na Educação pré-escolar parece verificar-se a mobilidade de crianças das instituições 

privadas para a rede pública (situação que também se regista no 1.º ciclo) e os dados 

disponíveis apontam para a integração de todas as crianças com 5 anos e um número 

significativo de 4 e 3 anos. 

  . Prevê-se que a componente de apoio à família da educação pré-escolar, nomeadamente as 

atividades socioeducativas se realizem em jardins-de-infância, abrangendo cerca de 70% das 

crianças que frequentam esta valência, o que significa um aumento de 20% face ao ano 

anterior. Estima-se que a despesa global com estas atividades seja de 293 mil euros e a 

comparticipação dos pais e Ministério da Educação e Ciência totalize cerca de 214 mil euros. 

Para o presente ano letivo o Município mantém o valor máximo deste serviço em 55,00 euros, 

tal como no ano anterior. As atividades a realizar variam de acordo com a especificidade de 
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cada jardim-de infância e de acordo com a avaliação final do ano letivo 2011/2012, realizada 

com educadoras e Agrupamentos de Escolas. Deste modo, Movimento e Dança, Motricidade e 

Música são dinamizadas em todos os jardins-de-infância, sendo que Expressão Dramática, 

Inglês e Yoga para crianças variam de acordo com a decisão tomada na sequência de avaliação 

efetuada. 

  . O mês de outubro será dedicado à receção à comunidade educativa. O momento de convívio 

e homenagem aos professores/educadores que terminaram funções letivas está marcado para 

18 de outubro, na Adega Bento Freitas em Fernando Pó, associado ao projeto Wine In 

Moderation. A edição de 2012/2013 da receção à comunidade educativa constitui uma 

oportunidade de encontro de práticas, cultura, valores e de pessoas que se envolvem no 

desafio de educar e formar no concelho de Palmela, segundo os princípios do Movimento das 

Cidades Educadoras. 

  . A Rede Escolar do concelho regista o encerramento da valência de 1.º ciclo do ensino básico 

nas Escolas Básicas de Fonte da Barreira e Olhos de Água 1. Em termos de intervenções de 

beneficiação e ampliação no Parque Escolar realizaram-se obras de beneficiação do pavimento 

do logradouro da EB1 de Águas de Moura; remodelação do espaço de refeições da EB1 de 

Palmela 2; ampliação e adaptação da cozinha da escola Joaquim José de Carvalho, em Palmela 

(a concluir durante o 1.º período letivo); instalação de equipamentos de ar condicionado nas 

Escolas Básicas de Arraiados e Algeruz-Lau e Jardim-de-Infância de Vale da Vila; beneficiação e 

reparação nos sistemas de AVAC e caldeiras nas Escolas Básicas Salgueiro Maia, Alberto Valente 

e reparações das instalações especiais do Jardim-de-Infância de Lagameças. Estas intervenções 

totalizaram um investimento de 150 mil euros. Na abertura de um novo ano escolar, importa 

registar que a maioria das escolas do concelho não foram dotadas dos necessários e 

imprescindíveis recursos, nomeadamente, pessoal docente e não docente dos ensinos básicos. 

Nos três agrupamentos de escolas a não colocação de pessoal docente deve-se, 

essencialmente, à necessidade de proceder a substituições, tendo o acesso à plataforma do 

Ministério da Educação e Ciência sido disponibilizado somente em setembro. 

  . Relativamente ao pessoal não docente os procedimentos relativos à admissão de “tarefeiras” 

encontram-se ainda a decorrer e, paralelamente, as colocações através do Centro de Emprego 

também não aconteceram, o que reverte numa redução significativa do pessoal não docente ao 

serviço no início do ano letivo. Esta redução levou a que o Agrupamento José Maria dos Santos 

procedesse à suspensão do funcionamento das Unidades de Ensino Estruturado existentes nas 

Escolas Básicas Salgueiro Maia e Alberto Valente até que a situação se encontre regularizada. 

  . As obras realizadas na Escola Secundária de Pinhal Novo da responsabilidade da Parque 

Escolar, não se encontram terminadas. Da 1.ª fase falta concluir os acessos e regularização da 

entrada principal da escola. A 2.ª fase está concluída em 50% (pavilhão desportivo e estruturas 

de apoio) estando por construir os laboratórios e as salas de Educação Visual. Apesar dos 
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insistentes contactos da Câmara Municipal com a Parque Escolar, desde dezembro de 2011, 

para resolução de situações pendentes e solicitação de ponto de situação desta obra, não foi 

obtida qualquer resposta. 

  . Reitera-se a necessidade por parte do Ministério da Educação de garantir a construção dos 

Pavilhões Desportivos na Escola Secundária de Palmela e na Escola Básica José Saramago em 

Poceirão, bem como da urgente necessidade de construção de uma nova Escola Básica 2,3 em 

Pinhal Novo. 

  . Importa sublinhar o enorme esforço que tem sido desenvolvido, apesar dos 

constrangimentos financeiros (agravado pela não transferência atempada das verbas do 

Ministério da Educação e Ciência, cujo montante em dívida é de 375 mil euros, referente a anos 

letivos anteriores) e processuais para não diminuir os apoios às famílias e à comunidade 

educativa, não diminuir as intervenções que garantem o bom funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino, não diminuir a qualidade do serviço que é prestado a esta 

comunidade, de forma a continuar a trabalhar na defesa da escola pública de qualidade. 

 

● Transportes escolares – Em relação a uma questão suscitada pelo Sr. Vereador José Carlos 

de Sousa, na última reunião camarária de 05 deste mês, relacionada com a diferenciação de 

tratamento no que concerne aos Transportes escolares, o Sr. Vereador Adilo Costa esclarece 

que num dos casos descritos houve uma matrícula compulsiva que já foi corrigida pela própria 

escola, e no outro caso não havia referência a ter sido pedido transporte. Averiguou-se, 

entretanto, que há outros alunos que, via Agrupamento de Escola, entregaram os processos 

fora de prazo, estando os mesmos a ser analisados. 

 

● Projeto Dar de Volta – O Sr. Vereador Adilo Costa informa que a rede de Bibliotecas do 

Município de Palmela está envolvida no projeto Dar de Volta. É um projeto no qual estão 

envolvidos os dez Municípios da Península de Setúbal. A ideia é a de receber manuais escolares, 

reutilizá-los e disponibilizá-los gratuitamente a famílias necessitadas. 

A título de informação, o Sr. Vereador Adilo Costa refere que até finais de agosto houve a 

recolha de 7.266 manuais recolhidos até finais de agosto, dos quais: 

. 5.778 - manuais recolhidos não adotados pelas escolas do concelho; 

. 1.488 - manuais recolhidos adotados pelas escolas do concelho; 

. 1.415 - total de manuais adotados entregues. 

Finaliza dizendo que os manuais recolhidos não adotados serão enviados para reciclagem, 

contribuindo, deste modo, para a preservação do meio ambiente. 
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● Companhia de Dança Passos e Compassos (Dançarte) – O Sr. Vereador Adilo Costa 

informa que a Companhia de Dança Passos e Compassos (Dançarte) participou, no passado 

mês de agosto, na XV Feira de Teatro de Castilha y Léon, em Ciudad Rodrigo, com a 

apresentação do seu espetáculo “Piki Niko – dança e música para bebés”. As quatro 

apresentações esgotaram. É um projeto que enaltece a Companhia de Dança e levou o nome 

do Município de Palmela além-fronteiras, provando que Palmela é uma terra de cultura. 

 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha apresenta cumprimentos. 

● Comemorações no âmbito do Dia Mundial do Turismo – O Sr. Vereador Luís Miguel 

Calha refere que, embora se assinale oficialmente a 27 de setembro o Dia Mundial do Turismo, 

a Câmara Municipal está a promover ao longo deste mês um conjunto de atividades em várias 

áreas que permitem dar a conhecer as potencialidades turísticas da região. Destaca os circuitos 

enoturísticos, as oficinas artísticas, os programas culturais “Sons do Vinho” nas adegas, os 

cursos de iniciação à prova de vinhos, o ciclo de cinema às Quintas (quintas-feiras) no Auditório 

Municipal de Pinhal Novo, as exposições de pintura, e o 1.º Encontro de Artes ao Vivo em 

Palmela subordinado ao tema “As Artes e o Vinho”, a decorrer no dia 22 do mês em curso, no 

Largo de S. João, em Palmela. 

Mais refere que no próprio Dia Mundial do Turismo serão efetuadas visitas guiadas gratuitas, ao 

Castelo de Palmela, Posto de Turismo, Casa Mãe da Rota de Vinhos e os alojamentos turísticos 

do concelho terão provas de Moscatel de Setúbal e de fogaça de Palmela para todos os 

visitantes. O folheto promocional do Dia Mundial do Turismo apresenta informação detalhada 

sobre as atividades e ofertas especiais das empresas de animação e de alojamento turístico do 

concelho. 

Acrescenta que o passatempo fotográfico que está a decorrer, por iniciativa da Autarquia, 

através da página facebook Palmela – Cidade Europeia do Vinho 2012, vale o primeiro prémio 

uma estadia de uma noite para duas pessoas no Montado Hotel & Golf Resort, e o segundo 

prémio corresponde a um voucher para duas pessoas para o concerto Sons do Vinho, na Casa 

Agrícola Assis Lobo, em Palmela. 

Termina dizendo que o programa no âmbito do Dia Mundial do Turismo é diversificado e 

proporcionará novas oportunidades de descoberta do melhor que há para oferecer neste 

território.  

 

● Esclarecimento relacionado com o Mercado Municipal do Pinhal Novo – Em relação a 

várias questões apresentadas pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa, na reunião de Câmara 

deste mês, relacionadas com o Mercado Municipal do Pinhal Novo, o Sr. Vereador Luís 

Miguel Calha presta os seguintes esclarecimentos: 
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. Após confirmação com os serviços municipais está em condições de afirmar que não 

houve desigualdade de tratamento na relação do Mercado Municipal com os lojistas; 

. As medidas a que o Sr. Vereador se referiu (a extensão de loja e a viatura de frio no 

exterior) resultam de requerimento oficialmente apresentado por um vendedor e foi 

despachado pelos serviços da Câmara Municipal no quadro das normas e regulamentos 

em vigor; 

. As medidas adotadas enquadram-se na procura de novas soluções para novos 

problemas face ao crescente número de utilizadores do Mercado Municipal de Pinhal 

Novo; 

. Qualquer outro pedido que venha a dar entrada será analisado com o mesmo sentido 

de servir o melhor possível os vendedores e utilizadores do mercado. Teve igualmente 

conhecimento de um pedido para colocação de caixas no exterior que não foi 

prontamente resolvido por ausência da vendedora, devido a motivos de saúde, mas que 

em contato direto realizado após o seu regresso foi acordada uma solução imediata que 

dispensou um procedimento mais formal); 

. No caso de se verificar alguma questão por esclarecer por parte dos vendedores, está 

disponível, como sempre, para atender diretamente todos os interessados. 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha relembra que o Mercado Municipal do Pinhal Novo resulta 

de um grande investimento da Câmara Municipal num projeto que integra um Mercado com 

outros serviços públicos (Correios, Loja do Cidadão, Apoio ao Consumidor, serviços culturais e 

juventude) que tem apresentado resultados muito animadores, contando, presentemente, com 

uma média mensal de 19.000 entradas, correspondendo cerca de um terço destas a utilizadores 

do Mercado. 

 

Pela Sr.ª Vereadora Natividade Coelho cumprimenta os presentes. Em seguida, apresenta a 

seguinte Moção, tendo sido aprovada, por unanimidade, a sua admissão no Período Antes da 

Ordem do Dia. 

Moção – “ Manifestação de 15 de setembro” 

“As recentes medidas de austeridade anunciadas pelo 1º Ministro e pelo Ministro das Finanças, 

relativamente ao orçamento de 2013 criaram na sociedade portuguesa uma onda de indignação 

e protesto sem precedentes. 

Para além da constatação da ineficácia de muitas medidas já tomadas em 2011 e 2012, no 

combate ao défice, soma-se, agora, a apresentação de outras que suscitam dúvidas na aferição 

da sua constitucionalidade e que não contribuem para nenhum equilíbrio das contas públicas. 

Destacam-se, entre elas, a alteração do código do trabalho, as reformas da segurança social, a 
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perda de remuneração dos trabalhadores da administração pública e, mais recentemente, a 

redução da TSU para as entidades empregadoras, à conta do aumento de descontos dos 

trabalhadores para a segurança social, medida que não serve nenhum objetivo, dado que, nem 

os próprios patrões a reconhecerem como incentivo ao desenvolvimento económico. 

No seu conjunto, estas medidas configuram um forte ataque à liberdade e aos princípios 

consagrados pelo 25 de Abril. 

Portugal vive, pois, uma situação social de descontentamento, cuja expressão mais 

contundente e significativa, ocorreu no passado dia 15 em que, perto de 800 mil portugueses e 

portuguesas, em 40 cidades, saíram à rua, em sinal de protesto. 

A forma como decorreram as manifestações, a sua abrangência, solenidade e autenticidade, 

não podem deixar indiferentes todos aqueles e todas aquelas que desempenham cargos 

políticos. Sendo uma manifestação genuína do povo, assume um singular destaque no exercício 

dos direitos e deveres de cidadania que a todos e todas assiste. 

A Câmara Municipal de Palmela saúda todos os cidadãos e cidadãs que, exemplar e 

genuinamente, repudiaram publicamente as políticas de austeridade anunciadas, no passado 

dia 15 e repudia todo o tipo de medidas cujo único intuito seja o empobrecimento do País, dos 

trabalhadores e trabalhadoras e dos cidadãos e cidadãs. 

Que todos e todas saibamos ler os novos sinais da sociedade portuguesa.” 

Sobre a Moção – Manifestação de 15 de setembro - intervieram:  

A Sr.ª Presidente considera que tem muita pertinência a apresentação desta Moção e a 

mesma oferece-lhe os seguintes comentários: 

. O tema da TSU é importante (Taxa Social Única) mas é apenas uma questão, na 

medida em que é uma questão de um conjunto de medidas todo ele grave. Algumas 

destas medidas, quer do ponto de vista do funcionamento democrático do país, quer do 

ponto de vista que todos defendem desde a liberdade conquistada em 25 de abril de 

1974, são gravíssimas ofensas no domínio do direito do trabalho e do direito dos 

trabalhadores em geral. Opina que se devem juntar estes temas e não permitir que a 

revolta das pessoas seja canalizada para a TSU (não que esta seja menos importante 

que qualquer das outras questões, mas é importante esta tomada de medida como a 

Moção refere e bem). Repare-se que até os próprios representantes das organizações 

patronais se insurgem. Com a TSU o governo cometeu um erro básico e, neste 

momento, o mais normal é recuar e poder contribuir para que os cidadãos se sintam 

mais confortáveis. 

. Defende que não se deve deixar “afunilar” o descontentamento das pessoas em torno 

da TSU, porquanto na sociedade portuguesa há um grande atentado aos direitos dos 

trabalhadores em geral, aos trabalhadores da administração pública em particular, às 
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autarquias locais e ao funcionamento democrático do país, e o desemprego é um 

flagelo absoluto. Há tantas medidas que neste momento se devem contestar, pelo que 

não se pode deixar que as pessoas acreditem que a TSU é a grande desgraça que 

aconteceu. 

No respeito pelas considerações que teceu, a Sr.ª Presidente sugere que os eleitos em 

exercício neste executivo construam uma solução mais abrangente, o que seria benéfico. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho explica que o objetivo que presidiu à redação desta 

Moção é a ocorrência do dia 15 de setembro – Manifestação. Da extrema-esquerda à extrema-

direita a Manifestação constituiu uma surpresa inatacável e uma forma de genuinamente 

manifestar o repúdio. Em face da sugestão da Sr.ª Presidente aceita alterar a redação da 

Moção e substituir “a TSU” por “o conjunto de medidas”. 

A Sr.ª Presidente intervém novamente para acrescentar que a Moção pode ser enriquecida 

com a designação das medidas que têm vindo a ser tomadas, porque, provavelmente, muitos 

trabalhadores destas centenas de milhar que estiveram presentes na Manifestação “passou-lhes 

ao lado” as grandes alterações que o Código de Trabalho trouxe às suas vidas. 

Após a discussão havida, a Moção sofreu algumas correções, passando-se a 

transcrever a mesma na íntegra: 

“As recentes medidas de austeridade anunciadas pelo 1º Ministro e pelo Ministro das Finanças, 

relativamente ao orçamento de 2013, criaram na sociedade portuguesa uma onda de 

indignação e protesto sem precedentes. 

Para além da constatação da ineficácia de muitas medidas já tomadas em 2011 e 2012, no 

combate ao défice, soma-se, agora, a apresentação de outras que suscitam dúvidas na aferição 

da sua constitucionalidade e que não contribuem para nenhum equilíbrio das contas públicas. 

Destacam-se, entre elas, a alteração do código do trabalho, as reformas da segurança social, a 

perda de remuneração dos trabalhadores da administração pública e, mais recentemente, a 

redução da TSU para as entidades empregadoras, à conta do aumento de descontos dos 

trabalhadores para a segurança social, medida que não serve nenhum objetivo, dado que, nem 

os próprios patrões a reconhecem como incentivo ao desenvolvimento económico. 

No seu conjunto, estas medidas configuram um forte ataque à liberdade e aos princípios 

consagrados pelo 25 de Abril. 

Portugal vive, pois, uma situação social de descontentamento, cuja expressão mais 

contundente e significativa, ocorreu no passado dia 15 em que, perto de 800 mil portugueses e 

portuguesas, em 40 cidades, saíram à rua, em sinal de protesto. 

A forma como decorreram as manifestações, a sua abrangência, solenidade e autenticidade, 

não podem deixar indiferentes todos aqueles e todas aquelas que desempenham cargos 

políticos. Sendo uma manifestação genuína do povo, assume um singular destaque no exercício 

dos direitos e deveres de cidadania que a todos e todas assiste. 
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A Câmara Municipal de Palmela saúda todos os cidadãos e cidadãs que, exemplar e 

genuinamente, repudiaram publicamente as políticas de austeridade anunciadas, no passado 

dia 15 e repudia todo o tipo de medidas cujo único intuito seja o empobrecimento do País, dos 

trabalhadores e trabalhadoras e dos cidadãos e cidadãs. 

Que todos e todas saibamos ler os novos sinais da sociedade portuguesa.” 

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

minuta. 

 

● Pedido de dados relacionados com a abertura do ano letivo – A Sr.ª Vereadora 

Natividade Coelho solicita ao Sr. Vereador Adilo Costa para lhe disponibilizar os dados que 

apresentou nesta reunião relacionados com a Abertura do ano letivo 2012-2013 / Transportes 

escolares / Ação Social Escolar. 

 

● Legislação recentemente publicada – A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho questiona 

sobre se o Município de Palmela se enquadra na legislação recentemente publicada, relativa a: 

. Lei 49/2012, de 29 de agosto – Procede à adaptação à administração local da Lei 

2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação – Aprova o estatuto do pessoal dirigente 

dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado; 

. Portaria 281-A/2012, de 14 de setembro – Procede à regulamentação da  Lei 43/2012, 

de 28 de agosto, que aprova o Programa de Apoio à Economia Local (PAEL). 

 

O Sr. Vereador José Carlos Sousa cumprimenta os presentes. 

● Alteração do sentido de trânsito nas imediações da Escola Básica 2/3 

Hermenegildo Capelo, em Palmela – No seguimento da informação prestada pelo Sr. 

Vereador Álvaro Amaro, o Sr. Vereador José Carlos de Sousa saúda a forma como se vai 

tentar superar a situação no que concerne à Alteração do sentido de trânsito nas imediações da 

Escola Básica 2/3 Hermenegildo Capelo, em Palmela, embora ainda se desconheçam os 

resultados. Era uma solução há muito preconizada. 

 

● Abertura do ano letivo 2012-2013 – Em aditamento à informação dada pelo Sr. Vereador 

Adilo Costa sobre a Abertura do ano letivo 2012-2013, o Sr. Vereador José Carlos de Sousa 

menciona que não abriram os espaços de educação física da Escola Básica 2,3 José Maria dos 

Santos, em Pinhal Novo, por falta de pessoal não docente. Na Escola Secundária de Pinhal Novo 

foram anuladas todas as aulas de Educação Física na primeira semana de aulas. 

 

● Recolha do lixo / Limpeza de espaços públicos – O Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa chama a atenção para um assunto que tem vindo a ser escalpelizado em reuniões de 
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Câmara: a Recolha do lixo e Limpeza de espaços públicos urge a adoção de tomada de 

medidas. São sabidas as dificuldades financeiras que a Câmara Municipal atravessa, de 

qualquer modo a limpeza de Quinta do Anjo, Pinhal Novo, Aires e núcleos urbanos das 

freguesias rurais têm visto as suas zonas devassadas por lixo, ervas e detritos. Há uma 

proliferação de lixo. As urbanizações estão infestadas com lixo e ervas. É de opinião que os 

circuitos da recolha do lixo terão de sofrer nova monitorização percebendo as questões 

financeiras que estão subjacentes a esta realidade. 

 

● Mercado Municipal de Pinhal Novo – O Sr. Vereador José Carlos Sousa refere que o 

jornal do Pinhal Novo faz o seu trabalho. Apela sempre a que se leia não só o jornal mas as 

declarações na íntegra. Começa por fazer o reparo de que ao fim da 1.ª queixa pode não se 

falar, mas ao fim da 2.ª queixa tem de se dizer algo. O que se passa é o seguinte: o que o Sr. 

Luís Fernandes escreveu no jornal do Pinhal Novo sobre a sua intervenção numa reunião de 

Câmara acerca do Mercado Municipal de Pinhal Novo, peca por alguns aspetos que têm de ser 

discutidos em reunião de câmara já que foi tratado neste órgão. Oferece-se esclarecer que não 

deu nenhuma entrevista ao jornal do Pinhal Novo; o jornal aproveitou as suas declarações para 

fazer a notícia. Teria ficado satisfeito se o Sr. Vereador Luís Miguel Calha o tivesse esclarecido 

na altura que as questões da equidade eram normais, assim como o facto de a tomada lá estar 

e do pagamento ser feito de uma forma que desconhece. Também devia ter sido esclarecido 

quanto ao requerimento apresentado, o que aceita. Preocupa-o como é que se inaugura um 

equipamento há 4 anos e, neste momento, há dificuldade em ter o sistema de frio a servir para 

quem comprou e pagou as bancas, acabando um operador por ter de fazer um investimento 

num carro frigorífico. Esta é a questão que se levanta. O jornalista, Sr. Luís Fernandes (quem 

escreveu no jornal e, de certa maneira, substituiu um pouco o Sr. Vereador Luís Miguel Calha, 

uma vez que conhece toda a situação elucidou). É um esclarecimento que lhe serve. 

Acrescenta que há a possibilidade de, neste momento, face às tomadas que estão no exterior 

(e são pagas pelos munícipes) serem utilizadas por mais proprietários das bancas. É uma 

situação que deita por terra a questão da equidade e da igualdade. Coloca a pergunta: como é 

passados 4 anos sobre a inauguração deste equipamento haja problemas desta natureza? 

Poderá o Sr. Vereador responder-lhe que tal se deve a uma dinâmica crescente, mas há que 

perceber e ter em atenção que quando se projeta a construção de determinado tipo de 

infraestrutura/equipamento há que ter em conta vários fatores. Não se trata de perceber a  

dinâmica do Mercado Municipal de Palmela. Era bom e desejável que o Mercado Municipal de 

Palmela tivesse a dinâmica que o Mercado Municipal de Pinhal Novo tem. Agradece os 

esclarecimentos efetuados, sendo que estes não inviabilizam que a Comissão existente no 

Mercado não comunique a todos os proprietários o que se passa. 
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Face às questões apresentadas no Período Antes da Ordem do Dia, foram dadas as 

seguintes respostas: 

− Mercado Municipal de Pinhal Novo (Questão apresentada pelo Sr. Vereador José Carlos 

Sousa) – O Sr. Vereador Luís Miguel Calha explica que o Mercado Municipal de Pinhal Novo 

foi projetado para uma determinada realidade, mas há expetativas que podem ultrapassar o 

que muitas vezes se pensa ser possível. Este é o caso. Este Mercado tem cada vez mais 

afluência de pessoas, e isso é motivo de satisfação, mas coloca a necessidade objetiva de ter 

outro equipamento de frio que o próprio espaço tem dificuldades em comportar e que a Câmara 

Municipal, por constrangimentos financeiros, também atualmente não tem possibilidades de 

proceder à sua aquisição. O que se passou foi que um dos operadores que tem maior dinâmica 

neste Mercado já não conseguia colocar no frio a grande maioria dos seus produtos e se 

disponibilizou a seu próprio custo a encontrar uma solução para este efeito. As câmaras de frio 

do Mercado estavam permanentemente a ser abertas, o que determinava um consumo maior 

de eletricidade e com a solução adotada aliviou-se o problema: o operador disponibilizou-se a 

comprar a viatura com câmara de frio. A situação é clara, transparente e vai ao encontro das 

necessidades do Mercado. 

  

− Recolha do lixo / Limpeza de espaços públicos (Questão apresentada pelo Sr. Vereador 

José Carlos Sousa) – O Sr. Vereador Álvaro Amaro esclarece que houve um período 

atribulado com avarias de viaturas de recolha de resíduos sólidos. Apesar de, em matérias de 

viaturas não estar tudo a funcionar 100%, os circuitos estão neste momento praticamente 

normalizados. Aos fins-de-semana tem sido dada prioridade aos dois centros urbanos (Palmela 

e Pinhal Novo), porque é onde há maior número de população. A Recolha do Lixo padece do 

constrangimento que está a surgir por toda a Península de Setúbal que é servida pelo aterro da 

AMARSUL – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., pois o aterro passou a 

encerrar de sábado para domingo. Quanto às ervas daninhas, está em condições de adiantar 

que houve problemas na efetivação do cabimento e no fornecimento da química para a 

erradicação destas. Quando o produto chegou já não era a época de o aplicar. Com os poucos 

recursos humanos que existem está a ser feito um esforço para o escalonamento, devendo-se 

alterar tarefas específicas, como sejam: limpeza de espaços públicos, corte de arbustos, 

aplicação de produtos químicos, recolha de monos,… A deposição de lixo à volta dos 

contentores continua muito indisciplinada e pouco colaborante por parte dos munícipes. Esta 

semana está a ser possível recuperar alguns atrasos. Está a ser feito um esforço para voltar à 

normalidade. 

 

− Legislação recentemente publicada (Questão apresentada pelo Sr.ª Vereadora 

Natividade Coelho) – A Sr.ª Presidente efetua os seguintes esclarecimentos: 
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. Criou-se uma enorme expetativa sobre as medidas que iam ser decididas pelo governo 

para acorrer à questão da consolidação financeira dos municípios, mas a lei aprovada e 

em vigor relativamente ao PAEL (Programa de Apoio à Economia Local) não responde 

às necessidades dos municípios. Embora se refira que os municípios se podem 

candidatar a um determinado financiamento para suprir a situação das faturas (num 

decidido montante) no sentido de beneficiar a economia local. Levantam-se as 

perguntas: quais são as faturas que vão ser pagas? E quem as escolhe? Quando se 

especifica que o Orçamento de Estado poderá vir a reter transferências para os 

municípios e essas transferências servirão para pagar aos fornecedores, colocam-se 

questões como, quem paga aos fornecedores e quem é que os escolhe. A verdade é 

que esta solução não resolve o problema dos municípios e que não é mais do que um 

problema de perda de receita total e absoluta. O PAEL vem definir a possibilidade de os 

municípios se candidatarem a um determinado financiamento, que fica muito aquém do 

valor das dívidas de cada um e tem condições de ser contratualizado para os municípios 

que estão com uma situação financeira mais complicada, ou seja, que estão em 

desequilíbrio financeiro. Esse diploma impõe que as taxas e tarifas praticadas sejam 

aplicadas no valor máximo e, de facto, todas as questões de autonomia financeira dos 

municípios são postas em causa, por quem vier a recorrer a esta figura de empréstimo. 

O Município de Palmela está a estudar qual o montante da dívida que pode ser 

financiado através do PAEL, mas muito provavelmente esta Autarquia não vai ter 

resposta no PAEL e pondera-se a hipótese de não recorrer a esta figura. 

. Sobre o Estatuto do Pessoal Dirigente, adianta que os serviços camarários e eleitos estão a 

apreciar os efeitos desta lei e as condições da sua aplicação. O Município de Palmela, 

juntamente com outros Municípios, está a trabalhar em várias instâncias, esperando-se que o 

Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) possa trazer alguma 

novidade nesse capítulo. O Congresso realizar-se-á no próximo dia 29 de setembro, em 

Santarém. A lei que visa a redução dos dirigentes é uma lei que configura um enorme atentado 

ao Poder Local, na medida em que se antevê uma grande dificuldade para funcionar com a 

vigência desta lei. A manter-se a lei nos termos atuais, verifica-se, no Município de Palmela, 

uma redução de chefias que rondará os 60%. Prevê-se a aprovação de uma nova estrutura 

orgânica até dezembro deste ano para entrar em vigor em janeiro próximo. Prevê a mesma lei 

que as comissões de serviço possam ser mantidas até final. Suscita-se a questão: Deve gerir 

com base na estrutura orgânica formal que vai entregar à Direção Geral das Autarquias Locais 

(DGAL) ou com base na estrutura orgânica que vai existir pelo facto de haver dirigentes que 

ainda estão em funções? Isto é ingovernável. Está a par de outras autarquias que estão a fazer 

todos os esforços no sentido de provar que esta lei não acrescenta rigorosamente nada aos 

recursos locais, nem ao funcionamento das autarquias, não traz qualquer poupança ao país, 

não ajuda a vencer as dificuldades financeiras ou a pagar as dívidas que as autarquias possam 

ter. Na verdade esta lei impede as autarquias de funcionarem e cria novos problemas aos seus 
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trabalhadores e dirigentes, e consequentemente aos munícipes pela prestação dos serviços que 

se vai ver debilitada, pese embora o esforço que todos. A expetativa é que possa haver uma 

opção no sentido de a suspender. 

 

DESPACHOS EMITIDOS PELO SR. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PELA 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 pela Dr.ª Pilar Rodriguez, no período de 

05.09.2012 a 18.09.2012. 

 

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 

03.09.2012 a 14.09.2012. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

entre os dias 05.09.2012 a 18.09.2012, somaram o valor de 794.359,42 € (setecentos e 

noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta e nove euros e quarenta e dois cêntimos). 

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª Presidente informa que o balancete do dia 18.09.2012, apresenta um saldo de 

4.664.371,01 € (quatro milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e um 

euros e um cêntimo), dos quais: 
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• Dotações Orçamentais – 3.969.038,08 € (três milhões, novecentos e sessenta e nove mil, 

trinta e oito euros e oito cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 695.332,93 € (seiscentos e noventa e cinco mil, trezentos e 

trinta e dois euros e noventa e três cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ATA 

 

Ao abrigo do preceituado no n.º 2 e para os efeitos do n.º 4, do artigo 92.º, da Lei n.º 169/99, 

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

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

deliberou a aprovação da seguinte ata, sendo a mesma assinada pela Exm.ª Senhora 

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

sido previamente distribuída a todos os membros do órgão executivo: 

• ATA n.º 15/2012, da reunião ordinária de 18 de julho de 2012 – Aprovada, por maioria, 

com a abstenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa, que justifica a sua abstenção porque 

não estava em funções. 

 

II – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – 2.ª Revisão ao Orçamento 2012 e GOP 2012-2015. 

PROPOSTA N.º DAF 01_18-12: 

«A 2.ª Revisão ao Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 2012-2015 tem como objetivo 

proceder à reprogramação financeira de investimentos em curso ou em processo concursal e 

adequar as dotações orçamentais aos valores de adjudicação. Procede-se, igualmente, a 

correções de dotações orçamentais face à execução orçamental já concretizada e necessidades 

futuras.  

O Orçamento inicial aprovado para o ano 2012, no valor de 56,6 milhões de euros, passa, após 

esta revisão, para 53,9 milhões, valor que inclui o empréstimo de curto prazo (2 milhões de 

euros) e saldo de gerência de 2011 (1,3 milhões de euros).  
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Após esta revisão a despesa é afeta ao financiamento de: 

− Grandes Opções do Plano: 30,6 milhões de euros; 

− Pessoal: 17,2 milhões de euros; 

− Despesas não afetas às GOP: 4,1 milhões de euros: 

− Financiamento de tesouraria (empréstimo de curto prazo): 2 milhões de euros. 

As despesas com pessoal diminuem em cerca de 184 mil euros e resultam essencialmente da 

diminuição do número de trabalhadores (985, no final de 2011, e 955, em setembro de 2012). 

O acréscimo dos valores de aquisição de bens e serviços resulta da necessidade de reforço da 

dotação da rubrica da iluminação pública e da rubrica de transportes escolares. 

A diminuição da dotação do capítulo de aquisição de bens de capital resulta da reprogramação 

de investimentos, nomeadamente das ações “Espaço Cidadão”, “Iluminação exterior de 

monumentos e edifícios”, “Construção da ciclovia envolvente poente ao Pinhal Novo”, 

“Beneficiação da estrada que liga o CM 1029 e a circular norte à Autoeuropa” e “Execução da 

rotunda na EN 379” ou da diminuição da dotação de investimentos no Centro Histórico de 

Palmela resultantes de adjudicações inferiores aos valores orçamentados. 

A diminuição da receita resulta do decréscimo dos valores afetos a investimentos 

reprogramados que são financiados através do empréstimo bancário e do QREN. 

Assim, e nos termos do Decreto-Lei n.º 54 – A /99, de 22 de fevereiro, propõe-se a aprovação 

da 2.ª Revisão ao Orçamento de 2012 e Grandes Opções do Plano 2012/2015.» 

Sobre a proposta de 2.ª Revisão ao Orçamento 2012 e GOP 2012-2015 numerada 

DAF 01_18-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos Sousa, em representação dos Vereadores Socialistas, tece as 

seguintes considerações: 

. As receitas arrecadadas estão aquém da previsão da maioria em gestão na Câmara 

Municipal; 

. As obras projetadas em termos das Grandes Opções do Plano (GOP) sofrem uma 

reprogramação. Entende que esta reprogramação é um eufemismo. As obras previstas 

realizar em 2012 são adiadas para o ano seguinte e a execução das obras agendadas 

para 2013 são adiadas para 2014 e, assim, sucessivamente; 

. Observando o mapa das GOP, aprovado em novembro de 2011, constata-se um 

paradigma estranho: as obras em execução (à exceção das obras do Centro Histórico 

da vila de Palmela que são comparticipadas pelo QREN – Quadro de Referência 

Estratégico Nacional) são financiadas através do empréstimo bancário. Este empréstimo 

era no montante inicial de 8 milhões de euros e, posteriormente, passou para 4,7 
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milhões de euros, e presentemente vai sendo adstrito a diferentes ações de acordo com 

a vontade do executivo. O que é relevante é perceber-se como é que havendo a 

possibilidade de utilizar o empréstimo entre 2011 e 2013 se estejam sistematicamente a 

protelar as obras. 

. Em relação à reprogramação dos investimentos percebe-se que incide essencialmente 

nas GOP: no início retiram-se 4,5 milhões de euros às obras previstas executar no ano 

em curso e remetem-se ou atrasam-se obras para 2013. 

. Enuncia alguns casos que se tornam de difícil perceção, tendo por base os 

Orçamentos e GOP / Prestação de Contas deste órgão autárquico: 

  - a Iluminação exterior de monumentos e edifícios estava contemplada com 70 mil 

euros no empréstimo bancário e depois “desaparece”. Será que vai voltar a prever-se 

esta empreitada no orçamento de 2013? Como se processa este tipo de situação?  

  - o que é pago em Transportes e Iluminação Pública ? No ano passado estavam 

orçamentados 752 mil euros em Transportes e despendeu-se 791 mil euros, tendo-se 

pago somente 523 mil euros, o que significa que ficou o montante de 268 mil euros 

para pagar este ano. O reforço agora apresentado é motivado por que razão? Em 

termos da Energia passa-se o mesmo. Como é que um Orçamento é inflacionado a este 

nível da despesa para pagamento de ações anteriores. Um Orçamento é uma previsão. 

  - é de estranhar que somente nesta 2.ª Revisão Orçamental seja feita uma anulação 

de encargos transitados de cerca de 216.800 euros, respeitante a faturas que foram 

pagas nos últimos dias de dezembro e só, nesta altura, são apresentadas em 

Orçamento. Por que motivo tal não sucedeu aquando da 1.ª Revisão ao Orçamento e 

GOP ? 

  - Ao utilizar menos 1.600 mil euros de empréstimo, por que razão há, ao nível dos 

Encargos correntes da dívida um reforço de 62.500 euros? Por que se verifica na 

Amortização a empréstimos de curto, médio e longo prazo um reforço de 35 mil euros? 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa menciona que ao nível das construções diversas no 

Gabinete de Recuperação do Centro Histórico de Palmela percebe-se que há uma poupança 

significativa em relação ao que eram os Orçamentos iniciais e ao valor da adjudicação das 

obras. Opina que essa poupança podia e devia consubstanciar-se noutro “encaixe” financeiro 

para a Câmara Municipal (não contabilizando a parte do QREN). Contudo, a adoção de tal 

procedimento não se verifica. Devia aproveitar-se a possibilidade de o empréstimo poder ser 

utilizado ainda durante o ano de 2013. Repara ainda que a situação neste momento da Câmara 

Municipal se apresenta pior do que a de período análogo no ano de 2011. 
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A Sr.ª Presidente observa que não existe nenhum estratagema da parte da maioria em 

gestão neste executivo em atrasar a execução das obras, até porque nem seria uma medida 

segura. Algumas das obras têm-se atrasado muito significativamente por motivos diferentes: 

  . No caso do Centro Histórico da vila de Palmela – há obras muito complexas como é o caso 

do Espaço Cidadão que obriga a sondagens muito exigentes. Este procedimento é feito pela 

primeira vez. O projeto tem sido de muito difícil concretização e de fazer aprovar nas entidades 

com competência para tal. As demais obras no Centro Histórico estão em curso e a razão dos 

atrasos prende-se com: a complexidade dos projetos e/ou o facto de estarem a ser elaborados 

internamente, ou ainda devido a estes precisarem de ser consensualizados com outras 

entidades e têm assistido a sucessivas delongas. 

  . Em relação às obras a realizar por via do empréstimo bancário oferecem-se as seguintes 

explicações: 

- Constata-se a urgência e a importância de execução da rotunda da estrada do 

Cemitério (Palmela). É um projeto que tem sido muito difícil de trabalhar e a grande 

dificuldade deve-se com a sua aprovação, além da negociação em curso com as 

Estradas de Portugal que é a entidade com competência para o executar, sendo que a 

Câmara Municipal se disponibilizou para a concretizar, na medida em que é urgente 

para a população e segurança no concelho de Palmela. Não estando reunidas as 

condições para a executar este ano, mantém-se o compromisso de a executar no 

próximo ano. 

- Há outras intervenções a realizar no âmbito do empréstimo, por exemplo, no âmbito 

da rede viária, mas cujos projetos têm expropriações de terrenos que envolvem 

propriedades privadas. São processos “pesados” que acabam por demorar mais do que 

o inicialmente esperado. 

- Outro caso é o da iluminação do Castelo – já assumiu perante a população de Palmela 

que, num contexto financeiro tão difícil, deve-se atrasar esta empreitada até porque a 

sua efetivação iria trazer mais encargos, o que originaria um esforço financeiro que 

julga não dever manter dadas as atuais circunstâncias. 

A Sr.ª Presidente dá a palavra ao Diretor do Departamento de Administração e Finanças para 

adicionar as necessárias explicações à melhor perceção da proposta. 

O Sr. Diretor do Departamento de Administração e Finanças explica que no orçamento 

não é possível efetuar a especialização do exercício, princípio que é somente aplicado na 

contabilidade patrimonial. Nos últimos anos tem-se colmatado esta situação, na elaboração do 

Orçamento, ao colocar uma ação chamada de Encargos de anos anteriores para imputar as 

verbas que, sendo custos do ano económico anterior terão obrigatoriamente de ser pagas no 
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ano económico em curso. Esses montantes, são estimados, à data da elaboração do 

Orçamento, e apresentados por classificação económica.  

O Sr. Diretor do Departamento de Administração e Finanças continua as explicações, 

dizendo que, no Orçamento para 2012, se tinha previsto uma verba de 300 mil euros de  

intervenções em escolas que não se previa pagar até final de 2011, mas que efetivamente 

foram pagos. A verba não foi retirada em maio para se verificar no final do 1.º semestre se 

todos os registos contabilísticos estavam efetuados. O reforço da dotação dos encargos da 

dívida deve-se a uma insuficiência de dotação no Orçamento inicial. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro observa que há a considerar o aumento do IVA de 6% para 

23% e o aumento da tarifa que acaba por ultrapassar 8%. Em contrapartida passam a existir 

mais postos de transformação (PT) no concelho. Presentemente está a conseguir-se monitorizar 

as contagens em todos os PT. Recorda que, no passado e na Área Metropolitana de Lisboa, 

havia muitos municípios que faziam as leituras de PT por estimativa, o que deve acabar. Julga-

se que, até 2015, com a telecontagem vai ser possível a efetivação de contagens em tempo 

real. Para além dos desligamentos que criteriosamente estão a ser feitos nalgumas zonas, a 

Câmara Municipal decidiu investir na aquisição de relógios astronómicos para levar a EDP a 

investir noutros em quantidade idêntica e a montá-los até final do ano no concelho de Palmela 

(em mais de 140 a 150 PT), o que permitirá reduções significativas no acender / desligar da 

iluminação pública antes do crepúsculo e antes do nascer do sol em períodos a definir. É 

impossível pôr em causa os relógios astronómicos e, disso mesmo, será dado conta à população 

que vão aperceber-se duma maior racionalização dos consumos. O desvio é, essencialmente, o 

IVA, a atualização das contagens e o aumento da tarifa (mesmo quem contratualizou com 

grandes condições a adesão e a passagem da EDP universal para a comercial e já vem 

recebendo notificações informando do novo aumento, a partir de 01 de outubro). 

Sobre a intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa e, concretamente, no que se refere 

ao protelar das obras, o Sr. Vereador Álvaro Amaro discorda dessa opinião. E explica: na 

verdade há uma necessidade de reprogramação que é realizada na base dum sentido 

consciencioso, porquanto não há qualquer inércia em nenhum dos processos. Há muito trabalho 

e, sobretudo, há a preocupação de realizar obras tecnicamente bem executadas e com os 

menores custos para o erário público. Podia executar-se a ciclovia por 700 mil euros, mas julga-

se possível fazê-lo por um valor inferior a 500 mil euros e servir os interesses da população e, 

simultaneamente, conseguir ganhos com custos de conservação e manutenção. É nessa revisão 

de projetos que o trabalho está em desenvolvimento. Está agendada para dia 01 de outubro 

uma reunião com os proprietários de terrenos confinantes do CM 1029. A seguir à via mais 

complicada e conflituosa, bem se pode esperar pela reabilitação daquela via por mais 2 ou 3 

anos, e a realização desta reunião vai tentar superar alguns obstáculos. O mesmo sucede com 

a execução da rotunda, em que, neste momento, o projeto do retail está abandonado (em 

processo de insolvência) e é necessário utilizar parte do terreno deste para efetivação da 
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rotunda. É um processo complicadíssimo e, também, há expropriações envolvidas. Há um 

conjunto de estudos técnicos que andam sistematicamente nas Estradas de Portugal (EP) na 

Divisão de Planeamento, Controlo e Qualidade de Infraestruturas (DPCQI) desta Autarquia. A 

Câmara Municipal está empenhada em que estes processos tenham toda a prioridade (e os 

serviços têm dado uma resposta muito eficaz e em tempo útil a todas as correções que são 

solicitadas aos projetos). Quando se afirma que “a Câmara Municipal está constantemente a 

protelar obras” volta a teimar que “o termo não é o mais feliz”. Dirige a sua intervenção ao Sr. 

Vereador José Carlos de Sousa, dizendo que a consulta à lista de obras no âmbito do 

empréstimo é de registar que estão concluídas as obras / ações: 

 . Infraestruturas do Poceirão; 

 . Redes de abastecimento de água à Asseiceira de Cima e Loja Nova; 

 . Recuperação dos espaços públicos da Urbanização Nogueira de Matos; 

 . Repavimentação da estrada de Vale dos Barris – 1.ª fase; 

 . Repavimentação da EM 575 (troço da Lagoa da Palha); 

 . Repavimentação da estrada de Sesmarias do Pato; 

 . Acesso à Escola do Forninho; 

 . Pavimentação da rua dos três concelhos; 

É ainda de registas as obras / ações em curso: 

 . Intervenção na Azinhaga dos Carvalhos; 

 . Infraestruturas do Centro Histórico; 

 . Renovação de sinalética; 

 . Intervenção no Parque Venâncio Ribeiro da Costa: 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro refere ainda que das obras antes enunciadas, excetuam-se 6, 

que estão em processo de afinação de projetos de consulta a entidades. Isto prova que há uma 

reprogramação por necessidades objetivas: executar bem as obras / ter a aprovação de todas 

as entidades (para não haver retrocessos no futuro). Deve-se frisar que “não há nenhum 

calculismo político” ao fazer a reprogramação das obras. Há ainda a salientar que houve ganhos 

com a redução nos preços da adjudicação e é prudente que não se façam reencaminhamentos 

para outros investimentos. A maioria em gestão podia estar a utilizar 8 milhões de euros do 

empréstimo “de forma eleitoralista”, mas como tem noção das receitas das autarquias e que, 

muito provavelmente, os encargos da dívida vão aumentar, pauta-se por trabalhar com toda a 

lisura e transparência e sem abandonar obras que foram consideradas prioritárias para as 

populações das várias freguesias do concelho. 
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O Sr. Vereador José Carlos Sousa menciona que em nenhum momento falou em “calculismo 

político”. Observa que não obteve nenhuma resposta à sua questão de fundo no que toca ao 

Orçamento “como estão as finanças da Autarquia a 31 de agosto de 2012 face a 2011”. O facto 

é que esta redução do Orçamento, que pressupõe a redução da receita mas também a redução 

da despesa, continua a parecer que à data de 31 de dezembro de 2012 ficará muito aquém do 

que será o real expectável, do funcionamento da Autarquia. Cada vez mais é preciso perceber 

quanto custa a vida na Autarquia, mensalmente. Aceita e concorda com a afirmação de que é 

preciso poupar, é uma boa medida.  

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa pede explicações quanto à execução das obras de 

“iluminação exterior de monumentos” e o “Espaço Cidadão”, uma vez que tinham a mesma 

data de conclusão prevista: 30/11/2011. 

Face a esta última questão apresentada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa, a Sr.ª 

Presidente confirma que a data de conclusão de ambas as empreitadas era a mesma. Explica 

que a Câmara Municipal assumiu fazer à sua conta o “Espaço Cidadão” pela importância que 

tem no próprio Centro Histórico da vila de Palmela enquanto edifício estruturante e 

funcionalidade. Essa obra, de acordo com a alteração dos valores (para menos) de algumas 

empreitadas foi possível, com o mesmo esforço financeiro, executar aquela obra. Ao contrário, 

a obra de “iluminação exterior de monumentos” (Castelo) decidiu-se que não devia assumir-se 

a sua execução, na medida em que a situação financeira em geral está pior, fruto da situação 

económica das empresas e da alteração à Lei das Finanças Locais. Acresce que atualmente há 

menos receitas e, por essas razões, têm estado a fazer opções tão criteriosas em relação ao 

investimento com recurso ao financiamento externo, e revendo em baixa o que era uma 

disponibilidade financeira que existia – empréstimo de 8 milhões de euros – decidiu-se não o 

concretizar na sua totalidade prescindindo do uso desse dinheiro. Houve uma grande expetativa 

em relação ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) que começa a gorar-se. A Câmara 

Municipal vai chegar ao final do ano numa situação financeira muito difícil à semelhança do 

resto do país. 

O Sr. Vereador José Carlos Sousa questiona se não há a possibilidade de, neste momento, 

reprogramar o Orçamento colocando-o o mais fiel ao que será a Receita e a Despesa a 31 de 

dezembro de 2012. 

A Sr.ª Presidente responde que o Orçamento está a ser adequado à receita, obviando à 

redução de despesas. A Despesa é mais baixa em cerca de 1,5 milhões de euros. É uma 

redução significativa num Orçamento. Quando se alude à despesa pública é preciso perceber 

que, se está a falar é de serviço prestado às populações,: do funcionamento das escolas e dos 

equipamentos municipais, da iluminação pública. É muito difícil adequar o Orçamento à receita 

É preciso ser realista naquilo que significa “cortar” na despesa pública. Não é possível afirmar 

que não se realiza determinada obra e se fica com mais saúde financeira. Não é possível reduzir 
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a despesa de funcionamento da Câmara Municipal sem cortar na prestação de serviços aos 

munícipes ou sem despedir trabalhadores. O Orçamento vai sendo adequado numa contenção 

brutal. Veja-se, por exemplo, que os contratos de recolha do lixo não são reforçados, porque tal 

não é possível no plano financeiro, embora se tenha a noção que o concelho precisa desse 

reforço. Não há condições para efetuar mais investimentos, até porque não há dinheiro para 

reforçar aquilo que são as normais expetativas quanto ao que é a qualidade do serviço 

prestado.  

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. 

 

III – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

III.I. - DIVISÃO DE LOTEAMENTOS E AUGI: 

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

PONTO 2 – Declaração de caducidade da licença de loteamento titulada pelo 

alvará n.º 6 e consequente extinção do procedimento de informação prévia 

de alteração à licença (lotes 14 e 15). Proc.º L-55/70. Local: Quinta da Cerca 

– Palmela. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 01_18-12: 

«Mediante o requerimento apresentado e na qualidade de proprietárias dos lotes 14 e 15 da 

operação de loteamento titulada pelo alvará n.º 6, emitido a favor de Caetano José de Almeida 

Lima, foi apresentado pedido de informação prévia sobre a possibilidade de alteração das 

prescrições do referido título, para criação de mais 4 lotes, por subdivisão dos antes 

mencionados, no âmbito do art.º 14º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro, republicado pelo D.L. 

26/2010, de 30 de março. 

No âmbito da apreciação da pretensão das requerentes e verificada a situação atual da 

urbanização em causa, por contraposição ao alvará emitido a 29 de Março de 1974 ao abrigo 

do D.L. 289/73, de 6 de junho, constatou-se o seguinte: 

- O alvará não foi objeto de registo predial, embora tenha sido devidamente registado no livro 

da Câmara Municipal; 

- A divisão da propriedade concretizou-se por desanexação de parcelas, sem qualquer menção 

à licença de loteamento e, na sua quase totalidade, sem correspondência com a planta de 

loteamento; 

- A urbanização encontra-se atualmente consolidada, sendo poucas as parcelas sem ocupação; 
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- A maioria dos licenciamentos das edificações existentes ocorreu nas décadas de 70 / 80, sem 

referência ao alvará de loteamento e considerando apenas o cumprimento do Plano Geral de 

Urbanização de Palmela, ainda em vigor nesta data; 

- As construções existentes enquadram-se ainda devidamente no tecido urbano envolvente, 

entendendo-se, quer na perspetiva do interesse público, quer do interesse privado, não resultar 

qualquer benefício em suscitar a nulidade dos respetivos atos de licenciamento praticados.  

Verificando-se assim que a constituição dos “lotes” em quantidade, áreas e localização se 

concretizou de forma diversa da prevista na planta de loteamento que constituiu parte 

integrante do alvará emitido, e tratando-se de “prescrições cuja violação determina a 

caducidade da licença”, nos termos do parecer de 13 de junho de 2011 emitido pela Divisão 

Jurídica, resulta propor que seja declarada a caducidade da licença, nos termos previstos na 

alínea e) do art. 24º do D.L. 289/73, de 6 de junho (“se o loteamento não obedecer às 

prescrições constantes do respetivo alvará”). 

De referir que a presente proposta foi precedida de notificação de todos os proprietários dos 

lotes inseridos na operação de loteamento, para pronúncia sobre o sentido provável de 

declaração de caducidade do alvará, através do edital n.º 10/DAU/DLA/2011 de 19 de 

dezembro de 2011, nos termos do art.º 70º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) 

na redação publicada pelo D.L. 9/96, de 31 de janeiro, e da n/notificação n.º 3434, de 25 de 

julho de 2011, remetida às requerentes, não tendo resultado das mesmas qualquer 

manifestação contrária. 

Mais se propõe que, por consequência da declaração de caducidade do alvará, se declare 

extinto o procedimento de informação prévia interposto pelo requerimento n.º 4368/10, nos 

termos do disposto no art.º 112º do CPA e atendendo a que a sua finalidade se tornou 

impossível e inútil. 

Propõe-se ainda que das decisões tomadas se dê conhecimento aos proprietários dos lotes 

inseridos na operação de loteamento, por edital nos termos do art.º 70º do CPA, e também, 

especificamente no que se refere à extinção de procedimento, às requerentes por notificação.» 

Sobre a proposta de Declaração de caducidade da licença de loteamento titulada 

pelo alvará n.º 6 e consequente extinção do procedimento de informação prévia de 

alteração à licença (lotes 14 e 15) numerada DAU_DLA 01_18-12 interveio: 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro adianta alguns esclarecimentos à melhor elucidação da 

proposta: 

. Vigora o Plano Geral de Urbanização de Palmela, publicado em 1989 à data dos 

licenciamentos das edificações, e até à presente data naquilo que não colide com o 

PDM (Plano Diretor Municipal). A ocupação foi-se concretizando de acordo com este 

Plano e sem qualquer referência ao alvará de loteamento. A urbanização encontra-se 
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consolidada e devidamente enquadrada no tecido urbano envolvente da vila, não tendo 

suscitado consequências negativas para o correto ordenamento urbanístico. Por outro 

lado, optar-se agora pela nulidade dos atos praticados em desrespeito pelo alvará não 

traria qualquer benefício, quer na perspetiva do interesse público, quer na dos 

particulares porque a zona está consolidada. É uma zona aprazível do ponto de vista do 

ordenamento do território. Analisada jurídica e urbanisticamente a questão entendeu-se 

que a melhor solução seria esta: declarar a caducidade do título emitido (o que possui 

enquadramento legal e já foi mencionado pelo facto de o loteamento não estar a 

obedecer às prescrições constantes nesse alvará; sendo que, qualquer operação 

urbanística pretendida, seja pelas proprietárias que apresentaram este requerimento 

inicial da informação prévia, seja por outros devem merecer enquadramento no âmbito 

das prescrições do atual PDM). É assim que vigora para o restante território, quando há 

ausência de um Plano de Pormenor específico para a zona. Neste caso a classe de 

espaço é adequada - em tecido urbano consolidado H1c e H2c - a abranger este 

loteamento. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que tinha a expetativa de conseguir entender 

algo que nos documentos apresentados não conseguiu. A proposta ora presente tem origem 

num processo que se inicia em 2002 e num loteamento em que as edificações ocorrem nos 

anos de 1970 / 1980. Não é percetível para si o que significa o ano de 2002. E pergunta: há um 

requerimento em 2002 ou é só este de 2010? A decisão de agora é muito sustentada num 

parecer que consta no processo de uma advogada e foi pedido pela Câmara Municipal. As 

pessoas vêem-se confrontadas com um conjunto de irregularidades que ocorreram ao longo 

dos anos em que não foram respeitadas nem volumetrias nem desanexações e fica-se perante 

um facto consumado: uma urbanização que foi feita em conformidade com um instrumento de 

gestão existente na altura e em que qualquer decisão iria afetar interesses públicos e privados. 

Nesta proposta propõe-se a caducidade da licença para os lotes 14 e 15. Não teria dúvidas se, 

neste processo, tivesse havido uma clareza e uma condução não se criando expetativas. As 

suas dúvidas têm a ver com o parecer produzido e os muitos erros que a Câmara Municipal 

cometeu no passado. Há um pedido de parecer do IGESPAR – Instituto de Gestão do 

Património Arquitetónico e Arqueológico, I.P., sobre o enquadramento legal e um ofício à 

requerente pedindo-lhe para juntar elementos, o que ocorre em 2011. E, passados dois anos, 

chega-se à conclusão que vem apresentada. Tem muito respeito pelos interesses privados e 

públicos, mas, também, pensa no legítimo interesse de pessoas que são detentoras de parcelas 

de terrenos e viram tudo acontecer à sua volta de forma irregular, porque é isso que invocam. 

Mas, em seu entender, há outra questão, na medida em que foram criadas expetativas e não 

consegue conceber um comportamento destes relativamente a munícipes. Vai haver caducidade 

da licença e não lhe parece muito justo relativamente ao que se passou com o loteamento em 

causa. Poderão dizer-lhe que não está a ver bem, mas quando vê um edital que tem de ser 
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corrigido com três meses de diferença e vê um parecer que é feito para sustentar os editais e 

um parecer técnico que não é conclusivo e vem uma informação técnica justificar “que é por 

lapso”. Gaba a coragem ao Sr. Vereador Álvaro Amaro de tentar endireitar o que estava torto 

há tanto tempo, mas mostra o tempo e o que as pessoas sofrem quando requerem algo para se 

perceber como é que se anda organizado. 

Face à intervenção da Sr.ª Vereadora Natividade Coelho, o Sr. Vereador Álvaro Amaro 

menciona que um erro não se corrige com outro erro. É na verdade um ato de coragem, 

porque se oferece necessário colocar as questões em termos claros. E, mesmo com todas as 

vicissitudes que o processo tem, e os “eventuais” desrespeitos e irregularidades como referiu 

que existem face a um alvará que data de 1974 que, analisado à época, não tem nada a ver 

com a necessidade e a dinâmica urbanística do espaço que se vem a desenvolver no centro de 

Palmela.  Sublinha que foi sempre respeitado o Plano Geral de Urbanização (PGU) de Palmela 

em vigor, sendo o Plano Diretor Municipal (PDM) o mote que está acima e que deve ser 

respeitado. Relativamente ao interesse e sofrimento dos particulares, há a explicar que a 

informação prévia favorável constitui direito pelo período de um ano, mas até à atribuição final 

da mesma muito pode acontecer nas consultas às entidades, quer seja em termos de soluções 

construtivas e/ou soluções técnicas e, até mesmo, na expetativa do tempo que demora. A 

solução encontrada não se destina a ir ao encontro exclusivo destas requerentes, é sim, para 

daqui em diante enquadrar a análise duma pretensão neste espaço, dado que o alvará está 

manifestamente desadequado e o PGU de Palmela está ultrapassado (data de 1989). Sublinha 

que o PDM está em processo de revisão.  

A Sr.ª Presidente dá a palavra ao Diretor do Departamento de Administração 

Urbanística que efetua os seguintes esclarecimentos:  

. A questão da caducidade do loteamento é algo que ocorre na base, porque o 

loteamento é registado na Câmara Municipal e com o registo passa a constituir um 

regulamento urbanístico que deve ser respeitado. A própria dinâmica dos particulares 

(não se pode esquecer que os loteamentos ocorrem por via da dinâmica dos 

particulares) independentemente disso não subtrair o controlo que a administração tem 

de fazer. Aquilo que é a base dum loteamento é a matriz fundiária. As parcelas foram 

constituídas não com base no registo do alvará de loteamento e é isso que fundamenta 

a caducidade do loteamento. A presente proposta pretende reconhecer essa 

caducidade, porque há, neste caso, uma diferença embrionária entre o que foi a 

decisão ou a aprovação que a Câmara Municipal fez do loteamento e o primeiro passo 

que é dado não corresponde, na medida em que as parcelas existentes não resultaram 

da operação de loteamento. A verdade é que os atos que a Câmara Municipal praticou 

de licenciamento não tiveram em consideração essa caducidade e o que está hoje a ser 

decidido devia ter sido decidido atempadamente. O que hoje se pretende fazer: é atuar 

com rigor, ou seja, formalmente a Câmara Municipal está obrigada a cumprir o 

loteamento que, para todos os efeitos, está registado. Esse loteamento não 
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corresponde minimamente à realidade física e jurídica das parcelas, e é preciso não 

esquecer que o enquadramento legal decorre duma legislação anterior a 1984 e de 

1973 e tem um regime de caducidade que sustenta agora a decisão que está em causa. 

. Quanto ao processo que é subsequente da informação prévia será fácil a Câmara 

Municipal indeferir a pretensão e dar um parecer desfavorável, porque havia a 

convicção de que era injusto. A decisão que está agora a ser assumida é face a uma 

realidade que já não corresponde, e tornou-se indissociável resolver a informação 

prévia sem resolver a questão do loteamento e, por isso, teve de andar a par. Só é 

possível emitir uma informação prévia favorável, no entendimento jurídico / urbanístico, 

depois de sanar a questão do loteamento. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho aceita as explicações dadas. Considera que o ato 

proposto é legal e certo, mas é preciso atender que foram criadas expetativas a estas 

requerentes. Não é percetível que se criem expetativas a terceiros, se demore anos, haja 

atendimentos efetuados e depois uma técnica vem justificar “por lapso”. Acredita que a solução 

seja legal para endireitar algo que está mal. Há direitos de terceiros a serem respeitados. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro termina dizendo que este ato é feito de consciência tranquila e 

consegue-se clarificar e corrigir com rigor uma situação que vai “criar escola” e permitir aos 

requerentes um tratamento de equidade. Nunca é tarde para fazê-lo. A consulta ao IGESPAR 

tem a ver com a intenção de agilizar o processo. Houve uma informação prévia de loteamento e 

depois uma identificação, o que prova que se tentou ganhar tempo nas consultas. É um 

loteamento de 1974 com um historial que já foi explanado. 

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. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho justifica que o sentido de voto dos Vereadores do P.S. 

está relacionado com uma questão formal. 

 

III.II. - DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES, HABITAÇÃO E ATIVIDADES 

ECONÓMICAS: 

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

PONTO 3 – Redução de taxas municipais de edificação ao abrigo do disposto 

no n.º 15 do art.º 9º do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais. 

Requerente: Luís António Cangueiro: “Museu da Música Mecânica”. Proc.º E-

720/01. Local: Arraiados, Freguesia de Pinhal Novo.  

PROPOSTA N.º DAU_DOPHAE 01_18-12: 

«Através do requerimento identificado em epígrafe, solicitou o Sr. Luís António Cangueiro, 

titular do processo de obras de edificação do “Museu da Música Mecânica”, aprovado por 

despacho de 09/02/2012, a isenção de pagamento das respetivas taxas urbanísticas. 
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A 29 de setembro de 2011 a Assembleia Municipal aprovou o Plano de Pormenor do Museu da 

Música, Arraiados – Pinhal Novo, visando acolher naquela zona do concelho, a edificação de um 

equipamento cultural, por todos reconhecido como de grande importância e relevância 

sociocultural. 

No regulamento e tabela de taxas municipais prevê-se, no nº 15 do art.º 9º, na redação em 

vigor que resulta da alteração publicada em Diário da República de 20 de dezembro de 2011, 

conceder uma redução até 50% das taxas nele previstas, sempre que estejam em causa 

atividades, operações ou projetos de significativa relevância estratégica, económica, social ou 

cultural para o interesse público local. 

A vontade firme de apoiar e discriminar positivamente as entidades que desempenham no 

nosso território um importante papel nas respostas às necessidades e aos problemas das 

populações, não pode deixar de depender dum escrutínio exigente e rigoroso da atividade e fins 

que são prosseguidos por cada instituição, do seu impacto no território e nos cidadãos, que 

permita distinguir esse sobrelevado papel e fundamentar devidamente o reconhecimento do 

relevante interesse público, obviando a desvalorização e generalização insustentável duma 

medida que comporta diminuição de receitas para o Município, essenciais ao financiamento do 

esforço de realização e manutenção de infraestruturas públicas. 

O Museu da Música Mecânica constituirá, sem dúvida, um marco no território nacional, uma vez 

que a coleção de instrumentos de música mecânica, propriedade do requerente, é 

verdadeiramente excecional, quer do ponto de vista da quantidade e diversidade das peças, 

quer do ponto de vista do seu estado de conservação. Acresce que o futuro museu disporá no 

plano didático-pedagógico, de grande interatividade com o público, assumindo-se esta coleção 

como um recurso audiovisual e lúdico excecional, para os visitantes em geral e para 

comunidade escolar em particular.  

O interesse cultural do equipamento, a sua caracterização e a atividade a desenvolver, 

justificam a realização de um protocolo de cooperação entre o requerente e a Câmara 

Municipal, para a fruição pela comunidade das valências instaladas, concluindo o Departamento 

de Cultura e Desporto, que a construção do Museu da Música Mecânica se reveste de um 

relevante interesse social e cultural para o Concelho de Palmela.  

Assim, ao abrigo do preceituado nas alíneas h) do n.º 2 do artigo 53.º e da alínea a) do n.º 6 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, da alínea d) do artigo 11.º e n.º 2 do 

artigo 12.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, do artigo 3.º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de 

dezembro, propõe-se: 

a) o reconhecimento pela Câmara Municipal quanto aos fins de relevante interesse 

público que o “Museu da Música Mecânica” representará na área do Município; 

b) a redução das taxas municipais de edificação de 50% prevista no nº 15 do art.º 9 

do regulamento e tabela de taxas municipais; 
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c) Submeter o proposto em a) e b) à competente deliberação da Assembleia 

Municipal.» 

Sobre a proposta de Redução de taxas municipais de edificação ao abrigo do 

disposto no nº 15 do art.º 9 do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais 

numerada DAU_DOPHAE 01_18-12 interveio: 

O Sr. Vereador José Carlos Sousa observa que o valor da isenção se situa entre os 11 mil a 

12 mil euros. Nas propostas de redução de taxas e de isenção de taxas há sempre a 

preocupação com o rigor e a equidade. 

Mais refere que no processo consta um protocolo (não se percebendo se está assinado e em 

vigor) e, em caso de não estar concretizado, pergunta sobre se prevê manter a questão dos 5 

anos como horizonte temporal para a utilização do espaço sem pagamento por parte das 

escolas. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro esclarece que o protocolo terá de ser aprovado pela Câmara 

Municipal, mas, nesta fase - para levantamento do alvará e pagamento das taxas – importava 

que o processo avançasse mais rapidamente, pelo que a proposta é nesse sentido.  

O Sr. Vereador Adilo Costa acrescenta, como esclarecimento, que os 5 anos se mantêm, 

embora a minuta do protocolo tenha de ser revista porque já tem algum tempo, o que significa 

que o Dr. Luís Cangueiro teve uma grande perseverança em avançar com o museu e “quase” 

lutar contra o tempo para o concretizar. O Museu da Música Mecânica reúne uma coleção única 

a nível nacional e a sua concretização será levada a bom porto. Realça a perseverança do 

proprietário do espaço. 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

DIVISÃO DE DESPORTO: 

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

PONTO 4 – Pagamento da utilização do campo de futebol do Quintajense 

Futebol Clube pelas equipas do Palmelense Futebol Clube na época 2010-

2011. 

PROPOSTA N.º DCD_DD 01_18-12: 

«Tem sido política da autarquia apoiar o associativismo do concelho, assegurando o pagamento 

da utilização dos espaços de jogos municipais, nomeadamente do Campo de Jogos Municipal de 

Palmela. 
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Em virtude do grande número de equipas e de jogadores que o Palmelense Futebol Clube 

movimenta (13 equipas e cerca de 250 jogadores), os campos de jogos municipal e do clube 

revelaram-se insuficientes para garantir a prática regular de todas as equipas. Acresce que, por 

orientação da Palmela Desporto, EEM, os campos em relva natural têm de ser preservados de 

uma utilização excessiva.  

Procurando fazer frente a este constrangimento, durante as épocas desportivas 2009/2010 e 

2010/2011, foi realizado um acordo entre a Câmara Municipal de Palmela, o Palmelense Futebol 

Clube e o Quintajense Futebol Clube, tendo a autarquia assumido a responsabilidade de 

suportar financeiramente, junto do Quintajense Futebol Clube, os custos de utilização do seu 

campo de futebol pelas equipas do Palmelense Futebol Clube. 

Assim, no seguimento das propostas aprovadas pela Câmara Municipal em 13 de janeiro de 

2010, 2 de junho de 2010 e 18 de maio de 2011, justifica-se a atribuição de uma 

comparticipação financeira ao Quintajense Futebol Clube, como compensação pelos gastos 

efetuados com a cedência do seu equipamento, no período de abril a junho de 2011, durante o 

qual se realizaram 27 treinos, 1 jogo e 2 jogos-treino, sendo o valor total da utilização de € 

4.625,23 (quatro mil, seiscentos e vinte e cinco euros e vinte e três cêntimos), conforme dados 

em anexo. De referir que este montante, respeitante à época desportiva 2010/2011, não foi até 

à data liquidado por limitações orçamentais da autarquia. 

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

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

janeiro, a atribuição desta verba ao Quintajense Futebol Clube relativo à utilização do seu 

campo de futebol pelas equipas do Palmelense Futebol Clube, entre os meses de abril e junho 

de 2011.» 

Sobre a proposta de Pagamento da utilização do campo de futebol do Quintajense 

Futebol Clube pelas equipas do Palmelense Futebol Clube na época 2010-2011 

numerada DCD_DD 01_18-12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho menciona que o período em referência nesta proposta 

se situa entre abril e junho de 2011. A liquidação é muito tardia. Questiona se os valores são os 

que estão em vigor na tabela de tarifas da Palmela Desporto, EEM.. 

O Sr. Vereador Adilo Costa responde que os montantes obedecem à tabela de tarifas para a 

época desportiva 2010/2011 da Palmela Desporto, EEM, deduzindo o montante dos 23% do 

IVA. 

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

minuta. 
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V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

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

PONTO 5 – Alteração ao empréstimo de longo prazo n.º 003.07173460096. 

PROPOSTA N.º DAF 02_18-12: 

«O município celebrou em junho de 2010 um contrato de empréstimo bancário de longo prazo 

com o banco Santander Totta, S.A., no valor de 8 milhões de euros, destinado a financiar um 

conjunto de investimentos constantes das GOP e a ser utilizado nos anos 2011 a 2013. 

Por deliberação de Câmara e Assembleia Municipal de 15 de fevereiro e 23 de fevereiro de 

2012, respetivamente, procedeu-se a uma restruturação do empréstimo passando o mesmo a 

ter um valor de € 4.721.420,00 (quatro milhões, setecentos e vinte e um mil, quatrocentos e 

vinte euros) e a incluir o financiamento da componente nacional de investimentos do programa 

de recuperação do Centro Histórico de Palmela co-financiado pelo QREN. 

Entretanto, o governo, com o propósito de afetar fundos comunitários a outras finalidades 

(Resolução do Conselho de Ministros nº 33/2012), procedeu à reanálise de todas as 

candidaturas dos municípios ao QREN com base em novos pressupostos e critérios, em 

particular a maturidade física e financeira das candidaturas. 

Em resultado desta decisão governamental o valor imputado a cada um dos investimentos do 

centro histórico e que consta do anexo ao contrato de empréstimo, nos termos do n.º 2 da 

cláusula 1ª, terá de sofrer ajustamentos. 

Assim, nos termos da lei n.º 2/2007 de 15 de janeiro, propõe-se que o mapa em anexo ao 

empréstimo de longo prazo n.º 003.07173460096 seja o seguinte: 

Investimentos a realizar nos anos 2011 a 2013 Total (€) 

Infraestruturas em Poceirão - execução de redes 
pluviais domésticas e remodelação de rede de 
abastecimento de água 

149.000 

Beneficiações da EB1/JI de Palmela 120.000 

Execução de redes de abastecimento de água a 
Asseiceira de Cima - Loja Nova 80.500 

Recuperação dos espaços públicos da Urbanização 
Nogueira de Matos, P. Novo 

100.000 

Construção da Ciclovia envolvente poente ao Pinhal 
Novo 

500.000 

Repavimentação do CM 1054 - Vale dos Barris - 1ª e 
2ª fase 211.500 

Beneficiação da Estrada que liga o CM 1029 e a 
Circular norte à Autoeuropa 780.000 

Repavimentação da EM 575- troço entre o CM 1027 e 
a Lagoa da Palha 107.000 

Pavimentação da Rua das Sesmarias do Pato - 
Marateca 209.000 
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Investimentos a realizar nos anos 2011 a 2013 Total (€) 

Pavimentação do caminho de acesso à Escola do 
Forninho 126.000 

Execução de rotunda na EN 379  250.000 

Pavimentação do troço entre a EN10 e a Ponte do 
Zambujal – Marateca 40.000 

Drenagem e Pavimentação da Azinhaga dos Carvalhos 
– Palmela 625.000 

Pavimentação do troço da Rua dos 3 concelhos 42.000 

Infraestruturas e Pavimentação de Arruamentos no 
Centro Histórico 348.893 

Renovação de sinalética 54.390 

Requalificação Parque Venâncio Ribeiro da Costa e da 
entrada norte do Castelo 148.640 

Requalificação do Largo do Pelourinho, Praça do 
Duque e Requalificação do Largo do Município e zona 
adjacente 

148.600 

Modernização das Redes de infraestruturas no Castelo 28.305 

Refuncionalização dos antigos sanitários do Parque 
Venâncio Ribeiro da Costa 

40.851 

Requalificação das galerias da praça de armas e 
remodelação de espaços museológicos 107.382 

Casa Capelo – consolidação do imóvel 49.564 

Espaço Cidadão 454.795 

TOTAL 4.721.420.» 

Sobre a proposta de Alteração ao empréstimo de longo prazo n.º 003.07173460096 

numerada DAF 02_18-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos Sousa refere que há muito se percebeu que este empréstimo 

tem tido uma série de vicissitudes. Citando a Sr.ª Presidente, em fevereiro de 2012, dizia “(…) 

quando se verificou que não havia a capacidade financeira para cumprir esta contrapartida, a 

primeira medida adotada foi uma medida de contenção e efetuou-se o primeiro corte ao 

empréstimo e, consequentemente, um corte nas obras a realizar. Hoje existe a necessidade de 

aprofundar esse corte para que não se venham a verificar grandes estrangulamentos 

financeiros a curto prazo, porque o serviço da dívida vai atingir montantes que o orçamento 

municipal poderá não ter condições de liquidar (…)”. A partir deste momento fica-se com a 

ideia exata do que se pode esperar nas questões relacionadas com a utilização do empréstimo. 

Do quadro apresentado nesta proposta, percebe-se que há uma redistribuição financeira e uma 

reafectação de verbas fruto da adjudicação de obras a valores muito inferiores ao lançamento 

dos concursos; veja-se o seguinte exemplo: 

. A empreitada de Requalificação do Parque Venâncio Ribeiro da Costa e da entrada 

norte do Castelo estava no orçamento com 722 mil euros e a adjudicação é realizada 

por 449 mil euros (uma diferença substancial). 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa menciona que não é, para si, percetível como é 

que a Portaria influencia a redistribuição do empréstimo. Quanto ao Castelo não percebe a 

reanálise feita, até porque não é visível nenhum incremento direto e com alguma 
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direccionalidade e proporcionalidade efetiva entre aquilo que é a Portaria e o que é a 

distribuição feita. Retiram-se das obras efetivas cerca de 285 mil euros e colocam-se 166 mil 

euros; em termos globais despendem-se menos 119 mil euros. Há 9 rubricas que sofrem 

modificações e 1 rubrica que é retirada. Não percebe como é que a Portaria influencia a 

subida e a descida das verbas afetas a cada uma das atividades, embora a proposta dê a 

entender que tal se efetua por força da Portaria. 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha explica que existem obras que eram financiadas a 65% e 

passam a ser financiadas a 80%. É uma exigência legal do Tribunal de Contas proceder a este 

reajuste ao empréstimo. 

A Sr.ª Presidente passa, também, a explicar que a taxa de comparticipação do QREN (Quadro 

de Referência Estratégico Nacional) é alterada com base na Resolução do Conselho de Ministros 

nº 33/2012; os limites da comparticipação podem ir aos 80% por aplicação de uma série de 

critérios que são múltiplos. Melhor explicando: o projeto tem de cumprir uma série de requisitos 

específicos. 

A Sr.ª Presidente dá a palavra ao Diretor do Departamento de Administração e 

Finanças que presta os seguintes esclarecimentos:  

. A questão do empréstimo é parte da componente nacional não financiada pelo QREN, 

é a contrapartida nacional. À data da contratação do empréstimo a comparticipação 

comunitária era de 65% para todos os projetos, o que significava que o que não era 

comparticipado era de 35% (registe-se que a comparticipação do QREN não financia o 

IVA). Quando é reestruturado o QREN verifica-se que há projetos que deixam de ser 

comparticipados a 65% e passam a sê-lo a 80%, o que significa que o que vai ser 

imputado ao empréstimo é de 20%. O empréstimo é para financiar a parte que o QREN 

não financia.  

A Sr.ª Presidente volta a intervir dizendo que passaram a entrar nesta nova análise uma série 

de indicadores e que leva a esta alteração. A dada altura havia muito dinheiro proveniente do 

QREN e o objetivo foi o de fazer uma redistribuição do mesmo em projetos que já tinham uma 

execução física e permitiam consumir esse dinheiro. O que se passa é que havendo a 

capacidade de executar alguns projetos está-se a ratear, porque o que foi acordado pelos 

municípios foram montantes muito superiores àqueles que existiam. Com base nestas 

alterações é publicada a Portaria que leva a uma análise mais específica de cada uma das 

propostas.  

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.: 
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“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se, face ao facto de se tratar 

de um ato de gestão, do executivo municipal. 

Estas sucessivas alterações aos investimentos a realizar com o empréstimo, são sintomáticos da 

falta de planeamento, rigor e objetividade que a Câmara denota. 

A necessidade de comprometer parte deste empréstimo ao Centro Histórico, quando não se 

previa, só justifica a nossa apreensão.” 

 

VI – DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E TURISMO 

 

DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO: 

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

PONTO 6 – Venda de artigos promocionais de Palmela, Cidade Europeia do 

Vinho 2012. 

PROPOSTA N.º DCT_DC 01_18-12: 

«A riqueza do património natural e histórico de Palmela e a tradição vinícola que justificaram a 

atribuição, em 2012, do título Cidade Europeia do Vinho a Palmela, proporcionam matéria - 

prima de excelência para a reprodução de peças e artigos alusivos às nossas características, 

ofícios e atividades tradicionais. 

Para potenciar a promoção e divulgação deste património aos visitantes e turistas do concelho, 

a Câmara Municipal de Palmela pretende disponibilizar para venda, no Posto de Turismo, na 

Casa Mãe da Rota de Vinhos e durante a realização de eventos um leque de artigos. 

Assim, ao abrigo do disposto no artº 64º, nº1, j) da Lei 169/99 de 18 de Setembro com as 

alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro, propõe-se que a Câmara 

Municipal de Palmela delibere os seguintes preços de venda ao público: 

Artigos:  

Postal comemorativo de Palmela, Cidade Europeia do Vinho 2012 - € 0,32  

DVD Festa das Vindimas Edições 1969 – 1999 - € 4,00  

Caneca CEV – € 3,5 

Saco CEV - € 3,5. 

Lápis CEV - € 1,5. 

PINS CEV - € 2,5  

t. shirts CEV - € 5,0 

Os preços propostos incluem o IVA.» 

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

minuta. 



Ata n.º 18/2012 

Reunião ordinária de 19 de setembro de 2012 

 

36 

 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

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

Sr.ª Conceição  (Munícipe residente no Centro Histórico da vila de Palmela): 

É munícipe deste concelho e reside no Centro Histórico da vila de Palmela. Regista com agrado 

a colocação de novo pavimento no Centro Histórico. Vem expor o seguinte: 

. Os seus pais vivem no n.º 83 da Rua Hermenegildo Capelo, em Palmela (frente ao Mercado 

Municipal). São pessoas de idade e têm problemas de movimentação. Sucede que o piso era 

inclinado e tinha 3 degraus e com as obras operadas foram retirados esses degraus 

apresentando-se a inclinação mais acentuada do que anteriormente. Além disso, os 

automobilistas estacionam ali as suas viaturas, pelo que fica muito difícil a deslocação das 

pessoas, principalmente dos mais idosos (como é o caso dos seus pais). Sugere a adoção de 

uma medida que venha melhorar o acima descrito. E julga que a Câmara Municipal será 

responsável por qualquer acidente que ali ocorra. 

Em relação ao assunto apresentado pela Sr.ª Conceição e a pedido da Sr.ª 

Presidente, intervém a Diretora do Departamento de Obras, Logística e Conservação 

para adiantar o seguinte: 

. Os serviços camarários já reuniram com a equipa projetista, porque aquilo que está executado 

é a solução preconizada em projeto e, em grande medida, preconizada por imposições da 

Direção Geral de Cultura (ex-IGESPAR) que não aceita a solução dos degraus. Os degraus só 

podem ser colocados com um corrimão, porque senão é perigoso. Esse é o tipo de situação que 

não foi aceite no projeto inicial. Já foi solicitada a deslocação do técnico que acompanha este 

processo e desenvolvidos contatos junto do projetista para a obra não terminar sem que tenha 

sido encontrada uma solução, tanto quanto possível, confortável para as pessoas. 
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VII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezoito horas e trinta 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 


