
 

 
 
 

ATA N.º 11/2012: 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 

2012: 

No dia vinte e nove de maio de dois mil e doze, pelas catorze horas e vinte minutos, no Salão 

Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, em Palmela, reuniu extraordinariamente a Câmara 

Municipal, sob a Presidência de Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, Presidente, encontrando-se 

presentes os Vereadores Álvaro Manuel Balseiro Amaro, António Fonseca Ferreira, Adília Maria 

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

Reisinho de Oliveira Calha. 

 

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

pontos: 

PONTO 1 – 1.ª Revisão ao Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 2012-2015 

PONTO 2 – Regulamento de Publicidade, Mobiliário Urbano e Ocupação de Espaços Públicos 

 

A Sr.ª Presidente cumprimenta o executivo camarário, jornalistas, dirigentes e trabalhadores 

presentes. 

Refere que esta reunião não tem o Período Antes da Ordem do Dia, nem o Período destinado 

ao Público por ser extraordinária, facto pelo qual vai imediatamente dar início à Ordem do Dia. 

 

ORDEM DO DIA 

 

I – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – 1.ª Revisão ao Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 

2012-2015. 
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PROPOSTA N.º DAF 01_11-12: 

«A 1.ª Revisão ao Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 2012-2015 tem como objetivo, 

para além da incorporação do saldo da gerência de 2011, no valor de € 1.349.948,66 (um 

milhão, trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e oito euros e sessenta e seis 

cêntimos), proceder a uma reanálise dos documentos atualmente em vigor. 

O Orçamento inicial aprovado para o ano 2012 consagrava uma receita total de 56,6 milhões de 

euros. Após a aprovação desta revisão a receita situa-se em 53,3 milhões de euros, o que 

significa uma diminuição de 3,4 milhões (-6%). A este valor da receita dever-se-á acrescentar o 

saldo de gerência e o valor do empréstimo de curto prazo (2 milhões de euros) obtendo-se 

assim o valor final de 56,6 milhões de euros. 

A diminuição da receita resultou da: 

− Transferência do Ministério da Administração Interna para financiamento do quartel do 

destacamento territorial da GNR de Palmela, em consequência da reprogramação da obra; 

− Transferência do QREN e utilização do empréstimo bancário, resultante do 

reajustamento das dotações orçamentais aos valores de adjudicação das obras de 

requalificação do centro histórico; 

− Venda de terrenos por dificuldade na concretização da alienação dos terrenos 

municipais. 

O orçamento da despesa, com um valor final de 56,6 milhões de euros, é aplicado no 

financiamento de: 

− Grandes Opções do Plano: 33 milhões de euros; 

− Pessoal: 17,4 milhões de euros; 

− Despesas não afetas às GOP: 4,2 milhões de euros: 

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

As Grandes Opções do Plano aprovadas inicialmente tinham um valor de 35,8 milhões de euros 

(com e sem financiamento assegurado). Após esta revisão as mesmas passam a 33 milhões de 

euros significando uma diminuição de 2,8 milhões de euros (-7,8%), resultante do 

reajustamento das dotações orçamentais de alguns investimentos aos valores reais das 

adjudicações e da redefinição da atividade municipal face aos constrangimentos financeiros. 

O valor global das despesas com pessoal não sofre qualquer alteração embora se tenha 

procedido a modificações ao nível da classificação económica e orgânica. 
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Assim, e nos termos do Decreto-Lei n.º 54–A/99, de 22 de fevereiro, propõe-se a aprovação 

da 1.ª Revisão ao Orçamento de 2012 e Grandes Opções do Plano 2012-2015.» 

Sobre a proposta de 1.ª Revisão ao Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 

2012-2015 numerada DAF 01_11-12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho apresenta cumprimentos. Observa que a proposta em 

apreço, conforme se refere, é justificada com a incorporação do saldo da gerência de 2011 (de 

cerca de 1 milhão 350 mil euros) e a reanálise dos documentos em vigor. A proposta merece-

lhe as seguintes considerações / questões: 

. Como é que uma taxa de execução da receita de 72,4% corresponde a 41 milhões de euros 

dos 58,3 milhões de euros previstos e se apresenta, nesta data, um saldo de aproximadamente 

1 milhão 350 mil euros. Concretizando, coloca a questão: por que razão não foi este saldo 

utilizado para pagamento de dívidas a fornecedores e/ou para investimentos. Do ponto de vista 

dos Vereadores do P.S. este assunto merece uma explicação, na medida em que a taxa de 

execução da receita podia ser maior e poder-se-ia não ter transitado a dívida a fornecedores 

com uma verba tão avultada;   

. Quanto à reanálise dos documentos em vigor há que realçar que a primeira constatação é que 

fica tudo na mesma, porquanto o Orçamento é de 56 milhões e 600 mil euros a que são 

retirados 3 milhões e 400 mil euros, do seguinte modo: 

- 1 milhão e 800 mil euros da venda de terrenos; 

- 797 mil euros da empreitada de “Execução do Destacamento do Quartel da GNR de Palmela”; 

- A verba remanescente corresponde à distribuição do empréstimo de 8 milhões de euros; 

Todavia, quanto ao valor que se retira de 3.400 euros, há a registar que 2 milhões de euros são 

incorporados no empréstimo a curto prazo, que vai custar cerca de 170 mil euros / ano à 

Câmara Municipal. 

. Ainda, no que concerne à reanálise dos documentos, verifica-se que a Despesa referente às 

GOP (Grandes Opções do Plano) passa de 35.800 mil euros para 33 milhões de euros, ou seja: 

menos 2 milhões e 800 mil euros do que o Orçamento inicial, e que se justifica “ tal se deve a 

um reajustamento de investimentos e à definição da atividade municipal”.  Na realidade são as 

GOP que ficam penalizadas no que respeita ao investimento.  

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere-se à intervenção da Sr.ª Presidente da Câmara 

Municipal, na reunião camarária descentralizada efetuada no passado mês de abril, quando 

admitiu que o Orçamento precisava ser revisto. Porém, a 1.ª Revisão ao Orçamento 2012 e 

GOP 2012-2015, retira verbas dum lado e coloca-as noutro, e no final apresenta-se tudo na 

mesma. Os Vereadores do P.S., em sede de discussão e votação, do Orçamento 2012 e GOP 
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2012-2015 ditaram que o documento era irreal e, em boa verdade, continua-se a persistir no 

erro. Nessa reunião de Câmara, realizada em 07 de dezembro de 2011, os Vereadores 

Socialistas constataram uma incongruência quanto ao facto de a Introdução ao documento 

reconhecer que se vive no quadro da maior crise financeira, económica e social da “nossa” 

Democracia num ataque sem precedentes ao Poder Local Democrático contrastando com a 

apresentação dum Orçamento que, na perspetiva dos Vereadores do P.S., se apresentava 

irrealizável. Adiantaram os Vereadores Socialistas, na altura, que Orçamento para ser real e 

concretizável devia ascender à verba total de 40 milhões de euros, ou até ao máximo de 45 

milhões de euros, tendo em conta os tempos que se vivem e o comportamento das contas da 

Autarquia. Denotam a sua desilusão quanto à Revisão apresentada.  

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho pretende ser elucidada quanto às seguintes questões: 

 . A que se deve o reforço na rubrica 070104 – Investimento – de 347 mil euros; 

. A que se deve o reforço na rubrica de Locação de edifícios de 11.044 euros, quando já havia 

sido transmitido que havia uma redução de custos a este nível, atendendo a que foram revistos 

todos os contratos.  

Mais refere que os Vereadores Socialistas já afirmaram, aquando da aprovação do Orçamento 

2012 e GOP 2012-2015, que se estava em presença dum documento de execução muito difícil e 

este se mostrava bastante inflacionado.   

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho conclui a sua intervenção, a título de comentário, com 

a seguinte nota: a Prestação de Contas 2011 foi apresentada para discussão e votação numa 

reunião de Câmara ordinária e descentralizada, pelo que não é compreensível que a 1.ª Revisão 

ao Orçamento 2012 e GOP 2012-2015 não seja incorporada numa reunião ordinária e se 

convoque uma extraordinária para o efeito. 

Quanto à natureza da reunião, a Sr.ª Presidente começa por explicar que as questões da 

gestão colocam-se com grande urgência e há que acautelar algumas das modificações que 

dependem desta 1.ª Revisão na gestão diária. Foi necessário antecipar tanto quanto possível a 

apresentação deste documento, de modo a submetê-lo a deliberação da Assembleia Municipal 

no início do mês de junho. Acresce que tem mais encargos uma sessão extraordinária da 

Assembleia Municipal do que uma reunião extraordinária da Câmara Municipal. É meramente 

por questões de conveniência de gestão que a 1.ª Revisão é apresentada numa reunião 

extraordinária deste órgão e foi, também, por esta razão que o documento de Prestação de 

Contas 2011 foi presente numa reunião descentralizada do órgão Câmara Municipal.  

Relativamente às questões de pormenor colocadas pela Sr.ª Vereadora Natividade Coelho, a 

Sr.ª Presidente passa aos seguintes esclarecimentos:  
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. O reforço na rubrica Locação de edifícios tem a ver com o aumento da renda do edifício onde 

está instalado o Departamento de Administração Urbanística, pertença da Santa Casa da 

Misericórdia de Palmela, porque esta é a única Instituição com a qual não se conseguiu acordo 

para a revisão dos contratos de locação, tendo a mesma aplicado a percentagem de 3,9% 

correspondente à taxa da inflação. A entidade em causa teve uma atitude que é dissonante 

com a dos demais proprietários. Ainda assim conseguiu-se uma poupança nesta rubrica. 

A solicitação da Sr.ª Presidente intervém o Diretor do Departamento de Administração 

e Finanças para acrescentar, a título de informação que, na rubrica de Locação de edifícios 

regista-se uma diminuição de cerca de 127 mil euros. 

A Sr.ª Presidente acrescenta que este decréscimo é o resultado da renegociação dos 

contratos e da cessação de alguns deles. Explica que o reforço na rubrica 070104 – 

Investimento – de 347 mil euros respeita à garantia bancária da obra na Urbanização Val’Flores 

e à redefinição dos valores do QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional).  

Em relação à intervenção da Sr.ª Vereadora Natividade Coelho e ao facto de o saldo não ter 

sido utilizado, a Sr.ª Presidente esclarece que 750 mil euros só deram entrada no Orçamento 

por via da garantia bancária e, por outro lado, há pagamentos que surgem no final do ano e 

não podem ser realizados. Havia a noção clara que o mês de janeiro (ia ser muito difícil) e não 

se iriam conseguir gerar receitas que permitissem o funcionamento normal da Câmara 

Municipal. Na presença dum “certo risco” foi assumido que não se iria realizar uma parte do 

Orçamento com a consciência de que, no mês seguinte, ter-se-ia de insistir nos objetivos. 

Houve que fazer uma gestão dos recursos. Como é visível, só no mês em curso (maio.2012), é 

que as receitas surgem com uma certa regularidade, nomeadamente, as resultantes do IMI 

(Imposto Municipal sobre Imóveis).  

Em seguida, a Sr.ª Presidente dá a palavra ao Sr. Fonseca Ferreira. 

O Sr. Vereador Fonseca Ferreira saúda os presentes. Relembra que, aquando da discussão 

havida entre o executivo camarário acerca do Orçamento 2012 e GOP 2012-2015 e antes da 

sua aprovação em reunião de Câmara, houve a tentativa da parte dos Vereadores do P.S. em 

conseguir que o documento em questão fosse mais real relativamente ao que são as receitas 

prováveis, e a sua execução. As estatísticas mostram que se vive numa fase de decréscimo das 

receitas, assim como das atividades, pelo que não era expectável um saldo das receitas como o 

que foi previsto para o Orçamento em vigor. 

Em relação à receita proveniente da Alienação de terrenos, o Sr. Vereador Fonseca Ferreira 

faz a seguinte observação: 

. Em 2009 foi prevista uma receita de 200 mil euros, tendo sido realizados 144 mil euros (o que 

equivale a cerca de 70% de realização); 
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. Em 2010 previu-se uma receita de 3 milhões e 700 mil euros, e veio-se a verificar zero de taxa 

de execução; 

. Em 2011 previu-se 1 milhão de euros com a realização de apenas 128 mil euros (cerca de 

13% de taxa de execução); 

. No Orçamento para o ano em curso, estimaram-se 2 milhões de euros (e na presente Revisão 

Orçamental são retirados 1 milhão e 800 mil euros, ficando uma dotação de 200 mil euros). 

Conclui dizendo que os Orçamentos devem ser realizados com alguma “folga”, mas não do 

modo como vêm sendo apresentados, na medida em que se mostram desproporcionais e 

irrealistas e, isso mesmo a realidade se encarrega de demonstrar. Expressa que os Vereadores 

Socialistas tiveram oportunidade de fazer tal afirmação aquando da elaboração do Orçamento 

2012. 

No que concerne à Alienação de terrenos, a Sr.ª Presidente explica que foi assumida uma 

receita como resultado do comportamento das ações que tinham sido desencadeadas (mas que 

se efetivaram em muito pouco), pelo que se veio a estimar não ser a mesma concretizável e 

optou-se por retirar dinheiro desta rubrica.  

Menciona que o valor de 56 milhões e 600 mil euros do Orçamento e a mesma ordem de valor, 

como resultado desta Revisão, é mero acaso.  

No cômputo da Despesa e, designadamente, no respeitante a despesas de funcionamento, a 

Sr.ª Presidente tece as seguintes observações: 

. São 150 mil euros a menos em Combustíveis, o que é um valor muito considerável tendo em 

conta quer os combustíveis têm aumentado continuadamente; 

. São 17 mil euros a menos em Consumíveis (materiais de escritório); 

. As Despesas de funcionamento têm menos 150 mil euros. 

Mais refere que é de registar que a Câmara Municipal está a fazer contenção nas despesas de 

funcionamento em geral e em alguns equipamentos, até em escolas. Refizeram-se algumas 

opções e houve que abandonar alguns projetos, porque se percebeu que a não concretização 

da receita tinha de se traduzir na atividade. O Orçamento foi escalpelizado ao pormenor. É 

percetível que há modificações muito relevantes nesta Revisão. Oferece-se referir que entre o 

deve e o haver fica-se com um valor global que é idêntico, porque se introduzem 2 milhões a 

mais do empréstimo de curto prazo e o saldo da gerência e reduzem-se 3 milhões de euros na 

despesa. Há uma mera coincidência de valores. Há uma diminuição efetiva na receita de 3 

milhões e 400 mil euros, o que se reverte num dado muito importante para a apreciação global.  
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Acrescenta que se perspetiva a receita proveniente dos Loteamentos e espera-se conseguir 

resultados neste cômputo. A receita expectável está associada à zona da Plataforma Logística. 

Há uma outra perspetiva da abordagem desta questão que se deve partilhar e deve-se registar, 

é que, de facto, o que se conhece do Acordo entre a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses (ANMP) e o Governo sobre a forma de financiar a situação financeira das 

Autarquias e ao que à dívida diz respeito dita imposições várias. É verdade que o 

comportamento do Orçamento vem procurando reduzir despesas de ano para ano, mas é 

impossível conseguir “apagar” a despesa de anos anteriores a 2012 e que os orçamentos 

precedentes não conseguiram acomodar por via do decréscimo da receita. Só com base na 

identificação da dívida é que se pode contratualizar uma situação de financiamento especial. 

Para identificar “essas” dívidas é necessário continuar a identificar receitas. Admite que o 

Orçamento é mais diminuto comparativamente com o de anos passados, possui componentes 

que têm de se continuar a acautelar e a identificar, sob pena de se “cair” numa situação ilegal, 

as denominadas despesas com dívida. Presentemente está à vista a vantagem de ter todos os 

passivos identificados e nem sequer compreende que pudesse ser de outra maneira. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho menciona que o Orçamento relativo ao ano de 2007 

era de cerca de 40 milhões de euros e a sua execução ascendeu a esse montante. Compreende 

que haja exercícios que têm a ver com o equilíbrio financeiro e possam afastar do que é a 

realidade. Faz votos para que as expetativas da Sr.ª Presidente em relação à Plataforma 

Logística se venham a concretizar, o que seria bom para o concelho de Palmela e para o país.  

Mais refere que é possível, através dos órgãos de comunicação social, perceber que há um 

conjunto de Municípios em risco de desequilíbrio financeiro, uns classificados numa primeira 

linha e outros classificados numa segunda linha.  

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho considera “chocante” a incorporação dos 2 milhões de 

euros do empréstimo de curto prazo pelo encargo que representa. Por um lado, faz-se um 

esforço no sentido de conseguir poupanças em várias áreas e, por outro lado, há encargos com 

a instituição bancária por via do empréstimo contratualizado. Os Vereadores Socialistas vêm 

reclamando que o Orçamento seja o mais realista possível para não ter a incorporação de 

encargos deste teor. Relativamente ao último empréstimo contratado pela Câmara Municipal é 

visível que há taxas absolutamente anormais que devem ser propícias de reclamação.  

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho adianta que compreende que haja questões de 

equilíbrio orçamental, mas “essas” verbas não se refletem em investimento e/ou beneficio das 

populações, mas sim da banca.    

A Sr.ª Presidente explica que a incorporação do empréstimo de curto prazo não é feita por 

uma questão de equilíbrio financeiro, mas por exigência do POCAL. Reafirma que o valor global 
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do orçamento integra um conjunto de receitas, que são receitas extraordinárias, como é o caso, 

dos empréstimos, das comparticipações do QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional), 

da transferência relativa à obra da construção do Quartel do Destacamento Territorial da GNR 

em Palmela, ou a utilização da garantia bancária do promotor do loteamento da Urbanização de 

Val’Flores. São estas receitas extraordinárias que fazem com que o orçamento tenha este valor 

global. 

A Sr.ª Presidente refere que o valor orçamentado do IMI já tem em consideração o 

pagamento por parte dos Municípios de 5% do valor do IMI relativo ao processo de avaliação 

geral, em curso.  

Em relação às avaliações no âmbito do IMI, a Sr.ª Vereadora Natividade Coelho questiona 

se cabe aos munícipes a apresentação de reclamação, no caso de discordarem da avaliação 

feita. 

A Sr.ª Presidente responde que qualquer reclamação sobre o valor da avaliação deverá ser 

efetuada pelo proprietário. Acrescenta que os municípios já reclamaram pelo pagamento da 

avaliação, até alguns com providências cautelares. Contudo, no âmbito do memorando assinado 

entre o governo e a associação nacional dos municípios portugueses, os municípios que 

apresentaram providências cautelares são obrigados a prescindir delas. Aliás, o memorando, 

estabelece condições de acesso ao empréstimo que implicam consequências muito graves para 

os cidadãos, por exemplo, a aplicação dos impostos à taxa máxima, ou o preço da venda de 

água ao valor recomendado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 

Resíduos). 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro apresenta cumprimentos. Refere que, no que diz respeito ao 

setor da água e do saneamento, a ERSAR tem recomendações que apontam para intervalos 

máximos, nomeadamente, nas tarifas fixas e esta imposição do memorando implica que os 

Municípios passem a praticar essas taxas pelo máximo. O Município de Palmela tem, neste 

momento, a água mais barata da Área Metropolitana de Lisboa, repartindo essa posição com o 

Município de Alcochete (nalguns escalões) e vai será forçado a proceder a alguns aumentos. 

A Sr.ª Presidente menciona que ainda não possui uma apreciação definitiva em relação ao 

Memorando, mas há a hipótese de o programa de assistência económica e financeira aos 

unicípios poder trazer consequências gravíssimas para as autarquias e, consequentemente para 

os cidadãos. 

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

contra dos Srs. Vereadores Natividade Coelho e Fonseca Ferreira. Aprovado em 

minuta. 
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II – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRAESTRUTURAS 

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO ESPAÇO PÚBLICO: 

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

Ponto 2 – Regulamento de Publicidade, Mobiliário Urbano e Ocupação de 

Espaços Públicos. 

PROPOSTA N.º DAI_DGEP 01_11-12: 

«O Regulamento de Publicidade, Mobiliário Urbano e Ocupação de Espaços Públicos do 

Município de Palmela, aprovado pela Assembleia Municipal em 26 de setembro de 2008, veio 

dotar o município de instrumentos eficazes de controlo da atividade publicitária e demais 

ocupações do espaço público, salvaguardando o necessário equilíbrio com o interesse público 

da segurança, estética e enquadramento urbanístico, paisagístico e ambiental, bem como 

satisfazer as exigências cada vez maiores dos munícipes na melhoria da sua qualidade de vida. 

Porém, a publicação do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril veio introduzir significativas 

alterações ao quadro normativo aplicável nesta matéria, no que diz respeito aos procedimentos 

de controlo prévio e à regulação das condições em que pode ser feita a afixação de mensagens 

publicitárias e a ocupação do espaço público que, em alguns casos, eliminam a necessidade de 

qualquer licenciamento ou procedimento autorizativo. 

Neste contexto, em atenção às alterações legislativas atrás referidas, ganhou assumida 

importância a concretização de um novo normativo que objetivasse de forma coerente os 

princípios essenciais relativos às condições de ocupação e utilização do espaço público, motivo 

pelo qual foi elaborado o projeto de Regulamento de Publicidade, Mobiliário Urbano e Ocupação 

de Espaços Públicos, aprovado no dia 15 de fevereiro de 2012 em reunião de câmara. 

Na sequência dessa aprovação, foi o Regulamento de Publicidade, Mobiliário Urbano e 

Ocupação de Espaços Públicos, sujeito a apreciação pública, até 4 de abril de 2012, nos termos 

do disposto no art.º 118º do Código de Procedimento Administrativo, e, concomitantemente, a 

audiência dos interessados, conforme se dispõe no artigo 117º do mesmo diploma legal, com 

audição das seguintes entidades: 

− Associação de Comerciantes do Distrito de Setúbal; 

− Juntas de Freguesia; 

− APEPE – Associação Portuguesa de Empresas de Publicidade Exterior; 

− Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, I.P.; 
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− Estrada de Portugal, S.A.; 

− Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P.; 

− Turismo de Portugal, I.P.; 

− Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P.; 

− Direção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo; 

− Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. 

Da consulta pública efetuada, não foram rececionadas quaisquer sugestões ou recomendações. 

Da audição às entidades referidas, unicamente se pronunciaram a Autoridade Nacional de 

Segurança Rodoviária e o Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, I.P., 

tendo, na generalidade, os seus contributos sido acolhidos. 

Assim, ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 112º n.º 7 e 241º da Constituição da 

República Portuguesa; do artigo 118º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro; do artigo 53.º n.º 2 alínea a) e do artigo 64º n.º6 

alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e de acordo com as demais normas habilitantes 

que se fizeram constar no preâmbulo do presente regulamento, propõe-se que a Câmara 

Municipal delibere aprovar e submeter a apreciação da Assembleia Municipal o regulamento 

municipal que se anexa à presente Proposta e que dela faz parte integrante.» 

Sobre a proposta de Regulamento de Publicidade, Mobiliário Urbano e Ocupação de 

Espaços Públicos numerada DAI_DGEP 01_11-12 interveio: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho salienta que na reunião camarária de 15 de fevereiro 

último, teve ocasião de elogiar o trabalho que tinha sido feito, fruto das alterações legislativas e 

do esforço interno que resulta da audiência dos interessados que satisfaz os Vereadores do 

P.S., pelo que vão votar a favor em consonância com o que haviam feito na reunião anterior.  

O Sr. Vereador Álvaro Amaro regista que os contributos ajudaram a chegar ao que se 

pretende ser o ideal, embora haja sempre questões a aperfeiçoar com a prática, mas foi, 

sobretudo, um esforço de adaptação tendo em conta as formalidades consagradas no regime 

jurídico do licenciamento zero e a questão do balcão do empreendedor. Assistiram-se a alguns 

atrasos na implementação por parte da Agência de Modernização Administrativa. Houve o 

cuidado de criar um conjunto de disposições transitórias, porque quem está no atendimento 

tem de ajudar as pessoas a perceber que nem tudo é como o que foi anunciado. Está em crer 

que foi conseguido um bom instrumento e que o mesmo vai provocar eficácia no tratamento 

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

minuta. 

 

III – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das quinze horas e dez 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 

 

 

 


