
 

 
 

 

ATA N.º 12/2012: 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2012: 

No dia seis de junho de dois mil e doze, pelas quinze horas e trinta minutos, no Auditório da 

Biblioteca Municipal de Palmela, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, sob a Presidência 

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

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

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

A Sr.ª Presidente saúda os presentes e começa por dar conhecimento que o Sr. 

Vereador António Fonseca Ferreira não se encontra presente, tendo solicitado a sua 

substituição na presente reunião, por motivos pessoais. (Anexo à ata como documento 

n.º 1). Coloca a votação a justificação da falta, tendo a mesma sido aprovada, por 

unanimidade.  

 

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

pontos: 

PONTO 1 – Ratificação de atos de aprovação de minutas de contratos 

PONTO 2 – Empreitada de “Requalificação das galerias da Praça de Armas e Remodelação de 

Espaços Museológicos”: Adjudicação da empreitada 

PONTO 3 – Nova abertura do período de apreciação pública do Regulamento do Fundo de 

Compensação para o Plano de Pormenor da Rua Marquês de Pombal, Pinhal Novo 

PONTO 4 – Consumo anormal de água – Redução da tarifa de saneamento. Requerente: Paulo 

Fernando Pereira Rodrigues – Instalação 32773 

PONTO 5 – Realização de Hasta Pública para atribuição de direito de ocupação de espaço de 

venda no Mercado Municipal de Palmela 

RETIRADA DO PONTO 2 – Empreitada de “Requalificação das galerias da Praça de Armas e 

Remodelação de Espaços Museológicos”: Adjudicação da empreitada 
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

● Reunião de Câmara descentralizada em 20.junho.2012 – A Sr.ª Presidente informa 

que a próxima reunião de Câmara será descentralizada, a efetuar no dia 20 de junho, e terá 

lugar no Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela, pelas 21:00 horas, no âmbito da Semana 

dedicada à Freguesia de Palmela.  

 

● Campanha de sensibilização ambiental “A nossa terra é o espelho de quem cá 

mora” – O Sr. Vereador Álvaro Amaro apresenta cumprimentos. Menciona que se deu início 

a mais uma campanha de sensibilização ambiental. A Câmara Municipal e a SUMA (empresa 

prestadora de serviços contratada para a recolha dos resíduos urbanos, lavagem de contentores 

e varredura mecânica para algumas zonas do concelho) desenvolveram, em parceria, uma 

campanha de sensibilização ambiental subordinada ao tema “A nossa terra é o espelho de 

quem cá mora”. Esta campanha vai vigorar entre os meses de junho e novembro e tem como 

principal objetivo motivar a população para a participação ativa na manutenção da limpeza e 

salubridade dos espaços públicos do concelho; recordando, numa perspetiva pedagógica, os 

procedimentos corretos de acondicionamento, deposição, separação e encaminhamento das 

várias tipologias de resíduos. O conceito que serve de base a esta campanha pretende apelar 

ao exercício de uma cidadania ativa num sentimento de pertença e identificação com o 

território responsabilizando cada cidadão pelos resíduos que produz; e de forma mais ampla 

pela qualidade de vida e imagem do concelho. Espera-se que os resultados obtidos reflitam os 

níveis de civismo e cidadania alcançados pela população. 

Mais refere que a campanha em questão terá particular incidência no período de abertura do 

novo ano escolar, na medida em que os alunos das escolas do 1.º ciclo do ensino básico 

constituem um dos públicos privilegiados, através de contatos pró-ativos com objetivos lúdicos 

e pedagógicos. Aos munícipes e público em geral será distribuída informação anexa à fatura da 

água. Far-se-á uma campanha publicitária na comunicação social com a produção de folhetos, 

mupis e outdoors. 

Acrescenta que o desafio lançado por esta campanha é particularmente pertinente num 

momento em que os recursos humanos e técnicos das autarquias e dos sistemas 

multimunicipais da AMARSUL –Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA, são mais 

reduzidos; há problemas de contenção e redução de custos; há horários e circuitos que são 

reduzidos e para fazer face a esta problemática da limpeza e da higiene urbana, é fundamental 

este desafio do envolvimento da população, porque a legislação que existe sobre a matéria 

desde a diretiva lei quadro da água da União Europeia a própria diretiva sobre os resíduos 
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incide claramente no princípio do utilizador e do produtor de resíduos pagador, ou seja, 

pretendem que os custos totais com este sistema sejam totalmente imputados aos munícipes. 

No entender da maioria em gestão há que haver alguma subsidiação porque, no contexto atual, 

vislumbrando a situação socioeconómica do país e das famílias proceder a aumentos nas tarifas 

não é o caminho a apontar. Alguns responsáveis políticos, ao nível da administração central, já 

vieram afirmar que terá de haver aumentos na ordem de 200 a 700%. Para ter o controlo da 

situação é necessária a colaboração dos munícipes, de modo a acondicionarem bem os 

resíduos, dar-lhes o destino certo (porque qualquer desvio a esta norma tem custos muito 

acrescidos). É muito importante a aposta na consciencialização das pessoas, assim como é 

importante ter um serviço inovador no Município de Palmela. Para a recolha de resíduos de 

pequenas obras de construção há a disponibilização de um big bag e, outro grande desafio, é a 

recolha de resíduos assentes na comunicação direta com os serviços. 

Conclui dizendo que é com os mais jovens e com os cidadãos que se vai conseguir uma terra 

mais limpa, porque esta é o espelho de quem cá mora, e todos devem querer ter o território 

em perfeitas condições para se sentir bem e, igualmente, receber quem vem de visita. Espera-

se que esta campanha ajude neste enorme desafio.  

 

● 16.ª Edição das Festas Populares de Pinhal Novo – O Sr. Vereador Adilo Costa 

cumprimenta os presentes. Refere que ontem se deu início à 16.ª edição das Festas Populares 

de Pinhal Novo que vão decorrer até ao próximo dia 10 de junho. Este ano, a Festa dedica a 

sua edição ao tema da gastronomia com um destaque especial em relação à sopa caramela que 

é um elemento que desde sempre esteve presente nas várias edições. 

Adianta que neste ano de mudança diretiva e particularmente complexo no que diz respeito à 

crise financeira, mas há a realçar o grande empenho e envolvimento dos agentes económicos 

locais no sentido de garantir o apoio a esta iniciativa, bem como o enorme esforço de todos 

aqueles que voluntariamente se envolvem nesta grande atividade de Pinhal Novo e do concelho 

de Palmela. O espaço que ocupa estende-se desde o setor nascente da Praça da 

Independência, a zona junto ao mercado municipal até à entrada Poente de Pinhal Novo. É 

possível encontrar nesta Festa todos os ingredientes de uma festa popular: stands de 

automóveis; pavilhões gastronómicos, muitos deles ligados à sopa caramela; roulottes de venda 

de farturas; pavilhões dos agentes económicos; associações culturais da freguesia e as 

entidades da freguesia e do concelho. O pátio caramelo é este ano especialmente dedicado à 

juventude. Há ainda o espaço dos divertimentos sem esquecer os diversos palcos que propiciam 

uma diversidade de espetáculos. Destaca-se a realização da Feira do Livro por parte da 

biblioteca municipal, em parceria com a editora Ronda das Letras. No âmbito de Palmela Cidade 

Europeia do Vinho 2012 decorre no mercado municipal de Pinhal Novo uma mostra e venda de 

vinhos que envolvem vários produtores do concelho. No dia 8 de junho, pelas 22:00 horas, vai 
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realizar-se o desfile do movimento associativo seguido de espetáculo com os grupos locais no 

palco principal. São muitos os motivos de interesse para visitar as Festas Populares de Pinhal 

Novo, pelo que esta 16.ª edição não deve ser perdida. Agradece o grande empenho da 

Associação das Festas Populares de Pinhal Novo.   

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho cumprimenta os presentes e saúda a organização e 

todos os visitantes das Festas Populares de Pinhal Novo. É uma festa que tem crescido e marca 

a agenda do concelho. 

 

● Projetos no âmbito de Palmela Cidade Europeia do Vinho 2012 - O Sr. Vereador 

Luís Miguel Calha apresenta cumprimentos. Dá conhecimento aos presentes que está a 

funcionar no posto de turismo da Associação de Turismo de Lisboa, no Terreiro do Paço, um 

espaço de promoção turística do concelho de Palmela e da região com a presença dos vinhos 

aqui produzidos. Trata-se dum espaço que funciona no welcome center e é procurado 

diariamente por centenas de turistas estrangeiros. 

Mais informa que, no dia de hoje, será feita uma apresentação de Palmela Cidade Europeia do 

Vinho 2012 na Feira Nacional de Agricultura, em Santarém. Esta apresentação conta com uma 

mostra da gastronomia e dos vinhos deste concelho e da região, e conta com a colaboração da 

unidade hoteleira Palmela Village Golf Resort e do restaurante Moscatello. 

Informa ainda que, no dia 19 de junho, vai efetuar-se em Bruxelas uma ação de promoção 

turística do concelho que conta com o apoio da Associação da Rota de Vinhos da Península de 

Setúbal, da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e do 

Parlamento Europeu e dirige-se aos jornalistas estrangeiros, a operadores turísticos e a 

profissionais do setor do turismo e do setor do vinho e da vinha. 

 

● Campanha de sensibilização ambiental “A nossa terra é o espelho de quem cá 

mora” - A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere-se à intervenção do Sr. Vereador 

Álvaro Amaro fazendo o reparo quanto à campanha de inclusão de palavras, opinando que 

devia ser evitada a inclusão de palavras que não são óbvias, porque estando codificadas torna-

as impercetíveis; além de que se deve atender ao público alvo, neste caso, as crianças / 

população escolar. Dá como exemplo: “não abandone resíduos valorizáveis fora dos 

ecopontos”. O termo “resíduos valorizáveis” carece duma explicação. Nas campanhas é preciso 

cuidado no uso dos termos e conceitos, porque se corre o risco de os objetivos não serem 

atingidos. 

 

● Informação disponibilizada pelo Sr. Vereador Adilo Costa relativamente às 

atividades socioeducativas da educação pré-escolar – A Sr.ª Vereadora Natividade 
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Coelho agradece a informação disponibilizada pelo Sr. Vereador Adilo Costa e que fez chegar 

ao Gabinete da Vereação PS relativamente às atividades socioeducativas da educação pré- 

escolar no concelho. Mostra-se esclarecida. 

Quanto ao facto de algumas crianças terem de permanecer na escola por mais meia hora ou 

hora e meia, e terem de pagar um custo, a Sr.ª Vereadora Natividade Coelho menciona 

que desconhece quais os poderes da Câmara Municipal em relação ao que está protocolado; 

ainda assim, sugere que seja estudada a possibilidade do alargamento do horário, de modo a 

que as famílias fiquem dispensadas deste pagamento e se empregar alguma flexibilidade nesta 

matéria, nem que fosse para o próximo ano letivo. 

 

● Regulamento de Apoio ao Associativismo – A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho 

insiste numa solicitação que vem fazendo: para lhe ser facultada a informação (em mapa) dos 

protocolos existentes no âmbito do Regulamento de Apoio ao Associativismo, bem como dos 

que sofreram revisão. 

 

● Circuito Urbano na vila de Palmela - A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho pretende 

saber se há algum problema com o autocarro que faz o circuito urbano na vila de Palmela, 

porque lhe chegou a informação que este circuito não está a ser regularmente assegurado.   

 

● Proposta apresentada pela Vereação P.S. em relação ao Centro Histórico da vila de 

Palmela – O Sr. Vereador José Carlos de Sousa saúda os presentes. Refere-se a uma 

proposta apresentada pelos Vereadores do PS, na reunião camarária de 15 de fevereiro último, 

no sentido de se criar um regulamento de apoio à remodelação das habitações na área de 

intervenção do Gabinete de Recuperação do Centro Histórico da vila de Palmela. Após discussão 

havida, a proposta foi transformada em recomendação a ser estudada com os serviços de modo 

a que se possa orientar uma atitude proactiva e responder às solicitações concretas colocadas 

pelos cidadãos. Volvidos quatro meses, gostaria de saber se algo foi feito neste sentido. 

 

Face aos assuntos apresentados no Período Antes da Ordem do Dia, foram dadas as 

seguintes respostas: 

− Informação disponibilizada pelo Sr. Vereador Adilo Costa relativamente às 

atividades socioeducativas da educação pré-escolar (Questão apresentada pela Sr.ª 

Vereadora Natividade Coelho) – Quanto à sugestão apontada, o Sr. Vereador Adilo Costa 

responde que a Autarquia já faz um grande esforço para garantir o horário das 17:30 horas. Em 

termos de auxiliares no pré-escolar, a Câmara Municipal de Palmela mantém um auxiliar por 
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cada sala de aula, o que é o dobro do legalmente exigível, e têm instruções para apoiar a 

escola para além do que se passa na sala de aula. Sobre a questão em concreto, oferece-se 

explicar que são os pais que têm de pagar as despesas, caso os seus filhos tenham de ficar até 

mais tarde, não havendo hipóteses de aumentar o horário. Parece que as orientações do 

Ministério da Educação apontam em sentido contrário, pelo que tem ouvido é esta a dedução. 

 

− Regulamento de Apoio ao Associativismo (Questão apresentada pela Sr.ª Vereadora 

Natividade Coelho) – O Sr. Vereador Adilo Costa esclarece que têm vindo a ser reduzidos os 

protocolos no âmbito do Regulamento de Apoio ao Associativismo, na medida em que as verbas 

são diminutas. Vai encarregar-se de facultar à Sr.ª Vereadora Natividade Coelho a informação 

sobre os protocolos que estão em vigor neste momento.   

 

− Campanha de sensibilização ambiental “A nossa terra é o espelho de quem cá 

mora” (Questão apresentada pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro e a que se referiu a Sr.ª 

Vereadora Natividade Coelho) – O Sr. Vereador Álvaro Amaro explica que em contato com 

as crianças do 1.º ciclo do ensino básico serão utilizados materiais diferentes baseados em 

jogos com objetivos lúdicos e pedagógicos, e destinam-se a desmontar a teoria e levar as 

crianças a praticar atos comuns que devem ser interiorizados no seu quotidiano. No trabalho 

com os alunos está subjacente a preocupação de tornar mais simples e inteligível a informação. 

 

− Circuito Urbano na vila de Palmela (Questão apresentada pela Sr.ª Vereadora Natividade 

Coelho) – A Sr.ª Vereadora Adília Candeias explicita que o autocarro que habitualmente faz 

o circuito urbano na vila de Palmela tem uma avaria e é outra viatura que está a assegurar o 

percurso. O horário do circuito na vila de Palmela teve de ser reduzido, porque a viatura usada 

tem de efetuar os transportes escolares. O ano letivo está prestes a terminar e vai ser possível 

voltar a usar o horário que estava definido. 

 

− Proposta apresentada pela Vereação P.S. em relação ao Centro Histórico da vila 

de Palmela (Questão apresentada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa) – A Sr.ª 

Presidente refere que os serviços camarários continuam a trabalhar afincadamente sobre os 

projetos e obras em torno do Centro Histórico. Neste momento não há condições financeiras 

para assistir a novos projetos. Atendendo a esta realidade estão a ser revistos os projetos no 

âmbito do FIMOC. Regista que se mantém a ideia positiva apresentada na proposta dos Srs. 

Vereadores do PS e os técnicos têm orientações para, em tudo o que for possível, facilitar a 

intervenção dos cidadãos no Centro Histórico obviando à prossecução da simplificação de 

procedimentos administrativos. 
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RETIRADA DO PONTO 2 DA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª Presidente propõe a retirada do Ponto 2 da Ordem do Dia: 

PONTO 2 – Empreitada de “Requalificação das galerias da Praça de Armas e Remodelação de 

Espaços Museológicos”: adjudicação da empreitada. 

Submetida a votação a retirada do Ponto 2 da Ordem do Dia, foi a mesma aprovada, 

por unanimidade.  

 

DESPACHOS EMITIDOS PELO SR. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PELA SR.ª CHEFE DA DIVISÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO GERAL, POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração e Finanças / Divisão de 

Administração Geral / Secção de Licenciamentos: 

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

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

processos despachados pelo Sr. Dr. José Monteiro e pela Sr.ª Dr.ª Pilar Rodriguez, no período 

de 16.05.2012 a 05.06.2012. 

 

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 3, dos 

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

14.05.2012 a 01.06.2012. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

compreendido entre os dias 16.05.2012 a 05.06.2012, no valor de 2.756.100,49 € (dois 

milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, cem euros e quarenta e nove cêntimos). 

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

Balancete: 

A Sr.ª Presidente informa que o balancete do dia 05.06.2012, apresenta um saldo de 

4.441.151,82 € (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, cento e cinquenta e um 

euros e oitenta e dois cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 3.519.307,12 € (três milhões, quinhentos e dezanove mil, 

trezentos e sete euros e doze cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 921.844,70 € (novecentos e vinte e um mil, oitocentos e 

quarenta e quatro euros e setenta cêntimos). 

 

I – APROVAÇÃO DE ATAS 

 

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 das seguintes atas, sendo as mesmas assinadas pela Exm.ª Senhora 

Presidente e por quem as lavrou. Foi dispensada a leitura das mesmas, por unanimidade, por 

terem sido previamente distribuídas a todos os membros do órgão executivo: 

• ATA n.º 06/2012, da reunião ordinária de 21 de março de 2012 – Aprovada por unanimidade; 

• ATA n.º 07/2012, da reunião ordinária de 04 de abril de 2012 – Aprovada, por maioria, com a 

abstenção da Sr.ª Vereadora Natividade Coelho, que justifica a sua abstenção por não ter 

estado presente na referida reunião. 

 

II – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

DIVISÃO JURÍDICA: 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – Ratificação de atos de aprovação de minutas de contratos. 

PROPOSTA N.º DAF_DJ 01_12-12: 

«Considerando a urgência, decorrente de circunstâncias excecionais, que revestia a aprovação 

das minutas dos contratos de requalificação do Parque Venâncio Ribeiro da Costa e entrada 
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norte do Castelo e de requalificação do Largo do Pelourinho – Praça Duque e requalificação do 

Largo do Município zona adjacente; 

Considerando também a impossibilidade de reunir extraordinariamente, e para o efeito, a 

Câmara Municipal; 

Foram aquelas minutas aprovadas pela signatária, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro. 

Assim, propõe-se, nos termos da mesma disposição legal, que a Câmara Municipal ratifique os 

atos de aprovação daquelas duas minutas.» 

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

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO: 

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

Ponto 3 – Nova abertura do período de apreciação pública do Regulamento do 

Fundo de Compensação para o Plano de Pormenor da Rua Marquês de Pombal, 

Pinhal Novo. 

PROPOSTA N.º DAU_DPU 01_12-12: 

«Na sequência da deliberação da Câmara Municipal de 11/01/2012 decorreu, entre 27 de 

janeiro e 12 de março, o período de apreciação pública do projeto de Regulamento do Fundo 

de Compensação do Plano de Pormenor da Rua Marquês de Pombal, sem que tenham sido 

colhidos contributos por parte dos interessados.  

No entanto, tendo em conta a novidade da matéria regulada e ao constante exercício de 

verificação e encontro com os procedimentos padrão, nomeadamente os requisitos do RJUE, 

entendeu-se pertinente introduzir no regulamento algumas melhorias no sentido da 

simplificação de procedimentos e aperfeiçoamento do seu articulado.  

Atento ao formalismo procedimental e embora as modificações introduzidas sejam no sentido 

de clarificar o procedimento não alterando aquilo que é o seu âmbito, conclui-se pela 

necessidade de submeter a nova redação do Regulamento a apreciação pública. 

Assim, ao abrigo do disposto na Lei n.º 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 delibere a 

abertura do período de nova apreciação pública do regulamento do Fundo de Compensação do 

PP supra referido, para recolha de sugestões, nos termos do artigo 118.º do Código do 
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Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto–Lei 442/91, de 15 de novembro, na 

redação introduzida pelo Decreto–Lei 6/96, de 31 de janeiro.»  

Sobre a proposta de Nova abertura do período de apreciação pública do 

Regulamento do Fundo de Compensação para o Plano de Pormenor da Rua Marquês 

de Pombal, Pinhal Novo numerada DAU_DPU 01_12-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que é incompreensível a apresentação desta 

proposta que carece de publicação em Diário da República e respetivo pagamento, quando há 

cinco meses atrás foi apresentada uma proposta que teria de obedecer aos mesmos 

procedimentos. Recorda-se de, na reunião camarária de 11 de janeiro último, ter perguntado 

sobre a comissão de acompanhamento; como era tratada a questão do Fundo de 

Compensação; como se discerniam as unidades de execução e a necessidade de haver diálogo 

e entendimento com os habitantes da zona. Foi dada a palavra ao Sr. Diretor do Departamento 

de Administração Urbanística que, em resposta à sua intervenção adiantou que eram 

concretizados todos os pressupostos que ele apresentara. Considera difícil percecionar qual a 

razão de uma nova consulta pública quando, na comparação entre as duas propostas, os dados 

não são muito percetíveis. Questiona: como é possível que, em 11 de janeiro findo, seja feita 

uma leitura sobre uma determinada matéria e hoje, passados cinco meses, haja uma leitura 

diferente obrigando a uma nova publicação em Diário da República e dando às pessoas a 

possibilidade de se voltarem a pronunciar sobre esta matéria. Parece-lhe haver algum 

contrassenso. Coloca a hipótese de o Sr. Vereador Álvaro Amaro ter outra explicação que não 

aduz na proposta. 

Continua o Sr. Vereador José Carlos de Sousa dizendo que, na tentativa de perceber as 

alterações empregues, verificou que, comparativamente com a proposta aprovada em 11 de 

janeiro passado, a avaliação dos prédios contemplava um arredondamento à centésima em 

termos de metros quadrados de área de construção e agora passa a haver um arredondamento 

à décima. Em relação aos valores havia uma diferença nas alíneas das unidades de execução, e 

para aferir a operação urbanística o custo a suportar era feito de determinada forma, agora é o 

valor resultante da multiplicação da percentagem de execução física da obra pelos valores 

correspondentes nas várias especialidades orçamentadas no programa de execução do plano. 

Não vê razão para se submeter, de novo, à apreciação pública uma proposta “destas” que não 

teve nenhum contributo da parte dos interessados e só por parte da Câmara Municipal se 

percebe a necessidade deste procedimento. Considera que se há a necessidade de fazer de 

novo, é porque se fez mal inicialmente. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro exprime que se vai habituando à maneira como o Sr. Vereador 

José Carlos de Sousa vai menosprezando um trabalho de enorme complexidade técnica. Não foi 

fácil encontrar um exemplo de excelência de regulamentos de fundos de compensação. A 

Câmara Municipal de Palmela tem algum pioneirismo nesta questão concreta. Aproveitaram-se 
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todas as experiências existentes. É fundamental ter um instrumento que seja o mais 

aperfeiçoado possível e, enquanto houver a possibilidade de o aperfeiçoar pela prática e 

trabalho diário, a tendência será para obter um instrumento muito mais eficaz sem zonas de 

dúvida que constituam motivos de inércia no desenvolvimento de um processo desta natureza. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro acrescenta que, para além do período de consulta pública 

(aberto nos termos da lei) e das reuniões efetuadas com os proprietários da área de 

intervenção do Plano, houve da parte das pessoas presentes uma atitude de enorme 

compreensão para o desafio que este Plano pressupõe. Nas reuniões públicas foi sublinhada a 

inovação deste Plano de Pormenor e que o mesmo exige uma determinada “abertura de 

espírito” para perceber as trocas entre o deve e o haver nas várias unidades de execução do 

mesmo. Considera que se podia ter assinalado no corpo da proposta (a itálico ou a bold) as 

alterações produzidas. A consulta à informação técnica contida no processo ajuda a perceber o 

objetivo: a simplificação do articulado e a retirada de referências relacionadas com a caução 

evitando a sobrecarga de promotores ocasionais com duplas cauções resultante da aplicação de 

ambos os regulamentos, do Plano e do próprio RJUE (Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação). Houve preocupação com a forma como se processam as transações de unidades de 

execução para o fundo de compensação e vice-versa, bem como com a forma de tratar as 

transações para evitar situações de eventual incumprimento. Corrigiu-se um erro, porque onde 

estava menção a um determinado artigo devia constar outro. É com toda a frontalidade e 

humildade que expressa que a nova abertura do período de apreciação pública vale a pena, 

porque é importante que constem nos anexos: os pormenores das transações, os saldos da 

cedência, o valor da edificabilidade, a questão das especialidades, os valores da 

infraestruturação. Todos os aspetos têm de ser tratados com este grau de pormenor.  

O Sr. Vereador Álvaro Amaro dá a palavra ao Diretor do Departamento de 

Administração Urbanística para que adicione os esclarecimentos necessários.  

O Diretor do Departamento de Administração Urbanística adianta que este processo é 

inovador e há muito pouca experiência neste tipo de produção em termos documentais, pelo 

que a questão das dificuldades não se colocam só perante a alteração de quadros gerais e tem 

de haver um trabalho que tem de ser continuado de aprofundamento e verificação. O processo 

dos regulamentos é um processo dinâmico e tem de acompanhar as alterações legislativas de 

enquadramento, mas tem também de refletir o aperfeiçoamento e a capacidade para fazer 

melhor e fazer uma melhor verificação. Em vez de tomar este processo como “tendo errado” 

prefere considerá-lo um passo num processo com um trajeto que se quer cada vez mais 

perfeito, melhor e mais competente. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa opina que o Sr. Vereador Alvaro Amaro tem tendência 

para ser “um bocadinho deselegante”, até porque ele não menospreza o trabalho dos técnicos. 

Mas, face ao que leu e não havendo nada de diferente entre a proposta apresentada em janeiro 
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e a de hoje, e tendo este processo se iniciado em 2006, leva-o a concluir pela sua dificuldade 

em perceber esta nova abertura do período de apreciação pública.  

O Sr. Vereador Álvaro Amaro menciona que as reuniões de trabalho havidas e as sessões 

com os interessados, bem como as questões colocadas por parte das pessoas que se dirigem 

aos serviços camarários ajudam a avançar no esclarecimento deste complexo processo. 

Recorda que o Regulamento do Fundo de Compensação só se iniciou após a aprovação do 

Plano de Pormenor para a zona em questão e já foi devidamente explicitado porque é que só 

teve o seu términus em 2011. 

Finaliza dizendo que os passos seguidos até ao momento vão permitir uma maior clareza sobre 

questões várias e, finalmente, quando houver condições económicas para o investimento 

naquela área, este possa ser feito de forma regulada, ordenada e qualificadora do território.   

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

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRAESTRUTURAS 

 

DIVISÃO DE ÁGUAS DE ABASTECIMNTO E RESIDUAIS: 

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

PONTO 4 – Consumo anormal de água – Redução da tarifa de saneamento. 

Requerente: Paulo Fernando Pereira Rodrigues – Instalação 32773. 

PROPOSTA N.º DAI_DAAR 01_12-12: 

«Através de requerimento registado em 23/04/2012 sob o nº 12719, o Sr. Paulo Fernando 

Pereira Rodrigues, com local de consumo sito na Rua Pedro Álvares Cabral, 10 - Urbn. Portais 

da Arrábida em Quinta do Anjo, solicitou a redução da tarifa de saneamento debitada na fatura 

de água nº 20085171, emitida em 27 de março de 2012. A referida fatura tem um valor de 

1.444,34 € (mil, quatrocentos e quarenta e quatro euros e trinta e quatro cêntimos), a que 

corresponde um consumo de 454 m3 de água, motivado por uma rotura na canalização predial. 

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

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

qualquer responsabilidade por danos motivados por roturas nas canalizações das redes 

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

Porém, considerando que: 



Ata n.º 12/2012 

Reunião ordinária de 06 de junho de 2012 

 

13 

 

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

involuntárias; 

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

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

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

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

consumo, por este não ter contribuído nem para o acréscimo no caudal na rede de drenagem 

de águas residuais nem para o acréscimo na produção de RSU’s. 

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

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

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

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

entre as leituras de 23/11/2011 e 20/01/2012, correspondente a 93 m3, de que resultará uma 

redução da fatura de água nº 20085171 no valor de  453,12 € (quatrocentos e cinquenta e três 

euros e doze cêntimos), conforme cálculo que se discrimina no quadro seguinte: 

Descrição Valor das 
Faturas 

(€) 

Redução 

(€) 

Valor a pagar 
pelo Cliente 

(€) 

Tarifa da Água 849,95  849,95 

Tarifa de Saneamento 511,65 453,12 58,53 

Outros 82,74  82,74  

Total 1.444,34  991,22 

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

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

apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

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

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

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

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

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

No caso vertente o munícipe dispõe de rede de saneamento e seria penalizado na taxa dos 

resíduos sólidos. A referida taxa, embora legalmente indexada, obedece a uma filosofia com a 

qual discordam, razão do seu voto.” 
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V – DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E TURISMO 

 

DIVISÃO DE TURISMO E ECONOMIA LOCAL: 

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

Ponto 5 – Realização de Hasta Pública para atribuição de direito de ocupação de 

espaço de venda no Mercado Municipal de Palmela. 

PROPOSTA N.º DCT_DTEL 01_12-12: 

«Encontrando-se desocupado o espaço de venda nº 11 (onze) do Mercado Municipal de 

Palmela, e com o objetivo de manter uma oferta diversificada aos seus consumidores, e 

promover a dinamização deste centro de abastecimento público, de acordo com a alínea a) do 

ponto 1, do art.º 7.º do Regulamento dos Mercados Retalhistas Municipais, propõe-se: a 

realização de hasta pública para a atribuição do direito de ocupação do espaço de venda 

disponível, nas condições a seguir discriminadas: 

 
1. Que a comissão encarregue de promover a presente hasta pública seja composta pelos 

seguintes elementos: 

a. EFETIVOS 
 

• Maria do Carmo Guilherme, Chefe da Divisão de Turismo e Economia Local; 
 

• Luís Vaz Pereira, Médico Veterinário; 
 

• Teresa Cabica, Assistente Técnica, da Divisão de Administração Geral. 
 

b. SUPLENTES 
 

• Sandra Paulino, Técnica Superior da Divisão de Turismo e Economia Local; 
 

• Casimiro Amores, Encarregado de Mercados e Feiras. 
 

2. Que sejam conferidos poderes à Sr.ª Presidente de Câmara para marcar a data, hora e 

local para a realização da respetiva hasta pública. 

Espaço de Venda Disponível 

Mercado Espaço Venda 
n.º 

Produto a 
comercializar Base licitação Lance 

Palmela 11 

Peixaria, qualquer 
atividade ou produtos 
compatíveis com as 

características do espaço 

500,00 € 50,00 €.» 
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Sobre a proposta de Realização de Hasta Pública para atribuição de direito de 

ocupação de espaço de venda no Mercado Municipal de Palmela numerada 

DCT_DTEL 01_12-12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho observa que este espaço de venda deve ser o único 

que neste momento se encontra disponível. Já, em 2011, haviam discutido a necessidade 

imperiosa de levar à prática estratégias que permitissem a ocupação plena do Mercado 

Municipal de Palmela. Quer pela localização deste Mercado, quer pela importância que o mesmo 

tem para a vila, e por todas as necessidades e interesses invocados, os Vereadores Socialistas 

vão votar favoravelmente a proposta. 

Alerta para a deterioração das condições higiénicas do mercado, concretamente a falta de 

cuidado de limpeza do chão (que é lavado de forma leve), os vidros estão muito sujos (são 

lavados à mangueira) e o aparecimento de animais que não devem existir nos mercados. 

Chama ainda a atenção que a abertura do Mercado acontece às 07 horas da manhã, mas 

depois os funcionários “desaparecem” e vão para outros lados. Todas estas preocupações 

consubstanciam-se no facto de ter sido efetuada uma avaliação relativamente ao Mercado 

Municipal de Pinhal Novo e do seu sucesso enquanto espaço e a sua forma de ser utilizado, 

enquanto que ao Mercado Municipal de Palmela não pode ser dada uma utilização semelhante, 

mas importa que no âmbito do investimento que está a ser feito no centro histórico da vila se 

corrijam algumas situações. É deveras importante conseguir que este Mercado seja mantido 

nas mais perfeitas condições de higiene. 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha explica que existe uma estratégia de dinamização e 

promoção dos Mercados Municipais e tem como objetivo manter a ocupação a 100% de todos 

os espaços de venda. Assim, uma vez que o titular desta banca se reformou é necessário 

propor a realização da hasta pública. O Mercado Municipal é um espaço que tem revelado uma 

dinâmica crescente e tem cada vez mais consumidores, e isso resulta duma estratégia de 

promoção e dinamização que engloba vários parceiros locais. Todos os sábados é feita no 

Mercado Municipal de Palmela uma mostra de artesanato que conta com artesãos locais e, até 

ao final do ano, vão acontecer várias outras atividades que também contribuirão para dinamizar 

e promover o Mercado. O Mercado Municipal de Palmela tem condições perfeitamente distintas 

do Mercado Municipal de Pinhal Novo, pelo que as ações a desenvolver terão de ser adaptadas 

às suas especificidades.  

Relativamente às questões apresentadas pela Sr.ª Vereadora Natividade Coelho relacionadas 

com o pessoal que opera no Mercado Municipal de Palmela e no que respeita à limpeza, o Sr. 

Vereador Luís Miguel Calha menciona que vai averiguar e confirmar se há algum menor 

profissionalismo por parte dos trabalhadores e, a confirmar-se que é assim, vai agir-se em 

conformidade. Adianta que a Câmara Municipal tem procurado intervir para solucionar os 

problemas existentes, nomeadamente o da conservação e manutenção do espaço. 
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A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho salienta que é possível que os trabalhadores tenham 

indicações para ir trabalhar noutro lado, ao que o Sr. Vereador Luís Miguel Calha responde 

que se vai confirmar como é a rotatividade do pessoal nos Mercados Municipais, até porque a 

forma como a Sr.ª Vereadora levantou a questão deixa-lhe subjacente outro tipo de 

preocupações que ele não gostaria de confirmar. 

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

minuta. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

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

Grupo de pessoas moradoras em Aires – Sr. Carlos Alberto André (1.): 

Vem, em representação dum grupo de pessoas moradores em Aires, expor o seguinte: 

. Está em tramitação na Câmara Municipal o processo 227/FIS/2011 relacionado com uma 

construção ilegal que foi feita em Aires. O Sr. António, pessoa com cerca de 80 anos de idade, 

permitiu que umas pessoas construíssem uma barraca (“que depois seria para demolir”). 

Surpresa a sua e de alguns moradores quando viu algumas das pessoas (de etnia cigana) a 

fazerem as necessidades junto à barraca. Ficou espantado e perguntou ao Sr. António quem 

eram essas pessoas, ao que este respondeu que eram da sua terra (de Aljustrel), mas que não 

as conhecia. A Câmara Municipal foi informada do que se estava a passar, quer por escrito, 

quer telefonicamente. O Sr. António e a esposa, também idosa, mostram medo. Passadas cerca 

de três semanas, as pessoas que ali se instalaram, iniciaram a construção de outra barraca. 

Repara que as construções têm de ser feitas dentro da legalidade obedecendo à aprovação 

dum projeto de construção, com lugar ao pagamento de impostos. Há que não deixar 

prevaricar. Os moradores de Aires, no âmbito deste processo, nomearam-no para servir de 

interlocutor junto da Câmara Municipal, onde já esteve em várias reuniões com responsáveis de 

diversos serviços. Como tal, foi-lhe dado conhecimento que até ao dia 12 de setembro de 2011 

iria proceder-se à demolição do que havia sido edificado. Entretanto foi publicitado um Edital da 

Câmara Municipal em que dá a conhecer a intenção de ordenar a demolição em caso de não 

cumprimento voluntário no prazo estipulado. O tempo foi passando. Muitas das pessoas que ali 

residem têm uma certa idade e dizem-lhe “ter medo” das pessoas que ali se instalaram. Lembra 

que o concelho do Montijo viveu uma situação idêntica em que começaram por construir 

barracas num terreno duma pessoa idosa, passado algum tempo foram construindo mais; e foi 

o maior problema do Montijo, o Bairro da Caneira. Só passados anos as barracas foram 
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demolidas, mas o problema continuou, porque muitas pessoas venderam as suas casas, por 

valores muito inferiores aos da aquisição e os problemas sociais ainda hoje são visíveis. 

. Em fevereiro de 2012 (como o problema persistia), os moradores de Aires, enviaram vários 

faxes e encetaram contatos telefónicos com os serviços camarários, tendo mesmo escrito à Sr.ª 

Presidente. Vem a reparar que, a questionar-se o Sr. António se consente os indivíduos que ali 

edificaram, ele responde acanhado afirmativamente. Ele mostra receio. A pessoa está a ser 

coagida. Não concebe a ideia que uma pessoa que esteja consciente deixe que construam uma 

barraca frente à sua casa, se sirvam e comam do que está a produzir em termos agrícolas, 

consumam eletricidade e água, e continuem a construir no seu terreno edificando barracas. O 

comprimento do terreno é de, aproximadamente, 150 metros. É do conhecimento dos 

moradores de Aires que os indivíduos que ali se instalaram recorreram do processo de 

demolição. Verifica-se que, passado um ano após a construção da primeira barraca e cerca de 

seis meses após a notificação dos visados, tudo continua como dantes, e pior ainda. A Câmara 

Municipal de Palmela é a entidade competente para repor a legalidade. Os seus concidadãos 

sinalizaram o problema; e podiam nem sequer o ter feito, contando que a fiscalização municipal 

com funções na área sinalizasse o problema e, por sua vez, levasse a cabo as diligências 

necessárias no âmbito das suas competências para solucionar a questão. Inicialmente no local 

onde começaram por residir duas famílias agora residem três famílias. Várias pessoas 

(moradoras em Aires) se têm mostrado tristes, desagradadas, indignadas com a situação, e 

pesam levar a cabo outras medidas. Já foi dado a conhecer ao Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia de Palmela o problema e mostrado o descontentamento da população de Aires, ao 

que este respondeu que o assunto estava a ser resolvido. Os moradores de Aires consideram 

que um ano e meio é tempo mais do que suficiente para resolver o problema e desafiam a 

Câmara Municipal para uma das duas situações: ou legalizam as barracas construídas ou 

reponham a legalidade.  

. Acresce que, junto a essa construção abarracada, se encontra uma moradia em estado de 

abandono que serve vários indivíduos toxicodependentes para se drogarem. Sendo essa 

moradia pertença da Câmara Municipal, solicitou que a mesma fosse emparedada para evitar 

este tipo de situações. Atá agora nada foi feito. 

. Entretanto, e provavelmente para evitar serem vistos no terreno, construíram um muro 

enorme (quem está no exterior não vê o que se passa lá dentro) e que deve ter uma segunda 

intenção: provavelmente a construção de mais barracas. 

. A Câmara Municipal enviou um ofício aos moradores de Aires informando que vai encetar o 

procedimento com vista à demolição da construção, e acrescenta que, quanto à construção 

ocupada por uma família de etnia cigana e no contexto socioeconómico e sem prejuízo da 

dimensão legal, existe outra dimensão: a social (que a Autarquia está a tentar acompanhar). Os 

moradores de Aires questionam-se sobre se a questão social é relacionada com os idosos que 
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ali residem ou se relacionada com os indivíduos de etnia cigana que foram ali construir uma 

barraca ilegalmente. Se é com os idosos compreende perfeitamente, porque são pessoas 

indefesas, muito frágeis, que não têm capacidade de dar um murro em cima da mesa e ordenar 

a saída dos indivíduos da sua propriedade; se for relacionado com quem constrói umas barracas 

ilegais, vai haver certamente problemas para resolver. 

Finaliza dizendo que, em representação dos moradores de Aires, vem solicitar que a Sr.ª 

Presidente da Câmara tome uma posição que ajude na resolução deste problema. 

A Sr.ª Presidente menciona que a preocupação dos Srs. Munícipes é compreensível. O 

assunto relacionado com as edificações está identificado. Repara que a dimensão com que a 

questão foi agora apresentada (como se tratando um caso de coação) não é em sede da 

Câmara Municipal que se resolve, mas sim entregando o caso às autoridades competentes.  

Seguidamente, a Sr.ª Presidente dá a palavra ao Sr. Vereador Luís Miguel Calha. 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha confirma que a Câmara Municipal notificou os moradores 

informando-os que irá encetar um procedimento com vista à demolição da construção. 

Compreende as preocupações que têm vindo a ser apresentadas pelos moradores em Aires. 

Adianta que este é um processo que tem sido acompanhado com visitas sistemáticas, 

nomeadamente dos fiscais municipais ao terreno. Convém observar que a Autarquia está 

obrigada a cumprir com um conjunto de trâmites processuais, pelo que as questões acabam 

por levar o seu tempo e, particularmente, quando se tratam de assuntos (como é o presente 

caso) em que há contestações por parte dos notificados. Insiste que é ponto assente a decisão 

da demolição da construção e estão a ser acauteladas as situações sociais que estão 

subjacentes, por que não se pode chegar ao terreno e proceder à demolição sem um olhar mais 

profundo.  

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha conclui dizendo que o processo está numa fase final, pelo 

que gostaria de tranquilizar os Srs. Munícipes relativamente à sua execução e desenvolvimento. 

A Sr.ª Presidente explica que a Câmara Municipal está a tratar deste processo enquanto 

construção ilegal e as diligências que estão a ser tomadas são no sentido da demolição. A 

questão descrita que tem a ver com a construção do muro vai ser verificada pela fiscalização, 

mas é do seu conhecimento que, durante a semana em curso, houve contato dos serviços de 

fiscalização com o processo em causa.  

Acrescenta que as pessoas de etnia cigana instaladas no terreno estão devidamente 

identificadas pela Divisão de Intervenção Social (DISJ) da Câmara Municipal e a situação não se 

afigura com “essa” dimensão da coação, mas se o Ministério Público tem outra leitura e tiver o 

problema identificado, a Câmara Municipal enquanto entidade pública está completamente 

disponível para a cooperação que deva ter.  
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Grupo de pessoas moradoras em Aires – Sr. António Leiria (2.): 

Vem juntamente com o grupo de pessoas moradoras em Aires e expressa que a parte da 

demolição é um caso à parte. O problema maior e do momento atual é o de não deixar 

progredir as construções. 

A Sr.ª Presidente explica que a questão das demolições não é tão célere quanto seria 

desejável, porque há procedimentos obrigatórios a seguir. Do ponto de vista administrativo está 

a ser acautelada a tramitação do processo.   

A Sr.ª Presidente agradece a intervenção dos Srs. Munícipes e expressa que a Câmara 

Municipal está à disposição para as questões que tenham a apresentar e compromete-se, assim 

como tem vindo a fazer, a acompanhar o processo de perto. 

  

VII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezassete horas, 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 

 


