
 

 
 
 

ATA N.º 08/2012: 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2012: 

No dia dezoito de abril de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e vinte cinco minutos, no 

Salão da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo (Freguesia de Quinta do Anjo), reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal, sob a Presidência de Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, 

Presidente, encontrando-se presentes os Vereadores Álvaro Manuel Balseiro Amaro, José Carlos 

Matias de Sousa, Adília Maria Prates Candeias, Adilo Oliveira Costa, Maria da Natividade 

Charneca Coelho e Luís Miguel Reisinho de Oliveira Calha. 

 

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

pontos: 

PONTO 1 – Prestação de Contas 2011 

PONTO 2 – Pedido de isenção de pagamento de taxas municipais de edificação. Requerente: 

Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Redenção de Quinta do Anjo. Proc.º E-

1383/2007. Local: Quinta do Anjo 

PONTO 3 – Relatório e Contas de 2011: Palmela Desporto, EEM 

PONTO 4 – Preço de publicação «Palmela Arqueológica no contexto da região interestuarina 

Sado-Tejo» 

 

Semana dedicada à Freguesia de Quinta do Anjo: 

A Sr.ª Presidente saúda os presentes e descreve sumariamente o programa da Semana 

dedicada à Freguesia de Quinta do Anjo, que decorre de 16 a 20 de abril. 

Informa que nesta reunião, obrigatoriamente, será discutido o relatório de atividades e a conta 

de gerência referente ao ano de 2011.  

Informa que, como esta semana de trabalho é dedicada à freguesia de Quinta do Anjo, a 

reunião de câmara descentralizada, far-se-á nesta freguesia. Foi realizada uma reunião entre o 

executivo da câmara municipal e o da junta, onde foram partilhados assuntos que preocupam a 

freguesia e foram prestadas informações sobre o estado de desenvolvimento do plano de 
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atividades da câmara, relativamente à freguesia de Quinta do Anjo, assim como do plano de 

atividades da junta para a freguesia. Previamente realizou-se uma reunião interna, com os 

diferentes pelouros, ao nível do executivo municipal, para fazer o ponto de situação das 

questões relacionadas com esta freguesia. Foram visitadas empresas da freguesia, 

designadamente, a “Palmetal – Armazenagem e Serviços, SA” e a “CNC – Companhia Nacional 

de Carnes”. Serão realizadas algumas reuniões de trabalho com outras instituições e far-se-á 

algumas visitas, nomeadamente, às obras da Igreja de Quinta do Anjo, aos tanquinhos, à 

empresa “SETECOM” e à empresa “Ilumina”. Haverá uma reunião que envolverá o Sr. vereador 

Luís Miguel Calha, sobre questões relacionadas com os mercados municipais e será realizado o 

habitual atendimento descentralizado. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

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

Sr. Miguel Martinho (1.): 

Refere que está presente na qualidade de representante da comissão de administração da 

marquesa I e III, que se trata de uma AUGI. Informa que neste momento se está numa fase 

decisiva para o futuro desta urbanização e que em relação a uma obra, que tem sido 

complicada, esta encontra-se em condições de ser iniciada pelo empreiteiro. Menciona que a 

assinatura do contrato se irá realizar, simbolicamente, no dia 25 de abril, na sede da 

Associação, e que gostaria de contar com a presença da Câmara Municipal neste ato. Informa 

ainda, que no dia 10 de maio a obra se iniciará e que será concluída no prazo de 5 meses, as 

restantes infraestruturas serão colocadas no terreno ainda durante o ano em curso. 

Relativamente aos arruamentos que correspondem a uma estrada com extensão de 43 Km 

(Coina a Marateca), sublinha que irão ser realizados posteriormente porque se trata da 

intervenção mais dispendiosa, não havendo capacidade financeira, atualmente para fazer face a 

esta intervenção. Comenta que existem dívidas avultadas à Comissão que são de cobrança 

difícil mesmo recorrendo à Justiça. 

A Sr.ª Presidente questiona o horário a que será assinado o contrato. 

O Sr. Miguel Martinho informa que está dependente da Câmara Municipal para marcar a 

hora. 

A Sr.ª Presidente refere que vai tentar conciliar a agenda de dia 25 de abril de modo a poder 

estar presente. 

Sr. Leandro (2.): Manifesta a sua satisfação por daqui a poucos dias ver realizado um sonho 

de há anos. Depois de projetos de loteamento, de infraestruturas de loteamento concluídas, de 
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um polidesportivo inaugurado em 2001, de um parque infantil inaugurado em 2006, da 

escritura da cedência do terreno em 2009 e do lançamento da 1ª pedra em 2010, com a 

presença da Senhora Presidente e do Senhor vereador Álvaro Amaro, é finalmente assinado o 

contrato, com as dificuldades por todos reconhecidas e ultrapassadas pelo esforço pessoal dos 

dirigentes e moradores. Solicita ajuda para levar a cabo as suas ambições, sempre ligadas ao 

associativismo. Termina solicitando que se retire um dos 3 contentores existentes na Rua 

Augusto Gil para se colocar no início desta rua, porque o existente ardeu, não se encontrando 

nas melhores condições de utilização. 

A Sr.ª Presidente refere que fará um esforço para no dia 25 de abril, partilhar com todos o 

dia dedicado ao esforço de todos e das associações. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

● Sessão ordinária da Assembleia Municipal de Palmela – A Sr.ª Presidente refere que 

a reunião da assembleia municipal a realizar no dia 27 de abril, na biblioteca municipal de 

Palmela, terá como um dos principais pontos de ordem de trabalho, aquele que se irá apreciar 

nesta reunião de câmara - Relatório e Contas de 2011.  

 

● Sessão Solene Comemorativa do 25 de abril – A Sr.ª Presidente refere que como é 

hábito no concelho, no dia 25 de abril, às 11H00, no Cine Teatro São João, a assembleia 

municipal reúne para uma sessão solene invocativa da data do 25 de abril. É sempre uma 

sessão muito participada pelos munícipes e pelas associações e haverá, para além da 

intervenção de todos os representantes das bancadas políticas, a intervenção do Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal e dela própria. Convida todos a estarem presentes. 

 

● Reforma da Administração Local – A Sr.ª Presidente informa que foi realizada em 

Quinta do Anjo uma das sessões, uma das mais participadas, levadas a efeito no concelho, 

sobre o tema da reforma administrativa, que consiste num processo de reorganização do país, 

a partir de um processo de extinção, por fusão, de muitas freguesias. Na passada sexta-feira foi 

aprovada a Lei 44/12, esta versão final apresenta uma alteração, em relação áquilo que se 

tinha discutido nessa sessão, mas no fundamental mantém as questões identificadas. Continua 

a ser uma lei que mantém o princípio da redução, muito significativa, do número de freguesias 

através do processo que tinha sido anunciado. Esta Lei, tem, apesar de tudo, ligeiras alterações 

nos critérios apresentados, com vista à agregação e à fusão, tendo como consequência que, em 

muitos concelhos, o número de freguesias a reduzir possa ser inferior ao que inicialmente 
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estava previsto. No Concelho de Palmela, em concreto, aplicados os indicadores desta última, 

há a necessidade de reduzir não 2 freguesias, mas apenas 1. A Câmara Municipal está a fazer a 

interpretação deste último cenário, mas no essencial, o que é importante é que, apesar destas 

ligeiras alterações, que significam um recuo, por não ser tão abrangente quanto ao número de 

freguesias a extinguir no concelho, esta lei continua a ser, um forte atentado sobre a estrutura 

do poder local democrático. Considera e não haver qualquer ganho ou poupanças significativas 

e o que o país pode ganhar é muito duvidoso e muito diminuto, além de que agravará algumas 

das condições de vida das populações que vivem nas freguesias mais distantes das sedes dos 

municípios. Considera ainda que a população dever-se-á manter determinada em torno da 

decisão, que conduziu à aprovação de uma petição, que se encontra acessível a todos através 

da página da internet da Câmara Municipal de Palmela, das Juntas de Freguesia, das 

associações do Concelho e até em alguns equipamentos públicos. Relembra que esta petição 

tem como objetivo obrigar a Assembleia da República a discutir novamente esta lei e os seus 

novos termos, tendo em consideração alguns dos aspetos introduzidos pela autarquia a 

propósito do Concelho de Palmela. 

 

● Agregação dos equipamentos de escolas – O Sr. Vereador Adilo Costa cumprimenta 

os presentes e informa que em março, deste ano, a DREL, reiniciou o processo de agregação 

de agrupamentos de escolas e de escolas não agrupadas, tendo como objetivo, concluir este 

processo até ao final do ano letivo 2012/2013. Informa que esteve presente numa primeira 

reunião, realizada a 29 de março, apenas com a DREL e numa segunda reunião, em 10 de abril, 

com a presença da DREL, dos 3 agrupamentos existentes no concelho e das duas escolas 

secundárias. Nestas reuniões a DREL apresentou os critérios para agregação dos 

agrupamentos, assim como, os regimes de exceção contemplados nos normativos legais em 

vigor e as propostas de alteração dos mesmos. Informa ainda, que foi dado conhecimento, pela 

DREL, da necessidade de dar continuidade ao processo de agregação de escolas até ao final do 

ano letivo de 2012/2013 por ser uma imposição da TROIKA e que o número de alunos não 

pode ser superior à maior das agregações efetuadas, que no caso da área da DREL é Sintra 

com 3.050 alunos. Informa que desde a primeira reunião manifestou o seu desagrado pela 

criação de mega agrupamentos e a discordância da câmara, relativamente, aos princípios 

subjacentes a esta agregação. A transferência das sedes dos agrupamentosque, para as escolas 

secundárias, irá promover, na generalidade, um fosso ainda maior entre os diversos níveis de 

ensino e vai criar dificuldades acrescidas e desnecessárias a uma gestão eficaz e racional. 

Sublinha que este processo vai criar prejuízos irreparáveis para o sucesso escolar dos alunos, 

nomeadamente, os dos primeiros anos de escolaridade. Um alargamento desta dimensão não 

acautela a articulação dos modelos de gestão dos currículos e transforma-se num risco de 

perda, irreversível, da qualidade dos projetos educativos que já existem. A câmara municipal, 

perante um pedido da Associação de Municípios, já manifestou o seu desacordo, em 
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consonância com os outros municípios da Área Metropolitana de Lisboa. Informa que, o 

Conselho Geral da Escola Secundária de Palmela, já manifestou publicamente, através de uma 

moção, a sua oposição em relação a esta concretização. Compete à DREL apresentar propostas 

e até à data não apresentou nenhuma em concreto, pelo que se aguarda a apresentação das 

propostas para que possa haver a reações, do Conselho Municipal de Educação e da própria 

autarquia.  

 

● Dia Internacional dos Monumentos e Sítios – O Sr. Vereador Adilo Costa informa 

que se comemora hoje o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios e assinala o 40º 

aniversário da convenção do património mundial da UNESCO, a partir do qual, se instituiu a 

lista do património mundial. Esta ação é dinamizada, em Portugal, pelo IGESPAR – Instituto de 

Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico e pelo ICOMOS - Comissão Nacional 

Portuguesa do Conselho Internacional dos Monumentos e dos Sítios e a elas se associam 3 

centenas de entidades e 103 autarquias, onde se inclui a de Palmela. O programa deste ano 

subordina-se ao tema “Do Património Mundial ao Património Local - Proteger e Gerir a 

Mudança”, pretendendo chamar a atenção para o complexo desafio, que atualmente se coloca 

à proteção e gestão do Património, numa época demarcada pela globalização económica, de 

profundas transformações sociais e de mudança de paradigmas. As abordagens aos novos 

desafios que se colocam à salvaguarda do património e à boa gestão, são o mote essencial 

para as atividades que irão decorrer. É neste contexto que o Município de Palmela se associa a 

esta ação, através do lançamento de um livro, na próxima 6ª feira às 18H00, na biblioteca de 

Palmela, intitulado “Palmela Arqueológica no contexto Interestuarino Sado, Tejo”. Este livro 

representa um volume de atas, de um seminário homónimo, no qual ficou patente a 

importância que o património arqueológico tem para o conhecimento das comunidades locais, 

rurais e urbanas. 

 

● Conquista de 3 medalhas de prata por Simone Fragoso e expetativa de seleção 

para os Jogos Paralímpicos – O Sr. Vereador Adilo Costa informa que a atleta Simone 

Fragoso foi integrada na seleção nacional e que participou, de dia 6 a 8 de abril, no 

Campeonato Britânico de Natação Adaptada onde participaram atletas de 43 países. Nesta 

participação a atleta conquistou 3 medalhas de prata, nas provas de 50 metros livres, 100 

metros livres e 200 metros livres, tendo obtido os mínimos para a participação nos Jogos 

Paralímpicos de Londres de 2012, que decorrerão de 29 de agosto a 9 de setembro do presente 

ano. Informa ainda que a obtenção dos mínimos, para a participação nos jogos paralímpicos, 

não é garantia da participação na competição, uma vez que ainda não estão definidas as quotas 

de participação de cada país, essa informação só será divulgada no dia 4 de junho, sendo que 

só após esta data, a Federação Portuguesa de Desporto, para pessoas com deficiência, definirá 
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a lista de atletas que representarão Portugal, de todo o modo, o facto de a atleta ter garantido 

os mínimos e ser do género feminino, género com poucos atletas em Portugal, abre excelentes 

expetativas para que seja uma das selecionadas.   

 

● Dia Mundial da Dança – O Sr. Vereador Adilo Costa refere que dia 29 de abril vai haver 

uma iniciativa na Biblioteca de Palmela, relacionada com a comemoração do dia mundial da 

dança. Convida todos a estarem presentes.  

 

● Vinhos de Palmela premiados no Salão Internacional de Vinhos – Challenge 

Internacional du Vin (França) – O Sr. Vereador Luís Miguel Calha refere que o nome do 

Concelho continua a afirmar-se nos grandes certames internacionais do vinho. A encerrar um 

mês de março cheio de prémios, realizou-se em Bordéus, no dia 30 e 31, aquele que é 

considerado o maior salão internacional de vinhos em França, o “Challenge Internacional du Vin 

2012”. Foram distribuídas um total de 13 medalhas, pelas adegas do concelho de Palmela, 8 de 

bronze, 3 de prata e 2 de ouro. Menciona que, para todos os produtores que vão levando cada 

vez mais longe, o nome do Concelho, quer deixar uma palavra de apreço, pelo trabalho 

desenvolvido e pela qualidade uma vez mais demonstrada, dos seus vinhos, que significam um 

contributo para a valorização do território e para a dinamização turística do concelho. Informa 

que as casas premiadas foram a Sivipa, a Herdade de Espirra, a Casa Ermelinda Freitas, a Casa 

Assis Lobo, a Adega Cooperativa de Palmela e a Domingues Damasceno, sendo que as duas 

medalhas de ouro foram atribuídas ao “Moscatel Roxo 2008” da Sivipa e ao “Piscadela 2010” da 

casa Ermelinda Freitas.  

 

● Workshop intitulado “Resolução de Problemas e Inovação através da Criatividade” 

– O Sr. Vereador Luís Miguel Calha refere que se realizou, hoje, um workshop de pequenas 

e médias empresas criativas sob o titulo, “Resolução de Problemas e Inovação através da 

Criatividade”, trata-se de uma iniciativa que a câmara municipal levou a efeito em parceria com 

o IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, no âmbito dos 

laboratórios de criatividade que decorreu em Palmela, no Centro de Formação Autárquica Luís 

Sá, o objetivo desta iniciativa é recorrer à criatividade, na tentativa da resolução de problemas 

das pequenas e médias empresas, na procura de soluções e inovação e na procura de criar 

condições favoráveis ao desenvolvimento da criatividade nestas empresas, utilizando técnicas 

concretas de geração e seleção de ideias, ajustadas à realidade empresarial. Informa que no 

workshop participaram cerca de 20 formandos, de empresas e entidades de Palmela e no 

âmbito dos laboratórios de criatividade está a estudar-se a hipótese de, juntamente, com a 

academia de formação do IAPMEI, vir a realizar-se outros workshops, mantendo e reforçando a 
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parceria existente, no seguimento do primeiro encontro para a competitividade, que decorreu o 

ano passado e que teve uma adesão, muito positiva, das empresas do concelho de Palmela. 

 

● Proposta de Lei 44/XII – Reorganização Administrativa Territorial Autárquica – A 

Sr.ª Vereadora Natividade Coelho saúda os presentes e refere que esta lei prevê a 

agregação e/ou extinção de freguesias pelo que exprime, novamente, a posição do Partido 

Socialista, que apesar das ligeiras alterações a esta lei, não consubstancia alterações de fundo 

relativamente à proposta inicial. Esta lei continua a não reunir os requisitos democráticos e de 

respeito ao poder local, eleito democraticamente, nem à sua auscultação, nem à população, 

nem mesmo aos eleitos. O PS reitera o seu repúdio e a sua não concordância e continuará, até 

ao fim, mantendo a mesma posição. Apela a todos os agentes que se mobilizarem no sentido 

da assinatura da petição. 

 

● Calendário das Festas de São Pedro da Marateca – A Sr.ª Vereadora Natividade 

Coelho questiona a Senhora Presidente se já decorreu a reunião de conciliação entre os 

calendários das Festas de São Pedro de Marateca e a Feira Agrícola do Poceirão e se já existe 

acordo.  

 

● Agregação dos equipamentos de escolas – O Sr. Vereador José Carlos de Sousa 

saúda os presentes e informa que a DREL não está a concluir qualquer processo mas sim a 

iniciá-lo. Sublinha que conhece o processo e que nos concelhos de Alcochete, Sesimbra, 

Palmela, Setúbal e Montijo, não havia agregações a fazer. Informa que não existe qualquer 

imposição da TROIKA para a agregação dos agrupamentos de escolas. 

 

● Sociedade de Instrução Musical, em Quinta do Anjo – O Sr. Vereador José Carlos 

de Sousa interroga sobre as obras da Sociedade Instrução Musical.   

 

● Relatório da Atividade Municipal – Circuito Urbano em Quinta do Anjo – O Sr. 

Vereador José Carlos de Sousa refere que, teve conhecimento, pela leitura do relatório da 

atividade municipal, apresentado na Assembleia Municipal, que existia um acompanhamento da 

autarquia ao processo de criação do circuito urbano na Quinta do Anjo e que na semana da 

mobilidade, foi realizada uma experiência piloto, que consistiu na ligação da Penalva ao Bairro 

Alentejano, ao Bairro dos Marinheiros e à Estação da Penalva. Questiona qual a posição da 

empresa TST – Transportes Sul do Tejo sobre este assunto e refere que considera importante 

que a carreira inclua a passagem pela aldeia de Quinta do Anjo, para transportar os utentes até 
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à Estação da Penalva, independentemente de ir ao Bairro Alentejano, ao Bairro do Marinheiros 

e à Penalva. 

 

● Grutas de Quinta do Anjo – O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que o Diário 

da Região apresenta uma nota sobre as grutas artificiais da Quinta do Anjo e congratula-se pelo 

trabalho realizado pelo arquivo municipal no âmbito do projeto “Uma Imagem Mil Memórias”. 

Comenta que no relatório de prestação de contas, no âmbito do núcleo museológico dos 

sepulcros neolíticos da Quinta do Anjo, se refere a existência de trabalhos e emissão de 

pareceres relacionados com o Plano Pormenor de Bacelos e com o acompanhamento do 

processo de classificação ZEP-Zona Especial de Proteção das grutas artificiais de Quinta do 

Anjo. Interroga se a autarquia aguarda a posição do IGESPAR – Instituto de Gestão do 

Património Arquitetónico e Arqueológico e quais os indícios de que, a curto prazo, se possa ter 

uma nova dignificação e requalificação deste espaço.  

 

Face às questões apresentadas no Período Antes da Ordem do Dia, foram dadas as 

seguintes respostas: 

− Circuito Urbano em Quinta do Anjo (Questão colocada pelo Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa) – O Sr. Vereador Álvaro Amaro clarifica que, de facto, desde há ano e meio o 

município tem vindo a trabalhar neste projeto com a realização de estudos relacionados com as 

ligações à Penalva, com os circuitos, com a quilometragem e com as localizações das paragens. 

Informa que existe a envolvência da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo na auscultação e 

experimentação e que inclusive, o circuito de ligação da Quinta do Anjo à Penalva, num 

autocarro da empresa TST já foi realizado para que se desmitifique a questão do acesso e das 

estradas. Na semana da mobilidade efetuou-se um circuito experimental para sensibilizar a 

população mais isolada e com limitações no acesso à estação da Penalva. Numa primeira fase 

considerou-se fazer um único circuito, atualmente, considera-se que devem existir circuitos 

distintos – um circuito de ligação dos Bairros à Estação da Penalva e outro de ligação à aldeia 

de Quinta do Anjo. Comunica que a empresa TST, após negociações, transmitiu que não estava 

interessada neste processo, por considerar que não é rentável. Lamenta que a legislação, em 

matéria de transportes, não faculte às autarquias as devidas competências, porque há 

transportadoras, de outros concelhos, nomeadamente os Transportes Coletivos do Barreiro, que 

fazem o circuito de ligação à estação da Penalva e que poderiam servir os Bairros, a autarquia 

está dependente da autorização do IMTT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres 

para colocar em prática esta solução. Informa ainda que foi transmitida pela empresa TST a sua 

disponibilidade para, a partir do próximo ano, encetar essa ligação, não em regime 

experimental, porque já possuem dados fornecidos pela autarquia que demonstram a 

possibilidade de sustentabilidade económico-financeira. Alude para o facto de, numa 1ª fase, a 
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empresa TST considerar que a via não se encontrava em boas condições de circulação, 

atualmente, este argumento já não é apresentado porque a estrada não é impeditiva, como 

ficou demonstrado numa experiência realizada para cronometrar o circuito e as respetivas 

paragens. Adianta que o projeto está aprovado e que se estão a resolver as questões 

relacionadas com as expropriações necessárias, para que seja eliminado um conjunto de curvas 

existentes. Termina referindo que existe uma retração nos transportes públicos, devido aos 

preços exorbitantes praticados e que embora haja mais oferta, o número de passageiros está a 

reduzir, porque as condições socio económicas estão a influenciar, decisivamente, o acesso aos 

mesmos e que, além do atrás mencionado, não existe uma política de transportes que conceda 

poderes às autarquias, de modo a permitir uma redefinição na questão das concessões para 

que se conciliasse a questão da oferta e da procura tendo em vista melhor servir as 

populações, porque os transportes são um direito dos cidadãos 

 

− Grutas de Quinta do Anjo (Questão colocada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa) – O 

Sr. Vereador Álvaro Amaro informa que o Plano de Pormenor dos Bacelos está a 

desenvolver-se a bom ritmo. A autarquia tem conferências de serviço previstas com a CCDR – 

Comissão de Coordenação Regional e que foi nesse âmbito que o Património Cultural se 

pronunciou sobre a zona especial de proteção - ZEP, pelo que o Plano deverá definir a tipologia 

e a densidade das construções que se situam nas imediações e na zona especial de proteção. 

 

− Agregação dos equipamentos de escolas (Questão colocada pelo Sr. Vereador José 

Carlos de Sousa) – O Sr. Vereador Adilo Costa cita que foi o Senhor Diretor regional adjunto 

que proferiu que esta questão da agregação era uma imposição da Troika. Refere que quem 

iniciou o processo da agregação dos equipamentos de escolas foi o Governo do PS e que este 

processo, num território imenso como o de Palmela, era impensável ser abrangido por 

agrupamentos. Refere que a autarquia considerava o número de 3050 como mega 

agrupamento e que não era só a autarquia de Palmela, pois na reunião do dia 13 de janeiro de 

2011, os vereadores da educação da Área Metropolitana de Lisboa, nomeadamente, de Vila 

Franca de Xira - PS, da Amadora - PS, de Sintra – PSD e do Montijo não estavam de acordo e 

exprimiram que não há a efetiva auscultação dos municípios, a observância dos pareceres das 

câmaras municipais sobre a agregação de agrupamentos de escolas e que não há o 

cumprimento das cartas educativas, pelo que se conclui que existem ilegalidades, levando os 

presidentes das Câmaras a apresentarem uma proposta ao Ministério da Educação. Acrescenta 

que, paradoxalmente, o coordenador dos vereadores com o pelouro da educação, na Área 

Metropolitana de Lisboa é do PSD e também não está de acordo, mesmo sendo a DREL e o 

ministério da educação, dirigido pela coligação PSD/CDS. Termina referindo que a nível 
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autárquico as sensibilidades, devido à proximidade, aos munícipes, às escolas e á vida real são 

diferentes.     

 

− Sociedade de Instrução Musical, em Quinta do Anjo (Questão colocada pelo Sr. 

Vereador José Carlos de Sousa) – O Sr. Vereador Adilo Costa informa que o processo está 

suspenso por duas razões: a SIM-Sociedade de Instrução Musical teria que apresentar uma 

alteração e atualmente não tem condições para o fazer e a Câmara Municipal de Palmela não 

tem condições financeiras para poder avançar com o apoio à obra. 

 

− Grutas de Quinta do Anjo (Questão colocada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa) – O 

Sr. Vereador Adilo Costa refere que as grutas estão limpas, são visitáveis e já foram 

apresentados dois projetos ao IGESPAR – Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e 

Arqueológico, no período em que havia disponibilidades financeiras e ambos foram rejeitados, 

tendo o IGESPAR apresentado uma proposta que era incomportável financeiramente. 

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte Saudação: 

(A Saudação contempla a alteração sugerida pela Sr.ª Vereadora Natividade Coelho). 

SAUDAÇÃO (25 de abril e 1.º de maio): 

“Em 25 de abril de 1974, o Movimento das Forças Armadas abriu caminho para o derrube de 

um regime ditatorial, com a determinação e a coragem de quem sabe ter a razão do seu lado.  

Foi este mesmo lado – o da justiça, da liberdade, do desenvolvimento, da solidariedade – que o 

povo português soube apoiar, contribuindo ativa e generosamente para a construção de um 

regime democrático, para as transformações sociais, políticas e culturais que nos devolveram o 

orgulho na nossa história e identidade. 

Hoje, 38 anos passados, Portugal mergulhou numa profunda crise económica, mas também 

política e social. Em seu nome, estamos agora confrontados com a suspensão e extinção de 

direitos dos cidadãos e deveres do Estado, consagrados na Constituição da República, sem que 

os portugueses tenham sido chamados a pronunciar-se sobre estas imposições, com 

consequências tão graves no seu quotidiano.  

O desemprego, a redução dos salários, o aumento do tempo de trabalho, a precariedade dos 

vínculos laborais e a facilidade nos despedimentos, a redução dos subsídios de desemprego e 

doença, o aprofundamento das desigualdades sociais, o desinvestimento nos serviços públicos 

essenciais são flagelos com que nos confrontamos e que não podemos aceitar.  
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O Poder Local, cuja autonomia constitucionalmente consagrada está hoje também ameaçada, 

mudou profundamente o nosso país. Contribuiu para a melhoria da qualidade de vida das 

populações e proporcionou o seu desenvolvimento cultural e social, através da construção de 

equipamentos e das atividades que promoveu, do incentivo e apoio aos agentes económicos, 

culturais, associativos. A relação estreita com as populações, a garantia de serviços públicos de 

proximidade, a satisfação das suas necessidades básicas, nos mais diversos domínios, é hoje 

posta em causa com uma lei que extingue freguesias, limita os meios e as competências das 

autarquias locais. 

Manter vivo abril, defender a liberdade e a democracia, é também lutar pelo direito ao trabalho, 

à saúde, à educação, componentes fundamentais para o exercício pleno dos nossos deveres e 

responsabilidades. Nesse sentido, prosseguir abril é também lutar pela dignificação do trabalho 

como condição primeira para o desenvolvimento económico e social do país. 

Reunida em sessão pública, em Quinta do Anjo, a 18 de abril de 2012, a Câmara Municipal de 

Palmela delibera: 

− Saudar a Revolução de 25 de abril e convidar a população a associar-se às 

comemorações do seu 38.º aniversário; 

− Saudar as trabalhadoras e os trabalhadores do concelho de Palmela por ocasião do 1.º 

de maio, solidarizando-se com a defesa dos seus direitos.” 

Sobre a Saudação (25 de abril e 1.º de maio) intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que desejaria que no último parágrafo fosse 

também incluído “as trabalhadoras”. 

A Sr.ª Presidente concorda com o proposto pela Senhora vereadora Natividade Coelho. 

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

minuta. 

 

Pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa foi apresentado o seguinte Voto de Congratulação: 

Voto de Congratulação (a Joana Branco): 

“A Câmara Municipal de Palmela saúda e felicita a jovem Joana Branco de 10 anos de idade 

que frequenta o 5º Ano na Escola Básica José Maria dos Santos, em Pinhal Novo, e que se 

sagrou campeã nacional dos 1000 metros do Megasprint Nacional, em infantis femininos, no 

passado fim de semana. 

Esta prova decorreu em Vagos, com a participação de cerca de 800 jovens que inauguraram a 

pista de atletismo do concelho. A organização do evento pertence ao Ministério da Educação, 
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em específico ao Desporto Escolar, à Câmara Municipal de Vagos e à Federação Portuguesa de 

Atletismo. 

Joana Branco, já tinha vencido a prova de âmbito distrital, onde se apurou para o Nacional.  

A Câmara Municipal de Palmela, reunida a 18 de abril de 2012, felicita a jovem campeã fazendo 

votos para que continue na senda dos êxitos.” 

Sobre o Voto de Congratulação (a Joana Branco) interveio: 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que, embora estas iniciativas sejam do Ministério da 

Educação, as informações deveriam ser remetidas à autarquia. Esta iniciativa foi proporcionada 

por cinco direções regionais e participada por 880 atletas.  

Submetido o Voto de Congratulação a votação, foi o mesmo aprovado, por 

unanimidade e em minuta. 

 

Pela Sr.ª Vereadora Natividade Coelho foi apresentado o seguinte Voto de Congratulação: 

Voto de Congratulação (a todas as entidades detentoras de projetos, beneficiárias 

do subprograma 3 do PRODER): 

“A Câmara Municipal de Palmela saúda e felicita todas as entidades, detentoras de projetos, 

beneficiárias do subprograma 3 do PRODER. 

Do total de 26 Projetos, num investimento que ascende aos 3,7 milhões de euros, este 

Programa, com apoios comunitários, propiciará a criação de mais de 3 dezenas de postos de 

trabalho. 

O papel da ADREPES, entidade gestora dos apoios, torna-se importante não só para os projetos 

aprovados mas, também, para novos concursos que se avizinham. 

Palmela, Concelho atento ao desenvolvimento das suas zonas rurais, à diversificação das suas 

atividades e produtos, ao seu património ambiental e cultural e ao seu potencial turístico, deve 

assumir-se como líder relativamente a candidaturas e apoios deste teor. 

Os eleitos associam-se, pois, a todos os agentes locais com experiências e projetos que 

permitam a afirmação do seu território e gentes.” 

Sobre o Voto de Congratulação (a todas as entidades detentoras de projetos, 

beneficiárias do subprograma 3 do PRODER) intervieram: 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha demonstra satisfação pelos vereadores do Partido 

Socialista trazerem este voto de congratulação. A ADREPES tem efetuado um trabalho notável, 

no desenvolvimento dos territórios com vocação rural, na valorização cultural, ambiental e 

turística dos territórios da península de Setúbal. Na ótica da autarquia, tem sido desenvolvido 
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um trabalho que tem dado frutos e há um conjunto de candidaturas do concelho que foram 

apoiadas.  

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que para além do papel da ADREPES é 

importante o realçar o envolvimento dos parceiros e dos 26 projetos apoiados. 

Submetido a votação o Voto de Congratulação, foi o mesmo aprovado, por 

unanimidade e em minuta. 

 

Pela Sr.ª Vereadora Natividade Coelho foi apresentada a seguinte Saudação: 

SAUDAÇÃO (Adega Cooperativa de Palmela): 

(A Saudação foi primeiramente apresentada como Voto de Congratulação, tendo-se assumido 

que a mesma devia ser alterada para Saudação, a qual foi subscrita por todos os membros do 

executivo camarário). 

“A Câmara Municipal de Palmela saúda e felicita a Adega Cooperativa de Palmela, pela iniciativa 

“Adega Sem Fronteiras” integrada nas comemorações da Cidade do Vinho 2012. 

A afirmação do potencial de Palmela na rota de enoturismo depende desta e doutras iniciativas 

que só com a experiência e o conhecimento dos agentes locais serão experiências de sucesso. 

A adesão da população e visitantes aos almoços mensais é essencial para o cumprimento dos 

objetivos.” 

Sobre a Saudação (Adega Cooperativa de Palmela) intervieram: 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha felicita os Senhores vereadores do Partido Socialista por 

este voto de congratulação e refere que é redutor circunscrever esta iniciativa ao epídoto, 

“Almoços Mensais”. Informa que esteve presente na iniciativa e que considera que a mesma 

representa o enlace perfeito entre os vinhos e a gastronomia, entre a tradição e a inovação. 

Esta iniciativa endereçada pela Adega Cooperativa de Palmela às confrarias gastronómicas, 

designadamente, à de Palmela, à do queijo de Azeitão e à do moscatel, para que a partir de 

receitas tradicionais se inove e criem novos pratos. Sublinha que foi apresentado o creme de 

sopa caramela que se trata de uma inovação, vão existir outras, sugeridas pelas confrarias 

gastronómicas e no fim desta iniciativa irá ser editado um livro com um novo receituário. 

Entende que esta iniciativa dará um contributo muito importante para a qualificação e para a 

inovação da gastronomia regional e para a promoção do enoturismo. Termina referindo que se 

trata de uma iniciativa que integra o programa da Cidade Europeia do Vinho e que é apoiada, 

em termos promocionais, pela Câmara Municipal de Palmela.    

A Sr.ª Presidente refere que deverá haver o cuidado de valorizar o conjunto das iniciativas 

que vão acontecer no âmbito das comemorações da Palmela Cidade Europeia do Vinho durante 
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o ano de 2012. Foi por esta razão que propôs que o voto de congratulação fosse assumido 

como saudação. 

 

DESPACHOS EMITIDOS PELA SR.ª CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, 

POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito da Divisão de Administração Geral / Secção de Licenciamentos: 

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

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

processos despachados pela Sr.ª Dr.ª Pilar Rodriguez, no período de 04.04.2012 a 17.04.2012. 

 

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 

02.04.2012 a 13.04.2012. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

entre os dias 04.04.2012 a 17.04.2012, somaram no valor de 1.062.891,98 € (um milhão, 

sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e um euros e noventa e oito cêntimos). 

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

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª Presidente informa que o balancete do dia 17.04.2012, apresenta um saldo de 

2.202.611,18 € (dois milhões, duzentos e dois mil, seiscentos e onze euros e dezoito cêntimos), 

dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 1.532.918,59 € (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, 

novecentos e dezoito euros e cinquenta e nove cêntimos); 
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• Dotações Não Orçamentais – 669.692,59 € (seiscentos e sessenta e nove mil, seiscentos e 

noventa e dois euros e cinquenta e nove 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 03/2012, da reunião ordinária de 01 de fevereiro de 2012 - Aprovada por 

unanimidade. 

 

II – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  

 

Antes da apresentação da proposta da Prestação de Contas 2011, a Sr.ª Presidente 

faz a leitura da INTRODUÇÃO, transcrevendo-se a mesma na íntegra: 

INTRODUÇÃO: 

“No atual contexto político, económico e social, o município traçou como objetivo estratégico, 

para o ano 2011, garantir o acesso aos serviços públicos essenciais que são competência das 

autarquias locais, mantendo os princípios da equidade, da eficácia e eficiência, e desta forma 

valorizando-o. Nesse sentido, foram tomadas opções que tiveram em conta a satisfação das 

necessidades básicas da comunidade, num quadro adverso a novos investimentos e a exigir um 

esforço de contenção acima das previsões iniciais. 

A asfixia financeira que os municípios têm vindo a sentir nos últimos anos e que em grande 

parte resulta de uma repartição injusta dos recursos públicos entre a administração central e 

local, consagrada na lei das finanças locais, veio a acentuar-se no decorrer do ano 2011, 

consequência do agravamento económico e da paralisação da economia nacional. A falta de 

medidas de incentivo ao desenvolvimento económico, e a suspensão de investimento público 

tem igualmente reflexo nas receitas municipais.  
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No caso particular do nosso território a não concretização de investimentos previstos, 

condicionou, mais um ano, a realização das nossas previsões orçamentais, com reflexo ao nível 

da atividade municipal e na dilatação dos prazos de pagamento provocando um aumento da 

dívida a terceiros. 

O ano 2011 foi um ano em que nos foi exigido repensar e questionar as nossas atividades, as 

atividades desenvolvidas em parcerias, os apoios a entidades externas, a forma de organização 

interna. Desenvolvemos durante o ano reuniões com todo o movimento associativo expondo as 

nossas dificuldades e contratualizando com ele a diminuição do apoio financeiro e logístico por 

parte do município. 

Internamente refletimos sobre a estrutura de custos de funcionamento e aprofundámos ainda 

mais políticas de contenção com vista à obtenção de poupanças, em todas as áreas de 

funcionamento, das quais se destacam: comunicações, vigilância e limpeza de instalações, 

contratos de arrendamento, transportes. 

ANÁLISE ORÇAMENTAL E PATRIMONIAL 

As receitas municipais apresentam, no ano 2011, uma queda de 4,9% que, a acrescer à quebra 

de 13,1% registada no ano 2010 é demonstrativo das dificuldades com que o município se tem 

confrontado. A diminuição das receitas entre 2009 e 2011 é de cerca de 8,7 milhões de euros. 

Os Impostos Diretos, com um peso significativo na estrutura da receita, apresentam uma 

diminuição de 12,1% tendo o Imposto Municipal sobre Transmissão de Imóveis uma quebra de 

56,5%. 

Não se concretizaram igualmente receitas provenientes de operações urbanísticas já aprovadas, 

condicionando deste modo, a atividade municipal e o desempenho dos indicadores nesta 

prestação de contas. 

A taxa de execução da receita é de 72,4%, tendo sido concretizados 41 milhões, dos 58,3 

milhões de euros previstos. 

No capítulo da despesa foram efetuados pagamentos no valor de 40 milhões de euros, dos 

quais, 15,9 milhões de euros, afetos diretamente às Grandes Opções do Plano. A taxa de 

execução de pagamentos foi de 70,2% e representa uma diminuição face ao ano anterior de 

7,3%. 

As despesas com pessoal, no valor de 18,3 milhões de euros, tiveram um decréscimo de 6,5% 

comparativamente com o ano anterior. 

As transferências correntes e de capital sofreram igualmente uma redução significativa, de 

19,5% e 21,4%, respetivamente. 

No ano 2011 foram pagos 2,6 milhões de euros de investimentos tendo-se verificado atrasos na 

execução de investimentos previstos, nomeadamente: requalificação do Centro Histórico de 
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Palmela, infraestruturas em substituição dos titulares de alvará de loteamento, em Val’ Flores, 

quartel do destacamento territorial da GNR de Palmela e drenagem e pavimentação da 

Azinhaga dos Carvalhos. 

Na rubrica de Passivos Financeiros está incluído o valor de 2 milhões de euros, referente à 

utilização do empréstimo de curto prazo, totalmente amortizado. 

A rubrica de Aquisição de Bens e Serviços, com pagamentos no valor de 11,4 milhões de euros, 

inclui cerca de 3,5 milhões de euros de faturação transitada do ano 2010 e pagamento de 

serviços públicos essenciais como seja: tratamento de águas residuais, tratamento dos resíduos 

sólidos urbanos, energia elétrica consumida em edifícios, estações de tratamento de águas e 

iluminação pública, refeições e transportes escolares.  

As receitas correntes foram superiores às despesas correntes dando cumprimento ao princípio 

do equilíbrio orçamental. 

QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO 

Em maio de 2011, o Município concretizou uma reivindicação antiga de muitos cidadãos do 

concelho, ao disponibilizar um conjunto de serviços públicos de proximidade, através da criação 

da Loja Móvel do Cidadão e da instalação, numa parceria com a Secretaria de Estado da 

Modernização Administrativa, de uma Loja do Cidadão, em Pinhal Novo. 

A Loja Móvel do Cidadão – a primeira do país - foi uma evolução do projeto da Viatura de 

Atendimento Municipal, com novas valências, disponibilizando aos munícipes residentes nas 

zonas mais afastadas da sede do concelho um conjunto de serviços públicos desconcentrados 

essenciais. Entre maio e dezembro, a Loja Móvel do Cidadão concretizou 3771 atendimentos, 

dos quais 1179 na freguesia de Marateca, e 995 na freguesia de Poceirão. 

DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO, SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVO 

No domínio da Educação, o exercício das competências legais ao serviço do desenvolvimento 

das crianças e jovens e do aumento do sucesso educativo, compreende três áreas essenciais – 

os transportes escolares, a ação social escolar e a qualificação da rede e parque escolares 

concelhios. 

Num concelho com uma grande dispersão dos aglomerados populacionais, os transportes 

escolares são essenciais para assegurar o acesso das crianças e jovens aos estabelecimentos de 

ensino e, por isso, este serviço foi garantido a 2370 alunos dos ensino básico e secundário, 

quer em circuitos públicos, quer em circuitos municipais, tendo abrangido 13 escolas do ensino 

básico. 

A ação social escolar abrangeu 1290 alunos, o que corresponde a 36,43% da população do 1.º 

ciclo e pré-escolar, tendo-se traduzido, fundamentalmente, em auxílios económicos diretos 

(livros e materiais didático) e alimentação gratuita nos refeitórios escolares.  
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A abertura de uma segunda sala, em Lagameças, alargou a taxa de cobertura da rede pré-

escolar para os 90,7%, com uma rede pública de 36,6% (privada de 30,9% e solidária de 

23,2%), totalizando 33 salas e 744 crianças. 

Ao longo do ano, decorreram trabalhos de manutenção e beneficiação em 13 estabelecimentos 

de ensino básico. 

No domínio da ação social, foi reforçada a cooperação institucional com entidades particulares 

sem fins lucrativos nas áreas de apoio à infância, aos idosos e aos cidadãos deficientes, de 

forma a encontrar respostas sociais e contribuir para a integração e valorização de setores mais 

vulneráveis da população. 

Em 2011, decorreu o III Fórum Social de Palmela, subordinado ao tema Voluntariado, um valor 

para a Cidadania e a Solidariedade, que constituiu um bom momento de trabalho entre 

parceiros da rede social, de forma a partilharem projetos de intervenção e recursos disponíveis. 

No plano cultural, o Município foi confrontado com o desafio de manter a qualidade e a 

regularidade de uma programação cultural diversificada, com uma redução muito grande de 

meios humanos e financeiros. E, nesse sentido, após séria ponderação e análise das ofertas, 

optou-se pelo acolhimento de propostas de programação em coprodução e foi reforçado o 

trabalho com os parceiros locais e no âmbito das redes de programação (Artemrede e Teias). 

Da música ao teatro, da dança ao cinema, às exposições (o concelho teve uma oferta muito 

qualificada de exposições temporárias, abrangendo as mais diversas expressões artísticas) foi 

possível verificar um aumento significativo de ações e presenças nas iniciativas que decorreram 

no Cineteatro S. João, no Centro Cultural de Poceirão e no Auditório Municipal de Pinhal Novo. 

As animações e projetos desenvolvidos nos espaços públicos, valorizando o património histórico 

e cultural, as tradições (Janeiras, Carnaval, Queima do Judas) contaram também com um 

aumento de presenças e o envolvimento empenhado do movimento associativo, grupos de 

teatro, músicos, em algumas iniciativas, da comunidade educativa. 

O relacionamento com o movimento associativo e, em particular, o apoio às iniciativas 

populares, foi também objeto de uma profunda reflexão, face à absoluta necessidade de reduzir 

ou cancelar apoios logísticos. O Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo foi suspenso 

e os protocolos de colaboração com o Município objeto de aditamentos no sentido da redução 

dos valores iniciais (cerca de 30%). Foi, no entanto, possível apoiar uma festa por freguesia - 

Festas Populares de Pinhal Novo, Festas de S. Pedro de Marateca, Festas das Vindimas, Festas 

de Todos os Santos. 

Em 2011, foi particularmente visível a escolha de Palmela para a realização de eventos 

internacionais que valorizaram o nosso território. Destacam-se, entre outras, a exposição, 

promovida pela Fundação Barrié e o Ministério da Cultura de Espanha, “Pórtico Virtual. As 

chaves do restauro do Pórtico da Glória na Catedral de Santiago de Compostela” (3368 
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visitantes, em novembro e dezembro) e as diversas mostras de fotografias panorâmica, 

integradas na Conferência Mundial de Fotografia Panorâmica, que reuniu 150 fotógrafos de 25 

países. 

No Desporto, merece particular destaque o êxito do programa “Mexa-se em Palmela”, aberto a 

toda a população, para a prática de atividades físicas ao ar livre, estimulando hábitos de vida 

mais saudáveis, em todas as faixas etárias. Ao longo do ano, participaram nas atividades 6469 

pessoas, com uma média de 38 anos, continuando a registar-se a participação regular de 

pessoas de outros concelhos da Área Metropolitana de Lisboa. 

QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO 

Os investimentos que integram a candidatura apoiada pelo QREN de Recuperação e 

Dinamização do Centro Histórico de Palmela sofreram vários atrasos, em resultado da 

complexidade das intervenções num espaço sujeito a proteção especial e da morosidade dos 

trabalhos preparatórios e aprovação de alguns projetos. Foram, entretanto, tomadas medidas 

internas, no sentido da reprogramação de algumas ações, prevendo-se que 2012 permita a 

recuperação do atraso. 

No setor do saneamento e abastecimento de água, estavam em curso ou tinham sido 

adjudicadas, as redes pluviais domésticas e a remodelação do abastecimento de água na 

freguesia de Poceirão e a execução das redes de abastecimento de água a Asseiceira de 

Cima/Loja Nova.   

Por administração direta, as brigadas municipais efetuaram dezenas de intervenções de 

beneficiação e reparação das redes, sendo particularmente relevante o trabalho incessante de 

reposição de equipamento furtado no espaço público, designadamente, grelhas, sumidouros e 

tampas de caixas de visita. 

No domínio da Energia e Iluminação Pública, foram desenvolvidas várias ações com o objetivo 

de reduzir os consumos energéticos, designadamente, a substituição de luminárias, o 

desligamento de iluminação pública em caminhos privados. Nesse sentido, foi remodelada a 

iluminação na Urbanização da Salgueirinha (por administração direta), no Jardim José Maria dos 

Santos e mercado mensal de Pinhal Novo. 

Na Rede Viária, foram concretizadas, entre outras, as pavimentações do Caminho de Acesso à 

Escola do Forninho, em Poceirão, da Rua Sesmarias do Pato, em Agualva de Cima, de um troço 

da Rua dos Três Concelhos, em Quinta do Anjo, e a renovação do pavimento na Circular Sul 

(troço de 20m) e Estrada Municipal 575, entre o CM 1027 e a Lagoa da Palha. Em fase de 

conclusão está a repavimentação do CM 1054, em Vale de Barris (1.ª e 2.ª fase) e foi 

adjudicada a drenagem e pavimentação da Azinhaga dos Carvalhos, em Palmela. 

Também neste âmbito o recurso à execução por administração direta foi muito significativo, 

tendo as brigadas municipais realizado mais de um milhar de intervenções de melhoria da rede 
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viária, execução de calçadas e passeios, reforço da segurança rodoviária e sinalização, em 

todas as freguesias do concelho. 

A atribuição do título Cidade Europeia do Vinho 2012 a Palmela foi o culminar de um ano 

particularmente rico em ações de promoção e valorização dos produtos locais e, 

simultaneamente, de promoção da oferta turística do concelho de Palmela, com um vasto 

conjunto de iniciativas que atraíram milhares de visitantes, contribuindo para o 

desenvolvimento da economia local. 

No apoio e promoção aos produtos locais, manteve-se a valorização do mundo rural e a 

qualificação da oferta turística como eixos estratégicos para o desenvolvimento sustentável do 

território.  

Nesse sentido, o Município continuou a apoiar o Festival do Queijo, Pão e Vinho, Mostra de 

Vinhos de Marateca e Poceirão em Fernando Pó, a Feira Comercial e Agrícola do Poceirão e a 

estimular o consumo no comércio local. 

Num contexto de contenção financeira e de dificuldades acrescidas para a definição das 

Grandes Opções do Plano, o Município manteve a aposta num poder local de proximidade, 

valorizando o papel insubstituível das Juntas de Freguesia na descentralização de serviços 

públicos e de competências municipais.  

As Semanas das Freguesias, os debates públicos para a prestação de contas sobre os 

investimentos e ações realizados durante o ano continuaram a ser momentos de trabalho 

fundamentais para o exercício do poder local democrático. 

Neste ano particularmente difícil, de acrescidas dificuldades impostas aos trabalhadores da 

administração local, com real redução dos seus direitos e salários, é justo reconhecer o esforço, 

a criatividade e sentido de serviço público dos trabalhadores da Câmara Municipal de Palmela, 

fundamentais para o cumprimento dos objetivos a que nos propusemos. 

De igual modo, merecem uma palavra de apreço os nosso parceiros locais, os agentes 

económicos e sociais com quem partilhamos projetos - mas também dúvidas e dificuldades – e 

que continuam a trabalhar todos os dias pelo desenvolvimento e o progresso do concelho de 

Palmela.” 

Seguidamente, a Sr.ª Presidente passa à apresentação da proposta: 

PONTO 1 – Prestação de Contas 2011. 

PROPOSTA N.º DAF 01_08-12: 

«A Prestação de Contas do ano económico de 2011, documento de execução financeira do 

Orçamento e Grandes Opções do Plano, reflete as dificuldades económicas e financeiras 

sentidas a nível nacional e local.  
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As receitas municipais apresentam, no ano 2011, uma queda de 4,9% que, a acrescer à quebra 

de 13,1% registada no ano 2010 é demonstrativo das dificuldades com que o município se tem 

confrontado. A diminuição das receitas entre 2009 e 2011 é de cerca de 8,7 milhões de euros. 

Os Impostos Diretos, com um peso significativo na estrutura da receita, apresentam uma 

diminuição de 12,1% tendo o Imposto Municipal sobre Transmissão de Imóveis uma quebra de 

56,5%. 

Não se concretizaram igualmente receitas provenientes de operações urbanísticas já aprovadas, 

condicionando deste modo, a atividade municipal e o desempenho dos indicadores nesta 

prestação de contas. 

A taxa de execução da receita é de 72,4%, tendo sido concretizados 41 milhões, dos 58,3 

milhões de euros previstos. 

No capítulo da despesa foram efetuados pagamentos no valor de 40 milhões de euros, dos 

quais, 15,9 milhões de euros, afetos diretamente às Grandes Opções do Plano. A taxa de 

execução de pagamentos foi de 70,2% e representa uma diminuição face ao ano anterior de 

7,3%. 

As despesas com pessoal, no valor de 18,3 milhões de euros, tiveram um decréscimo de 6,5% 

comparativamente com o ano anterior. 

As transferências correntes e de capital sofreram igualmente uma redução significativa, de 

19,5% e 21,4%, respetivamente. 

No ano 2011 foram pagos 2,6 milhões de euros de investimentos tendo-se verificado atrasos na 

execução de investimentos previstos, nomeadamente: requalificação do Centro Histórico de 

Palmela, infraestruturas em substituição dos titulares de alvará de loteamento, em Val’ Flores, 

quartel do destacamento territorial da GNR de Palmela e drenagem e pavimentação da 

Azinhaga dos Carvalhos. 

Na rubrica de Passivos Financeiros está incluído o valor de 2 milhões de euros, referente à 

utilização do empréstimo de curto prazo, totalmente amortizado. 

A rubrica de Aquisição de Bens e Serviços, com pagamentos no valor de 11,4 milhões de euros, 

inclui cerca de 3,5 milhões de euros de faturação transitada do ano 2010 e pagamento de 

serviços públicos essenciais como seja: tratamento de águas residuais, tratamento dos resíduos 

sólidos urbanos, energia elétrica consumida em edifícios, estações de tratamento de águas e 

iluminação pública, refeições e transportes escolares.  

As receitas correntes foram superiores às despesas correntes dando cumprimento ao princípio 

do equilíbrio orçamental. 

Nos termos da Lei 2/2007, de 15 de janeiro (Lei das Finanças Locais) é apresentado o Balanço 

e a Demonstração de Resultados consolidado com a Palmela Desporto, EEM. 
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Assim, propõe-se que: 

Nos termos do ponto 2.7.3. do Decreto-Lei 54-A/99, de 22 de fevereiro, os resultados líquidos 

obtidos no exercício económico, sejam transferidos para “Resultados Transitados”. 

Nos termos da alínea e) do n.º 2 do art.º 64º da Lei 169/99, de 18 de setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei 5-A/02, de 11 de janeiro, a aprovação do documento de 

Prestação de Contas do Município, relativo ao ano económico de 2011.» 

Sobre a proposta de Prestação de Contas 2011 numerada DAF 01_08-12 

intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho comenta que este assunto não é muito agradável para 

ser abordado numa reunião descentralizada, contudo, a proposta deverá ser analisada e 

votada. Sublinha que na introdução ao documento está expresso a assunção dos cortes que se 

efetivaram na receita, dos cortes que foram feitos nos subsídios, dos atrasos em projetos, da 

não concretização de investimentos, além da assunção do valor da dívida transitada e dos seus 

impactos no ano 2012. O documento dá enfase áquilo que são os êxitos e em síntese a 

prestação de contas é a reposição da verdade relativamente ao que tinha sido projetado. 

Comenta que neste caso é a reposição da verdade face à ilusão daquilo que havia sido o 

orçamento. Relembra que foi posta em causa a posição dos vereadores do PS, relativamente ao 

ceticismo que apresentavam, sobre a queda da receita, sobre as dívidas transitadas e seus 

impactos e relativamente à preocupação, face à necessidade de redução na locação de 

edifícios, às transferências para as juntas de freguesia, às transferências para o movimento 

associativo e aos encargos com o pessoal. O relatório refere que se conseguiu unanimidade em 

78% das propostas, sendo os restantes 22% de votos contra ou abstenções referentes a 

matérias de princípio, que envolvem nomes de trabalhadores, atos de gestão, consumos 

anormais de água, matérias relacionadas com o orçamento, com o relatório de prestação de 

contas e com propostas que não incluem elementos suficientes para análise. Refere que a não 

existência de unanimidade nestas matérias, de relevante importância para a autarquia, 

demonstram que não existe proximidade, entre as forças politicas, nos momentos fulcrais de 

gestão. Verifica que há uma quebra geral na receita e na despesa, nomeadamente na aquisição 

de bens e serviços e na aquisição de bens de capital. Houve um acréscimo no valor dos 

subsídios de turno, nas prestações familiares, nas transferências para a segurança social, nos 

acidentes de trabalho, nas doenças profissionais, no subsídio para a Palmela Desporto, na 

rubrica das restituições e na aquisição de terrenos. Questiona dois aspetos: se com este quadro 

não teria sido possível, em sede de orçamento, uma maior racionalidade e como foi realizada a 

gestão no processo dos cortes orçamentais. Comenta que ao longo do ano de 2011 não 

conseguiu ter a noção de quais os critérios adotados para a gestão dos cortes, exceto no caso 

do corte de 30% nos subsídios. Considera aflitiva a conta das dívidas a terceiros, onde se 

incluem sobretudo pequenas e médias empresas e empresas no âmbito do pequeno comércio, 
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mas também IPSSS e associações de bombeiros. Destaca que o rácio, relativamente ao 

investimento municipal, de 2009 para 2010 e de 2010 para 2011 é muito preocupante sendo 

um espelho do relatório aqui apresentado, no qual se verifica no que concerne ao investimento 

pago e investimento previsto, apenas se concretizou 27,2% e que no rácio de eficiência e 

produtividade as GOP – Grandes Opções do Plano, relativamente à despesa apresentam 39,9%. 

Relativamente às despesas com pessoal, destaca, como positivo, o esforço envidado na 

desagregação de alguns indicadores por género. Questiona se já saiu o anuário estatístico do 

concelho de palmela. Relativamente à locação de edifícios, cuja verba ascende aos 578 000€, 

registou uma descida em relação ao ano de 2010, pergunta se existe algum plano de 

renegociação dos alugueres. Acrescenta que para quem lê este relatório, o Núcleo Museológico 

do Vinho e da Vinha, parece encontrar-se em atividade quando, afinal, está inativo. Termina 

demonstrando a sua preocupação por as propostas do Partido Socialista, em relação a alguns 

documentos de gestão, não serem acolhidas favoravelmente e reconhece que o ano de 2011 foi 

um ano particularmente difícil pelo que não pretende responsabilizar a autarquia pelas quedas 

da receita e as suas consequências. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que apelidou este orçamento de “orçamento do 

desassossego” que esta prestação de contas  poder ser apelidada de “um crasso erro de 

casting”. Chama a atenção para a existência de alguns aspetos preocupantes, como o contexto 

do país, como a recessão e como a crise que provocaram grandes dificuldades económico 

financeiras. Recorda que aquando da votação do orçamento, em 07 de dezembro de 2010, 

demonstrou sérias dúvidas sobre a concretização de 12 200 000€ referentes a receitas de 

loteamento e obras e que à data se veio a verificar que apenas foram realizados 3 100 000€. 

Sublinha que quando se menciona, no 1º parágrafo - “mantendo os princípios da equidade, 

eficácia, eficiência, e desta forma valorizando-a” – entra-se no contraditório porque nos anos de 

2005 e 2009, no rácio entre as GOP – Grandes Opções do Plano e as despesas com o pessoal 

contabilizaram-se 152% e 144%, respetivamente, e no ano de 2011 contabilizou-se 87%; a 

receita recebida face à receita orçamentada ficou nos 72% quando no ano de 2009 apresentou 

81%; a despesa paga em relação à despesa orçamentada apresenta um rácio de 70%; no rácio 

orçamental da natureza económica, verifica-se que os fundos correntes do orçamento do 

estado são superiores ao ano de 2009, passando de 17% para 17,3% pelo que se pode concluir 

que embora a receita proveniente do orçamento de estado seja inferior, no valor global, 

percentualmente é superior, tendo o rácio crescido em 0,5%, ao contrário do que menciona o 

relatório: “mantiveram o mesmo peso”. Acrescenta que o rácio dos fundos do orçamento de 

estado em relação ao investimento cresceu de 27,8 para 61,2%. Em relação às políticas de 

contenção de custos de funcionamento, nomeadamente, comunicações, vigilância, limpeza de 

instalações, contratos de arrendamento e transportes, os números apresentados, além de 

serem de difícil leitura, são erróneos e dá como exemplo: na rubrica das comunicações, no ano 

de 2009 liquidou-se a verba de 728 000€, no ano de 2010 liquidou-se a verba de 442 000€ e no 
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ano de 2011 a verba apresentada é 1 000 000€. Menciona que este documento deve ser 

credível e que, relativamente à limpeza e higiene, menciona que existe uma redução, quando 

em 2009 a despesa foi de 18 000€, em 2010 foi de 17 000€ e no ano de 2011 apresenta uma 

despesa de 23 000€ pelo que embora o relatório menciona que houve uma redução o valor 

aumentou. Reitera o comentado pela Senhora vereadora Natividade Coelho quando menciona 

que nos encargos com instalações se verificou um decréscimo pouco significativo, face áquilo 

que é a lei de mercado. Em relação aos transportes houve um aumento na despesa em relação 

ao ano de 2009, assim como na rubrica de vigilância e segurança. Sublinha que uma das 

preocupações é a impossibilidade de injetar no orçamento, face ao endividamento da Câmara 

Municipal, os valores referentes aos empréstimos bancários, o que diminui substancialmente os 

valores da prestação de contas. No ano de 2010 estava orçamentado 58 600 000€ e foi 

executado 43 100 000€, no ano de 2011 estava orçamentado 56 900 000€ e foi executado 41 

300 000€. Poder-se-ia evitar, no próximo ano, a discussão sobre esta mesma matéria se a 

proposta apresentada pelo Partido Socialista para reduzir os 56 600 000€ que atualmente 

ascendem a cerca de 57 900 000€ para 46 000 000€. Menciona que o município apresenta no 

ano de 2011 resultados operacionais negativos de 5 900 000€ e que a leitura dos números 

revela-se difícil, face aos constrangimentos existentes provocados por dívidas anteriores e que 

são imputadas e pagas a este ano. Recorda que, em janeiro de 2012, questionou se todas as 

dívidas referentes ao ano de 2010 tinham sido liquidadas ao que lhe foi transmitido que sim, 

contudo no relatório é nítido que transitaram encargos de 6 100 000€ e que foram pagos 

apenas 4 500 000€, o valor remanescente é referente a um acordo existente entre o município, 

a SIMARSUL e a AMARSUL no qual o pagamento da dívida é diferido em anos seguintes, não 

estando contabilizado nestas dívidas. Verifica que houve um decréscimo na verba paga em 

horas extraordinárias e um aumento na verba referente a subsídios de turno, pelo que 

considera que deverá ser feito um esforço de redução em relação a esta rubrica. Em relação às 

grandes opções do plano, o orçamento inicial apresenta 34 400 000€, posteriormente corrigido 

para 30 700 000€ e acabou por ficar em 15 900 000€, apresentando, por isso, uma 

concretização de 51% no que concerne a obras executadas. Sobre este assunto questiona: se 

no orçamento estava inscrita a verba de 34 400 000€ para as GOP – Grandes Opções do Plano, 

com financiamento assegurado, porque razão apenas se concretizaram 15 900 000€? O que é 

que falhou no financiamento que inicialmente estava assegurado? Sobre a questão dos 

encargos com pessoal refere que estes diminuíram quase na proporção dos cortes exigidos à 

administração pública, representam, atualmente, 45,6% das despesas da autarquia, no ano de 

2009 representavam 37,3€ e em 2010 representavam 45,4%. Evidencia a sua satisfação pelo 

facto de a Câmara Municipal ter conseguido uma reprogramação financeira, efetuada e 

apresentada ao QREN e Programa Por Lisboa, para as escolas básicas Alberto Valente, Poceirão 

e Pinhal Novo nº 2. Sublinha que pelo que se verifica no relatório de prestação de contas a 

situação económica e financeira da Câmara Municipal não é famosa, têm existido muitas 

contingências e daqui a ano e meio o executivo deixará uma herança difícil para as diferentes 
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forças politicas. Termina, mencionando que embora a Senhora Presidente tenha referido, em 

dezembro de 2010, estar constrangida com a aprovação do orçamento, as posturas e as 

políticas da autarquia terão que ser alteradas devido ao facto desta prestação de contas ser das 

mais negativas na história recente da Câmara Municipal de Palmela. 

A Sr.ª Presidente refere que assume a expressão de constrangimento que sentiu ao 

apresentar o plano de atividades e o orçamento para o ano de 2012, mas não assume nenhum 

constrangimento na apresentação das contas do ano 2011. Menciona que o constrangimento, 

em relação ao plano de atividades e ao orçamento, resulta do pesar de não conseguir cumprir 

um plano que corresponda áquilo que são as necessidades do Concelho. Em relação à 

prestação de contas, apesar de todas as dificuldades financeiras existentes e apesar do 

comportamento da receita, a rúbrica de despesa de funcionamento decresceu 

substancialmente. Informa que o IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis registou um ligeiro 

crescimento de 2010 para 2011, na ordem dos 677 000€, a Derrama aumentou 542 000€, mas, 

em contrapartida, o IMT – Imposto Municipal Transações decresceu 3 238 000€, estas 

oscilações criam dificuldades na gestão e significam uma perda objetiva nos impostos diretos de 

mais de 2 000 000€, valor que não é irrelevante num orçamento com a dimensão da Câmara 

Municipal de Palmela. Menciona que a intervenção do Senhor vereador José Carlos de Sousa 

subverte a realidade, na medida em que compara horas extraordinárias com subsídio de turno e 

esclarece que, contabilizando o decréscimo do valor das horas extraordinárias e o aumento do 

valor do subsídio de turno, em valores absolutos, foram poupados 200 000€. O decréscimo nas 

horas extraordinárias está relacionado com o decréscimo do número de trabalhadores, nas 

áreas operacionais, que leva a que haja uma insatisfação no sentidona da prestação de 

serviços, motivo razão pelapelo qual não deve haver regozijo em relação a esta poupança. 

Informa que foi tentado efetuado um esforço em canalizar a maior verba possível para a rúbrica 

do investimento, poupando o mais possível em funcionamento, reduzindo o apoio à atividade 

direta e ao apoio ao movimento associativo. Considera que foi feita uma gestão criteriosa que 

abona a favor dos princípios do equilíbrio financeiro mas com preocupações sociais. A área da 

dívida a terceiros é preocupante, . Ccontudo, conseguiu-se que o valor da dívida crescesse 

muito menos que o decréscimo da receita, não tendo sido transformada em dívida a diferença 

entre o que se projetava receber e o que na realidade foi recebido. Sublinha que em relação 

aos combustíveis, mais propriamente ao gasóleo, num contexto em que os preços subiram 18% 

a autarquia conseguiu uma redução de cerca de 20%.. Na área das comunicações reduziu-se 

5%, na área da limpeza de instalações reduziu-se em praticamente 20% e na área dos serviços 

de vigilância reduziu-se 30%. Na manutenção dos espaços exteriores registou-se uma 

poupança de cerca de 14%. Sobre a questão dos arrendamentos de edifícios para instalação de 

serviços informa que foi encetado um processo de renegociação dos contratos de aluguer, com 

o objetivo de diminuir o valor das rendas e que se conseguiu já uma diminuição cerca de 13%. 

Informa ainda que está em curso um plano global de revisão de instalações, com resolução de 
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alguns contratos de arrendamento, que poderá conduzir, contudo, a piores condições de 

conforto ou de comodidade dos trabalhadores. Reitera que devido à diminuição de receita 

foram tomadas medidas de corte de despesa com base nos seguintes critérios: manter o 

essencial no serviço público; não rejeitar projetos que apesar de terem custos associados 

significassem o aumento significativo da qualidade das populações, nomeadamente o 

atendimento móvel e a loja do cidadão no Pinhal Novo. Na área da divida a terceiros partilha a 

preocupação do Senhor vereador José Carlos de Sousa, com a situação das pequenas empresas 

e das empresas familiares do comércio local, mas sublinha que cerca de 40% do conjunto da 

divida a terceiros está concentrada em duas entidades: a Simarsul e a Amarsul. Informa que 

tenciona, no próximo ano, fazer o balanço de forma sintética, de tudo o que foi realizando ao 

longo dos anos. Sublinha que a autarquia não contribuiu para a atual situação financeira e que 

deveriam ser contabilizados os milhões de euros, que ao longo dos anos, não foram 

transferidos, e que de acordo com a lei das finanças locais eram receitas do município e ainda 

os milhões de euros resultantes dos apoios cedidos à Administração Central e dos quais o 

município nunca foi ressarcido, nomeadamente, cedências de terrenos, incluindo os que tiveram 

que ser adquiridos e os serviços disponibilizados à Administração Central. Refere a grande 

perda na receita proveniente  da Derrama sobre o IRC, que no ano de 2006 excedeu os 8 000 

000€ e que no ano de 2011 foi de 2 000 000€. Refere ainda as perdas registadas nas 

transferências do Orçamento de Estado e apesar destas perdas o valor do investimento 

realizado é superior ao valor da divida que ficará inscrita no próximo ano. Termina dando a 

garantia que o único partido politico que não contribuiu para as dificuldades, no plano 

económico e social, do país, é o partido pelo qual é eleita. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro refere que esta discussão é angustiante, embora mais 

esclarecedora e animada, que as intervenções do Ministro das Finanças. Menciona que a frieza 

dos números e a forma como eles são apresentados, nos termos e nas designações específicas 

das regras e das técnicas de elaboração contabilística e orçamental, dá uma imagem não real 

uma vez que os números não refletem toda a atividade desenvolvida. Informa que o município 

tem uma taxa de execução que ronda os 51,9% (valor referente ao que está pago). Sublinha 

que eficácia é: com uma das receitas mais baixas dos últimos 6 anos e um orçamento a 

acompanhar esse volume de receita conseguir um aumento de 5.575 m2 de espaços verdes, 

conservá-los e geri-los com um número inferior de trabalhadores. Alude para o facto de se 

conseguir mais com menos verba e menos meios. Informa que a execução física das obras e o 

desenrolar de alguns projetos inerentes à atividade municipal são superiores à percentagem da 

execução orçamental. Obviamente não esconde a existência de dívida transitada. Sublinha que 

quando leu a notícia no “Diário Económico” sobre o endividamento das autarquias, percebeu 

que das 38 mais endividadas poucas são de gestão da CDU. Dá exemplos de obras executadas 

no ano de 2011 no capítulo da rede viária: a repavimentação do caminho municipal 1054 de 

Vale de Barris; o projeto de beneficiação do caminho 1029; o projeto da circular norte da 
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Autoeuropa; a pavimentação da Rua das Sesmarias do Pato na Marateca; a pavimentação do 

caminho de acesso à Escola do Forninho; a pavimentação da estrada da Lagoa da Palha; o 

projeto da rotunda na EN 379; o lançamento da drenagem e pavimentação da Azinhaga dos 

Carvalhos; a 1ª fase da realização do troço que leva à Ponte do Zambujal, que não tem 

execução devido a alguns constrangimentos externos; a conservação e manutenção de 

calçadas; as plantações de árvores; a renovação de sistemas de rega e dos espaços públicos na 

Urbanização Nogueira de Matos em Pinhal Novo. Informa que nem todas estas obras estão 

executadas financeiramente por haver autos de medição que serão liquidados no ano de 2012. 

Contudo, as obras realizaram-se e a autarquia correspondeu às expetativas da população. No 

capítulo de investimentos referentes ao saneamento e abastecimento de água salienta que as 

intervenções tiveram adjudicação e execução até final do ano de 2011, sem prejuízo de haver 

pagamentos transitados para 2012; no capítulo da iluminação pública verificou-se uma despesa 

de cerca de 1 100 000€ liquidada pelo município durante o ano de 2011, esta despesa tende a 

aumentar tendo em conta os indicadores verificados após o aumento das tarifas da eletricidade 

e do IVA. Nesta área foi feito um conjunto de intervenções, nomeadamente a substituição de 

luminárias, que tem vindo a ser realizado sem custos para a autarquia por via de uma 

negociação havida com a EDP de modo a que esta se responsabilize por estas despesas. Refere 

ainda que, não obstante o quadro financeiro desfavorável, existe obra realizada e as 

necessidades básicas da população estão satisfeitas. Termina mencionando que como está em 

Quinta do Anjo terá que recordar duas importantes obras: como a pavimentação da Rua dos 

Três Concelhos que faz parte das obras executadas em 2011 e a rede de drenagem na Rua 

José Afonso no Bairro Alentejano. Além destas obras destaca os Planos de Pormenor dos 

Bacelos e de Cabanas, ambos da Freguesia de Quinta do Anjo e os Planos de Pormenor do 

museu da música e do Marquês de Pombal, já aprovados e publicados. 

O Sr. Vereador Adilo Costa recorda que a taxa de execução, na área da educação, foi 

relativamente sustentável - 71,3%, o que significa que há a intenção de, no âmbito de uma 

menor disponibilidade financeira, se reservar à área executivaexecutiva esta área, uma 

percentagem bastante grande daquilo quesignificativa é odo orçamento. O núcleo museológico 

do vinho e da vinha não se cinge à atividade da Adega de Algeruz, mas sim ao aprofundamento 

do espólio municipal e à atividade do vinho e da vinha, em tudo aquilo que são adegas 

existentes no concelho. Tem havido muito trabalho de cooperação com outros municípios, 

como o do Montijo, . em Em relação aos rácios, nomeadamente o rácio dos impostos diretos e 

população este vai diminuindo desde o ano de 2009 até 2011, diminuindo de 292,4 para 274,6 

em 2010 e para 240,3 em 2011. Menciona que a população está mais empobrecida, pelo que 

tem menos possibilidade de liquidar os seus impostos. Recorda que no dia 07 de dezembro de 

2010, em pleno governo do 1º ministro José Sócrates, se mencionava o combate à crise, a 

modernização do país e o desenvolvimento das políticas sociais. Nesse período, quando foi 

realizado apresentado o orçamento acreditava-se na existência de vários investimentos para o 
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Concelho de Palmela, designadamente, a construção do aeroporto, a plataforma logística e a 

terceira travessia do tejo, . nenhum Nenhum destes investimentos se tornaram realidade e o 

que aconteceu foi surgirem notícias da dívida ao estrangeiro e que o crédito à habitação, à 

construção e ao imobiliário correspondia dez vezes mais do que o crédito à agricultura, às 

pescas e à industria, pelo que era um país completamente desgovernado. Reitera a ideia de 

que com pouco, se fez muito o que em grande parte se pode agradecer a todos os parceiros e 

se na área educativa se conseguiu uma posição preponderante, na área da cultura e do 

desporto, com os cortes efetuados, o que se conseguiu fazer foi à base de muita imaginação do 

movimento associativo.    

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha refere que os Senhores vereadores do PS escamoteiam 

alguns números, condicionalismos e dificuldades que são impostas às autarquias e sobretudo 

ignoram e desvalorizam a dimensão da importância do serviço público que a câmara municipal 

continua a prestar à comunidade, ficando a impressão que os Senhores Vereadores do PS tªêm 

uma “varinha mágica” que lhes permite anteriormente saber que as receitas estimadas não se 

iriam cumprir e que a plataforma logística e outros investimentos previstos não avançariam. 

Menciona que está de acordo que as políticas restritivas, que foram adotadas nos últimos anos 

e que têm vindo a agravar-se, tiveram consequências graves nas empresas e nas famílias do 

concelho, assim como, reflexos e impactos negativos nas câmaras municipais. Sublinha que 

desde o ano de 2005 os municípios sofreram cortes na ordem dos 905 milhões de euros, sendo 

que nos anos de 2010 e 2011, foram cortados pelos governos centrais às autarquias, 327 

milhões de euros, nas transferências do orçamento de estado e foram tomadas outrasidas que 

agravaram os encargos fixos impostos às autarquias, designadamente, o aumento do IVA, da 

eletricidade, das contribuições para a caixa geral de aposentações e a própria transferência de 

várias competências para os municípios traduziu-se no aumento das suas despesas. Recorda 

que são as autarquias, com 10% das receitas do estado, a realizar 50% do investimento 

público. Informa que o valor da Derrama está, este ano, muito aquém dos valores verificados 

em anos anteriores, que condicionaram a atividade municipal e que levaram a que se adotasse 

crescentes medidas de contenção da despesa, com cortes profundos, na atribuição de verbas 

aos parceiros e a uma gestão cada vez mais prudente e mais criteriosa. Acrescenta que as 

autarquias estão no seu limite e que estão em curso um conjunto de medidas que são bastante 

preocupantes, nomeadamente a nova lei dos compromissos, uma lei que irá comprometer, 

ainda mais, o normal funcionamento das Câmaras Municipais pelo que deverá deverão 

encontrar-se as melhores soluções para fazer face a estas medidas. Não traduz o efetivo 

serviço público e não traduz uma melhoria para  as autarquias  continuarem a prestar um 

importante serviço público, para o desenvolvimento do país, há que defender uma nova lei de 

finanças locais e defender a disposição constitucional que visa a justa repartição dos recursos 

públicos entre  a administração central e as autarquias locais. Sublinha que é redutor centrar a 

discussão apenas nos números, é importante mencionar as iniciativas e projetos que foram 
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importantes para o concelho, para as empresas e para as famílias, designadamente a Loja do 

Cidadão de Pinhal Novo, o projeto pioneiro que é a loja móvel do cidadão que é considerado 

uma boa prática de modernização administrativa e de qualificação do serviço público, 

reconhecido internacionalmente, e ainda, na área do turismo, o reconhecimento pela rede 

europeia de cidades do vinho com a distinção deste concelho como Cidade Europeia do Vinho. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias clarifica as questões relativas ao pessoal, para que o 

cidadão comum, não ficar fique com a ideia de que com as despesas com ode pessoal de 45%, 

em orçamento, poder-se-ia realizar muito mais do que aquilo que foi realizado. Esclarece que 

em 31 de dezembro de 2008 a autarquia contava com 1.046 trabalhadores e a 31 de dezembro 

de 2011 eram 985 trabalhadores, ou seja, houve uma diminuição de 61 trabalhadores, o que 

quer dizer que, apesar do aumento das responsabilidades municipais e dos serviços públicos 

prestados às populações, existem atualmente muito menos trabalhadores. Desde o ano de 2008 

a esta parte foram amplificados ampliados os jardins de infância, aumentando em mais de 

cinquenta o número de funcionários para estes equipamentos; em parceria com o Ministério da 

Administração Interna foi instalado os “Julgados de Paz” que funciona com um técnico superior 

e duas administrativas, permanentemente; foi posta em funcionamento a loja do cidadão, 

também com funcionários municipais; existem os transportes escolares realizados pelos 

funcionários da autarquia. Num contexto em que é necessário diminuir a despesa é muito difícil 

fazê-lo quando há que assegurar as necessidades básicas dos cidadãos. Refere que não deve 

ser dito que se trocou as horas extraordinárias pelo subsídio de turno, explicando que é um 

direito que assiste aos trabalhadores, principalmente os que trabalham na ETAS (funcionam 24 

horas/dia), na recolha do lixo, os piquetes de águas e os eletricistas. Existe um conjunto de 

trabalhadores para com os quais a autarquia tem a obrigação legal, enquanto entidade 

empregadora, de pagar os subsídios de turno, porque trabalham por turnos de forma a garantir 

o serviço público às populações. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que o cerne da questão continua a ser a 

previsão que foi feita, em 2010, para a receita que não se concretizou, tendo a mesma sido 

inflacionada aquando da elaboaração do orçamento para o ano de 2011, acontecendo uma 

situação análoga na elaboração do orçamento para o ano de 2012, daí os vereadores do Partido 

Socialista terem apresentado uma proposta alternativa. Alude para o facto de que quem abriu 

as portas a determinadas medidas foi a CDU, que votou, juntamente, com o PSD e o CDS a 

inviabilização do PEC IV. 

O Sr. Vereador Adilo Costa informa que em dezembro de 2010, foi anunciado pelo partido 

do governo que a inflação se situava nos 3,1% e em abril de 2011 revelou-se que se situava 

nos 9,1%, não tendo sido a CDU que levou a essa desordem. 

 A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que o relatório, agora apresentado, é um bom 

exemplo daquilo que é prever, num determinado mês, uma verba e posteriormente executar 
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outra completamente diferente. Comenta que nem tudo pode ser da responsabilidade da 

TROIKA e reitera que observou a CDU a votar ao lado do CDS. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que concorda com o mencionado pela Senhora 

Presidente em relação aos impostos diretos – existência de um decréscimo de 3,2 milhões de 

euros numa das parcelas. Considera que 20% do que era expetável realizar e que não foi 

realizado são insignificâncias, porque o que se está a discutir é um orçamento que deixou de 

realizar 17 000 000€ de receita e a Senhora Presidente circunscreve-se aos 3 200 000€ dos 

impostos diretos. Sublinha que a curto prazo deverá ser discutida uma revisão orçamental que 

corrija o orçamento de 2012 da Câmara Municipal de Palmela para valores mais compatíveis 

com a realidade para que no ano de 2013 não se discuta as mesmas problemáticas, 

nomeadamente a ineficácia da receita face à despesa, face ao aumento sistemático da dívida a 

fornecedores e face aos encargos com os juros bancários. 

A Sr.ª Presidente refere que um toque de rigor se impõe, porque não considera 

insignificâncias, aquilo que se está a discutir. Informa que o orçamento não foi completamente 

realizado, não só pela não concretização de receitas, designadamentede os impostos diretos, 

como também, pela não concretização utilização do conjunto de empréstimos possíveis de 

realizarutilizar. Houve a decisão de não utilizar o valor total do empréstimo dos 8 milhões de 

euros, pois as alterações económicas e financeiras registadas, aconselham prudência.. 

Concorda com o Senhor vereador Álvaro Amaro quando este menciona que a execução 

financeira nem sempre corresponde à execução física. Considera preocupantes as previsões, 

relativamente ao futuro e acrescenta que os empréstimos bancários não se realizaram por 

prudência, . . As alterações da legislação, quer através da lei do orçamento de estado, quer 

legislação nova, como a lei dos compromisso, veem impor rácios muito mais exigentes, que 

obriga a autarquia a fazer um grande esforço para os cumprir. Por exemplo, de acordo com a 

lei das finanças locais a Câmara Municipal possuía uma determinada capacidade de 

endividamento, nomeadamente porque o principio da lei das finanças locais era que o 

endividamento líquido não podia ser superior a 125% das receitas dos impostos e dos fundos, 

no caso de Palmela, resultava numa capacidade de endividamento de 30 000 000€; de acordo 

com a lei do orçamento de estado não podia existir, em 2011, um endividamento líquido 

superior ao existente em dezembro de 2010, ou seja, não podia ser apresentado um valor 

superior a 24 000 000€ e a autarquia conseguiu não ultrapassar esses limites. Menciona que se 

trata de um ano em que as receitas baixaram drasticamente e que não é possível alienar certas 

despesas/custos no funcionamento público. 

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. 
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III – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANISTICA 

 

DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES, HABITAÇÃO E ATIVIDADES 

ECONÓMICAS: 

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

Ponto 2 – Pedido de isenção de pagamento de taxas municipais de 

edificação. Requerente: Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da 

Redenção de Quinta do Anjo. Proc.º E-1383/2007. Local: Quinta do Anjo. 

Requerimento n.º 6367/11, de 2011.12.14. 

PROPOSTA N.º DAU_DOPHAE 01_08-12: 

«A Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Redenção de Quinta do Anjo, registada 

como pessoa jurídica canónica, titular dum processo de licenciamento de obras de edificação – 

alterações e ampliação, deferido por despacho de 29-12-2008, solicitou, através do 

requerimento n.º 6367/11, a isenção de pagamento das respetivas taxas urbanísticas. 

No regulamento e tabela de taxas municipais prevê-se, na alínea b) do n.º 2 do art.º 9, na 

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

de 2011, estarem isentas do pagamento das taxas ali previstas, entre outras entidades, as 

instituições legalmente constituídas que na área do Município prossigam fins de relevante 

interesse público. 

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 objeto social, a caracterização da instituição e da atividade desenvolvida, foram apreciados 

pela Divisão de Intervenção Social e Juventude, tendo essa apreciação culminado no 

entendimento de que a Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Redenção de Quinta 

do Anjo tem relevante interesse público 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, com a redação dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 18 de janeiro, da alínea d) do artigo 11.º e n.º 2 do artigo 12.º da Lei n.º 2/2007, 
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de 15 de janeiro, do artigo 3.º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, visando a atribuição 

de isenção prevista na alínea b) do n.º 2 do art.º 9 do regulamento e tabela de taxas 

Municipais, propõe-se o reconhecimento pela Câmara Municipal quanto aos fins de relevante 

interesse público que a Instituição em causa - Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da 

Redenção de Quinta do Anjo, prossegue na área do Município, sujeitando esse reconhecimento 

à competente deliberação da Assembleia Municipal.» 

Sobre a proposta de Pedido de isenção de pagamento de taxas municipais de 

edificação numerada DAU_DOPHAE 01_08-12 interveio: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que o aumento das instalações prende-se com o 

movimento de escutas onde há centenas de jovens, principalmente na vertente da formação, 

que justificam que haja, unanimidade nesta votação. 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

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

Ponto 3 – Relatório e Contas de 2011: Palmela Desporto, EEM. 

PROPOSTA N.º DCD 01_08-12: 

«Dando cumprimento aos Estatutos da Palmela Desporto, EEM e ao estabelecido na Lei n.º 53-

F/2006, de 29 de dezembro, apresentam-se, para apreciação, os documentos de prestação de 

contas relativos a 2011, aprovados pelo Conselho de Administração da empresa em 29 de 

fevereiro de 2012. 

Os documentos de prestação de contas da empresa municipal refletem a atividade 

desenvolvida, bem como os resultados financeiros alcançados durante o passado ano de 2011, 

os quais apresentam, novamente, resultados positivos, apesar da redução da comparticipação 

municipal e dos aumentos dos custos da energia e combustíveis. Tais resultados foram obtidos 

fruto de uma gestão rigorosa e criteriosa. 

Assim, e considerando o parecer positivo do fiscal único, propõe-se a aprovação dos 

documentos de prestação de contas relativos ao exercício 2011 da Palmela Desporto, EEM, 

constituídos pelo relatório do Conselho de Administração e proposta de aplicação de resultados; 

certificação legal de contas; parecer do fiscal único; balanço e demonstração de resultados; 

notas anexas ao balanço e demonstração de resultados; demonstração de fluxos de caixa e 

execução anual do plano plurianual de investimentos, em conformidade com o disposto na 
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alínea d) do n.º 7, 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.» 

Sobre a proposta de Relatório e Contas de 2011: Palmela Desporto, EEM numerada 

DCD 01_08-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que este relatório e contas, referente ao ano de 

2011, espelha o que tem sido a ineficácia das políticas prestadas pela Palmela Desporto EEM e 

as politicas levadas a cabo pela câmara municipal, enquanto entidade detentora de 100% do 

capital da Palmela Desporto. Relembra que a Senhora presidente desde sempre assumiu que a 

Palmela Desporto era um projeto municipal. Comenta que este relatório tem a formatação dos 

anteriores, das ações previstas ficaram 39% por executar, ao nível do desenvolvimento das 

atividades ficaram 57% das ações por executar, ao nível dos projetos previstos ficaram 67% 

por executar e ao nível do desenvolvimento organizacional 36% ficaram por executar. Alude 

para o facto de uma vez mais as previsões terem falhado e que embora os preços tenham 

sofrido um aumento a receita diminuiu pelo número de utilizadores também ter diminuído. 

Refere que apesar de ter sido anunciado que, de tudo o que ia ser reduzido no orçamento, 

estava incluída uma redução de 6% à Palmela Desporto, verifica-se, pela prestação de contas 

de 2011, que no ano de 2010 a câmara disponibilizou à Palmela Desporto 587 000€ e no ano 

de 2011 disponibilizou 589 616€, demonstrando que houve um crescimento. Sublinha que não 

percebe o facto de, durante o ano de 2011 terem sido atribuídos 280 000€ a todo o movimento 

associativo e atribuídos 580 000€ à Palmela Desporto, excluindo deste valor, os cerca de 90 

000€ cedidos à Palmela Desporto pela utilização dos equipamentos, por parte dos clubes 

desportivos do concelho. Demonstra satisfação por serem apresentados resultados positivos 

nos últimos dois anos, após dois anos de resultados negativos, contudo, demonstra insatisfação 

pelos resultados positivos serem de 3 000€ e de não se ter pago a verba de 120 000€ aos 

fornecedores. Refere que os resultados estão dissimulados e que o valor da rubrica de encargos 

com dívidas a terceiros, embora tenha diminuído em 2011 em relação ao ano de 2010, continua 

a ser incomportável e que os números, inscritos nos relatórios, estão a ser enfatizados para 

fazer face à orientação, emanada pelo documento verde da reforma da administração local, que 

menciona que deverão ser extintas as entidades que apresentem resultados líquidos negativos 

em três anos consecutivos. Em relação às conservações e reparações ficou estabelecido que 

seria a autarquia a assumi-las, no entanto, de momento, não existe possibilidade financeira 

para a concretização destas ações, pelo que o equipamento e os materiais irão degradar-se e 

consequentemente degradar-se-á as condições de frequência dos utilizadores. Sublinha a 

diminuição dos custos de eletricidade e questiona se esta diminuição estará associada à menor 

utilização das escolas de formação do Palmelense do campo de futebol. Refere que a Palmela 

Desporto continua a viver de uma forma artificial e que neste momento, de acordo com o 

decreto lei 55 as entidade públicas são obrigadas a divulgarem as dividas aos fornecedores. A 

Palmela Desporto, no ano de 2009, assume o pagamento aos fornecedores em 72 dias, no ano 



Ata n.º 08/2012 

Reunião ordinária de 18 de abril de 2012 

 

34 

 

de 2010 em 76 dias e no ano de 2011 este prazo está omisso. Sublinha que existe neste 

relatório muitas questões que poderiam ser dissecadas, no entanto, deixa apenas duas 

preocupações: a ineficácia do projeto apresentado, da planificação do que iria ser desenvolvido 

em 2011 e a sua não concretização na maior parte dos casos e a diminuta capacidade 

financeira para fazer face aos seus compromissos. A Palmela Desporto EEM tem, de acordo com 

o relatório, uma conta caucionada que é utilizada numa percentagem significativa do seu valor 

global que são cerca de 50 000€. Reitera que, substancialmente, o que este relatório vem 

apresentar é uma situação difícil para a Palmela Desporto EEM, não se conhecendo se será 

possível angariar novos públicos, apesar das tentativas levadas a cabo pelo Presidente do 

Conselho de Administração neste sentido. Tendo em conta os preços praticados pela Palmela 

Desporto EEM, comparados com os preços praticados pelo setor privado, questiona, onde se 

perde a compensação indemnizatória cedida pela câmara municipal para que os preços sejam 

mais baixos. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que a crise económica e financeira e as dificuldades que as 

famílias têm vindo a sofrer está relacionado com a redução do número de utentes. No entanto, 

tem havido e tornar-se á ainda mais claro este ano, uma política de diferenciação de produtos e 

de captação de novos utentes e novos serviços para tentar colmatar esta dificuldade. Dirige-se 

ao Senhor vereador José Carlos de Sousa mencionando que este deverá reconhecer que existe 

uma política de rigor orçamental e que não são as dívidas a terceiros, que são dívidas de curto 

prazo que invertem um valor total de resultados que é positivo. Em relação à utilização dos 

equipamentos, a relação Câmara Municipal de Palmela – Palmela Desporto EEM, é uma relação 

de contabilidades independentes e de clareza contabilística conforme a lei obriga. Informa que 

os equipamentos municipais, nomeadamente o Cine Teatro São João, a Biblioteca Municipal e o 

auditório municipal também têm custos que não vêm expressos, porque se assim fosse, os 

valores apresentados, a nível da cultura, seriam completamente diferentes. Recorda que foi dito 

a todo o movimento associativo, cultural e desportivo que a autarquia disponibilizava os seus 

equipamentos para colmatar as dificuldades destas associações. Foi conseguido apurar esses 

custos, embora em termos contabilísticos seja diferente. Reconhece que, com as dificuldades 

financeiras que têm existido, têm sido difícil a realização de obras na Palmela Desporto EEM, no 

plano plurianual de investimentos para 2012 já existe algo mais consolidado, não se tratando 

de pequenas obras de conservação mas sim de ações mais cuidadas. Desconhece se virão a 

existir dificuldades financeiras que não permitam a concretização destas obras. Sublinha a 

contenção de gastos merecedores de serem realçados, nomeadamente, 6% na Piscina de 

Pinhal Novo, 14% na Piscina de Palmela, 19% no Pavilhão Municipal de Pinhal Novo e 23% no 

Campo de Jogos de Palmela. Termina mencionando que da inspeção realizada à Palmela 

Desporto EEM, o Tribunal de Contas considerou a gestão rigorosa, pelo que, é uma das 

empresas municipais que não deixarão qualquer descrédito. 
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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. 

 

DIVISÃO DE PATRIMÓNIO CULTURAL: 

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

Ponto 4 – Preço de publicação «Palmela Arqueológica no contexto da região 

interestuarina Sado-Tejo». 

PROPOSTA N.º DCD_DPC 01_08-12: 

«A Câmara Municipal, no cumprimento das competências que a lei lhe confere no plano da 

divulgação da história e do património cultural do município, e através do serviço de 

arqueologia que visa, entre outros objetivos, promover a investigação e divulgação – 

nomeadamente através da edição regular de publicações de caráter científico ou genérico – de 

aspetos relacionados com a história e arqueologia local e promover ações regulares e 

sistemáticas de prospeção arqueológica, de modo a manter atualizada a Carta Arqueológica do 

concelho, realizou um seminário dedicado ao tema «Palmela Arqueológica no contexto da 

região interestuarina Sado-Tejo», do qual serão lançadas as respetivas atas no âmbito das 

comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 2012, que se assinala hoje.  

Os preços de venda ao público, no caso de edição do Município, têm tido por base o custo de 

produção, com reduzida ou nenhuma margem de lucro para a autarquia, assumindo-se a 

função social da atividade editorial. 

A fim de se proceder à venda das atas do citado seminário, propõe-se que a Câmara Municipal 

de Palmela, ao abrigo do disposto do art.º 64º, n.º 1, alínea j) da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro, delibere que o 

preço de venda ao público seja de 6,00 € (seis euros)/exemplar. 

Esta publicação é financiada pela candidatura QREN/Recuperação e Revitalização do Centro 

Histórico de Palmela.» 

Sobre a proposta de Preço de publicação «Palmela Arqueológica no contexto da 

região interestuarina Sado-Tejo» numerada DCD_DPC 01_08-12 interveio: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que neste caso não poderá ser mais caro devido 

ao apoio do QREN. 

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

minuta. 
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V – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca da uma hora e trinta minutos do dia dezanove de abril de dois mil e doze, 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 

 

 

 


