
 

 
 

 

ATA N.º 07/2012: 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2012: 

No dia quatro de abril de dois mil e doze, pelas quinze horas e trinta minutos, na Sala 

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

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

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

Candeias, Adilo Oliveira Costa e Luís Miguel Reisinho de Oliveira Calha. 

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

Vereadora Maria da Natividade Charneca Coelho não se encontra presente nesta 

reunião, tendo dado conhecimento que a sua falta se deve a razões profissionais. 

Coloca a votação a justificação da falta, tendo a mesma sido aprovada, por 

unanimidade. (Anexo à ata como documento n.º 1) 

 

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

PONTO 1 – 2.ª Alteração ao Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 2012-2015 

PONTO 2 – Empreitada “Casa Capelo – consolidação do imóvel”: aprovação do projeto e 

lançamento do concurso público 

PONTO 3 – Consumo anormal de água – Redução da tarifa de saneamento. Requerente: 

Alberto Rodrigues Albuquerque 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÃO DA SR.ª PRESIDENTE: começa por justificar o atraso, devido ao facto 

de se ter realizado na biblioteca de Palmela, uma pequena cerimónia para recepção de uma 

obra de escultura doada ao Município, por um artista da região.  
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● Manifestação organizada pela ANAFRE – Associação Nacional de 

Freguesias (Proposta de Lei 44/XII – Reorganização Administrativa 

Territorial Autárquica) – A Sr.ª Presidente congratula-se pela intensa participação, por 

parte da população e das Juntas de Freguesia do Concelho de Palmela, numa manifestação, 

convocada pela ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias, no passado sábado em Lisboa, 

menciona que se tratou de uma manifestação pacífica, com a participação de milhares de 

pessoas que se deslocaram de todo o país, representando quase todas as Freguesias, alude 

para o facto de se tratar de uma manifestação a nível cultural, com uma demonstração 

profunda da sua identidade, quer ao nível dos trajes, dos grupos musicais, das próprias 

bandeiras e estandartes que apresentavam. Reitera que se tratou de uma demonstração de 

grande diversidade e riqueza na medida em que se trata de um País tão pequeno mas com uma 

grande diversidade, expressa que isso só é possível porque as pessoas têm tido espaço e 

condições para afirmar a sua identidade, a sua história local, menciona que isso ficou muito 

claro na lindíssima manifestação. Saúda publicamente não só as Juntas de Freguesia que 

participaram na manifestação como também todas as pessoas do Concelho que participaram. A 

Senhora Presidente continua a sua intervenção fazendo menção à questão que se prende com 

o tema da lei que está em apreciação, acerca da possibilidade de serem extintas freguesias no 

País, refere que tinha sido aprovado numa reunião de Câmara, uma petição, apresentada na 

Assembleia Municipal e votada por unanimidade, mais refere que esta foi saudada por todos os 

membros da Assembleia Municipal numa reunião extraordinária realizada no passado dia 28 de 

março, salienta a incumbência de recolha de 4000 assinaturas para que a petição seja 

obrigatoriamente discutida na Assembleia da República, informa que a petição está à disposição 

de todos, tanto através da página da Câmara na internet, como também através de uma página 

acessível aos adeptos das redes sociais, facebook e twiter, mais informa que, cada uma das 

Juntas de Freguesia do Concelho e muitas das associações e coletividades dispõem de 

exemplares desta petição, solicita a todas as pessoas que não só assinem, como mobilizem 

outros, e façam o favor de entregar essas assinaturas, na Câmara Municipal, numa das Juntas 

de Freguesia, nos Postos de Atendimento Municipal, nos Equipamentos Públicos, na Biblioteca, 

no Pavilhão Municipal ou nas escolas, reitera a importância e a obrigação do tema ser discutido 

na Assembleia da República. Recorda que a próxima Reunião de Câmara realizar-se-á no dia 18 

de Abril pelas 21H00, na sede da Junta de freguesia de Quinta do Anjo.  

 

● Informação sobre obras em curso – O Sr. Vereador Álvaro Amaro cumprimenta 

os presentes e informa que, na próxima semana, irá iniciar-se a empreitada de modernização 

da rede de infra-estruturas do Castelo de Palmela, na sequência de procedimento concursal em 

regime de ajuste direto. Foi adjudicada à firma Eduardo Pires Lda., pelo valor de 108.862,75€ 
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acrescido de IVA, com um prazo de execução de 90 dias. Menciona que as referidas obras 

estão integradas no conjunto de obras co-financiadas pelo QREN – Quadro de Referência 

Estratégico Nacional, a realizar no Centro Histórico, esclarece que as obras prevêem a 

remodelação de toda a rede de águas do sistema de distribuição, que serve todos os locais de 

consumo no castelo: posto de turismo, salas e ateliers de arte, casa Hermenegildo Capelo, 

instalações sanitárias, bar e edifício da pousada, bem como o sistema de elevação entre os dois 

reservatórios existentes no local e dos sistemas de adução - redes que já têm 35 anos e que 

apresentavam alguns sinais de oxidação. Incidirão, também, sobre a rede de drenagem de 

águas residuais, que será totalmente remodelada, designadamente os troços que se encontram 

fissurados, estando prevista a separação integral das redes de drenagem do castelo, 

separando-a do edifício da pousada, que deve ter uma rede predial privada, o que será 

conseguido através da execução de um novo troço a instalar ao longo do principal acesso em 

calçada. Explicita que uma  das preocupações da autarquia é a adopção de materiais 

tecnologicamente mais recentes, funcionais e resistentes, deixando assim preparadas estas 

infra-estruturas para uma vida útil superior à das infra-estruturas actualmente existentes e a 

remodelar. Informa que, paralelamente a estas remodelações, haverá intervenção na rede 

eléctrica que ficará também preparada, no futuro, ao nível das infra-estruturas para novas 

ampliações e remodelações. Informa ainda que será intervencionado o principal reservatório do 

castelo - designado como a cisterna, no que concerne à limpeza, substituição de revestimento e 

melhoria nas condições de acesso. Sublinha que toda esta intervenção nas infraestruturas será 

executada sem colocar em causa o normal abastecimento de água a todos os locais 

anteriormente mencionados, o que implicará a instalação de um novo sistema de 

hidropressores junto do reservatório velho; mais refere que de acordo com as orientações e 

premissas do IGESPAR – Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, as 

intervenções nestes espaços serão, diariamente, acompanhada pelos serviços Municipais de 

arqueologia, pertencentes à Divisão de Património Cultural, e pela Divisão de Planeamento 

Controlo e Qualidade de Infraestruturas, dada a necessidade de elaboração de relatórios de 

engenharia ao longo de toda a execução da obra, com referências construtivas, designação de 

todos os materiais utilizados e técnicas. 

 

● 18.ª Edição do Festival do Queijo, Pão e Vinho – O Sr. Vereador Luís Miguel 

Calha apresenta cumprimentos, e dá conhecimento que este certame se realizou de 30 de 

Março a 1 de Abril e reuniu cerca de 50 expositores de vinho, pão, mel, compotas e licores, 

refere que a propósito do tema Palmela Cidade Europeia do Vinho, o festival viu reforçada a 

presença deste sector com mais 5 adegas em relação a anos anteriores, bem como um novo 

espaço inteiramente dedicado ao sector vitivinícola. Considera que apesar do mau tempo que 

se fez sentir, tanto os produtores como os vários expositores fizeram um balanço positivo da 

iniciativa e continuam a considerar este certame como um importante meio de divulgação dos 
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produtos de qualidade desta região. Salienta as iniciativas, tanto da Associação da Rota dos 

Vinhos, com os laboratórios do gosto, que integravam 8 provas comentadas por enólogos 

convidados, bem como a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, cujos professores 

realizaram um workshop de culinária. Conclui a sua intervenção fazendo menção ao êxito do 

certame pelo facto de se afirmar uma vez mais como um importante cartaz turístico da região, 

aproveita ainda para felicitar a ARCOLSA – Associação Regional dos Criadores de Ovinos 

Leiteiros da Serra da Arrábida, todos os produtores, expositores, trabalhadores da Câmara 

Municipal nas várias áreas, desde o turismo até às áreas mais operacionais, bem como a 

adesão dos restaurantes locais aos fins-de-semana gastronómicos do queijo de ovelha, sublinha 

o empenho deste sector, no sentido da diversificação, qualificação e inovação da oferta 

gastronómica, num contributo igualmente importante para a promoção turística e para o 

desenvolvimento económico do Concelho e da região.    

 

● Queima do Judas – O Sr. Vereador Adilo Costa após cumprimentar os presentes 

presta a seguinte informação: Dia 7 de Abril decorre no Centro Histórico de Palmela a iniciativa 

“Queima de Judas “, esta iniciativa foi recuperada pelo Município em 1995 e deriva de um ritual 

ligado à celebração do equinócio da Primavera. Refere tratar-se de um momento simbólico de 

expiação dos pecados e renascimento, é um momento em que tanto os Grupos de Teatro 

amadores, como as Associações Locais, a pretexto de uma noite de animação e convívio, vão 

apresentar os seus textos satíricos para comemorarem esta mudança de expiação para uma 

outra de renascimento.  

 

● Reparo relativamente à sua intervenção efetuada na reunião de Câmara 

realizada em 21 de março de 2012 na Freguesia de Marateca – Saudação ao 

TELA (Teatro Estranhamento Louco e Absurdo) – O Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa saúda os presentes e faz um reparo público face a uma intervenção sua na última 

Sessão de Câmara da Marateca, menciona que, na referida sessão referiu-se ao jornal do Pinhal 

Novo como ocasionador de uma eventual noticia que deu azo a uma série de interpretações, 

esclarece que após ter sido contactado pela Senhora Diretora do referido jornal, constatou que 

não foi esse jornal, mas outro que sai no Concelho que fez essa alusão, explica que essa alusão 

não tem muito a ver com aquilo que foi citado, aproveita para saudar o TELA – Teatro 

Estranhamento Louco e Absurdo.  

 

● Urbanização da Quinta do Outeiro, em Palmela – O Sr. Vereador José 

Carlos de Sousa constata que a Urbanização Quinta do Outeiro, é referida desde 2007, 

menciona que foi pedido esclarecimento sobre esta urbanização ao Senhor vereador Álvaro 
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Amaro, em Dezembro de 2010 e que foi indicado pelo mesmo, que haveria um estudo que 

estava encomendado ao LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Refere que em 

janeiro de 2011 o Senhor vereador Álvaro Amaro proferiu que haveria novidades até ao final do 

mês em curso, e que até à presente data não tem qualquer informação. Alude para o facto de 

ter sido alertado para uma publicação da revista DECO – Defesa do Consumidor, datada de 

fevereiro de 2012, acerca de uma investigação sobre a disponibilização de terrenos para 

colocação de equipamentos para divertimentos, em que esta urbanização da Quinta do Outeiro 

é confinante. Refere que algumas câmaras municipais disponibilizam terrenos, pouco 

apropriados, para montar estes equipamentos, nomeadamente a Câmara de Palmela. Menciona 

que no dia 1 de Setembro, nas festas das vindimas, após uma vistoria a todos os divertimentos, 

só um foi encontrado com falhas graves, contudo foram encontrados alguns com falhas menos 

graves, salienta a preocupação do Município em agradecer à DECO a denúncia e questiona se a 

responsabilidade dos divertimentos e dos espaços de instalação dos divertimentos é da Câmara 

Municipal; se o LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil, já elaborou o referido estudo 

sobre o espaço confinante com a Quinta do Outeiro; se este já foi entregue à Câmara Municipal 

de Palmela e quais os resultados. Partilha a preocupação em termos de segurança, com os 

moradores, em relação àquele terreno íngreme a decair com as chuvas.  

 

● Centro de Recursos para a Juventude (CRJ) de Águas de Moura – O Sr. 

Vereador José Carlos de Sousa menciona, que o ano passado na sessão descentralizada 

questionou acerca do Centro de Recursos para a Juventude de Águas de Moura, pelo facto de 

ter sido inaugurado há 3 ou 4 anos e se encontrar encerrado há mais de ano e meio. Relembra 

que na altura alguém respondeu que havia necessidade do mesmo ser intervencionado e 

sublinha que gostava de perceber se existe alguma previsão de abertura para este 

equipamento ou se vai manter-se encerrado por muito mais tempo. 

 

● Escola Secundária de Pinhal Novo – O Sr. Vereador José Carlos de Sousa 

começa por dar conhecimento que lhe foi transmitido pela Associação de Pais, que houve, pela 

parte do empreiteiro, uma tentativa de fazer o acesso à escola não pela porta actual, mas sim 

pela porta principal da mesma, que seria desentaipada para o efeito. Menciona que em janeiro, 

numa sessão com a Parque Escolar, E.P.E. onde esteve presente juntamente com a 

representante da Câmara Municipal - Dra. Fernanda Rolo, esta, insurgiu-se contra a abertura da 

escola para aquele lado. Sublinha o que é dito actualmente pela Associação de Pais, que não 

existe por parte da autarquia, vontade ou possibilidade para que o acesso à escola possa ser 

feito por aquele lado. Salienta que a via para onde dá acesso a porta actual, tem dois sentidos 

e não tem passadeiras niveladas, solicita que devido às circunstâncias a Divisão de Rede Viária 

terá que agir em conformidade.         
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Em face das questões apresentadas pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa, 

no Período Antes da Ordem do Dia, foram dadas as seguintes respostas: 

− Centro de Recursos para a Juventude (CRJ) de Águas de Moura – O Sr. 

Vereador Adilo Costa explicita que em relação ao encerramento do Centro de Recursos para 

a Juventude de Águas de Moura, ficou esclarecido na última Reunião de Câmara que foi por 

razões de segurança, além de se tratar de um espaço arrendado, sublinha que era intenção do 

Município criar dentro do antigo Quartel dos Bombeiros de Águas de Moura uma área para esse 

fim, refere que em alternativa foi feito um projecto para o Pólo da Biblioteca de Águas de 

Moura. Finaliza a sua intervenção referindo que, no momento actual a questão é meramente 

financeira, considera que é bastante importante a existência de um Centro de Recursos para a 

Juventude em Águas de Moura.  

 

− Escola Secundária de Pinhal Novo – O Sr. Vereador Adilo Costa elucida que, 

apesar de ser do conhecimento de todos que a 2ª fase da Escola Secundária do Pinhal Novo 

está suspensa, não existe qualquer documento que o comprove, nem da parte da DREL – 

Direcção Regional de Educação de Lisboa, nem da empresa Parque Escolar, nem do Ministério 

da Educação. Informa que após reunir com o Senhor Diretor Regional de Educação Adjunto, 

numa reunião do Concelho Municipal de Educação a câmara municipal solicitou, para 

interceder, de modo a obter uma resposta. Sublinha que, na próxima semana, na reunião na 

DREL esta matéria possa ser abordada, devido ao facto de gerar muita instabilidade. Refere 

que é inaceitável que o Município seja a justificação do Ministério da Educação ou da Parque 

Escolar para a não conclusão da 2ª fase da Escola Secundária do Pinhal Novo. Informa que 2/3 

da obra estão concluídos, pelo que a Câmara não compreende, a razão pela qual esta escola foi 

a escolhida para parar a obra.  

O Sr. Vereador Álvaro Amaro informa que a Câmara Municipal de Palmela tomou 

conhecimento do projecto da Escola Secundária do Pinhal Novo no ano de 2010 quando a obra 

já tinha sido iniciada. Menciona que após a autarquia ter tomado conhecimento foi elaborada 

uma informação técnica que incluía um conjunto de preocupações que deveriam ser resolvidas, 

em sede de projeto de especialidades e naquilo que se chamam obras de urbanização 

exteriores. Alude ao facto de existirem uma série de mudanças de interlocutores e que a 

Câmara Municipal contactou  os responsáveis técnicos da Parque Escolar. Esclarece que o 

Município não foi consultado em relação à porta de acesso à escola e comparou a Parque 

Escolar à REFER, na medida em que era um Estado, dentro de outro Estado que não atendeu o 

Município em relação às necessidades de ligações de águas residuais e às necessidades do 

reforço do abastecimento de água, matérias que são solicitadas a qualquer promotor e que a 
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Parque Escolar ignorou todas essas necessidades. Refere que em relação aos acessos, a Parque 

Escolar foi informada das obras a realizar, nomeadamente, uma caixa de espera para um 

autocarro escolar, uma paragem para o circuito urbano de Pinhal Novo, passadeiras 

sobrelevadas, um estudo de trânsito no local, tendo em vista a alternância de alguns sentidos e 

a alteração do estacionamento na Rua Adriano Correia de Oliveira por forma a criar mais 

lugares de estacionamento. Mais refere que a Parque Escolar no início ficou incomodada, a 

situação da empresa agravou-se e o Município deixou de conseguir contactar o responsável da 

Parque Escolar, interlocutor nestas matérias. Menciona que entendeu flexibilizar algumas 

exigências para tornar possível a abertura da escola, embora não se possa permitir um acesso, 

sem estarem criadas as mínimas condições. Alude ao facto de os residentes da zona envolvente 

à escola fustigarem o Município com reclamações, que considera legítimas, que dizem respeito 

à circulação de trânsito e à segurança. Sublinha que a Parque Escolar tem de assumir as suas 

responsabilidades e, por sua vez, a Câmara está disponível para responder à direção da escola 

bem como à associação de pais naquilo que disser respeito à matéria de infraestruturas. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que depreende que toda a envolvência exterior 

- o estudo de trânsito, as passadeiras, o espaço para o autocarro, bem como o espaço para o 

circuito urbano do Pinhal Novo, eram da responsabilidade da Parque Escolar.  

O Sr. Vereador Álvaro Amaro responde que sim e menciona que foi solicitado à Parque 

Escolar que realizasse as referidas obras. 

 

− Urbanização da Quinta do Outeiro, em Palmela – O Sr. Vereador Álvaro 

Amaro considera que o estudo do LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que 

chegou a meio do ano transacto, veio dar alguma tranquilidade. Com efeito, o estudo 

recomendou uma limpeza nos caneiros de uma escadaria existente na drenagem das águas 

pluviais, o que tem sido feito mensalmente, e também é feita uma monitorização mensal após a 

queda de precipitação. Refere que a degradação da encosta não teve qualquer evolução, reitera 

que a monitorização está a ser feita com regularidade, o estudo recomenda a estabilização de 

um setor onde se nota alguma desagregação de pedra. Informa que, num dos lotes, é sugerida 

a plantação de uma cortina arbustiva, intervenção que está em curso, que visa servir de 

suporte caso haja alguma desagregação de areias. Continua a sua intervenção fazendo menção 

à questão dos divertimentos, devido ao facto de ter havido algum alarmismo na altura. Referiu 

que existem unidades orgânicas e entidades especificas que devem fazer a fiscalização da 

montagem dos divertimentos, menciona que no cume da encosta junto à Avenida dos 

Bombeiros Voluntários em Palmela, foi colocada ao longo dos anos uma camada significativa de 

touvenant, para alisar, quando há maior pluviosidade, salienta que algumas zonas do touvenant 

desagregam com a água, pelo que se tem monitorizado essa zona. Refere que nos últimos 

tempos a parte consolidada do touvenant se mantém inalterada, esclarece que relativamente à 

estabilização do setor que pode apresentar maior preocupação está a ser criado um 
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procedimento para a elaboração de um projeto com, especialidade de engenharia geotécnica, 

que o Município não possui, para que, posteriormente, se verifique se existem condições de 

fazer a obra. Para concluir, menciona que no momento a situação está acautelada com a 

plantação da cortina arbustiva e a situação vai sendo monitorizada com a periodicidade referida 

anteriormente.  

 

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 2, dos 

processos despachados pela Sr.ª Dr.ª Pilar Rodriguez, no período de 21.03.2012 a 03.04.2012. 

 

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 3, dos 

processos despachados pelo Sr. vereador do pelouro, no período de 19.03.2012 a 30.03.2012. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

compreendido entre os dias 21.03.2012 a 03.04.2012, no valor de 1.732.470,41 € (um milhão, 

setecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta euros e quarenta e um cêntimos). 

A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta ata como documento n.º 4. 

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª Presidente informa que o balancete do dia 03.04.2012, apresenta um saldo de 

2.554.036,15 € (dois milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, trinta e seis euros e quinze 

cêntimos), dos quais: 
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• Dotações Orçamentais – 1.645.747,51 € (um milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil, 

setecentos e quarenta e sete euros e cinquenta e um cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 908.288,64 € (novecentos e oito mil, duzentos e oitenta e 

oito euros e sessenta e quatro 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 02/2012, da reunião ordinária de 25 de janeiro de 2012 - Aprovada por 

unanimidade. 

 

 

II – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – 2.ª Alteração ao Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 

2012-2015. 

PROPOSTA N.º DAF 01_07-12: 

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

finalidade incluir no orçamento o valor de 2 milhões de euros do empréstimo de curto prazo já 

aprovado, e proceder ao reajustamento do valor inscrito nas GOP, tendo em consideração a 

programação física da ação “Construção do Quartel da GNR de Palmela”.  

Foram igualmente incluídas algumas modificações sem expressão relevante nos documentos em 

apreciação. 
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Como resultado desta modificação o valor da receita e da despesa aumenta 1.225.500 € (um 

milhão, duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos euros), que representa um acréscimo de 

2,16% do Orçamento inicial, passando a ser de € 57.873.919 (cinquenta e sete milhões, 

oitocentos e setenta e três mil, novecentos e dezanove euros). 

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

da 2.ª Alteração ao Orçamento de 2012 e Grandes Opções do Plano 2012-2015.» 

Sobre a proposta de 2.ª Alteração ao Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 

2012-2015 numerada DAF 01_07-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que o valor da execução orçamental referente 

ao ano de 2011 já é conhecida, expressa que gostava de ter uma ideia quer da execução 

orçamental, quer do saldo que transita para o ano de 2012, menciona que, apesar de ser um 

direito que assiste à Câmara Municipal, as alterações orçamentais têm sido realizadas durante o 

ano, em detrimento de algumas revisões orçamentais que seriam mais coerentes e 

conjunturais. Alude para o facto de, à data, as contas de 2011 ainda não estarem votadas, 

observa que seria urgente haver um orçamento mais próximo da realidade Municipal que 

aquele que a Câmara apresentou, que são 56.000.000€ e que passará, a partir de hoje, a ser 

de cerca de 57.800.000€, valores que neste quadro são completamente inatingíveis. Afirma que 

no que se refere à alteração, há 2.000.000€ referentes ao empréstimo e que depreendeu que 

tivesse existido uma negociação com o governo no sentido da verba das receitas 

extraordinárias a receber pelo Município, mais especificamente para o quartel da GNR, ter sido 

dissolvida em 2 tranches - uma para o corrente ano e outra para o próximo ano, pelo que 

existe a necessidade de retirar a tranche do ano que vem do orçamento do ano em curso, 

refere que se trata de duas alterações que em nada alteram o orçamento apresentado em 

Dezembro.  

A Sr.ª Presidente explicita que a obra do Quartel da GNR, está atrasada não por 

responsabilidade da Câmara Municipal de Palmela, mas sim por parte do Ministério de 

Administração Interna, refere ainda que está a aguardar o visto do tribunal de contas e que da 

parte do Município foi exercida muita pressão mas o Ministério não conseguiu despachar as 

muitas questões e insuficiências que foram verificadas sobre o projeto. Mais informa que o 

empréstimo de curto prazo tinha sido deliberado e neste momento deverá ser integrado no 

orçamento, no sentido de aumentar, temporariamente, a receita da autarquia, trata-se de um 

empréstimo que tem associada despesa, foi contraído para fazer face às despesas e que vai ser 

consumido para pagar as despesas a que está associado. Menciona que o Município está 

atrasado em relação à prestação de contas do ano transacto, alude para o facto de que na 

próxima reunião de Câmara, dia 18, após o município estar na posse de toda a informação, que 

será prestada pela área financeira, será votada a prestação de contas. Elucida que tendo em 

conta a situação concreta que se vive, o Município optou por fazer, mensalmente, escolhas em 
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termos de gestão, considera que as alterações ao orçamento vão resolvendo as necessidades 

mais imediatas, embora a grande questão se prenda com o comportamento da receita no geral, 

que será debatida com a prestação de contas de 2011. Para concluir menciona que quando 

existir matéria para fazer a 1ª revisão orçamental, estas decisões serão incorporadas na 

mesma, se o Município for obrigado a rever a receita fá-lo-á, assim como, será revista a 

atividade que será realizada em função do comportamento das receitas.     

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

contra do Sr. Vereador José Carlos de Sousa. Aprovado em minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGÍSTICA E CONSERVAÇÃO 

 

DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS: 

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

Ponto 2 - Empreitada “Casa Capelo – consolidação do imóvel”: aprovação do 

projeto e lançamento do concurso público. 

PROPOSTA N.º DOLC_DPOP 01_07-12: 

«A empreitada de consolidação do imóvel Casa Capelo, que integra o Projeto de Recuperação e 

Revitalização do Centro Histórico de Palmela, visa a melhoria das condições físicas existentes 

garantindo a salvaguarda dos critérios patrimoniais subjacentes à classificação do Castelo de 

Palmela como Monumento nacional. 

A intervenção centra-se essencialmente na recuperação da tipologia original do edifício e 

engloba a recuperação do vão da fachada nascente (porta), recuperação/substituição das 

cantarias exteriores, caixilharias em madeira semelhantes às existentes nos edifícios 

confinantes, recuperação do reboco exterior, reconstrução integral da cobertura (respeitando a 

geometria do edifício e a cota de beirado e substituindo a cobertura atual provisória) e 

reconstrução da laje do piso intermédio. 

Este projeto obteve parecer favorável por parte da DRCLVT – IGESPAR e é uma operação 

cofinanciada pelo QREN. 

Assim, nos termos da alínea q) do nº 1 do art.º 64º da Lei 169/99, de 18 de setembro, alterada 

pela Lei 5-A/02, de 11 de junho, e da alínea b) do n.º 1 do art.º 16º do Código dos Contratos 

Públicos aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação dada 

pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, propõe-se: 



Ata n.º 07/2012 

Reunião ordinária de 04 de abril de 2012 

 

12 

 

1. A aprovação do projeto de execução para a consolidação e reabilitação da cobertura da 

Casa Capelo no castelo de Palmela; 

2. Que seja aprovada a abertura de Concurso Público para adjudicação da empreitada de 

«Casa Capelo – consolidação do imóvel»; 

3. Que o preço base do concurso seja no valor de 160.000,00 € (cento e sessenta mil 

euros) e que este montante, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, seja considerado 

no código do plano 2.4.1.02.30 e na rubrica orçamental 0805/07010399; 

4. Que sejam aprovadas as peças do procedimento, que fazem parte integrante do 

processo do concurso. 

Para que o procedimento possa decorrer na plataforma eletrónica bizgov, propõe-se ainda: 

5. Que o código CPV Principal (vocabulário comum para os contratos públicos) seja 45453100-8 

– Obras de recuperação; 

6. Que o júri do procedimento seja constituído por: 

- Maria da Conceiçao Antunes Lopes, chefe da DPOP, como presidente 

- Maura Gonçalves dos Santos, técnica superior da DPOP, como 1º vogal 

- Diogo Andersen de Albuquerque d’Orey, técnico superior da DPOP, como 2º vogal 

sendo suplentes: 

- José Augusto Gonçalves Antunes, técnico superior da DPOP 

- Luís Filipe Balseiro Amaro, técnico superior da DPOP 

- Marco Jorge Cardoso do Vale, técnico superior da DPOP 

- Ângela Maria Malão Gaspar, técnica superior da DPOP 

7. Que os gestores do procedimento sejam:  

- Maria Teresa Sousa Palaio e Santos Pereira, diretora do DOLC 

- Maria da Conceição Antunes Lopes  

- Maura Gonçalves dos Santos 

- Diogo Andersen de Albuquerque d’Orey 

- Maria Gertrudes Martins Marques 

- Ana Lurdes Aredes Baião Rodrigues 

8. Que a entidade competente para prestar esclarecimentos seja: 

- O júri do procedimento 
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9. Que os representantes da entidade competente para a decisão de contratar sejam:  

- Maria Teresa Sousa Palaio e Santos Pereira 

- Maura Gonçalves dos Santos 

- Maria da Conceição Antunes Lopes 

- Diogo Andersen de Albuquerque d’Orey.» 

Sobre a proposta de Empreitada “Casa Capelo – consolidação do imóvel”: aprovação 

do projeto e lançamento do concurso público numerada DOLC_DPOP 01_07-12 

intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa congratula-se com o facto da aprovação do projeto e 

com o lançamento do concurso público, bem como com a chegada da obra. Demonstra a sua 

satisfação com o facto de não se realizar a intervenção na cobertura do imóvel e se fazer a 

recuperação do vão da fachada nascente, a recuperação e substituição das cantarias exteriores, 

a recuperação das caixilharias em madeira semelhantes às existentes nos edifícios confinantes, 

a recuperação do cabouco exterior, a reconstrução integral da cobertura e a reconstrução da 

laje do piso intermédio. Alude para o facto de ser feito o exterior da Casa Capelo, não mexendo 

no interior tirando a história da laje. Questiona o facto de serem necessários 200.000€ para 

fazer a intervenção da cobertura e atualmente com 170.000€ consegue-se realizar toda esta 

obra. Menciona que tem uma dúvida quanto aos cálculos iniciais, e outra dúvida pelo fato desta 

intervenção estar projetada para o 2º trimestre de 2010 com o términus no 4º trimestre de 

2011 o que implica que muitas das obras que se estão a desenvolver no castelo devem ter um 

reflexo em 2012 e ter impacto, mais precisamente, nos meses de Junho, Julho, Agosto, datas 

em que as obras deveriam estar concluídas pelo facto de existir um programa no âmbito de 

Palmela Cidade Europeia do Vinho a desenvolver-se no castelo. Considera a Casa Capelo um 

edifício único, pelo que as obras deveriam ter avançado mais cedo. Dá conhecimento que o seu 

voto é favorável, embora continue com certas dúvidas, em relação à dificuldade de execução 

destas obras que estão aprovadas há bastante tempo. Sublinha que a diferença entre o valor 

adjudicado e o valor de concurso é relevante, designadamente na pavimentação, nas 

recuperações e na requalificação de alguns espaços, estes valores ficam aquém do valor inicial. 

Questiona se os 50% referentes à comparticipação da Câmara poderão ser canalizados para 

outras intervenções. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias após cumprimentar os presentes começa por responder ao 

Senhor vereador José Carlos de Sousa, referindo que os 200.000€ que propostos eram uma 

estimativa e considera que os 170.000€ previstos, acrescidos de IVA, não consistem numa 

diferença relevante. Menciona que por vontade da Câmara Municipal e dos munícipes, o edifício 

era todo recuperado e transformado em museu, esclarece que de facto o seu interior não vai 

ser alvo de grandes intervenções, mas no piso térreo vai haver ainda assim algumas melhorias, 
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para que fique em condições de ser habitado pelos guardas do castelo. Relativamente aos 

valores, se fosse possível fazer mais obras, com estes valores, o Município fá-las-ia. Refere que 

a Câmara Municipal se congratula pelo facto de devolver àquela fachada a sua traça original, 

antes das intervenções dos anos 50 que adulteraram o edifício, reitera que se trata de um 

edifício que tem que ter os pareceres de instâncias superiores e que por ser um projeto 

complexo levou mais tempo do que o inicialmente esperado. Sublinha que o importante é o 

projeto se encontrar em condições de ser aprovado e de o concurso público poder ser lançado.  

 O Sr. Vereador Adilo Costa menciona que na perspetiva do Património Cultural a 

recuperação arquitetónica da Casa Capelo deveria ser melhor, salienta o facto de se tratar de 

património público do Estado, pelo que deveria haver uma parceria em que o Estado também 

interviesse financeiramente, menciona que já é um princípio para que haja uma operação de 

fundo, de forma a permitir a utilização patrimonial daquele espaço.   

A Sr.ª Presidente observa que a data de recuperação do castelo remonta a 1992, pelo que o 

primeiro plano conjunto de intervenção com o Estado deveria ter acontecido desde essa altura, 

em que o plano existiu, foi aprovado e partilhado pela administração central que tinha a 

responsabilidade e teve que o aprovar. Menciona que apesar da obra se encontrar atrasada, era 

pretensão do Município que esta se encontrasse em curso neste momento, alude para o facto 

de apesar de não ser responsabilidade camarária intervir naquele património, o Município 

investiu estes recursos na recuperação do castelo pelo facto de se tratar de património que faz 

parte do concelho de Palmela, e isso, é sempre um motivo incentivante.         

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRAESTRUTURAS 

 

DIVISÃO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUAIS: 

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

Ponto 3 – Consumo anormal de água – Redução da tarifa de saneamento. 

Requerente: Alberto Rodrigues Albuquerque. 

PROPOSTA N.º DAI_DAAR 01_07-12: 

«Através de requerimento registado em 24/01/2012 sob o nº 2632, o Sr. Alberto Rodrigues 

Albuquerque, com local de consumo sito na Rua 1º de maio, lote 109, em Pinheiro Grande, 

solicitou a redução da tarifa de saneamento debitada na fatura de água nº 10070679, emitida 

em 19 janeiro/2012. A referida fatura tem um valor de 1.117,83 € (mil cento e dezassete euros 
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e oitenta e três cêntimos), a que corresponde um consumo de 347 m3 de água, motivado por 

uma rotura na canalização predial. 

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

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

qualquer responsabilidade por danos motivados por roturas nas canalizações das redes 

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

Porém, considerando que: 

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

involuntárias; 

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

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

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

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

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

sólidos urbanos (RSU’s); 

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

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

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

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

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

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

entre as leituras de 21/09 e 18/11/2011, correspondente a 27 m3, de que resultará uma 

redução da fatura de água nº 10070679 no valor total de  237,12 € (duzentos e trinta e sete 

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

Descrição Valor das 

Faturas 

(€) 

Redução 

(€) 

Valor a pagar 

pelo Cliente 

(€) 

Tarifa da Água 805,60  805,60 

Tarifa de Saneamento 241,88 237,12                                                                                                                       4,76 

Outros 70,35  70,35 

Total 1.117,83                                                                                                                      880,71.» 

 

Sobre a proposta de Consumo anormal de água – Redução da tarifa de saneamento. 

Requerente: Alberto Rodrigues Albuquerque numerada DAI_DAAR 01_07-12 

intervieram: 
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O Sr. Vereador José Carlos de Sousa sublinha que em 13 de Janeiro de 2010, foi 

recomendado que se exigisse melhores serviços e melhor manutenção à entidade gestora que é 

responsável pela montagem das redes de abastecimento de água.  

O Sr. Vereador Álvaro Amaro salienta tratar-se de rede predial e não de uma entidade 

gestora, pelo facto de se encontrar dentro do quintal do munícipe. Refere que os projetos das 

redes são aceites à responsabilidade do técnico autor, nos termos da legislação aplicável. 

Informa que tem tentado conhecer os procedimentos de outras entidades gestoras, 

nomeadamente de serviços municipalizados de água e que concluiu, que em comparação com 

outros Municípios, o sistema utilizado na autarquia é o que defende melhor o cidadão e a 

entidade. Dá conhecimento que nem todos os pedidos são apresentados para proposta de 

deferimento em reunião de câmara, pelo que há alguns que são rejeitados e indeferidos. 

Esclarece que no presente ano e até ao momento registaram-se 9 pedidos, 4 foram 

liminarmente rejeitados e só 5 é que foram a reunião de câmara. Existe um processo de análise 

muito rigoroso, que se traduz em defender, por um lado os interesses da entidade gestora, 

neste caso o Município, fazendo ainda alguma justiça aos cidadãos que se veem confrontados 

com um acidente desta natureza.   

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

abstenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa, que apresenta declaração de voto. 

Aprovado em minuta. 

DECLARAÇÃO DE VOTO DO SR. VEREADOR DO P.S.: 

“O Vereador do Partido Socialista votou vencido, abstendo-se por continuar a entender que, 

sendo a água um bem valioso e não renovável, os consumos exagerados e não úteis, da 

mesma, devem ser penalizados, no sentido de incentivar os responsáveis – entidade gestora ou 

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

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

resíduos sólidos. A referida taxa, embora legalmente indexada ao consumo da água, obedece a 

uma filosofia com a qual discordam, razão do seu voto.” 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

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

Sr. Fernando Palha (empresa Trepa Andaimes) – 1.:  

Começa por referir que é o sócio gerente da firma “Trepa andaimes”, e possui uma parcela de 

terreno na Quinta da Marquesa, mais precisamente na Rua Antero de Quental. Informa que foi 

feito um pedido à Câmara Municipal de Palmela para execução de um muro de vedação da 
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propriedade, salienta que a propriedade fica na extrema do concelho, uma das frentes pertence 

ao Barreiro a outra a Palmela, menciona, que pediu ao arquiteto que fizesse um muro igual aos 

confinantes, pelo que este fez um com 60 cm em alvenaria e 1,80 mts com chapa. Refere que 

apesar de achar que o muro é perfeitamente normal, teve que enviar um e-mail a solicitar uma 

resposta e a avisar da permanência na reunião, porque o processo demorou 4 meses, mais 

refere que, a resposta foi obtida hoje. No e-mail vem referido que a pretensão terá um provável 

indeferimento dado que viola o artº 24 do PDM, pesquisou o que era o artº 24 do PDM este fala 

em espaços canais, o artigo é enorme, mas não explica o que se passa em relação ao seu 

muro, este refere que tem 10 dias para se pronunciar sobre o assunto, e que pode solicitar 

esclarecimentos, mas não refere o porquê do indeferimento. Explica que o terreno tem uma 

área de 3000metros, cuja avaliação da Câmara foi de 210.000€ e que a contribuição predial 

paga por si este ano foi de 550€ ano, mais 100€ que o ano passado, no entanto o Município 

considera que o processo não está avaliado, recusam-lhe saneamento de água, abastecimento 

de água, o referido muro e um passeio, menciona que pretende melhorar as condições e não 

consegue. Faz um breve historial da empresa “Trepa Andaimes”, para concluir menciona que 

pretende fazer um Turismo Rural, um projeto que pensa ser viável, questiona acerca do artº 

24, bem como a data mencionada na resposta dada pela Câmara Municipal. 

 

Sr. Rogério Teixeira – 2.: 

Dá conhecimento à Câmara que é residente na Urbanização Nova Palmela onde se situa um 

parque infantil, mais precisamente entre a Av. dos Bombeiros Voluntários e a Av. Humberto 

Cardoso, refere que os moradores são frequentemente incomodados, devido ao facto dos 

frequentadores do parque infantil serem adultos e as crianças não o poderem frequentar, o que 

gera confusão entre os moradores. Alude para o facto de existir um problema, não menos 

preocupante, trata-se de infiltrações das águas pluviais nos alicerces dos prédios, pelo que os 

ferros das próprias estruturas estão a descoberto. Termina a sua intervenção apelando para 

que a Câmara Municipal de Palmela melhore a zona verde envolvente e mande alcatroar as 

ruas junto aos prédios, para evitar a corrosão dos mesmos.  

A Sr.ª Presidente questiona o porquê das crianças não brincarem no parque infantil. 

O Sr. Rogério Teixeira reitera que quem utiliza o parque infantil são os adultos, o que causa 

incómodo aos moradores principalmente à noite, sugere que a Câmara acabe com o parque 

infantil e o transforme numa zona verde, mais útil e acolhedor para as pessoas mais idosas.    

A Sr.ª Presidente lamenta o que se está a passar, pelo facto de quem tem crianças se sinta 

penalizado por deixar de ter naquele espaço este tipo de equipamentos.   

O Sr. Rogério Teixeira reitera o pedido de melhoramento da referida zona verde.   
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A Sr.ª Presidente refere que a questão concreta irá ser analisada no local pelos serviços 

competentes, irá ser devidamente ponderado pelo facto de se tratar de uma alteração de um 

espaço que entretanto se tornou num espaço público, receia que a referida proposta seja 

consensual entre todos os moradores, pelo que terão que ser recolhidas outras opiniões. 

 O Sr. Rogério Teixeira insiste que as infiltrações das águas estão a destruir os alicerces dos 

prédios, explicita que o chão da zona verde está desnivelado em relação aos prédios da Rua 

Humberto Cardoso e quando chove as águas correm em cascata para o referido prédio, mais 

uma vez sugere que o Município tome as diligências necessárias para evitar as infiltrações de 

água no prédio.    

  

Sr. José Pires Gomes – 3.: 

Insiste no mesmo assunto que foi apresentado pelo Sr. Rogério Teixeira, adianta que 

representa o lote 6 na mesma Urbanização e gostava que a referida obra se concretizasse com 

a maior brevidade possível, que não caísse no esquecimento, faz referência ao sossego que os 

moradores necessitam ter e não têm devido aos frequentadores do parque infantil, alerta para 

o facto de que não devem mexer em placas, colunas mestras, em qualquer estrutura que seja, 

refere que debaixo dos passeios existem as canalizações de gás de fachada que é o mais 

perigoso, a canalização de água, luz, gás e de Cabovisão.     

 

Às questões apresentadas pelo Público, foram dadas as seguintes respostas: 

− Em relação ao assunto apresentado pelo Sr. Fernando Palha (1.) –, o Sr. Vereador Álvaro 

Amaro menciona que 4 meses é, realmente, muito tempo para responder ao pedido de 

execução de um muro, mas que felizmente não é essa a regra, cada caso é um caso, refere 

que o Senhor Fernando Palha talvez se tivesse enganado quando referiu que o terreno se 

situava na Rua Antero de Quental, pelo facto de existir uma rua denominada Aquilino Ribeiro 

que não vai até ao final, elucida que o troço que está assinalado como rua e que obteve 

aprovação toponímica, não entra na propriedade do Senhor Fernando Palha, possivelmente este 

troço que falta vai ter de ser cedido para o domínio público para se constituir a rua, embora ela 

exista no terreno. Houve alguma inércia no serviço ao solicitar parecer a outra unidade orgânica 

da câmara sobre a questão da natureza do terreno. Esse troço de caminho não é público, ainda 

está integrado na propriedade e foi este o motivo do atraso na resposta. Salienta que o 

processo vinha mal instruído e que foi solicitado, por notificação, um aperfeiçoamento do 

pedido, há 2 ou 3 semanas, mencionando que o requerente tem um prazo para apresentar a 

instrução do processo de uma forma mais perfeita para que tudo seja mais diligente. O artigo 

24.º do PDM, tem um conjunto de alíneas, relacionadas com o afastamento ao eixo da via que 

no caso de um caminho, são 6,5 mts. Em relação ao sentido da decisão de intenção de 

indeferimento, informa que o requerente dispõe de 10 dias úteis, para em sede de atendimento 

com o chefe de divisão se elucidar e que deverá fazer uma correção, no sentido de dar mais 
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terreno ao domínio público. O terreno é para o domínio público para poder vir a ser uma via 

infraestruturada. Dá conhecimento que o e-mail do requerente foi rececionado na autarquia no 

dia 29, pelo que só ontem tomou conhecimento. Observa que o Senhor diretor que o recebeu 

no dia 30 teve oportunidade, de imediato, de fazer uma proposta de esclarecimento sobre este 

assunto e pedir à DOPHAE que desse as explicações tidas por convenientes. Verifica ainda que 

o que é fundamental esclarecer que não é a Câmara que avalia e que faz a avaliação pericial 

para efeitos de IMI, neste momento está apenas a ser convidada a participar na reavaliação 

dos prédios. Esclarece que em 2006 houve uma pretensão para que naquele local se edificasse 

um conjunto habitacional - um condomínio, o que só seria possível criando as infraestruturas. A 

Câmara não vai licenciar um condomínio para os restantes munícipes do concelho pagarem as 

infraestruturas, quando é o Munícipe que vai ter a mais-valia sobre o local. Explicita que é 

assim, seja numa operação de loteamento seja num condomínio, ao ter obtido esse 

deferimento é necessário realizar um conjunto de obras de infraestruturas que são exigidas a 

qualquer promotor e a partir do momento em que o terreno passou a beneficiar dessa 

viabilidade de construção é normal que os serviços de finanças aumentem a taxa de IMI – 

Imposto Municipal sobre Imóveis. Reitera que em relação ao tempo de espera que existiu, se 

deveu a um problema na consulta à Divisão de Rede Viária, devido à natureza do terreno, a 

Rua Aquilino Ribeiro que está consolidada só até meio, pois a restante área ainda não era 

arruamento e foi esta confusão que fez com que os serviços demorassem mais tempo na 

resposta.  

 

− Em relação ao assunto apresentado pelo Sr. Rogério Teixeira (2.) -, o Sr. Vereador Álvaro 

Amaro dá conhecimento relativamente à questão do asfaltamento ou outro pavimento, 

primeiramente as águas têm de ser encaminhadas ou para sistemas de drenagem pluvial ou 

para outro local, sublinha que de qualquer modo a situação irá ser avaliada. 

 O Sr. Vereador Adilo Costa faz referência à existência de um estudo técnico que já foi 

analisado, internamente, pela Divisão de Desporto e neste momento está em análise na DGEP – 

Divisão de Gestão do Espaço Público, que tenta reorganizar os espaços de jogo e recreio para 

potenciar aqueles que não ofereçam segurança, anular alguns que tenham menos garantias e 

permitir uma melhor manutenção.  

A Sr.ª Presidente considera que as questões colocadas são distintas, pelo que informa que 

ambas estão a ser apreciadas pelos serviços internos da Câmara, uma está relacionada com o 

manter ou não o espaço infantil, a outra refere-se ao estado do prédio e ao encaminhamento 

das águas, salienta que isso vai ser estudado mais detalhadamente. 

 

− Em relação ao assunto apresentado pelo Sr. José Pires Gomes (3.) -, a Sr.ª Presidente 

começa por responder que as questões apresentadas vão ser devidamente apreciadas, de modo 

a que haja uma distinção entre o que é da responsabilidade dos munícipes e responsabilidade 
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da Câmara Municipal de Palmela na intervenção no espaço público. Informa que, em questões 

de segurança e no âmbito do serviço de proteção civil a autarquia poderá ajudar a avaliar as 

dúvidas dos munícipes, comenta que a questão referente a espaços habitacionais que sejam 

apenas dormitórios, que não tenham um espaço que não possa ser vivido por todas as camadas 

da população, é muito discutível, explica que vão tentar conciliar os espaços, tanto para os mais 

idosos como também para as crianças. Informa que caso haja uso indevido de um espaço 

infantil os cidadãos podem reclamar e em casos limite, chamar as autoridades se for 

necessário, relembra que vão ser apreciadas todas essas questões. Alerta para que os 

munícipes que tenham conhecimento de obras ilegais façam uma participação à Câmara, para 

que esta tome as devidas diligencias, e possa atuar.  

 

 

V – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezassete horas e dez minutos, a Sr.ª Presidente declara encerrada a reunião, da 

qual se lavrou a presente ata, que eu, José Manuel Monteiro, Diretor do Departamento de 

Administração e Finanças, redigi e também assino. 

 

A Presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

O Diretor do Departamento 

 

José Manuel Monteiro 


