
 

 

 

 

 

ATA N.º 04/2012: 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2012: 

No dia quinze de fevereiro de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e vinte minutos, no Centro 

Cultural do Poceirão (freguesia do Poceirão), 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, Adília Maria Prates Candeias, José Carlos Matias de 

Sousa, 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 – Redução do valor de compensação por carência de cedências. Requerente: Francisco 

Dias Lopes. Proc.º L-26/03 e L-13/02. Local: Barra Cheia – Quinta do Anjo 

PONTO 2 – Atribuição de topónimo na Freguesia de Quinta do Anjo. Requerente: Junta de 

Freguesia de Quinta do Anjo. Proc.º Top-853/11. Local: Quinta das Flores – Olhos de Água 

PONTO 3 – Atribuição de topónimos na freguesia de Pinhal Novo. Requerente: Junta de Freguesia 

de Pinhal Novo. Proc.º Top-78/2012 e Top-889/2011. Local: Cascalheira 

PONTO 4 – Prolongamento de topónimo já existente e atribuição de topónimo, na freguesia de 

Palmela. Requerente: Junta de Freguesia de Palmela. Proc.º Top-1042/11 e Top-371/11. Local: Sítio 

dos Carvalhos 

PONTO 5 – Circuito Urbano de Pinhal Novo – Alteração de tarifas 

PONTO 6 – Projeto de regulamento de Publicidade, Mobiliário Urbano e Ocupação de Espaços 

Públicos 

PONTO 7 – Atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas Marateca/ Poceirão – 

despesas de funcionamento com o edifício do 1º ciclo – ano letivo 2011/2012 

PONTO 8 – Ação Social Escolar / Auxílios Económicos Diretos – ano letivo 2011/2012 – atribuição de 

apoio financeiro 

PONTO 9 – Redução da Tarifa de Ingresso no Cinema – Cine France 
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PONTO 10 – Alteração ao empréstimo de longo prazo n.º 003.07173460096 

PONTO 11 – Criação de regulamento de apoio à remodelação de habitações situadas na área de 

intervenção do Gabinete do Centro Histórico 

ADMISSÃO DO PONTO 6-A NA ORDEM DO DIA – Empreitada de “Repavimentação, Renovação 

das Infraestruturas do Centro Histórico”: adjudicação da empreitada 

 

Semana descentralizada dedicada à freguesia do Poceirão: 

A Sr.ª presidente saúda os presentes. Menciona que a Semana descentralizada dedicada à 

freguesia do Poceirão, decorre de 13 a 17 de fevereiro e descreve sumariamente o programa: 

. A semana iniciou-se com uma visita a explorações hortícolas e vinha onde se fez menção não só às 

grandes dificuldades económicas que o país atravessa, como também às dificuldades específicas da 

agricultura devido à falta de chuva.  

. No dia 14 realizou-se uma reunião entre executivos da Câmara Municipal de Palmela e da Junta de 

Freguesia de Poceirão, com o intuito de partilha de informação, e debate de problemas. Foi visitado 

o Centro de Saúde, onde foram abordadas questões como o número de utentes do Poceirão que não 

tem médico de família e a inexistência de um médico permanentemente no Centro. Pela especial 

preocupação para o Município, foram contactados diretamente os responsáveis pela direção do 

agrupamento de centros de saúde que a Câmara Municipal de Palmela integra em conjunto com 

Setúbal, que informaram que as instalações existem, ao contrário do que se passa noutros sítios, 

mas não há profissionais em número suficiente para colocar a tempo inteiro um médico no Poceirão, 

pelo que a Senhora presidente menciona que ainda assim é uma situação em relação à qual se deve 

insurgir na medida em que existem muitos cidadãos que se deslocam muitos quilómetros para 

aceder a um médico de família.  

. Foi realizada uma reunião com a Direção da Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal, 

com o objetivo de conhecer detalhadamente a situação vivida pelo setor, nomeadamente, as 

questões que estão neste momento a ser tidas em conta, quando se faz a revisão da política agrícola 

comum ao nível da Comunidade Europeia, para ajuizar a estratégia governativa para os próximos 

anos. Menciona que as preocupações da associação são grandes, colocam-se ao nível da falta de 

incentivos à produção, no sentido de aliviar alguns dos custos mais diretos de produção. Foi ainda 

realizada reunião com  representantes das adegas da freguesia do Poceirão, com o objetivo de 

abordar as questões relacionadas com o licenciamento, por este ser obrigatório, sensibilizando tanto 

os proprietários como os produtores para a necessidade do mesmo, dando a conhecer as condições 

em que a Câmara o pode fazer, criando taxas especiais que funcionam como medidas de incentivo 

ao licenciamento. 

. Irá efetuar-se uma visita ao Centro de Convívio da Aroeira, instalado na escola cedida à Junta da 

Freguesia do Poceirão, onde tiveram conhecimento das atividades lúdicas, promovidas pela 
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Associação para os idosos e acompanhadas pela Junta de Freguesia. Haverá uma reunião com a 

direção da Associação de Idosos, Reformados e Pensionistas, para analisar a situação da Associação 

e os projetos da mesma. Refere que, com o intuito de verificar um projeto a apresentar à Câmara 

será feita visita a uma herdade na freguesia. 

. Será visitado o posto da GNR do Poceirão para analisar as condições das instalações, bem como 

das necessidades de aumentar a capacidade de intervenção da GNR. Informa que o atendimento 

descentralizado será na 6ª feira tal como habitualmente, e de preferência mediante inscrição prévia. 

Mais informa que irão fazer o possível para poderem acompanhar e apreciar o desfile carnavalesco 

das crianças da freguesia. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

A Sr.ª presidente pergunta se algum dos munícipes presentes quer intervir. 

1. Sr. José André: Questiona acerca das obras anunciadas para a Freguesia do Poceirão, mais 

precisamente o TGV, a Plataforma Logística e o Novo Aeroporto, no sentido destas se encontrarem 

suspensas ou se irão avançar.  

 

2. Sr. Carreira: Questiona acerca da sinalização vertical, refere que reside em Agualva onde tem 

uma pequena exploração, junto à EN 5, e que no sentido de Poceirão para Águas de Moura só existe 

uma placa direcional para o lado direito que menciona Agualva, o que induz em erro muitas pessoas, 

pois para o lado esquerdo também se trata da mesma localidade. Sugere que a Câmara Municipal de 

Palmela coloque uma placa direcional no referido local. 

 

Em face das Intervenções do Público foram dadas as seguintes respostas: 

— A Sr.ª Presidente responde ao Sr. José André (1.), mencionando o ponto de situação sobre o 

TGV, o Novo Aeroporto e a Plataforma Logística. Começa por referir que o TGV, no que diz respeito 

à ligação ao troço do Poceirão se encontra suspenso, pelo que o Município não tem nenhuma nota 

sobre o desenvolvimento destes estudos, nem expectativa que sejam retomados. Explicita que a 

justificação do governo foi para reavaliar custos e para obter outras formas de financiamento, 

nomeadamente de fundos comunitários, pelo que neste momento se encontra suspenso. Menciona 

que em relação ao Novo Aeroporto, a Câmara Municipal não conhece nenhum desenvolvimento, pelo 

que mesmo que continuem a ser desenvolvidos alguns estudos estes não são relevantes para haver 

expectativas de curto ou médio prazo, de vir a concretizar-se. Refere que foram levantadas as 

medidas preventivas que existiam relativamente ao território e que atualmente estão libertas, no 

Plano Diretor Municipal existiam medidas de contenção de ocupação, nomeadamente nas zonas mais 
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rurais. Informa que em relação à Plataforma Logística, continuam a trabalhar, com estudos e 

projetos, mas o que pretendem é um financiamento bancário, explicita que no momento atual no 

nosso país é muito difícil consegui-lo, pelo que pediram ao Município uma prorrogação, um dilatar do 

prazo que tinham para ultimar os projetos em mais cerca de 90 dias, mais informa que, em relação à 

Plataforma Logística o Município se encontra na expectativa de que esta avance, mesmo com atraso 

devido a estas dificuldades de financiamentos. 

Sr. José André – Refere que as obras que estão suspensas, não são da responsabilidade da Câmara 

Municipal. Questiona, quais as possibilidades de começarem as construções dentro do concelho, uma 

vez que estas estavam suspensas, refere ainda que, está a acontecer o que se passou na OTA, em 

que as pessoas tiveram 10 anos à espera de um hipotético aeroporto.  

Sra. Presidente – Afirma não existirem medidas preventivas relativamente ao aeroporto. O Município 

já continha restrições no PDM, que continuam a existir no território independentemente da existência 

de aeroporto. O espaço canal relativo ao corredor de alta velocidade não foi eliminado enquanto 

existir a hipótese do TGV vir a ser uma realidade. 

Sr. José André – menciona esta questão pelo facto de haver jovens que querem construir e residir no 

concelho, e estão impossibilitados. 

Sra. Presidente – Sugere que as pessoas em questão, contactem a Câmara, pelo facto, de que há 

relativamente pouco tempo deixou de estar em vigor o decreto-lei que definia as medidas 

preventivas, pelo que existem menos restrições sobre o referido assunto. 

— A Sr.ª Presidente responde ao Sr. Carreira (2.), Refere que a questão concreta irá ser 

devidamente analisada pelos serviços competentes, embora comente o facto de não ser normal, 

uma placa direcional apontar o mesmo nome para a esquerda e para a direita. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

• Sessão ordinária da Assembleia Municipal de Palmela – A Sr.ª presidente informa que a 

próxima Assembleia Municipal realizar-se-á dia 23 de fevereiro de 2012 às 21h, na Biblioteca 

Municipal de Palmela, trata-se de uma reunião aberta ao público em geral, informa ainda que, tal 

como acontece na Câmara, há um período de intervenção do público logo no início da reunião, 

aconselha a quem queira intervir o faça às 21 horas.   

 

• Reorganização Administrativa Territorial Autárquica – Proposta de Lei n.º 44/XII – A 

Sr.ª Presidente começa por dar conhecimento do conjunto de legislação específica, que tem vindo 

a sair recentemente sobre o poder local, alude para o facto de algumas delas serem leis que já estão 

em vigor, embora se tratem de leis bastante penalizadoras para a atividade Camarária, pelo facto de 
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alterarem significativamente a realidade organizacional das Câmaras, fazendo várias imposições, tais 

como a dispensa de funcionários, a diminuição de chefias, a imposição de regras do ponto de vista 

financeiro que levará o Município a anular compromissos já assumidos. Sublinha que esta é uma 

legislação que se insere numa estratégia e num plano mais vasto, de grande ataque ao serviço 

público em geral e ao poder local democrático em concreto, considera ainda que, existe uma 

situação muito concreta em relação às Freguesias, refere, que foi aprovado recentemente pelo 

governo em Conselho de Ministros, e terá sido já remetida à Assembleia da República, para 

discussão, uma proposta de lei, que terá como consequência uma profunda alteração do mapa das 

Freguesias do País, explicita que de acordo com os critérios que são definidos naquela proposta de 

lei, se ela avançar tal como está, o Concelho de Palmela terá que sofrer transformações, pelo que 

provavelmente serão extintas alguma/as das Freguesias do Concelho, considera que, embora a lei 

refira que caberá às Assembleias Municipais pronunciarem-se sobre esse assunto, o Município 

entende que, este deve ser partilhado com os cidadãos, de modo a que estes percebam e colaborem 

com as Autarquias no sentido de tomar uma posição que seja inequívoca. Para isso o Município 

decidiu promover um conjunto de reuniões públicas com a população, uma em cada freguesia, 

finalizando com uma reunião global, a ter lugar na sede do concelho, no dia 15 de março. As datas 

são as seguintes: no dia 22 de fevereiro na Quinta do Anjo,  no dia 28 de fevereiro no Poceirão, no 

dia 1 de março em Marateca, no dia 5 de março em Palmela e no dia 7 de março em Pinhal Novo. 

Refere que nas reuniões públicas pretende falar abertamente sobre a proposta de lei que está a ser 

discutida, partilhar a preocupação com a eventual extinção de freguesias não só no país, como 

também no concelho de Palmela e lança o desafio à população para participação nestas reuniões. 

Conclui a sua intervenção informando que no dia 15 de março haverá um seminário onde serão 

convidadas pessoas do exterior, estarão representantes da Associação Nacional de Municípios da 

Associação Nacional de Freguesias, um investigador e os eleitos, nessa altura num debate mais 

alargado pronunciar-se-ão em relação à tomada de posição sobre este assunto. 

 

• Informação no âmbito do abastecimento de água – O Sr. Vereador Álvaro Amaro 

apresenta cumprimentos e menciona que há algum tempo atrás, numa semana descentralizada no 

Poceirão, foi assumido o compromisso de início da Empreitada de Abastecimento de Água a 

Asseiceira de Cima e à Loja Nova. Informa que a referida empreitada está adjudicada à empresa 

Eduardo Pires Lda., pelo montante de 76 000€, e com início na próxima semana, explicita que a 

referida obra contempla a ampliação da rede de abastecimento de água numa extensão aproximada 

de 2160 metros, desde a Lagoa do Calvo até à Estrada Nacional 5, onde serão executados cerca de 

350 metros de conduta no sentido de Pegões, refere ainda que está prevista a execução dos 

respetivos ramais de ligação. O abastecimento será efetuado a partir dos sistemas da Asseiceira, 

onde está equacionada a instalação de um grupo hidropressor, que irá garantir as pressões 

regulamentares em todos os pontos da rede, este sistema hidropressor ficará montado na atual 

Estação de Tratamento de Águas da Asseiceira onde se irão realizar obras de remodelação do 

espaço para permitir alojar este novo equipamento, mais refere que este novo investimento terá 
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capacidade para servir 500 habitantes prevendo-se para já que possa vir a abastecer 50 novos 

consumidores.   

 

• Serenata – Dia de São Valentim – O Sr. Vereador Adilo Costa saúda os presentes, começa 

por dar conhecimento que no âmbito do Dia de S. Valentim, foi realizada uma serenata no Centro 

Cultural do Poceirão, salienta a cooperação entre a Câmara Municipal e o Movimento Associativo, 

realça o trabalho do Rancho Folclórico do Poceirão bem como a Associação de Cultura e Desporto, 

reitera que houve um verdadeiro serviço cultural entre o Município, e o Movimento Associativo Local. 

Sublinha o facto deste Centro Cultural congregar anualmente centenas de pessoas com um conjunto 

muito diverso de atividades culturais, desportivas e recreativas, na medida em que dá especial 

relevo ao trabalho realizado diariamente no mesmo. 

 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte moção, a qual foi subscrita por todos os 

membros do executivo camarário: 

MOÇÃO – Falta de médicos de família na Extensão de Saúde de Poceirão: 

“A Extensão de Saúde de Poceirão, com 3155 utentes inscritos, está, desde o final do ano passado, 

sem médico de família e com os serviços mínimos prestados por três médicos, num tempo parcial 

que apenas totaliza as 20 horas semanais. 

Trata-se de uma situação que acarreta graves transtornos para a população, numa freguesia 

marcadamente rural, já muito penalizada pela falta de transportes entre os vários núcleos urbanos e 

a sua sede – Lagameças (a 9 Km), Asseiceira (a 8 Km) Lagoa do Calvo (a 8 Km), Forninho (a 7 Km), 

Aldeia Nova da Aroeira (15 Km) e Agualva de Cima (a 3 Km). 

Reconhecendo-se o grande esforço e empenho dos profissionais que asseguram o funcionamento da 

Extensão de Saúde do Poceirão, a ausência de médicos de família, que acompanhem de forma 

regular e preventiva os utentes, constitui uma limitação séria ao direito à saúde constitucionalmente 

consagrado e deixa mais desprotegidas muitas famílias, numa altura em que as condições sociais e 

económicas se agravam profundamente.  

Reunida em sessão pública, no Poceirão, a Câmara Municipal de Palmela, manifesta a sua 

solidariedade e apoio aos utentes desta freguesia e exige do Ministério da Saúde uma rápida 

colocação de médicos de família que assegurem a prestação dos cuidados de saúde à população.” 

Sobre a moção - Falta de médicos de família na Extensão de Saúde de Poceirão 

intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho após cumprimentar os presentes, começa por saudar o 

Município pela realização das reuniões públicas descentralizadas com a população, de modo a que os 

vereadores possam partilhar, e estar nos locais em contacto com as populações, expressa tratar-se 

de uma mais-valia do ponto de vista do exercício do poder local. Refere que em relação à moção – 
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falta de médicos de família na extensão de saúde do Poceirão, a situação tem sido acompanhada 

atentamente pelos vereadores da oposição, pelo que vão votar favoravelmente Sublinha que o 

direito à saúde é um direito básico e inalienável. Sugere incluir na moção a rápida abertura de 

concurso, porque a colocação pode ser por deslocação, por mobilidade ou por uma qualquer forma, 

enquanto que a abertura de concurso acautelaria uma situação mais efetiva, apesar de desconhecer 

se alguém irá concorrer. 

O Sr. Vereador Adilo Costa congratula-se em saber que em relação a esta matéria estão todos de 

acordo, pelo facto de se tratar de toda uma população que está sem médico de família. Refere que 

em relação à sugestão de alteração que a Sra. Vereadora Natividade Coelho levantou, o Município 

não queria pormenorizar, a forma como o Ministério da Saúde ou a ARSLVT – Administração 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, ou o ACES – Agrupamento de Centros de Saúde de 

Setúbal e Palmela irá resolver o problema, menciona que em conversa com a Senhora Dr.ª 

Conceição Duarte, o concurso é aquilo que aparentemente se coaduna, mas também poderá ser 

uma troca, pelo que essa decisão deverá ser tomada pela entidade competente. Partilha a 

preocupação da nítida falta de médicos, explicita, que não se trata da falta de um, mas sim de dois 

médicos nesta Freguesia, na medida em que se trata de 3155 utentes a dividir por dois médicos que 

resulta numa média de 1500 utentes por utente. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho observa que não pretendia perturbar e se assim for retira a 

proposta de alteração. 

A Sr.ª Presidente sugere que se mantenha a formulação mais genérica que valida as várias 

hipóteses. 

Submetida a moção a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em minuta. 

 

• Semanas dedicadas às freguesias do concelho – Vereadores da oposição assistem às 

reuniões efetuadas com executivos das Juntas de Freguesia – A Sr.ª Vereadora 

Natividade Coelho salienta a prática que existe desde o ano passado, da oposição ser convidada 

para a reunião com os executivos das Juntas de Freguesias, tornando possível aos Vereadores da 

oposição perceberem de uma forma mais sistematizada, os projetos camarários e intervenções para 

cada território, e tomar conhecimento dos problemas que vão surgindo no dia a dia dos munícipes. 

Faz referência, à sensibilidade dos executivos das Juntas de Freguesia pela proximidade com as 

populações e pelo exercício do poder local, dando uma visão muito mais humanizada das 

preocupações e um conhecimento mais aprofundado da realidade. Sublinha que em relação à 

reunião, para além do que já foi traduzido em moção e aprovado por unanimidade, se mantém a 

preocupação com os casos sociais dos idosos em isolamento, com as questões da segurança, com as 

questões inerentes às freguesias rurais, e particularmente com os assuntos relativos à agricultura e 

com as diversas intervenções que os vários organismos de estado têm no território, e da perspetiva 

que tanto as populações como o executivo têm. 
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• Reorganização Administrativa Territorial Autárquica – Proposta de Lei n.º 44/XII – A 

Sr.ª Vereadora Natividade Coelho manifesta o especial interesse que os vereadores do PS têm 

neste debate, pelo facto de que, a posição dos Vereadores é de completo desacordo relativamente 

ao que está proposto, menciona que, relativamente ao livro verde, o Partido Socialista já tinha sido 

crítico. Considera a proposta de lei antidemocrática porque estabelece que embora as Assembleias 

Municipais se possam pronunciar a lei deverá avançar. Refere que conhece relativamente bem a 

proposta de lei e que o Partido Socialista tem todo o interesse em poder participar em debates sobre 

esta matéria que está a ser tratada em prejuízo das populações. 

 

• Conselhos Municipais de Juventude – Lei 6/2012 – A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho 

comenta que no dia 10 de fevereiro foi publicada a Lei nº 6/2012 relativa aos Conselhos Municipais 

da Juventude e questiona se a Câmara Municipal de Palmela irá abraçar esta missão, embora 

compreenda tratar-se de uma lei recente, pelo que ainda não deve ter sido completamente 

analisada. 

 

• Centro Cultural do Poceirão – O Sr. Vereador José Carlos de Sousa após cumprimentar os 

presentes, explica que foi feito o ponto de situação relativamente ao que se aprende e apreende das 

reuniões entre os executivos pelo que não irá mencionar novamente as questões relativas aos 

aceiros, à saúde e aos transportes. Menciona que no ano anterior a sessão descentralizada não se 

realizou no Centro Cultural do Poceirão porque haveria uma intervenção a ser feita no local. Recorda 

que a Senhora Presidente proferiu que “estava a ser realizada uma avaliação às condições do edifício 

que sofreu deslocações nas suas fundações pelo que será necessário aferir com todo o rigor quais as 

consequências que daí proveem com toda a estrutura,” questiona acerca do resultado da avaliação, 

alude para o facto do referido centro se encontrar com a parte exterior bastante degradada, facto 

pelo qual não se torna motivo de orgulho para nenhum habitante da Freguesia do Poceirão. Refere 

que a fachada exterior está sem os diferentes azulejos e mosaicos desde o ano passado, insiste para 

que lhe seja dada informação sobre a data e as circunstâncias da intervenção de modo a que seja 

dada uma outra dignidade ao edifício.    

 

• Estrada Municipal 533 – O Sr. Vereador José Carlos de Sousa menciona que a Estrada 

Municipal 533 há muito que necessita de pavimento, as bermas são complicadas, o trânsito é 

intenso, a sinalização é deficiente e o piso é irregular. Mais refere que, essa intervenção embora 

esteja para ser feita, vai sendo protelada no tempo desde 2009, tem sistematicamente estado em 

plano plurianual de investimentos tratando-se de um compromisso. Continua a sua intervenção 

proferindo que o Sr. Vereador Álvaro Amaro, referiu que um compromisso que estava no momento a 

ser trabalhado, ao nível da Água, era a Asseiceira, sublinha que este é um outro compromisso que o 



Ata n.º 04/2012 

Reunião ordinária de 15 de fevereiro de 2012 

 9

Município tem assumido e que tem protelado sistematicamente, e que inclusivamente estando 

agendado para ser feito em 2014, sai hoje das prioridades da Câmara. Questiona se a Estrada 

Nacional 533 irá sofrer alguma intervenção, mesmo que não seja de fundo, mas que permita à 

população circular com mais segurança. 

 

Às questões apresentadas no Período Antes da Ordem do Dia, foram dadas as seguintes 

respostas: 

— Conselhos Municipais de Juventude – Lei 6/2012 (Questão colocada pela Sr.ª Vereadora 

Natividade Coelho) – O Sr. Vereador Adilo Costa considera que esta nova Lei resolve os 

problemas de inconstitucionalidade da antiga lei que não respeitava a autonomia das autarquias 

locais. Informa que está estabelecido o prazo de 6 meses para instituir o Conselho Municipal de 

Juventude e que salvo melhor apreciação jurídica, não vislumbra qualquer motivo para que a 

Câmara Municipal continue a ter a mesma posição se não existirem reservas legais. Lamenta o facto 

do movimento associativo juvenil formal e informal do Concelho de Palmela não estar representado 

com direito a voto apenas está registado como observador porque apenas algumas organizações, 

que estejam inscritas no RNAS terão esse direito. Sublinha que existe a dúvida se as Associações 

Juvenis Partidárias são representadas a dobrar porque por um lado são representantes juvenis dos 

partidos, das coligações ou dos grupos de cidadãos e por outro lado são representantes com assento 

na assembleia municipal 

 

— Centro Cultural do Poceirão (Questão colocada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa) – A 

Sr.ª Vereadora Adília Candeias apresenta cumprimentos, explicita, que já em 2011 a Sra. 

Presidente tinha referido na reunião no Poceirão, que o Centro Cultural tinha alguns problemas de 

estrutura, menciona que, após realização de um estudo feito pelos técnicos competentes, estes 

ainda não chegaram a uma conclusão que confirme qual o tipo de problemas estruturais existentes 

no edifício, refere que o Município aguarda a dotação orçamental, para fazer um estudo mais 

aprofundado devido ao facto de não haver internamente capacidade para a realização do mesmo, 

mais refere que, foram identificadas um conjunto de reparações e intervenções que podem ser 

realizadas por administração direta e que já se encontram planificadas, algumas já se iniciaram e 

outras estão calendarizadas, no sentido de minorar alguns dos problemas referidos, contudo, 

continua a ser indispensável a realização de uma obra de beneficiação e recuperação. Pactua da 

intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa quando este cita que não é bonito ver a cerâmica 

do edifício da forma como está, mais informa que o tratamento com cerâmica, pintura ou 

revestimento alternativo é de tal forma dispendioso que o Município necessita de uma verba superior 

a 90 000€, razão pela qual não foi possível incluir em orçamento. Conclui a sua intervenção com 

confiança de surgimento de uma outra oportunidade futura. 
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— Estrada Municipal 533 (Questão colocada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa) – O Sr. 

Vereador Álvaro Amaro começa por responder que em relação à Estrada Municipal 533, localizada 

no Poceirão na zona de Lagameças até ao Lau, era o troço que a Câmara pretendia que fosse 

intervencionado ainda neste mandato, mas que foi protelado no plano para o ano de 2014. Relembra 

que devido às políticas recessivas dos últimos anos os investimentos estão parados. Explicita que, se 

não fosse a situação financeira atual, possivelmente o Município faria esta obra com recurso a 

empréstimos porque haveria outra capacidade de arrecadação de receitas para fazer face aos 

empréstimos, ou por via de outros acordos; refere, como exemplo, que esta questão chegou a ser 

negociada com a plataforma logística. Mais refere que na próxima empreitada de sinalização 

horizontal a Câmara reforçará a referida sinalização e fará alguns remendos de betuminoso mais 

significativos para cuidar das bermas, limpar as valetas e, deste modo, a estrada continuará a 

oferecer condições normais de segurança. Sublinha que tanto a Estrada Nacional 533, como a via de 

Vila Amélia, são vias bastante importantes no Concelho, mas pelo facto de se tratar de investimentos 

muito avultados, atualmente não poderão ser totalmente repavimentadas. 

 

ADMISSÃO DO PONTO 6-A NA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª Presidente propôs a admissão do Ponto 6-A na Ordem do Dia: 

PONTO 6-A NA ORDEM DO DIA – Empreitada de “Repavimentação, Renovação das 

Infraestruturas do Centro Histórico”: adjudicação da empreitada. 

Aprovada, por unanimidade, a admissão do Ponto 6-A na Ordem do Dia. 

 

DESPACHOS EMITIDOS PELO SR. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

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

ADMINISTRAÇÃO GERAL, POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração e Finanças / Divisão de 

Administração Geral / Secção de Licenciamentos: 

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

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

despachados pelo Dr. José Monteiro e pela Dr.ª Pilar Rodriguez, no período de 01.02.2012 a 

14.02.2012. 

 

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 
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despachados pelo Sr. vereador Álvaro Manuel Balseiro Amaro, no período de 27.01.2012 a 

10.02.2012. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

A Sr.ª Presidente dá conhecimento à Câmara que, no período compreendido entre os dias 

01.02.2012 a 14.02.2012, foram autorizados pagamentos, no valor de  663.717,37 € (seiscentos e 

sessenta e três mil, setecentos e dezassete euros e trinta e sete 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 14 de fevereiro de 2012, apresenta um saldo de 

1.889.204,02 € (um milhão, oitocentos e oitenta e nove mil, duzentos e quatro euros e dois 

cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 1.209.370,88 € (um milhão, duzentos e nove mil, trezentos e setenta 

euros e oitenta e oito cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 679.833,14 € (seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e trinta 

e três euros e catorze cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ATAS 

 

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

18.09, e bem assim do que se dispõe o n.º 2 e n.º 4, do artigo 27.º, do Decreto-Lei n.º 442/91, de 

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

das seguintes atas, sendo as mesmas assinadas pela Exm.ª Senhora Presidente e por quem as 

lavrou. Foi dispensada a leitura das mesmas, por unanimidade, por terem sido previamente 

distribuídas a todos os membros do órgão executivo: 
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• ATA n.º 21/2011, reunião ordinária de 06 de outubro de 2011 – Aprovada, por maioria, com 

a abstenção da Sr.ª Vereadora Maria da Natividade Charneca Coelho, que justifica a sua 

abstenção por não ter estado presente na referida reunião; 

• ATA n.º 22/2011, reunião ordinária de 19 de outubro de 2011 – Aprovada, por maioria, com 

a abstenção da Sr.ª Vereadora Maria da Natividade Charneca Coelho, que justifica a sua 

abstenção por não ter estado presente na referida reunião; 

• ATA n.º 23/2011, reunião ordinária de 02 de novembro de 2011 – Aprovada, por maioria, 

com a abstenção da Sr.ª Vereadora Maria da Natividade Charneca Coelho, que justifica a 

sua abstenção por não ter estado presente na referida reunião. 

 

II – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE LOTEAMENTOS E AUGI: 

Pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro foram apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 1 – Redução do valor de compensação por carência de cedências. 

Requerente: Francisco Dias Lopes. Proc.º L-26/03 e L-13/02. Local: Barra Cheia 

– Quinta do Anjo. Requerimento n.º 7476/10. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 01_04-12: 

«Mediante o requerimento em epígrafe e na qualidade de procurador das promotoras das operações 

de loteamento contíguas a que correspondem os processos L-26/03 e L-13/02, pretende o 

requerente, a redução do valor da compensação a realizar em numerário, correspondente às áreas 

de cedência devidas e não totalmente realizadas no loteamento L-26/03. Solicita-se que a redução a 

aplicar ao valor da compensação seja feita em função das áreas de cedência realizadas em excesso 

no loteamento L-13/02. 

A operação de loteamento correspondente ao processo L-13/02 mereceu aprovação em reunião de 

Câmara de 20.Ago.2008. O desenho urbano adotado prevê a cedência para o domínio público de 

áreas destinadas a espaços verdes e a equipamentos de utilização coletiva que ultrapassam os 

valores mínimos impostos pela lei, em 131,07m2 e 24,32m2, respetivamente. 

A aprovação da operação de loteamento correspondente ao processo L-26/03 ocorreu por 

deliberação de Câmara de 6.Jun.2007, decorrendo da mesma que o deficit de 505,00m2 de 

cedências para espaços verdes e de utilização coletiva e de 387,70m2 para equipamentos de 

utilização coletiva não realizadas, seria convertido em compensação 

em numerário, nos termos do n.º 4 do artigo 44º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro, republicado 

pelo D.L. 26/10, de 30 de março. 
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Assim, no cômputo dos dois loteamentos em causa, verifica-se uma carência total de 737,31m2 de 

áreas de cedência em falta, correspondendo 373,93m2 a espaços verdes e de utilização coletiva e 

363,38m2 a equipamentos de utilização coletiva. 

No âmbito da análise do presente pedido, foi consultada a Divisão Jurídica, não tendo resultado do 

teor do respetivo parecer qualquer impedimento ao deferimento. Acresce ainda que as duas 

operações urbanísticas são confinantes, destinando-se a um mesmo universo populacional, estando 

assim garantido o respeito pelas normas que determinam a previsão de cedências nos termos do 

art.º 44 º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. Na análise das duas operações 

urbanísticas foi ainda salvaguardada a necessária coerência urbanística e infraestrutural, bem como 

a partilha de encargos na execução de infraestruturas externas às duas operações e de que depende 

a viabilidade das mesmas. 

Face ao exposto e nos termos do art.º 27º e 23º do RJUE, propõe-se a aprovação do pedido de 

redução do valor da compensação a realizar em numerário, relativa às áreas de cedência 

obrigatórias não realizadas no loteamento L-26/03 em função das áreas de cedência cedidas em 

excesso no loteamento L-13/02, estabelecendo-se, no entanto, a seguinte condição: caso a emissão 

do alvará relativo ao processo L-26/03 ocorra em primeiro lugar, ficará condicionada à prestação de 

caução (no montante equivalente ao valor calculado para a correspondente compensação), a qual se 

executará se, decorrido um período de tempo a determinar, não tiver já sido integradas no domínio 

público as cedências previstas no processo L-13/02. 

Perante a carência de 737,31m2 de áreas de cedência ainda em falta, ficarão as promotoras da 

operação de loteamento a que corresponde o processo L-26/03, obrigadas ao pagamento de uma 

compensação ao município, em numerário, correspondente ao valor de 32.013,66 € (trinta e dois mil 

e treze euros e sessenta e seis cêntimos) atualizável à data do requerimento de emissão de alvará 

pelo interessado.» 

Sobre a proposta de Redução do valor de compensação por carência de cedências 

numerada DAU_DLA 01_04-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa menciona que votou favoravelmente as operações de 

loteamento correspondentes aos processos L-26/03 e L-13/02. Refere que o que se pretende é 

juntar as duas urbanizações, e com isso poupar aos promotores cerca de 17000€ que deveriam 

pagar além dos 32 000€ referentes à falta de espaços verdes numa das urbanizações. Mais refere 

que relativamente ao processo L-13/02, mencionava-se na necessidade de haver uma bacia de 

retenção e onde ela se situaria, nessa data o Vereador José Manuel Charneira, em 20 de agosto de 

2008, proferia que “a solução que se aponta será dois loteamentos se juntarem e optarem pela 

situação de fazer o coletor para levar as águas pluviais e que há necessidade de fazer a bacia de 

retenção”. Questiona se é isto que irá ser realizado e se é condição para ambos os promotores 

fazerem a bacia. Informa que, por outro lado dizia também o vereador Charneira na altura, existe 

um coletor pluvial que vai pela Rua das Fazendas e que não tem capacidade para resolver a questão 

deste loteamento, menciona que o que se pede aos promotores é que remodelem o coletor, que na 

proposta se refere em sede de projeto de obras de urbanização. Questiona ainda, qual a situação 



Ata n.º 04/2012 

Reunião ordinária de 15 de fevereiro de 2012 

 14

efetiva de ambas as urbanizações, face ao pedido que agora é feito, de redução do valor das 

compensações por carência de cedências.  

O Sr. Vereador Álvaro Amaro, em resposta ao Senhor vereador José Carlos de Sousa, esclarece 

que as obras de urbanização ainda não estão realizadas, mas farão parte do contrato de urbanização 

e ficarão à responsabilidade dos promotores de ambos os loteamentos, porque deverão ser 

realizadas em conjunto. Quer o coletor, quer a bacia de retenção farão parte do contrato de 

urbanização. Salienta tratar-se de uma condição essencial que os promotores devem assumir para 

que o loteamento seja aprovado. Explicita que resulta daí uma poupança, apesar do Município não 

estar a favorecer nenhum dos promotores, pelo facto de que num dos loteamentos as cedências 

eram em excesso e no outro cedências em falta. Este acerto é possível dado que os loteamentos são 

contíguos e estão no mesmo espaço geográfico. Conclui a sua intervenção, desejando que tudo 

funcione e que os promotores não desistam face ao volume de obras de urbanização que são 

obrigados a realizar, para que os loteamentos tenham alguma unidade funcional e tudo funcione 

perfeitamente. 

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

 

PONTO 2 - Atribuição de topónimo na Freguesia de Quinta do Anjo. Requerente: 

Junta de Freguesia de Quinta do Anjo. Proc.º Top-853/11. Local: Quinta das 

Flores – Olhos de Água. Requerimento n.º 5762/11, de 07.11.2011. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 02_04-12: 

«Conforme proposta de 02/11/2011, apresentada pela Junta de Freguesia de Quinta do Anjo e 

biografia aditada pelo serviço de toponímia da Divisão de Loteamentos e AUGI, em anexo, e ainda 

de acordo com o disposto no Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela (RTCP), foi 

submetida a apreciação, em reunião da Comissão de Toponímia de 02/02/2012, a seguinte proposta 

de topónimo: 

- Rua José Maria de Eça de Queirós (Escritor) 

O arruamento em causa, sito na Quinta das Flores em Olhos de Água, tem sido ao longo dos anos, 

reconhecido e consolidado pelos moradores como Rua Eça de Queirós, sendo esta designação 

utilizada nas respetivas moradas. 

Considerando que tal designação já existe na freguesia, em concreto na Urbanização da Coophanjo, 

e que a sua repetição contraria o estipulado no nº 2 do artigo 2º do RTCP em vigor, pretende-se 

regularizar a situação. 

Assim, e de modo a assegurar a necessária distinção face ao topónimo existente “Rua Eça de 

Queiróz”, concluiu-se que o topónimo “Rua José Maria de Eça de Queirós” será o que melhor 

garantirá a identificação do local e a eficácia na entrega da correspondência aos residentes, 

ultrapassando definitivamente as suas dificuldades. 
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Tendo a proposta merecido aprovação em Comissão de Toponímia, propõe-se assim a atribuição 

do referido topónimo ao arruamento público assinalado na planta de localização anexa, nos termos 

da alínea v) do nº 1, do artigo 64º, da Lei 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei nº 5-A/02, 

de 11 de janeiro.» 

 

PONTO 3 – Atribuição de topónimos na freguesia de Pinhal Novo. Requerente: 

Junta de Freguesia de Pinhal Novo. Proc.º Top-78/2012 e Top-889/2011. Local: 

Cascalheira. Requerimentos nºs. 643, de 06.02.2010 e 4719, de 07.09.2011. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 03_04-12: 

«Conforme fundamentado nas propostas nºs. 002/12 e 003/12 de 20/01/2012, anexas, 

apresentadas pela Junta de Freguesia de Pinhal Novo e de acordo com o disposto no Regulamento 

de Toponímia do Concelho de Palmela, foram submetidos a apreciação em reunião da Comissão de 

Toponímia de 02/02/2012, a seguinte proposta de atribuição de topónimos: 

- Rua do Povo 

- Rua da Eira 

Tendo a proposta merecido aprovação em Comissão de Toponímia, propõe-se assim a atribuição 

dos referidos topónimos aos arruamentos públicos assinalados na planta de localização anexa, nos 

termos da alínea v) do nº 1, do artigo 64º, da Lei 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei nº 5-

A/02, de 11 de janeiro.» 

 

PONTO 4 – Prolongamento de topónimo já existente e atribuição de topónimo, 

na freguesia de Palmela. Requerente: Junta de Freguesia de Palmela. Proc.º 

Top-1042/11 e Top-371/11. Local: Sítio dos Carvalhos. Requerimentos nºs. 

5504, de 21.10.2011 e 2026, de 07.04.2011. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 04_04-12: 

«Por deliberação camarária de 21/10/1992, foi atribuído o topónimo “Rua da Ordem de Santiago” a 

um arruamento sito no loteamento dos carvalhos, em Palmela (assinalado na planta anexa).  

Posteriormente, a operação de loteamento confinante, titulada pelo alvará nº 256 emitido a favor de 

Construções Fernandes & Ana Paula., Lda. deu origem a um novo troço de arruamento em 

continuidade do referido topónimo, gerando o processo de consolidação da urbanização, em curso, 

novas necessidades de acessibilidade e definição de moradas, designadamente para efeitos de 

distribuição de correio. 

Assim e conforme proposta de 12.10.2011 da Junta de Freguesia de Palmela e respetiva 

fundamentação em anexo, pretende-se o prolongamento do topónimo já existente, o qual 
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consubstancia a alteração da sua extensão aprovada em Reunião de Câmara de 21/10/1992, nos 

termos assinalados na planta anexa. 

Ainda e pelo mesmo alvará foi criado um novo arruamento, em impasse, perpendicular ao já 

referido, sendo que e sob a mesma proposta da Junta de Freguesia de Palmela, se pretende atribuir-

lhe o topónimo de “Travessa da Ordem de Santiago”. 

Tendo as referidas designações merecido aprovação da Comissão de Toponímia, em reunião de 

02/02/2012 e verificando-se o cumprimento do Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela, 

propõe-se assim a aprovação das referidas propostas de prolongamento de extensão e atribuição 

de novo topónimo, nos termos da alínea v) do nº 1, do artigo 64º, da Lei 169/99, de 18 de 

setembro, alterada pela Lei nº 5-A/02, de 11 de janeiro.» 

Sobre as propostas de Atribuição de topónimo na freguesia de Quinta do Anjo, Atribuição 

de topónimos na freguesia de Pinhal Novo, Prolongamento de topónimo já existente e 

atribuição de topónimo na freguesia de Palmela, numeradas DAU-DLA 02_04-12, 

DAU_DLA 03_04-12 e DAU_DLA 04_04-12, respetivamente, interveio: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho menciona que votarão favoravelmente os Pontos 2, 3 e 4 

pelo facto de se tratar de propostas que consagram os nomes já existentes. 

Submetida a votação a proposta de Atribuição de topónimo na freguesia de Quinta do 

Anjo numerada DAU_DLA 02_04-12, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

Submetida a votação a proposta de Atribuição de topónimos na freguesia de Pinhal Novo 

numerada DAU_DLA 03_04-12, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em minuta. 

Submetida a votação a proposta de Prolongamento de topónimo já existente e atribuição 

de topónimo na freguesia de Palmela numerada DAU_DLA 04_04-12, foi a mesma 

aprovada, por unanimidade e em minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO AMBIENTE E INFRAESTRUTURAS 

 

III.I - GABINETE DO AMBIENTE: 

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

PONTO 5 – Circuito Urbano de Pinhal Novo – Alteração de tarifas. 

PROPOSTA N.º DAI_GA 01_04-12: 

«A Câmara Municipal de Palmela implementou na Vila de Pinhal Novo, em 2009, um serviço de 

transporte coletivo rodoviário, designado por Circuito Urbano, o qual tem contado com a prestação 

de serviços por parte de empresas de transporte coletivo da região, contratadas para o efeito. 
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A grande adesão que se verificou por parte dos cidadãos justifica inequivocamente a continuidade 

deste serviço, que permitiu alcançar, como benefícios diretos para a Vila de Pinhal Novo e para o 

Município de Palmela: 

− Maior rapidez e facilidade no acesso da população aos principais equipamentos e serviços; 

− Melhoria das condições de mobilidade dos cidadãos (sobretudo das pessoas com mobilidade 

reduzida, da população idosa e da faixa etária menor de 18 anos); 

− Melhoria da ligação entre os diferentes modos de transporte coletivo; 

− Diminuição das emissões de gases com efeito de estufa, pela redução da utilização de 

transporte individual; 

− Promoção da mobilidade sustentável junto dos cidadãos, fomentando atitudes ambientalmente 

corretas. 

No âmbito do Circuito Urbano, cabe ao Município de Palmela: 

− Suportar parcialmente os custos do serviço contratado; 

− Incentivar os cidadãos a utilizar o modo de transporte coletivo; 

− Fixar o preço da venda dos bilhetes. 

No desenvolvimento de soluções com vista à criação de condições de mobilidade para todos, a 

Câmara Municipal de Palmela não é alheia ao agravamento dos custos de produção no setor dos 

transportes, que têm resultado em aumentos sucessivos nos preços médios praticados para os 

títulos dos transportes coletivos (15%, a partir de 1 de agosto de 2011, e entre 4 e 5%, a partir de 1 

de fevereiro de 2012), de acordo com os Despachos Normativos nº 11-A/2011, de 27 de julho e nº 

1/2012, de 27 de janeiro. 

Relativamente ao Circuito Urbano de Pinhal Novo, a garantia de um transporte coletivo de qualidade 

e acessível a todos impõe a atualização do tarifário atualmente em vigor, o qual deverá ter em conta 

os custos inerentes ao processo e a salvaguarda dos interesses dos munícipes, contribuindo para a 

sustentabilidade e exequibilidade do projeto. 

Assim, face ao exposto, e nos termos do art.º 16.º da Lei 2/2007, de 15 de janeiro e da alínea j) do 

nº 1 do art. 64º, da Lei 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-

A/2002, de 11 de janeiro, propõe-se que a Câmara Municipal de Palmela estabeleça o novo tarifário 

do Circuito Urbano de Pinhal Novo, de acordo com os seguintes valores, a vigorar a partir de 6 de 

março de 2012: 

1 – Bilhete a comprar ao motorista: oitenta cêntimos (anteriormente, setenta cêntimos); 

2 – Caderneta pré-comprada de dez viagens: cinco euros e cinquenta cêntimos (anteriormente, 

cinco euros); 

3 – Bilhete pré-comprado de duas viagens: um euro e vinte cêntimos (anteriormente, um euro e 

dez cêntimos). 
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Sobre a proposta Circuito Urbano de Pinhal Novo – Alteração de tarifas numerada 

DAI_GA 01_04-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa explica que existem 3 ou 4 aspetos que gostaria de referir. 

O primeiro está relacionado com o aumento do bilhete a comprar ao motorista ser aquele que é mais 

inflacionado, 11,5%, sublinha que, ao contrário do que seria de supor e ao contrário do que o Sr. 

Vereador Álvaro Amaro mencionou o bilhete pré-comprado de duas viagens tem uma agravamento 

inferior à caderneta pré comprada de 10 viagens, refere que, se existiram alguns estudos que 

permitiram avaliar os impactos efetivos do aumento e a necessidade dos mesmos, não teve acesso a 

esses estudos. Um outro aspeto deve-se ao aumento dos transportes coletivos em 15% a partir de 1 

de agosto, discorda deste aumento, reitera que não tem mais dados disponíveis para afirmar que 

estes critérios que são: suportar parcialmente os custos do serviço contratado, incentivar os cidadãos 

a utilizar o modo de transporte coletivo, bem como fixar o preço da venda dos bilhetes, estejam 

consubstanciados em algo que seja palpável, menciona que existe alguma dificuldade em votar a 

proposta de uma forma favorável. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro sublinha que os referidos estudos existem, mas que por lapso não 

acompanharam a proposta, menciona que recentemente no Conselho Municipal de Mobilidade foram 

apresentados dados sobre os utilizadores, onde se constatou que, em 2011, houve 40.150 viagens. 

Menciona, que a empresa que ganhou o concurso o ano passado apresentou ao Município outros 

estudos, apresentou um conjunto de custos de produção baseados nos bilhetes que foram vendidos 

e que são controlados pelo Município, refere que vai ser aberto um novo concurso em março, de 

modo a que outras empresas apresentem mais propostas. Recordou que o aumento de 

15%decretado pelo Governo e anunciado em agosto acabou por ser muito superior, já com novos 

aumentos este mês. Alude para o facto dos sucessivos aumentos acontecerem um pouco por todo o 

país, mas salienta a Área Metropolitana de Lisboa, onde a mobilidade começa a ser colocada em 

causa, pois há pessoas que começam a equacionar que sai mais barato ir de transporte próprio para 

Lisboa do que de transportes coletivos. Considera, por isso, que este aumento ao contrário é um 

aumento sensato, ponderado e que permite quer ao utilizador suportá-lo, quer ao Município suportar 

os custos da sua comparticipação. Expressa que é da sua vontade partilhar toda a informação dos 

dados que dispõe, reitera tratar-se de uma proposta ponderada e equilibrada e que está muito 

abaixo dos custos que são praticados em qualquer título de viagem nas operadoras na área 

metropolitana. 

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

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

 

III.II. – DIVISÃO DE GESTÃO DO ESPAÇO PÚBLICO: 

Pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro foi apresentada a seguinte proposta: 
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PONTO 6 – Projeto de regulamento de Publicidade, Mobiliário Urbano e 

Ocupação de Espaços Públicos. 

PROPOSTA N.º DAI_DGEP 01_04-12: 

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

Palmela, aprovado pela Assembleia Municipal em 26 de setembro de 2008, veio dotar o município de 

instrumentos eficazes de controlo da atividade publicitária e demais ocupações do espaço público, 

salvaguardando o necessário equilíbrio com o interesse público da segurança, estética e 

enquadramento urbanístico, paisagístico e ambiental, bem como satisfazer as exigências cada vez 

maiores dos munícipes na melhoria da sua qualidade de vida. 

Contudo, a evolução normativa e jurisprudencial verificada desde a elaboração do Regulamento 

implicou a reponderação de diversas matérias e a necessária adequação normativa. 

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

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

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

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

qualquer licenciamento ou procedimento autorizativo. 

Tendo em atenção as alterações legislativas atrás referidas, ganha assumida importância a 

concretização de um novo normativo que objetive de forma coerente os princípios essenciais 

relativos às condições de ocupação e utilização do espaço público, motivo pelo qual foi elaborado o 

presente projeto de Regulamento de Publicidade, Mobiliário Urbano e Ocupação de Espaços Públicos. 

No presente Projeto de Regulamento relevam, pela sua importância, para além da figura tradicional 

de licenciamento, as seguintes medidas: 

- É simplificado o regime da ocupação do espaço público, substituindo-se o licenciamento por uma 

mera comunicação prévia para determinados fins habitualmente conexos com estabelecimentos de 

restauração ou de bebidas, de comércio de bens, de prestação se serviços ou de armazenagem; 

- É simplificado o regime de afixação e da inscrição de mensagens publicitárias de natureza 

comercial, designadamente mediante a eliminação do licenciamento da afixação e da inscrição de 

mensagens publicitárias de natureza comercial em determinadas situações. 

Sublinha-se, no entanto, que mesmo nas situações em que se elimina o licenciamento, 

nomeadamente quando as mensagens forem visíveis do espaço público, as mesmas estão sujeitas 

ao cumprimento de preceitos legais e regulamentares, designadamente, as de proteção do 

património cultural imóvel, da conservação da natureza e biodiversidade, bem como as constantes 

no presente projeto de regulamento. 

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

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

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro; do artigo 53.º n.º 2 alínea a) e do artigo 64º n.º 6 
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alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e de acordo com as demais normas habilitantes que 

se fizeram constar no preâmbulo do presente projeto de regulamento, propõe-se: 

- A aprovação pela Câmara Municipal de Palmela do presente projeto de regulamento 

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

- A sujeição do mesmo a apreciação pública, nos termos do disposto no art.º 118º do Código 

de Procedimento Administrativo, 

- E, concomitantemente, a promoção da audiência dos interessados, conforme se dispõe no 

artigo 117º do mesmo diploma legal, com audição das entidades representativas indicadas 

no seu Preâmbulo;  

- E caso não ocorram alterações ao texto final regulamentar, em resultado da apreciação 

pública e audição de interessados desenvolvidas, considerar esta Câmara Municipal desde já 

aprovado o “Regulamento de Publicidade, Mobiliário Urbano e Ocupação de Espaços 

Públicos”, para efeitos da sua aprovação final por deliberação da Assembleia Municipal de 

Palmela.» 

Sobre a proposta de Projeto de regulamento de Publicidade, Mobiliário Urbano e 

Ocupação de Espaços Públicos numerada DAI_DGEP 01_04-12 interveio: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho saúda os trabalhadores que compaginaram com a lei e 

adaptaram este projeto de regulamento dado que é um trabalho exaustivo e meritório. Sublinha que 

o decreto-lei 4/2011 vem simplificar e aliviar uma parte significativa de trabalho burocrático e 

administrativo mas que haverá um acréscimo no trabalho de vigilância à correta aplicação deste 

regulamento. Alerta que em termos de ruído visual e da própria mobilidade, nomeadamente em 

relação às esplanadas e floreiras, poderão vir a ocorrer problemas. 

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

 

IV – DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGÍSTICA E CONSERVAÇÃO 

 

DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS: 

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

PONTO 6-A – Empreitada de “Repavimentação, Renovação das Infraestruturas 

do Centro Histórico”: adjudicação da empreitada. 

PROPOSTA N.º DOLC_DPOP 01_04-12: 

«Em reunião de Câmara, realizada em 21 de setembro de 2011, foram aprovadas as peças do 

procedimento (anúncio, programa de concurso e caderno de encargos) para o concurso público para 
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adjudicação da empreitada de “Repavimentação, Renovação das Infraestruturas do Centro 

Histórico”. 

Concluída a análise das propostas admitidas a concurso, pelo júri do procedimento nomeado para o 

efeito, e no respeito pela alínea b) do n.º 1, do art.º 18º, do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho, 

compete à Câmara Municipal deliberar sobre a adjudicação da referida empreitada. 

Assim, tendo em consideração os fundamentos constantes no relatório final de análise de propostas, 

documento que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido, e para cumprimento do 

disposto no n.º 4 do art.º 148.º do Código dos Contratos Públicos, propõe-se, nos termos da alínea 

q) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 

de janeiro, que a Câmara Municipal delibere: 

1. A aprovação da admissão e respetiva ordenação das propostas identificadas no quadro n.º 1 

do relatório final; 

2. A exclusão dos seguintes concorrentes, pelos motivos expostos no relatório preliminar, 

documento que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido: 

- José Marques Gomes Galo, SA 

- Consdep, SA 

- Pavilancil, Lda 

3. A adjudicação da empreitada de “Repavimentação, Renovação das Infraestruturas do Centro 

Histórico” ao consórcio Armando Cunha, SA / Manuel Martins Pereira dos Santos, Lda, pelo 

valor da sua proposta de 611.076,52 € (seiscentos e onze mil, setenta e seis euros e 

cinquenta e dois cêntimos) ao qual acrescerá o IVA à taxa em vigor no valor de 36.664,59 €, 

perfazendo o valor total de 647.741,11 € (seiscentos e quarenta e sete mil, setecentos e 

quarenta e um euros e onze cêntimos) e pelo prazo de execução de 210 dias. 

O encargo da despesa deverá ser considerado no código do plano 2.4.1.02.05 e na rubrica 

orçamental 0603/07010499 do orçamento em vigor.» 

Sobre a proposta de Empreitada de “Repavimentação, Renovação das Infraestruturas do 

Centro Histórico” numerada DOLC_DPOP 01_04-12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que finalmente existem condições de adjudicar esta 

empreitada. Em 21 de setembro de 2011 foram aprovadas as peças do procedimento cujo encargo 

seria de 936.000,00€ acrescido de IVA, o orçamento aprovado em dezembro tem inscrito nesta 

rubrica o valor de 1.284.500,00€, verificando-se neste momento que a empreitada vai ser adjudicada 

por um valor inferior questiona o porquê de aquando a aprovação do orçamento ter sido inscrito um 

valor superior para esta obra e qual o destino a dar à verba remanescente. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que o valor de 936 287€ era o valor base e que a verba 

remanescente de 284.000,00€ está relacionada com trabalhos que eventualmente possam surgir ao 

longo da empreitada, nomeadamente no âmbito da arqueologia. Pode haver a necessidade de 
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realizar um ajuste direto e efetuar pagamentos dessas empreitadas, visto serem obras que não 

podem parar. Chama a atenção que a obra não começará de imediato porque à a necessidade de 

ser apresentada ao Tribunal de Contas. 

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

 

V – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foram apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 7 – Atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas 

Marateca/ Poceirão – despesas de funcionamento com o edifício do 1º ciclo – 

ano letivo 2011/2012. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 01_04-12: 

«No âmbito das suas atribuições e competências, o Município de Palmela assume as despesas com 

água, eletricidade e gás, correspondentes ao edifício de 1.º Ciclo do Ensino Básico, integrado na EB 

José Saramago, sendo a frequência deste nível de ensino de 224 alunos. 

Neste sentido, o Município custeia estes encargos, de acordo com as despesas 

apresentadas pelo respetivo Agrupamento de Escolas, e em função do número de alunos 

do 1º ciclo do ensino básico. 

No presente ano letivo, e com base na prestação de contas referente ao ano letivo anterior, o custo 

mensal é, aproximadamente, de € 1.000. 

Face ao exposto, e de acordo com a alínea e), do n.º 4, do art.º 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/02, de 11 de janeiro, propõe-se a atribuição de apoio 

financeiro ao Agrupamento de Escolas Marateca/Poceirão, no valor de € 4.000,00 (quatro mil euros), 

para reforçar a verba destinada a custear aqueles encargos, sendo que no final do presente ano 

letivo, e decorrente de prestação de contas, serão efetuados os acertos necessários.» 

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

 

PONTO 8 – Ação Social Escolar / Auxílios Económicos Diretos – ano letivo 

2011/2012 – atribuição de apoio financeiro. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 02_04-12: 

«A autarquia, no âmbito da ação social escolar, assegura, a todos os alunos do 1º ciclo do ensino 

básico da rede pública, um apoio financeiro para aquisição de livros e material escolar, designado 

por Auxílios Económicos Diretos.  
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Este apoio destina-se a comparticipar as despesas dos alunos inerentes à frequência da atividade 

escolar, o qual representa, para uma população escolar desfavorecida economicamente, um papel 

importante no que se refere ao contributo para a diminuição do insucesso e absentismo escolar. 

Os Auxílios Económicos Diretos destinam-se às respetivas famílias, sendo os mesmos atribuídos aos 

estabelecimentos de ensino onde os alunos se encontram matriculados. 

Os requerimentos de auxílios económicos são analisados pela autarquia, usando como suporte o 

quadro normativo que regula a aplicação das medidas de ação social escolar e o Regulamento de 

Ação Social Escolar. 

Nesta matéria, a Câmara Municipal de Palmela tem assumido a adoção de políticas diferenciadas de 

discriminação positiva, em que o acesso à educação se assume como eixo fundamental e estratégico 

de desenvolvimento local. Assim, os apoios da Ação Social Escolar concretizam-se num escalão 

único. 

A 20 de julho de 2011 procedeu-se à atribuição de apoios financeiros, no valor global de € 34.695,00 

(trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco euros), correspondente a um adiantamento para o 

ano letivo 2011/2012, referente a 771 alunos abrangidos por Auxílios Económicos Diretos e a uma 

primeira fase de atribuição deste apoio. Foi, igualmente, aprovado para o presente ano letivo o valor 

de € 45,00 (quarenta e cinco euros) por aluno beneficiário de apoio. 

Posteriormente, os Agrupamentos prestaram informação relativa aos apoios não concretizados em 

anos letivos anteriores, os quais constituem um saldo global no valor de € 2.638,36 (dois mil, 

seiscentos e trinta e oito euros e trinta e seis cêntimos). 

Face ao exposto, e dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, e ao Despacho 

n.º 18987/2009, de 17 de agosto, com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 14368-A/2010, 

de 14 de setembro, e o Despacho n.º 12284/2011, de 19 de setembro, e em conformidade com a 

alínea d), do nº 4, do artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei nº 5-A/02, 

de 11 de janeiro, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro no valor global de € 8.296,64 (oito 

mil, duzentos e noventa e seis euros e sessenta e quatro cêntimos), correspondente aos acertos 

finais de atribuição deste apoio, considerando os saldos existentes, o qual se destina aos 

Agrupamentos abaixo indicados: 

1. Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela - € 1.705,00 (mil, setecentos e cinco euros); 

2. Agrupamento de Escolas de Marateca e Poceirão - € 1.011,64 (mil e onze euros e sessenta e 

quatro cêntimos); 

3. Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos - € 5.580,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta 

euros). 

Com a presente atribuição conclui-se o processo referente ao presente ano letivo, 2011/2012, no 

valor global de € 45.630,00 (quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta euros) relativo a 1014 alunos.» 

Sobre a proposta de Ação Social Escolar / Auxílios Económicos Diretos – ano letivo 

2011/2012 – atribuição de apoio financeiro numerada DEIS_DE 02_04-12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que os efeitos de uma qualquer crise, tornam-se 

evidentes, em primeiro lugar, na escola. Sublinha que o acerto mencionado poderá não ser um 
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acerto final porque não se consegue prever os efeitos que sucessivamente se vão agudizando na 

sociedade portuguesa relativamente á situação das famílias, além de que existem mais 243 alunos 

suscetíveis de serem apoiados por esta via. Solicita que haja um acompanhamento efetivo destes 

243 casos e informação sobre os números em cada um dos agrupamentos e sobre a evolução dos 

registos destes casos porque estas informações são instrumentos de gestão para o 

acompanhamento social. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que é com maior gosto que fará chegar os dados globais, 

discriminados quer por agrupamentos, quer por escolas e a sua respetiva evolução. Lamenta a 

necessidade destes jovens serem apoiados pela Câmara Municipal porque isso significa que 

socialmente a respetiva família ainda não está incluída ou que aufere um salário aceitável, de forma 

a poder providenciar os recursos financeiros necessários ao seu educando. Informa que 

relativamente ao ano letivo 2010/2011 há uma redução global de 76 alunos, isto independentemente 

de se apoiar o 1º e 2º escalão do abono de família, contudo este controlo é evolutivo, ou seja em 

qualquer momento uma família pode ter a necessidade deste apoio. Sublinha que estes dados 

retratam uma realidade que é a assimetria que ainda existe no território. As freguesias rurais de 

Poceirão e de Marateca são aquelas que têm uma percentagem maior de alunos cujas famílias 

recorrem a este tipo de apoio, cerca de 57,26%, pelo que necessitam de uma atenção especial. No 

agrupamento da escola José Maria dos Santos são 35,7% e em Palmela são 30,39%. Menciona que 

são poucas as autarquias que aplicam o 1º e 2º escalão, a regra na Área Metropolitana de Lisboa é 

a aplicação do 1º escalão. 

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

 

VI – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

DIVISÃO DE AÇÃO CULTURAL: 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 9 – Redução da Tarifa de ingresso no Cinema – Cine France. 

PROPOSTA N.º DCD_DAC 01_04-12: 

«O grupo de Francês da Escola Secundária de Pinhal Novo tem vindo a promover desde 2000, o 

Ciclo de Cinema Francês – Cine France e desde 2003, em parceria com a Câmara Municipal de 

Palmela. 

Este projeto procura difundir a cinematografia francófona na escola, e junto da comunidade, 

entendendo o cinema como documento cultural atual, dotado de autenticidade e representativo de 

expressões artísticas, concebendo uma oferta que assume uma postura de abertura à diferença, 

relativamente ao que é privilegiado nos circuitos comerciais. 
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No corrente ano, realizar-se-á a sua 12ª edição, de 19 a 24 de março, no Auditório Municipal de 

Pinhal Novo e no Auditório da Escola Básica José Saramago. 

Assim propõe-se, de acordo com o disposto na alínea j), do artº 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de 

setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, a redução da tarifa 

normal de cinema prevista na alínea a), do artº 24º, da Tabela Municipal de Tarifas, Preços, 

Reembolsos e Compensações para 1,50 € (um euro e cinquenta cêntimos), com IVA incluído, a 

aplicar a pessoas que comprovem ser estudantes, nas sessões de cinema dos dias 19, 20, 21, 22, 23 

e 24 de março de 2012, no Auditório Municipal de Pinhal Novo, no âmbito da referida iniciativa.»  

Sobre a proposta de Redução da Tarifa de ingresso no Cinema – Cine France numerada 

DCD_DAC 01_04-12 interveio: 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que este alargamento à escola José Saramago é uma mais valia 

que significa a atenção que a escola tem. Relativamente às assimetrias há que ter em atenção tudo 

o que é feito no território porque não existem jovens de 1ª e jovens de 2ª. Na atividade desportiva 

de “Orientação” a Escola José Saramago encontra-se na linha da frente. 

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

 

VII – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

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

PONTO 10 – Alteração ao empréstimo de longo prazo n.º 003.07173460096. 

PROPOSTA N.º DAF 01_04-12: 

«O município celebrou em junho de 2010 um contrato de empréstimo bancário de longo prazo com o 

banco Santander Totta, S.A, no valor de 8 milhões de euros, de acordo com as deliberações dos 

órgãos autárquicos. Este empréstimo destinava-se a financiar um conjunto de investimentos 

constantes das GOP a ser utilizado nos anos 2011 a 2013. 

Tendo o município capacidade de endividamento, foi aprovado em 16 e 28 de novembro de 2011 

pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal, respetivamente, a contração de um novo empréstimo 

bancário destinado a cofinanciar os investimentos da operação de recuperação e dinamização do 

centro histórico de Palmela. 

Consultadas as entidades bancárias nenhuma respondeu às condições pretendidas, tendo a Caixa 

Geral de Depósito apresentado proposta de financiamento de 600 mil euros (o valor da consulta era 

de € 1.381.420,00) para um prazo de 10 anos (o prazo pretendido era de 15 anos). 

De forma a garantir o financiamento dos investimentos foi solicitado ao banco Santander Totta a 

possibilidade de aceitar a alteração do n.º 2 da cláusula 1ª, do contrato em vigor, sem que essa 
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alteração provocasse qualquer outra alteração, nomeadamente o preço da operação de 

financiamento, que foi aceite pelo banco. 

Assim, nos termos da lei 2/2007, de 15 janeiro, propõe-se que a Câmara aprove, para posterior 

envio à Assembleia Municipal a alteração à cláusula do contrato em vigor, que passa a ter a seguinte 

redação: 

“A presente abertura de crédito tem o limite de € 4.721.420,00 (quatro milhões, setecentos e vinte e 

um mil, quatrocentos e vinte euros) e destina-se a ser usada por uma ou mais vezes, pela 

beneficiária em projetos/obras/investimentos constantes no mapa em anexo.” Os investimentos a 

serem financiados e a constarem em anexo ao contrato são os seguintes: 

Investimentos a realizar nos anos 2011 a 2013 Total 

Infraestruturas em Poceirão - execução de redes pluviais 
domésticas e remodelação de rede de abastecimento de água 149.000 

Beneficiações da EB1/JI de Palmela 120.000 

Execução de redes de abastecimento de água a Asseiceira de 
Cima - Loja Nova 

80.500 

Recuperação dos espaços públicos da Urbanização Nogueira 
de Matos, P. Novo 

100.000 

Construção da Ciclovia envolvente poente ao Pinhal Novo 500.000 

Repavimentação do CM 1054 - Vale dos Barris - 1ª e 2ª fase 211.500 

Beneficiação da Estrada que liga o CM 1029 e a Circular norte 
à Autoeuropa 

780.000 

Repavimentação da EM 575- troço entre o CM 1027 e a 
Lagoa da Palha 

107.000 

Pavimentação da Rua das Sesmarias do Pato - Marateca 209.000 

Pavimentação do caminho de acesso à Escola do Forninho 126.000 

Execução de rotunda na EN 379  250.000 

Pavimentação do troço entre a EN10 e a Ponte do Zambujal – 
Marateca 

40.000 

Drenagem e Pavimentação da Azinhaga dos Carvalhos – 
Palmela 

625.000 

Pavimentação do troço da Rua dos 3 concelhos 42.000 

Infraestruturas e Pavimentação de Arruamentos no Centro 
Histórico 

384.350 

Iluminação exterior dos Monumentos e Edifícios 72.000 

Renovação de sinalética 65.250 

Requalificação Parque Venâncio Ribeiro da Costa e da entrada 
norte do Castelo 

211.830 

Requalificação do Largo do Pelourinho, Praça do Duque e 
Requalificação do Largo do Município e zona adjacente 244.980 

Modernização das Redes de infraestruturas no Castelo 39.510 

Refuncionalização dos antigos sanitários do Parque Venâncio 
Ribeiro da Costa 

30.750 

Requalificação das galerias da praça de armas e remodelação 
de espaços museológicos 

87.300 

Cobertura Casa Capelo 56.260 

Espaço Cidadão 189.190 

TOTAL 4.721.420.» 
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Sobre a proposta de Alteração ao empréstimo de longo prazo n.º 003.07173460096 

numerada DAF 01_04-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a proposta requer uma outra redação para não 

induzir em erro. Quem lê a proposta fica com a perceção que os 8 milhões de euros referentes ao 

empréstimo de junho de 2010 não foram utilizados. Na revisão orçamental de junho de 2011 foi 

claramente assumido pela Câmara Municipal a não efetivação de um conjunto de obras no valor de 3 

milhões de euros e não se pode dizer que face à capacidade de endividamento e à aprovação de um 

outro empréstimo de 1.3 milhões de euros que o estamos a incorporar nestes 8 milhões. O que está 

a ser feito é a redistribuição da verba remanescente de 5 milhões de euros, do contrato realizado 

com o Banco Santander Totta, por uma série de obras. Para se realizar as obras do Centro Histórico 

foram canceladas outras incluídas no PPI e que estão adjacentes e incorporadas no empréstimo dos 

8 milhões de euros e que não serão realizadas até ao ano de 2014, nomeadamente a 

repavimentação e alargamento da estrada municipal 533, o troço entre o Poceirão e a passagem 

superior do caminho-de-ferro, a ampliação da EB1/JI de Aires, a repavimentação da estrada dos 4 

Castelos, a repavimentação e alargamento da estrada do Vale da Abrunheira, a pavimentação do 

Aceiro das Sapatarias do Pinhal Novo e a pavimentação dos aceiro dos Arraiados. Sublinha que foi 

em detrimento de todas estas obras que se investiu no Centro Histórico. Considera uma má política 

contrair empréstimo para fazer obras no âmbito do QREN no Centro Histórico porque dificilmente se 

conseguirá com todas as obras que estão contempladas no programa do QREN, dar uma maior 

dimensão ao local. Reitera que se está a redistribuir este empréstimo que neste momento fica em 

4.721.000 €, e que era 8 milhões inicialmente e que a proposta mereceria pelo menos a indicação de 

que a revisão orçamental, fruto da pouca receita que a câmara municipal tem auferido e da 

dificuldade que tem, em fazer face aos compromissos bancários que surgem face aos empréstimos. 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha refere que eventualmente a proposta poderia ter uma outra 

redação mas que já tinha sido assumido, em sede da revisão de orçamento em 2011, que de facto 

não existiam condições para realizar todas as obras propostas inicialmente face ao contexto em que 

se vive atualmente, nomeadamente com a quebra das receitas que a Autarquia enfrenta. Informa 

que, todas as entidades bancárias que foram consultadas para a contração do empréstimo destinado 

a financiar as obras do centro histórico nenhuma delas respondeu às condições apresentadas e em 

função disso foi encetado de imediato um processo negocial com o Banco Santander Totta com vista 

a se aferir da possibilidade de renegociar este contrato bancário de longo prazo. Informa ainda que 

esta proposta é vantajosa para a Câmara Municipal porque a taxa de spread manteve-se em 2,75% 

e traduz uma diminuição do serviço da divida de 175.000 € no ano de 2013 e de 370.000 € a partir 

do ano de 2014. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que deverá haver precisão porque o que mencionou 

anteriormente relativamente às obras, é fruto da proposta inicial e não da revisão orçamental. 

A Sr.ª Presidente refere que o Senhor vereador Luís Calha foi bastante preciso na sua intervenção. 

As obras agora mencionadas não deixaram de estar incluídas no PPI, deixaram de estar no 

empréstimo que é formalmente e substancialmente diferente. Sublinha que em 2014 tem esperança 

de se poder recorrer a outro tipo de fundo para financiar a intervenção na Estrada Municipal 533, 
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pelo que não foi retirada do PPI nem do orçamento, apenas foi retirada do empréstimo por 

prudência. Relativamente à contratualização da obra do Centro Histórico a verba referente à 

contrapartida nacional era assegurada pelo orçamento da Câmara Municipal, quando se verificou que 

não havia a capacidade financeira para cumprir essa contrapartida a primeira medida adotada, 

relativamente ao empréstimo, foi uma medida de contenção e efetuou-se um 1º corte ao 

empréstimo e consequentemente um corte nas obras a realizar, hoje existe a necessidade de 

aprofundar esse corte, para que não se venham a verificar grandes estrangulamentos financeiros, a 

curto prazo, porque o serviço da dívida vai atingir montantes que o orçamento municipal poderá não 

ter condições de liquidar. Informa ainda que irão ser financiadas outras obras que têm que ser 

realizadas porque têm contrapartida de fundos comunitários sendo financiadas em 65% do seu 

valor, custando à Câmara Municipal apenas 35% do seu valor. 

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

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

 

VIII – GABINETE DOS VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA 

 

Pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 11 – Criação de regulamento de apoio à remodelação de habitações 

situadas na área de intervenção do Gabinete do Centro Histórico. 

PROPOSTA N.º PS 01_04-12: 

«A aprovação dos projetos e o lançamento das empreitadas de “Requalificação do Parque Venâncio 

Ribeiro da Costa e entrada norte do castelo” e de requalificação do “Largo do Pelourinho – Praça 

Duque e Requalificação do Largo do Município e zona adjacente”  são duas das mais importantes e 

significativas operações que constituem o projeto de Recuperação e Revitalização do Centro Histórico 

de Palmela. 

Este projeto, submetido em 2 de março de 2009 e tendo data de aprovação pelo QREN programa 

PORLISBOA, em 31 de maio de 2009, previa que as obras estivessem concluídas em maio de 2012. 

Face à complexidade da zona, à natureza técnica dos projetos, que numa área de intervenção difícil, 

apresentam exigência redobrada, conjuntamente com as dificuldades internas de articulação de 

todas as valências envolvidas, a obra tem tido vários adiamentos sendo, contudo, o lançamento 

destas duas empreitadas um sinal que o projeto avançará a curto prazo. 

Considerando que: 

1 - A reabilitação do Centro histórico de Palmela começa a dar os primeiros passos.  

Este espaço, na vila de Palmela, além de merecer todo o investimento que os particulares nele 

possam fazer, merece também uma redobrada atenção por parte da autarquia. Contudo, é 
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reconhecido que o atual projeto não contempla todas as necessidades que o centro histórico 

necessitará; 

2 - Tendo consciência que a reabilitação do tecido edificado e ocupação deste e de outros centros 

históricos é uma questão complexa e que deve envolver todos os intervenientes e, principalmente, 

todos os interessados; 

3 - Nunca foi política da Câmara Municipal de Palmela a adoção de medidas que implicassem obras 

coercivas. Antes, procurou criar alguns mecanismos que levassem os habitantes e os proprietários do 

centro histórico a ter, no âmbito da legislação em vigor, algum desagravamento fiscal; 

4 – A Câmara Municipal de Palmela, aplicou uma redução de 30% na taxa de IMI, que veio a ser 

aprovada para os anos em causa, aos restantes prédios do concelho, em toda a área de intervenção 

do gabinete de Recuperação do Centro Histórico da Vila de Palmela; 

5 – A Câmara Municipal de Palmela aplica uma redução de 20% da taxa do Imposto Municipal sobre 

imóveis, que veio a ser aplicada nos anos respetivos aos restantes prédios do concelho, aos prédios 

arrendados situados na área de intervenção do gabinete de recuperação do Centro Histórico da Vila 

de Palmela e que esta redução é cumulativa com a anterior; 

6 – Conjuntamente com as importantes obras de reabilitação que começam agora a ter a sua parte 

mais visível, possam os habitantes do centro histórico ter um apoio na recuperação das suas 

habitações; 

7 – A Câmara Municipal de Palmela tem serviços que, fruto da quase estagnação do setor da 

construção civil no país e, consequentemente, no concelho, veem o seu trabalho diário reduzido 

significativamente;  

8 – Há necessidade de apoiar a dinamização do Centro Histórico e, tanto quanto possível, dar-lhe 

uma certa uniformização. 

Propõe-se: 

1 – Que seja criado um regulamento, no prazo de 30 dias, de acesso ao apoio para projetos de 

arquitetura e de remodelação das habitações situadas na área de Intervenção do Centro Histórico; 

2 – Que, nesse regulamento, conste a disponibilidade da Câmara Municipal em colocar os técnicos, 

quer do gabinete do centro histórico quer, principalmente, os afetos ao Departamento de 

Administração Urbanística à disposição dos munícipes que queiram fazer intervenções nas suas 

propriedades; 

3 – Que nesse regulamento possa ser contemplada uma discriminação positiva para quem só possui 

uma habitação; 

4 – Que nesse regulamento se possa contemplar toda a área de projeto das atuais habitações e que 

o mesmo tenha um custo de acordo com os rendimentos de cada um dos agregados familiares 

concorrentes.» 
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Sobre a proposta de Criação de regulamento de apoio à remodelação de habitações 

situadas na área de intervenções do Gabinete do Centro Histórico numerada PS 01_04-

12 intervieram: 

A Sr.ª Presidente sublinha a iniciativa dos Senhores vereadores do Partido Socialista sobre uma 

matéria que é muito importante para todos. Embora exista investimento público programado, com a 

comparticipação dos fundos comunitários continua a faltar uma dinâmica mais viva e mais atrativa 

por parte dos particulares, nomeadamente na recuperação das suas casas. Existem várias 

dificuldades nesta proposta sendo a principal de ordem legal por não se conseguir habilitar 

legalmente a afetação dos técnicos municipais a projetos particulares, já aconteceu a Câmara 

Municipal ser interpolada por gabinetes particulares de estar a praticar concorrência desleal por estar 

a orientar pessoas para desenhos e soluções que cabia aos respetivos projetivas. Considera que a 

proposta é bem-intencionada, que caracteriza bastante bem o problema e que traduz objetivos 

comuns. Sugere que se transforme a proposta numa recomendação que seria sujeita a apreciação 

detalhada pela Divisão jurídica e pelo Gabinete de Recuperação do centro Histórico. Informa que 

embora existam menos projetos para apreciar pelos técnicos, existem procedimentos mais exigentes 

e complexos, completamente diferentes dos que existiam, nomeadamente a desmaterialização de 

processos que é uma tarefa exigente e que impõe afetar funcionários qualificados, que consigam dar 

resposta a estas novas exigências tecnológicas e de modernização administrativa. Existe também a 

necessidade de dar resposta à avaliação, no termos do IMI, aos mais de 25.600 prédios e que 

deverá ser executada durante este ano. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a ideia da proposta é tentar colaborar com 

aqueles que habitam no centro histórico e que terão alguma dificuldade no trâmite normal dos 

processos com a câmara municipal. O 1º parágrafo refere o abrandamento em termos de processos 

que deram entrada na Câmara Municipal, no ano de 2004 houve cerca de 200 pedidos de 

informação prévia, no ano de 2010 entraram 46 pedidos. Em 2004 foram recebidos 753 projetos 

referentes a edificações diversas, em 2010 foram recebidos 225 projetos. Em 2005 foram emitidas 

367 licenças de construção, em 2010 foram emitidas 136. Há claramente uma retração e a Câmara 

Municipal tem um conjunto de técnicos que ao nível do planeamento estratégico e urbanístico têm 

dedicado muito tempo a questões como o novo aeroporto, o campo de tiro de Alcochete, a 

construção da rede ferroviária de alta velocidade, a construção da plataforma logística do Poceirão e 

a variante à Estrada Nacional 252. Cita que, legalmente, é possível que existam técnicos que apoiem 

munícipes e que outros técnicos, posteriormente, valorizem ou avaliem esses projetos. Considera 

que entre a ética da convicção e a ética da responsabilidade é mais preocupante não se agir ou agir-

se de uma forma diminuta, pelo que essa ética de responsabilidade passa por existir dois ou três 

técnicos que se debruçassem sobre estas matérias e que técnicos, de outros setores, os pudesses 

avaliar – deverá existir uma distinção entre quem promove e quem aprova. Sublinha que poderá 

tornar a proposta numa recomendação no sentido de os serviços perceberem o que se consegue 

realizar e aguardar 60 a 90 dias para ter uma resposta sobre se é exequível ou não, face à legislação 

atual, face ao enquadramento e face às edificações do centro histórico 
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A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que deveria haver um apoio com uma 

parametrização, que facilite o circuito dos projetos, sem ferir o que são as obrigações legais a que 

estão sujeitos. Há no centro histórico muitos moradores que podem fazer e pagar as obras há que se 

fazer essa distinção. 

A Sr.ª Presidente refere que além de se parecer sério é necessário sê-lo. Em relação à acumulação 

de funções existem, atualmente, muitas limitações, os técnicos têm autorização para exercer 

funções, fora do município, em contextos que não podem coincidir com o seu desempenho na 

Câmara Municipal. No ponto de vista dos projetos de especialidades a Câmara não possui técnicos 

habilitados, com todas as formações e habilitações necessárias para responder a todas as 

solicitações, até mesmo em obras municipais, as especialidades são realizadas recorrendo a técnicos 

externos à organização. Existe ainda a problemática da desigualdade se este assunto não for tratado 

em sede de regulamento, de como se vai discriminar os cidadãos no apoio a ser dado. Menciona que 

está de acordo com o princípio de que se deveria conseguir ajudar os cidadãos e que é filosofia do 

Gabinete do Centro Histórico essa atitude de ajudar, por vezes roçando o limite daquilo que é a sua 

competência – esboça-se a solução mas o cidadão terá que contratar o seu próprio projetista. 

Termina, referindo que se os Senhores vereadores estiverem de acordo retira-se a proposta, ficando 

a recomendação que será estudada com os serviços de modo a que se possa aumentar a atitude pró 

ativa e a responder às solicitações concretas colocadas pelos cidadãos. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma retirada, por unanimidade, devendo a 

mesma ser assumida como recomendação.  

 

IX – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das vinte e três horas e cinquenta e cinco 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 


