
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

ACTA N.º 21/2011: 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 

2011: 

No dia seis de Outubro de dois mil e onze, pelas quinze e quinze minutos, no Salão Nobre 

do Edifício dos Paços do Concelho e respectiva Sala das Sessões, 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, António Fonseca Ferreira, Adilo Oliveira Costa, José Carlos Matias de 

Sousa e Luís Miguel Reisinho de Oliveira Calha. 

 

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

PONTO 1 – Proposta de alteração ao Plano Director Municipal – Perímetro Urbano de 

Fernando Pó – A12 

PONTO 2 – Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Palmela – alterações resultantes da audiência dos interessados e 

participação pública 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

• Informação sobre óleos alimentares usados – O Sr. vereador Álvaro Amaro saúda 

os presentes. Menciona que gostaria de partilhar uma informação no que concerne à 

valorização de óleos alimentares usados, porque o município de Palmela prepara-se para 

superar as metas definidas na legislação que obriga os concelhos com população superior 
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a 50 000 habitantes a disponibilizarem, até final deste ano, 20 equipamentos para 

deposição de óleos alimentares usados, na sequência de um projecto que se iniciou em 

2008 em parceria com a Agência de Energia da Arrábida. Com a actual adjudicação da 

recolha dos óleos alimentares usados para os próximos 3 anos, à empresa Biosis, Palmela 

disponibilizará aos seus munícipes 68 equipamentos para deposição de óleos alimentares 

usados: 46 de pequena dimensão e 22 de dimensão maior, ultrapassando desta forma a 

meta legalmente requerida. Este reforço permitirá não só responder às necessidades dos 

munícipes cada vez mais interessados em dar correcto destino a este tipo de resíduo, 

como também prevenir e minimizar os riscos ambientais, contribuindo assim para reduzir a 

quantidade de óleos alimentares usados introduzidos nos sistemas de drenagem e 

tratamento de águas residuais e contribuindo ainda para reciclar óleos alimentares usados 

para a produção de biodiesel, estimulando o incremento do consumo de biocombustíveis, 

diminuindo assim as emissões de CO2 associadas aos transportes. Este serviço não tem 

custos para a autarquia, sendo a empresa Biosis responsável pela colocação, manutenção 

e recolha de todo o equipamento. Além do serviço de recolha, o município prevê receber 

uma pequena percentagem de biodiesel produzido para utilização na frota municipal, bem 

como apoio financeiro para a realização de acções de sensibilização nesta matéria, a fim 

de tornar acessíveis os equipamentos a todos os munícipes. Estão a ser definidos pela 

câmara municipal, em conjunto com a empresa, os locais públicos para a colocação em 

todas as freguesias dos 22 oleões com 240 litros de capacidade. Prevê-se também a 

substituição dos 46 mini-oleões já existentes no interior de escolas do ensino público, 

juntas de freguesia e outras entidades que participam desde 2008 neste projecto, servindo 

os alunos, os seus associados e a população em geral. 

 

• Comemoração no âmbito do Dia Mundial da Água – O Sr. vereador Álvaro Amaro 

informa que no dia 1 de Outubro foi comemorado o dia nacional da água o que marcou 

também o início do ano hidrológico. A água, como é sabido, é um bem essencial que se 

tem vindo a tornar cada vez mais escasso, o que se intensificará com as alterações 

climáticas, alterações dos padrões de precipitação e desertificação. Estes são alguns dos 

fenómenos que já têm hoje grande expressão em certas partes do mundo, condicionando 

a vida de muitos milhões de pessoas. Como forma de assinalar as comemorações do dia 

da água, temos agendado para 20 de Outubro, pelas 14:30, no auditório municipal de 

Pinhal Novo, a apresentação da Matriz da Água do Concelho de Palmela. Este documento 

pretende ser uma ferramenta de grande importância na gestão deste recurso no nosso 

concelho, na medida em que identifica e quantifica os principais fluxos de água no 

território e permite uma avaliação estratégica e sustentável deste mesmo recurso. No 

referido documento encontra-se ainda explanada, para além da caracterização dos 
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sistemas de abastecimento de água e de drenagem, informação sobre a desagregação 

dos consumos por tipo de utilizador e tipo de utilização. Esta matriz é indissociável do 

planeamento estratégico em matéria de abastecimento de água e de drenagem no 

município e, por isso mesmo, pretendemos partilhá-lo, divulgá-lo e pô-lo também à 

consideração não só de técnicos especialistas mas também da população em geral. 

Nesse mesmo dia, após a apresentação da matriz, será projectado um filme acerca desta 

problemática que conta histórias à escala global sobre comunidades de vários países do 

mundo em que o acesso a este bem é posto em causa. Vem também a propósito porque 

hoje em dia colocam-se as questões referentes à privatização da água, que é de facto 

uma medida contestada por especialistas e activistas, que afirmam que a água é um 

direito humano e não uma mercadoria a ser negociada em mercado aberto. Deixa  o 

convite para, no dia 20, todos poderem assistir, conhecer e discutir o diagnóstico da água 

no concelho. 

 

• Informação sobre o Colóquio Internacional Cister dos Templários e Ordem de 

Cristo – O Sr. vereador Adilo Costa cumprimenta os presentes. Comunica que o 

município, através do Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago, foi convidado no 

inicio deste ano pelo Instituto Politécnico de Tomar para colaborar na organização do 

colóquio internacional que teve lugar de 30 de Setembro a 02 de Outubro. Esta acção foi 

solicitada na medida em que é reconhecida a qualidade nacional e internacional dos 

nossos cursos anuais e dos nossos encontros quadrienais que, desde os anos 80 do 

século passado têm ocorrido no nosso concelho. No caso concreto desta iniciativa em 

Tomar, em que  participaram 120 pessoas, cumpriu-se na íntegra um programa científico 

profundo e houve debates animados com  coordenação do nosso gabinete de estudos. 

Ficou claro o desejo da organização e de todos os presentes em tornar estes colóquios 

regulares com a periodicidade que têm os encontros de Palmela. Na abertura do colóquio, 

o organizador, o professor José Albuquerque Carreira, frisou e destacou o envolvimento 

do município de Palmela, classificando-o como indispensável para a qualidade que se 

pretendia. Na sessão de encerramento, além do GEsOS e do município de Palmela, 

estiveram presentes o Instituto Politécnico de Tomar, a directora do convento de Cristo e a 

recente subdirectora do IGESPAR. Acrescenta que não é novidade este tipo de convites 

dirigidos à câmara de Palmela, em particular ao GEsOS, quer sobre a temática do 

território dos castelos, quer sobre a temática das ordens militares. Isso tem acontecido 

quer através do IGESPAR, como de autarquias e até mesmo de algumas instituições 

académicas e, é com muito gosto, que aquilo que nós temos de know how e de 

conhecimento cientifico e experiência até na organização de exposições, poderemos e 

deveremos ajudar fora das nossas fronteiras. Recorde-se que recentemente o município 
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de Óbidos, também nos pediu para coordenar o simpósio internacional sobre castelos e a 

iniciativa foi um êxito.  

 

• Comemorações no âmbito do Mês do Idoso – O Sr. vereador Adilo Costa relata que 

desde há vários anos que a câmara tem vindo a incluir no seu plano de actividades 

medidas destinadas às pessoas idosas quer no domínio da saúde quer no domínio da 

actividade física, do lazer, da formação e da informação, no sentido de melhorar o seu 

bem estar e a sua qualidade de vida. Nesta lógica, as comemorações do mês do idoso 

resultam num trabalho de parceria com as IPSS do concelho. Foi neste contexto que no 

dia 4 se realizou o 2º encontro inter geracional em que foi dada a conhecer a existência da 

rede wireless gratuita no centro histórico de Palmela. Foi uma oportunidade de contacto e 

interacção entre gerações diferentes. Consta igualmente o documentário “Somos actores 

da nossa vida”, no qual é feita a apresentação retrospectiva das diversas iniciativas 

desenvolvidas com as sucessivas gerações de idosos desde 1997 até à presente data. 

Vai-se também realizar o piquenique no salão das festas que pretende proporcionar um 

saudável e animado momento de convívio entre os idosos, apoiado pelas IPSS. Estão 

previstas várias sessões sobre caligrafia antiga que recriam o ambiente e o método em 

que trabalhavam os antigos monges copistas e que proporcionam aos idosos a 

possibilidade de recriar e desenhar letras e palavras à moda antiga. No dia 28 de Outubro, 

no Cine teatro São João, hverá um espectáculo final musicado que conta com a 

colaboração da CENSIL. Os idosos portadores do cartão sénior, poderão beneficiar de 

uma massagem terapêutica que lhes será oferecida.  

 

• Pavilhão da Escola Secundária de Palmela – O Sr. vereador Adilo Costa menciona 

que foi enviado oficio, por parte da Sr.ª presidente da câmara, para o ministério da 

educação, ao cuidado do Sr. ministro  a dar conta das preocupações que foram 

manifestadas no conselho geral da escola secundária de Palmela e no conselho municipal 

de educação sobre a eventual  suspensão do projecto do pavilhão desportivo da escola 

secundária de Palmela. Como se sabe, a obra que está a decorrer na escola secundária 

de Pinhal Novo, responsabilidade da Parque Escolar entrou numa última fase. Mas em 

relação ao projecto que, por despacho da anterior ministra da educação de 17 de Março 

de 2011, teria sido programado para que a Parque Escolar planeasse, dirigisse e 

coordenasse com a DREL e com os órgãos da própria escola um programa de intervenção 

no sentido de terminar a 3ª e derradeira fase da construção da escola secundária de 

palmela. No fundamental, era a conclusão do prometido pavilhão desportivo bastante 

desejado e necessário. Estando todos de acordo em relação a este assunto, em conselho 



Acta n.º 21/2011 
Reunião ordinária de 06 de Outubro de 2011 

 5 

municipal de educação, foi decidido interpelar, o ministro da educação para que esclareça 

qual é exactamente o ponto de situação deste projecto.  

 

• Concurso de Gastronomia do concelho de Palmela – O Sr. vereador Luís Miguel 

Calha apresenta cumprimentos. Refere que o concurso que a câmara está a promover 

junto do sector da restauração e que vai decorrer entre os dias 21 e 30 deste mês é uma 

iniciativa que está inserida no programa “Palmela Experiências com Sabor” e tem 

fundamentalmente dois grandes objectivos: por um lado promover e divulgar a 

gastronomia local como um período turístico de referência no concelho, por outro lado tem 

também como objectivo dinamizar e impulsionar a qualificação do sector da restauração. 

Pretende-se que os estabelecimentos aderentes apresentem ementas que estejam 

inseridas na gastronomia local e dêem preferência à utilização dos nossos produtos e, 

portanto, trata-se de mais uma iniciativa que visa afirmar o desenvolvimento do turismo no 

concelho e consolidar a nossa imagem de território associado à gastronomia e aos 

produtos locais de qualidade.  

 

Questões apresentadas pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa: 

• Obras no Caminho Municipal que liga Pinhal Novo à Lagoa da Palha – O Sr. 

vereador José Carlos de Sousa saúda os presentes e pergunta se a obra já se encontra 

concluída. A questão é colocada porque não são visíveis máquinas em movimento nem 

operários nas obras. Gostaria também de saber se as marcações horizontais vão ser 

efectuadas ou não, caso as obras ainda não se encontrem concluídas. Gostaria também 

perceber a intervenção na zona de entrada para o grupo desportivo de Lagoa da Palha, e 

pretende saber se esta obra se encontrava adjudicada inicialmente, ou se existiu algum 

acordo entre o grupo desportivo e o empreiteiro.  

 

• Falta de iluminação no Parque de Estacionamento da Estação de Palmela – O Sr. 

vereador José Carlos de Sousa refere que estando a aproximar-se o inverno e a 

mudança de hora no final do mês, solicita que seja verificada a falta de luz neste local. 

Afirma o Sr. Vereador que leu e releu o protocolo entre a REFER e a câmara e tem 

alguma dificuldade em perceber de quem é a responsabilidade da manutenção eléctrica 

no espaço do parque. No seu entender, o protocolo não é esclarecedor, embora na alínea 

c) do preâmbulo se diga que é do interesse da REFER e do município e que as estações e 

apeadeiros nas zonas urbanas da rede ferroviária devem ter em conta equipamentos que 

sirvam a população com níveis de conforto e qualidade, e que harmoniosamente não 
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agridam o meio envolvente. Por outro lado, há que ter em conta o texto do protocolo que 

menciona que ficam excluídas da obrigação de manutenção do município, todas as 

actividades que não correspondem á conservação dos espaços públicos objecto do 

presente protocolo. Quando foi feita a recepção do equipamento em Janeiro, a parte 

eléctrica estava toda operacional mas, efectivamente, em relação à parte energética não 

está esclarecido de quem é a responsabilidade e este facto, é preocupante, se não existir 

luz no parque de estacionamento. O que se pretende saber é se a câmara já tomou 

alguma diligência junto da REFER. Como mencionado no nº 1da cláusula 5, cada uma das 

partes assume integral responsabilidade de todos os riscos inerentes à prática de 

quaisquer actos danosos no âmbito do cumprimento do presente protocolo, constituindo 

obrigação das partes zelar para que os seus agentes contratados e sub contratados 

adoptem comportamentos de defesa e salvaguarda do património, da segurança 

ferroviária e de terceiros, bem como da generalidade da integridade de pessoas e bens, 

termos em que solicito à câmara o esclarecimento a quem cabe esta responsabilidade. 

 

• Urbanização Val’ Flores, em Pinhal Novo – O Sr. vereador José Carlos de Sousa 

colocou a questão que em Maio de 2009 foi feita a abertura do concurso de adjudicação 

da obra e efectuada a abertura do concurso público para as 3 urbanizações. Em 27 de 

Janeiro de 2010 abriu-se concurso público para o Val’ Flores, a 16 de Junho ratifica-se em 

diário da república e passados 12 dias a Sr.ª. vereadora Adília revoga por despacho a 

decisão. A 25 de Agosto de 2010 voltou-se a abrir o concurso público. Salienta que 

sempre votaram favoravelmente apesar de terem muitas reservas, especialmente quando 

na questão da garantia bancária que era 3.8 milhões e depois passou para 1.8 milhões de 

euros. A 19 de Janeiro tornou-se, a adjudicar esta empreitada e 9 meses depois não se 

vislumbra qualquer tipo de intervenção na urbanização. Deseja saber se foi o promotor 

que terá entregue as vivendas ao banco, o banco terá leiloado as mesmas e os novos 

proprietários querem empreender esforços no sentido de concluir as habitações para irem 

para lá viver, e crê-se que as licenças de habitação não estarão em condições de ser 

passadas por parte da câmara municipal. Por isso solicita ao Sr. vereador se pode 

esclarecer esta situação e se há alguma previsão de resposta sobre este assunto. Sobre o 

esgoto da escola Alberto Valente, questiona se os esgotos ainda continuam a ir para um 

reservatório ou não.   

 

• Execução financeira da Câmara Municipal de Palmela no ano de 2011 – O Sr. 

vereador José Carlos de Sousa refere que houve assembleia municipal na passada 

semana e foram apresentados valores relativamente á execução financeira da câmara 
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municipal para este ano de 2011. Poder-se-á proferir que os resultados, são desafiadores 

mas numa perspectiva pragmática, expressaria que são resultados preocupantes, ou seja, 

no ano 2010 existia um orçamento de 53,8 milhões de euros, efectuou-se uma revisão 

para 58.6 e conseguiu-se concretizar 43 milhões de euros. Neste ano de 2011, o 

orçamento inicial era de 58,3 milhões, na revisão ficou por 56,9 e temos genericamente 

uma redução, de acordo com o relatório, de 12, 2% a 31 de Agosto de 2011 o que significa 

um decréscimo de cerca de 3,4% em relação a 2010. Desta forma ficaremos ao nível das 

prestações de contas de 2011 se não se alterar nada de significativo entretanto, na ordem 

dos 40 milhões de euros e isto estrangula, no seu entender, a câmara municipal, 

estrangula a execução, estrangula as grandes opções do plano e estrangula o PPI. Logo a 

questão que coloca à Sr.ª presidente é,  se pensa a curto prazo apresentar uma nova 

revisão, um novo orçamento rectificativo face à 1ª que foi já em Junho, já com alguns 

valores mais credíveis em relação a tudo isto. Como sempre se tem dito e, infelizmente 

com razão em muitas coisas, o IMI é uma das receitas que tem crescido em Palmela e era 

notório que isso fosse acontecer face ao volume de construção do início do séc. XXI e, 

portanto, está neste momento a crescer a questão do IMI e tem-se uma receita a 31 de 

Agosto que cresce cerca de meio milhão de euros em relação ao ano de 2010. Os 

impostos indirectos também crescem cerca de 2 milhões de euros, a venda de bens 

cresce igualmente cerca de 800 mil euros mas depois temos o IMT que desce 2,7 milhões 

e a derrama que desce 1 milhão e temos, obviamente, os encargos decorrentes da dívida 

que crescem mais de 100% em relação ao ano anterior, que também são significativos e 

portanto a pretensão era que se tentasse pensar um pouco em voz alta como é que vai 

ser a vida da câmara nestes últimos 3 meses, se tomam ou não tomam decisões mais 

cedo em relação ao que se deixa de fazer ou ao que se vai protelar para o ano seguinte, 

em termos daquilo que são as grandes opções do plano obviamente, e que são as 

necessidades correntes de fazer face às despesas inerentes ao funcionamento da própria 

câmara municipal. 

 

Às questões apresentadas pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa, no Período 

Antes da Ordem do Dia, foram dadas as seguintes respostas: 

 — Obras no Caminho Municipal que liga Pinhal Novo à Lagoa da Palha – O Sr. vereador 

Álvaro Amaro informa que a obra na estrada municipal 575 está terminada conforme o 

caderno de encargos, que consistiu na colocação de um novo tapete, tratamento das 

bermas, tratamento de parte de uma linha de água, algumas valetas e algumas entradas 

em propriedades. Falta a sinalização horizontal que não faz parte desta empreitada e que 

vai ser realizada no âmbito da empreitada que o município tem para este efeito. Já vai na 
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2ª porque vamos fazendo aos poucos, de acordo com a nossa disponibilidade financeira, e 

é nesse pacote que irão ser pintadas as guias, a chamada sinalização horizontal. Quanto à 

entrada do grupo desportivo da Lagoa da Palha também verificou a situação. Garante que 

não há quaisquer trabalhos a mais na empreitada e, portanto, presume-se que terá sido no 

âmbito de algum acordo entre o grupo desportivo e a empresa. 

 

— Falta de iluminação no Parque de Estacionamento da Estação de Palmela – O Sr. 

vereador Álvaro Amaro informa que aquela iluminação não integra a iluminação pública 

logo, não é da competência do município. Se a REFER por algum motivo, por avaria ou 

por poupança entendeu desligá-la, fê-lo mal. Já comunicou com a REFER alertando para 

a necessidade da iluminação estar em pleno funcionamento.  

 

— Urbanização Val’ Flores, em Pinhal Novo – O Sr. vereador Álvaro Amaro refere que o 

Sr. Vereador certamente compreende a complexidade da obra. Houve algumas 

dificuldades na nomeação da fiscalização por parte da EDP. Mais de metade da 

empreitada diz respeito a questões de reposição da energia eléctrica e que também tem 

alguma complexidade. A EDP só veio a concluir esse processo em Julho/Agosto. A 

empresa começou em Setembro a empreitada e, neste momento, também temos estado a 

analisar o plano de segurança da obra. Já se esteve no local na semana passada a definir 

eixos de acesso à própria escola. No que diz respeito aos esgotos, desde sempre estão a 

funcionar, desde o momento em que foi feito o atravessamento sob o caminho de ferro e, 

portanto, isso já tem cerca de dois anos. Teve a ver com  ligação às estações elevatórias 

da Simarsul, pois os esgotos vão naturalmente pela rede em baixa do loteamento e são 

bombeados para a estação elevatória da Simarsul que, por sua vez, os encaminha para a 

ETAR do Afonsoeiro – Jardia e Palmela porque é uma ETAR que corresponde aqui às 

nossas necessidades. Quanto à questão das vivendas, as mesmas estão longe de estar 

terminadas e, portanto, não há aqui nenhum problema de poderem solicitar licenças de 

utilização e as infra estruturas não estarem a funcionar. Se fosse necessário teríamos uma 

solução transitória para o fornecimento da energia eléctrica àquele espaço. Infelizmente as 

coisas não correram bem em termos da dinâmica e da construção e, portanto, vamos 

aguardar pelo natural desfecho das obras do loteamento que estão de facto a começar. O 

Sr. vereador Álvaro Amaro transmite  que na semana passada realizou-se uma reunião 

com representantes da banca, que ficou proprietária de um conjunto de lotes, para fazer o 

ponto de situação das obras e para que eles acompanhassem e articulassem também as 

suas decisões em matéria de venda e transacção, para que tudo corra o melhor possível. 
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— Execução financeira da Câmara Municipal de Palmela no ano de 2011 – A Sr.ª 

Presidente cumprimenta os presentes e informa que, tal como disse sumariamente na 

assembleia municipal quando foi interrogada sobre as expectativas em relação ao que era 

possível demonstrar neste momento, teve oportunidade de expressar que as expectativas 

são realistas e muito próximas do que tem vindo a ser o comportamento da receita. 

Embora alguns indicadores de receitas sejam mais positivos que no ano passado, 

nomeadamente o IMT e a Derrama, têm comportamentos claramente negativos em 

relação ao ano passado. Em relação a estas receitas as diferençam não serão favoráveis 

isto é, não há que esperar um comportamento diferente daquele que ocorreu até à data. 

Em relação ao IMI, existe uma grande preocupação em relação à tendência de evolução. 

Dirigindo-se ao  Sr. vereador, sobre a pergunta acerca do processo de revisão em baixa 

do orçamento, informa que têm sido introduzidas variadíssimas medidas no sentido de 

reduzir a despesa em muitas áreas.  Pode adiantar por exemplo a questão das instalações 

em que se estão a renegociar as verbas com instalações arrendadas. Estão a ser 

reorganizados alguns serviços no sentido de, apertar os espaços de trabalho para 

conseguir obter alguma poupança. Outras medidas estão relacionadas com o uso das 

viaturas, gastos de combustíveis, e revisão dos contratos em vigor na área da vigilância e 

da limpeza, Quanto à recolha de lixo,  é uma das áreas ainda em revisão mas dificilmente 

se pode cortar muito uma vez que as pessoas continuam a ter comportamentos que são 

de todo indesejáveis e portanto e o lixo cresce nas ruas... O conjunto de intervenções que 

tem vindo a ser feita ao longo do ano para que, sem baixar a qualidade do nosso trabalho, 

se consiga ainda assim reduzir custos. Como exemplo, os gastos com horas 

extraordinárias que é um encargo naturalmente significativo. Foi tomada a decisão 

relativamente à utilização do empréstimo contratado  no valor de 8 milhões de euros e que 

era possível utilizar. Informa que o mesmo tem vindo a ser revisto em relação às obras 

que não estão comprometidas ou que não são profundamente comprometedoras da nossa 

actividade. Em algumas outras áreas, admitimos ainda continuar a revê-las e portanto não 

utilizar todo o empréstimo que estava disponível. Assim sendo, face a esta definição que 

só se pode fazer depois do conhecimento da ultima tranche do IMI, achamos que 

deveríamos fazer esta revisão do orçamento no sentido de o corrigir traduzindo no 

orçamento tudo aquilo que vem sendo feito na actividade. Provavelmente haverá uma 

revisão mais para o final do ano para corrigir o que tem vindo a ser feito ao longo de todo 

o ano, mas dificilmente acho que podemos dizer isto. Estamos em Outubro e dificilmente 

poderemos vir a acomodar toda a nossa despesa com esta receita. É evidente: temos 

noção disto, estamos a estudar todas as receitas que poderão vir a ser concretizadas este 

ano. Para o próximo ano, todas as rubricas poderão ser potenciadas mas vai ser muito 

difícil e este é hoje um drama da câmara de Palmela e de todas as autarquias. Temos 
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uma dívida a fornecedores. Pagávamos a 60 dias, 90 dias. Isso hoje está completamente 

fora de hipótese. Existem algumas dívidas que já estão sinalizadas desde o início do ano, 

ou seja, dívidas de 9 meses, o que vai muito para além do que é a nossa prática habitual. 

O cenário será naturalmente muito difícil. As transferências do orçamento de estado para 

o próximo ano vão descer, logo, não vêm em nada ajudar a colmatar esta quebra na 

própria actividade económica que tem consequência directa na nossa receita e assim 

sendo antevejo o próximo ano como um ano extraordinariamente difícil para toda a gente e 

não se está já aqui a falar das outras medidas acessórias que vêm penalizar as 

organizações e o desempenho em geral, estou a falar desta coisa simples e directa que é, 

de facto, não haver receitas para concretizar toda a nossa actividade. 

 

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

Moção pela gestão pública da água: 

«Por ocasião do Dia Nacional da Água de 2011, que se assinalou em Portugal no pretérito 

dia 1 de Outubro, a Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão pública no dia 6 do 

mesmo mês, entende oportuno e necessário assinalar o seguinte: 

− Portugal encontra-se perante uma profunda ameaça aos direitos sociais das 

populações, com a implementação de políticas que conduzirão à desqualificação, 

desmantelamento e privatização de sectores produtivos estratégicos da economia 

nacional e dos serviços públicos prestados às populações. 

− O serviço público de abastecimento de água e saneamento é um dos sectores que 

se encontra seriamente ameaçado por esta estratégia neoliberal, a coberto das 

políticas de saneamento das contas públicas. 

− A privatização da água não é uma intenção nova e tem como verdadeira razão a 

disponibilização ao grande capital, predominantemente internacional, de um sector 

de elevado potencial de lucro, por se tratar de um bem sem substituto e de um 

sector que actua, por força da sua natureza, em situação de monopólio natural. 

Esta acção, alinhada com as politicas de privatização dos serviços públicos 

definidas pela União Europeia, tem merecido a reprovação dos cidadãos de muitos 

países da Europa, com importantes vitórias para a defesa dos serviços públicos e 

da gestão pública da água, nomeadamente em Itália, França e Alemanha. 

− Em Portugal vêm sendo removidas, a partir da revisão constitucional de 1982, as 

barreiras legais à privatização dos serviços de água e saneamento e criadas as 

condições para a espoliação do direito de acesso à água e de participação 
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democrática de todos nas decisões de gestão deste bem, dificultando as condições 

para o exercício da sua gestão pública por parte das autarquias.  

− Consagradas em lei em 1977 as competências do Poder Local Democrático – entre 

elas a de prestação de serviços de proximidade, como é o caso das ligadas à água 

e ao saneamento – inseriram-se num movimento geral de democratização da 

sociedade portuguesa e no reconhecimento de que a democracia se enriquecia 

com o envolvimento dos cidadãos nas questões que lhes diziam respeito e de que 

deveria ser tratado pelas autarquias locais o que ao nível local diz respeito.  

− As Autarquias da Península de Setúbal, por escolha das populações e seguindo um 

projecto progressista ao serviço dos cidadãos, embora tantas vezes constrangidas 

pela administração central nas suas opções, têm vindo a desenvolver com 

empenho e elevado sucesso as competências neste serviço público, guiando-se 

pelo supremo interesse colectivo das comunidades, defendendo o direito de acesso 

à água para todos, com regimes tarifários reveladores de profundas preocupações 

sociais, numa estratégia e num esforço centrado nas reais necessidades das suas 

comunidades e compreendendo os compromissos intergeracionais para os 

recursos naturais, protegendo o ambiente. 

Assim, considerando que: 

− as declarações de intenção efectuadas pelo actual Governo, prevendo para 2012 o 

início do processo de privatização do Grupo Águas de Portugal S.A. (AdP), 

reforçadas com as intenções expressas no “Documento Verde da Reforma da 

Administração Local” da retirada do sector da esfera municipal, atentam fortemente 

contra os interesses dos portugueses; 

− no processo de privatização do Grupo Águas de Portugal S.A. (AdP), para além de 

ser previsível que o Estado venha a vender por um preço muito abaixo do seu valor 

real um património de todos, entregará às multinacionais o controlo das 

componentes essenciais do abastecimento de água e saneamento (a AdP controla 

já as origens e captação de água da maior parte do País e numerosos sistemas 

completos de abastecimento de água e saneamento, tornando dependentes 

centenas de autarquias cujas competências nesse domínio foram já 

concessionadas em sistemas multimunicipais a empresas do grupo AdP, 

constituindo um monopólio supramunicipal com extensão nacional); 

− esta política de privatização trará consequências agravadas para os portugueses, 

com a aplicação das restantes políticas de austeridade em curso decorrentes dos 

compromissos com FMI/CE/BCE, em que se inserem o movimento de aumento 
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generalizado dos preços e tarifas dos serviços públicos – factura da água incluída – 

cumulativamente com a preparação do negócio de privatização e a sua 

subordinação ao objectivo de maximização do lucro; 

Assim, neste momento e contexto político, a Câmara Municipal de Palmela delibera: 

− Manifestar a sua total oposição à intenção de privatização da água em todas as suas 

componentes, e em particular no que se refere aos sistemas de abastecimento e 

saneamento, através da venda da AdP – Águas de Portugal; 

− Expressar a sua total oposição à retirada de competências aos municípios, 

nomeadamente em matéria de água e saneamento, bem como a qualquer tipo de 

processos integradores impostos ao arrepio dos interesses das populações; 

− Afirmar a sua determinação em defender o direito de acesso à água para todas as 

pessoas, dando continuidade a um serviço de abastecimento de água às suas 

comunidades, de elevada qualidade, com controlo e gestão pública local; 

− Aderir à campanha “Água é de todos”, subscrevendo o respectivo Manifesto 

“Defender juntos a água de todos” .» 

Sobre a Moção pela gestão pública da água intervieram: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira informa que sobre esta moção irão votá-la 

favoravelmente e com concordância sobre as questões de fundo. Aliás, no 3º parágrafo 

diz-se que, sendo um bem escasso e um monopólio natural, neste momento é objecto de 

apetites do capital internacional e dos grandes grupos financeiros. A água está a ser 

encarada como o petróleo do século XXI e portanto, pelo papel que desempenha a água 

em termos económicos, em termos sociais, em termos da vida e da qualidade a mesma, a 

água deve ser gerida publicamente e é essa a nossa posição. Há aqui uma questão 

lateral, um pequeno oposto ao continuado que ficaríamos mais confortáveis se não 

constasse no último parágrafo. É uma questão transversal á questão de fundo quando se 

expressa aqui no último parágrafo 4ª linha a contar de baixo “com regimes tarifários 

reveladores de profundas preocupações sociais”. Penso, pessoalmente, que isto é uma 

questão muito discutível. Acho que os apoios sociais devem ser dados às pessoas e às 

famílias de forma integrada para as suas necessidades de alojamento, de saneamento, de 

educação dos filhos etc., e não através de diferentes sistemas que criam distorções. Esta 

seria uma questão, se estivessem de acordo, retirar o oposto ao continuado. No entanto, 

não será por isso que deixaremos de votar a moção mas, não se pode deixar de afirmar 

esta posição relativamente a essa questão, como digo, de qualquer maneira, é discutível e 

é lateral.  
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O Sr. vereador Álvaro Amaro informa que se congratula com o facto de estarem unidos 

nesta tomada de posição e, relativamente a esta observação que o Sr. vereador faz, 

pretende tentar contribuir para a compreensão. O que se pretende aqui referir é que de 

facto se compararmos os tarifários das autarquias da península de Setúbal com os 

tarifários de outros municípios e de outras zonas do país, notamos que são de facto 

tarifários que apontam para custos mais justos sendo que as questões sociais depois são 

tratadas de diversas formas: há quem tenha tarifários sociais, tarifários para famílias 

numerosas e há quem dê um enfoque muito particular para os consumidores que fazem 

uso mais ponderado da água e, naturalmente, quem agrave os grandes consumidores e 

os que a desperdiçam. Por isso, de uma maneira geral e até por via de um estudo recente 

que a própria associação de municípios da região de Setúbal fez, está a ser tido em conta 

noutros estudos, que todos os municípios da zona estão a elaborar sobre os tarifários, 

vêm confirmar que a generalidade dos municípios e mais concretamente Palmela, 

continua a ser mesmo o mais barato. Há uns meses era o 2º e neste momento é o 

município que tem o tarifário mais barato da área metropolitana. Todos têm de facto esta 

preocupação e crê que não ficaria mal fazer justiça às autarquias aqui da região. Estão 

todas incluídas independentemente da sua gestão seja ela do Partido Socialista ou da 

CDU porque, de facto, têm tido a preocupação de afinar estes critérios. Percebe-se 

naturalmente que isto pode levar a outro tipo de questão: se a água deve ou não ser 

tarifada a um preço justo e aqui é que pode haver entendimentos diferentes. Para nós o 

preço justo não é o preço do custo porque se imputássemos todos os custos, os custos 

dos investimentos nas redes, para o consumidor final seria insuportável. É isso que estão 

a querer fazer na electricidade. É isso que estão a querer fazer noutros bens e que estão a 

querer fazer na água também e o que nós procuramos é através desta gestão pública, 

resistir a essa tendência. Gostaria de pedir a vossa benevolência para se considerar que 

de facto, este é um traço distintivo. Não é único no país mas é um traço distintivo dos 

municípios aqui da região que têm de facto em comum, com uma ligeira excepção no caso 

das Águas do Sado. 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira sublinha que deixa à consideração do executivo porque 

a questão é lateral, desde que fique devidamente ressalvada que a sua discordância não é 

com os municípios da península de Setúbal é a questão da utilização das tarifas da água 

para fazer apoio social. Acha que os apoios sociais devem ser dados de forma integrada 

às pessoas e às famílias que deles carecem. Fica garantido que não levantam questões 

no entanto, há outra questão sobre a qual pretende pronunciar-se e, com toda a 

consideração que tem para com a água, mas também há outros sectores chamados 

sectores estratégicos como a energia a determinados níveis da sua produção e da sua 

distribuição, assim como outros produtos, acha que devem ser de gestão pública e neste 
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caso da água pensa que os partidos de esquerda devem afirmar desde já se quando 

forem governo vão renacionalizar a água. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro alude que assim já aconteceu em Paris, Hamburgo e 

noutras cidades que, depois de muitos anos de experiência de privatização, estão 

finalmente a voltar à remunicipalização destes serviços.       

A Sr.ª presidente proferiu que acha que, com a ressalva que crê ser legitima, uma vez 

que corresponde ao pensamento profundo dos srs vereadores do Partido Socialista sobre 

a questão, se deve sublinhar o facto de conseguirem estar globalmente de acordo e sobre 

o que é mais importante relativamente a este tema:  que não haja dúvidas que  a água 

deve ser pública em todas e quaisquer circunstâncias. Entende ser muito importante 

poder-se votar colectivamente esta moção. 

Submetida a votação a Moção pela gestão pública da água, foi a mesma aprovada, 

por unanimidade e em minuta. 

 

DESPACHOS EMITIDOS PELO SR. DIRECTOR 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 respectivos e que fica anexa a esta acta como documento n.º 1, 

dos processos despachados pelo Dr. José Monteiro e Dr.ª Pilar Rodriguez no período de 

21.09.2011 a 04.10.2011, e pela Dr.ª Pilar Rodriguez no período de 08.09.2011 a 

20.09.2011. 

 

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 respectivos e que fica anexa a esta acta como documento n.º 2, 

dos processos despachados pelo Sr. vereador Álvaro Manuel Balseiro Amaro, no período 

de 19.09.2011 a 30.09.2011.  
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CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

dias 21.09.2011 a 04.10.2011, foram autorizados pagamentos, no valor de  1.951.867,59 € 

(um milhão, novecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e sete euros e 

cinquenta e nove cêntimos). A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta acta 

como documento n.º 3. 

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª presidente informa que o balancete do dia 04 de Outubro de 2011, apresenta um 

saldo de 5.263.087,61 € (cinco milhões, duzentos e sessenta e três mil, oitenta e sete 

euros e sessenta e um cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 4.283.983,19 € (quatro milhões, duzentos e oitenta e três mil, 

novecentos e oitenta e três euros e dezanove cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 979.104,42 € (novecentos e setenta e nove mil, cento e 

quatro euros e quarenta e dois cêntimos).  

 

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTAS 

 

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 redacção do Decreto-Lei 6/96, de 31.01 (C.P.A.), a Câmara 

Municipal deliberou a aprovação das seguintes actas, sendo as mesma assinadas pela 

Exm.ª Senhora Presidente e por quem a 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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• ACTA n.º 09/2011 reunião ordinária de 20 de Abril de 2011 – Aprovada, por maioria, 

com a abstenção do Sr. vereador Fonseca Ferreira, que justifica a sua abstenção por 

não ter estado presente na referida reunião; 

• ACTA n.º 13/2011 reunião extraordinária de 20 de Junho de 2011 – Aprovada por 

unanimidade; 

• ACTA n.º 15/2011 reunião ordinária de 06 de Julho de 2011 – Aprovada, por maioria, 

com a abstenção dos Srs. vereadores Adília Candeias, Adilo Costa e José Carlos de 

Sousa, que justificam a sua abstenção por não terem estado presentes na referida 

reunião. 

 

 II  – GABINETE DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – Proposta de alteração ao Plano Director Municipal – Perímetro Urbano de 

Fernando Pó – A12. 

PROPOSTA N.º GPE 01_21-11: 

«Na reunião da Câmara Municipal de 22 de Junho de 2011 foi deliberado o início do 

procedimento de Alteração ao Plano Director Municipal – Perímetro Urbano de Fernando 

Pó, a abertura do correspondente período de Audição Pública dos interessados e a 

dispensa de realização de Avaliação Ambiental Estratégica.  

Finda esta fase e não tendo resultado desta Audição Pública nenhum reparo ou sugestão, 

foi dado seguimento ao procedimento junto da CCDR, nos termos do n.º 3, do art. 75.º-C, 

do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro (com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

46/2009, de 20 de Fevereiro), ou seja, foi solicitada a concretização da pertinente reunião 

de Conferência de Serviços, que veio a realizar-se no passado dia 27 de Setembro.   

Em resultado das consultas efectuadas e dos pareceres das entidades então presentes 

(ERAE – Entidades com responsabilidades Ambientais Específicas e ERIP – Entidades 

Representativas dos Interesses Públicos) foi colhida uma posição genérica favorável à 

proposta em causa, não obstante aguardar-se ainda pelo parecer escrito da DRAPLVT 

(Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo) e da necessidade 

de colmatar alguns aspectos cartográficos formais decorrentes da aplicação do DR n.º 

10/2009, de 29 de Maio, alíneas a) e b) do n.º 5 do art.º 6º e n.º 1 do art.º 7º. 



Acta n.º 21/2011 
Reunião ordinária de 06 de Outubro de 2011 

 17 

Face ao exposto, tendo em conta a pertinência e urgência desta alteração, e o sentido 

genérico favorável quanto à substância e conteúdo desta proposta, propõe-se, nos termos 

do n.º 3 do art.º 77º e na alínea a) do n.º 4 do art. 148º, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 

de Setembro, na sua actual redacção, a sua aprovação e consequente abertura do 

período de Discussão Pública por um prazo de 30 dias conforme n.º 4 do art.º 77º do 

supracitado diploma. 

Elementos anexos a esta proposta e que fazem parte integrante da mesma: Nota 

Descritiva; Planta de Localização; Planta de Ordenamento em vigor; Planta de 

Ordenamento proposta; Planta da situação existente com a ocupação do solo; Planta com 

indicação das licenças ou autorizações de operações urbanísticas emitidas e síntese da 

proposta.» 

Sobre a Proposta de alteração ao Plano Director Municipal – Perímetro Urbano de 

Fernando Pó – A12 numerada GAP 01_21-11 intervieram: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira expõe que, relativamente a esta proposta, participou na 

reunião em que foi aberto o processo e assentimos achando que a mesma se encontra 

justificada. No entanto só se encontra aqui um pormenor, neste caso, na nota descritiva e 

justificativa logo na 2ª linha em que refere que Fernando Pó tem uma população 

aproximada de 150 habitantes sendo que foram localizados 294 eleitores. 

A Sr.ª presidente dá a palavra ao chefe da equipa multidisciplinar do Gabinete de 

Planeamento Estratégico para intervir no âmbito da proposta em apreciação. 

A Sr.ª presidente informa que isto é para um pequeno aglomerado que não corresponde 

nem á totalidade da localidade muito menos á da freguesia logo, o plano não abrange 

Fernando Pó no seu todo: abrange uma parte, particularmente a zona sul da linha, e 

portanto, claro que o nº de habitantes na área que tem impacto é totalmente diferente do 

conjunto da localidade. Provavelmente o Sr. vereador encontrou os eleitores do conjunto. 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira refere que de resto concordam quer em termos da 

justificação da alteração singular do PDM, quer em termos do âmbito e da forma como é 

resolvida. 

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

minuta. 
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III – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

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

PONTO 2 – Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Palmela – alterações resultantes da audiência dos 

interessados e participação pública. 

PROPOSTA N.º DAU 01_21-11: 

«Na reunião de Câmara de 6 de Julho de 2011, ao abrigo das disposições conjugadas dos 

artigos 112.º n.º 8 e 241.º da Constituição da República Portuguesa, no preceituado na 

alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º e da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, no artigo 55.º 

da Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro e do Decreto-

Lei n.º 48/96, de 15 de Maio, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.ºs 

126/96, de 10 de Agosto, 216/96, de 20 de Novembro, 111/2010, de 15 de Outubro, e 

48/2011, de 1 de Abril, deliberou-se: 

− A aprovação do Projecto de Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento 

dos Estabelecimentos de Palmela; 

− A promoção do mesmo a audiência dos interessados, conforme se dispõe no artigo 

3.º, do Decreto-Lei n.º 48/96, de 16 de Maio, na sua actual redacção, conjugado 

com o artigo 117.º do Código de Procedimento Administrativo, com audição das 

seguintes entidades representativas: Direcção-Geral do Consumidor, a Associação 

Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), Associação do Comércio e 

Serviços do Distrito de Setúbal, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, 

Escritórios e Serviços de Portugal e a Associação da Hotelaria, Restauração e 

Similares de Portugal (AHRESP), Junta de Freguesia de Palmela, Junta de 

Freguesia de Pinhal Novo, Junta de Freguesia de Quinta do Anjo, Junta de 

Freguesia de Marateca, Junta de freguesia de Poceirão e Guarda Nacional 

Republicana. 

− E, concomitantemente, a sujeição a apreciação pública, por decisão da Câmara e 

nos termos do disposto no artigo 118.º do Código de Procedimento Administrativo, 

sendo para o efeito publicado nos termos da lei. 

Em resultado da audiência dos interessados e da participação pública, entretanto 

decorridas, foram recolhidos contributos enviados pela AHRESP e por alguns proprietários 
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de estabelecimentos localizados no Concelho, maioritariamente situados no centro 

histórico de Palmela e todos do ramo da restauração e bebidas.  

Desses contributos, no fundamental apontados para um período de funcionamento dos 

estabelecimentos mais alargado, foi possível extrair pequenos ajustamentos ao conteúdo 

do regulamento, reflectidos designadamente nos regimes de alargamento e de restrição 

dos horários, que, sem penhorar a solução de equilíbrio do projecto inicial, moderadora 

das diferentes funções e actividades do sistema urbano e da vida em comunidade, 

conseguem regular duma forma mais fina aspectos específicos e atender situações não 

enquadradas pelo regime geral nem coadunáveis com o horário padrão. 

Assim, em resultado da audiência dos interessados e da apreciação pública a que foi 

sujeito, introduzem-se agora alterações relativamente ao projecto inicial do regulamento 

Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Palmela, que se 

reflectem nos artigos 8.º, 16.º e 19.º e que, resumidamente, aumentam um pouco o 

período de permanência nos estabelecimentos pós encerramento, simplificam as 

condições cumulativas necessárias ao alargamento do horário excepto para os dias de 

semana e isentam de pagamento a emissão de mapas de horários que resultem 

exclusivamente da aplicação do regulamento. 

Em conclusão, ao abrigo do quadro legal antes referido, propõe-se a aprovação das 

alterações ao projecto do regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Palmela, que consta em anexo devidamente reformulado para efeitos 

da sua aprovação final pela Assembleia Municipal de Palmela.» 

Sobre a proposta de Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Palmela numerada DAU 01_21-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa menciona que não esteve na sessão de 06 de 

Julho e que foi a primeira vez que agarrou o processo. No entanto falou com a Vereadora 

Natividade e com o Vereador Fonseca Ferreira sobre o assunto e sobre a forma como 

tinham votado inicialmente porque lhe parecia que tinham votado erradamente face ao 

contexto actual que lhe era dado a entender. Entretanto hoje conversou com o vereador 

Álvaro Amaro pelo telefone e ficou mais esclarecido sobre os procedimentos que estão a 

trabalhar. Por vezes os regulamentos são feitos, e manifesta-se frontalmente contra isso, 

com demasiados indícios que permitirão o não cumprimento e isso apoquenta-o, regular-

mos e regulamentarmos e legislarmos para depois haver nuances que permitem contornar 

a Lei. As reclamações que existiram referentes a este Regulamento Municipal dos 

horários, que é para todo o Município, são circunscritas ao Centro Histórico. Parece que a 

afluência de jovens ao Centro Histórico é fundamental para a revitalização do mesmo. A 

vinda de jovens à noite ao Centro Histórico permite que venham ao fim de tarde beber um 
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moscatel e que se desloquem ao fim de semana para almoçar ou jantar. Se não 

frequentarmos os locais não temos gosto por eles portanto, o facto dos bares que não têm 

música ao vivo fecharem sistematicamente à meia-noite e os que têm musica ao vivo 

fecharem às duas da manhã, parecia-me numa primeira instância completamente irreal. 

Por um lado isso seria algo que possivelmente não iria ser praticado por outro temos uma 

discoteca, que não sei se ainda funciona como discoteca, que está no Centro Histórico e 

fechá-la às 2 da manhã é incongruente porque é a hora que deveria abrir. Esta foi a 

perspectiva que usufruiu da leitura de todo o documento e da leitura essencialmente 

daquilo que os proprietários dos diferentes equipamentos, de restauração particularmente, 

se manifestaram. Teve ocasião de paulatinamente ler os artigos alterados e verifica-se 

que há um ajuste e uma preferência por parte da Câmara Municipal de deixar a 

discriminação positiva do seu lado. Tem dúvidas sobre isto mas aceita, nomeadamente no 

artigo 16º em que o alargamento do horário de funcionamento que se justifique por 

interesses ligados ao turismo, à cultura e a outros devidamente fundamentados, então a 

Câmara Municipal dará parecer favorável. Esta é sempre a questão dos Centros 

Históricos, se a Câmara de Lisboa estivesse muito preocupada com os Centros Históricos 

nunca deixaria o Bairro Alto ter-se transformado no que é. Se a Câmara de Setúbal tivesse 

muito preocupada com a questão do Centro Histórico ou com a forma como os residentes 

do Centro Histórico aceitam as pessoas que vão para lá à noite, dificilmente teria a Luísa 

Todi como tem neste momento, com todo aquele manancial de bares, numa zona que 

também é residencial. Parece que a grande questão é se se deseja o Centro Histórico 

para as pessoas estarem e viverem ou se se pretende que o mesmo seja para usufruto de 

uma camada jovem de Palmela e fora de Palmela que permita uma dinamização própria 

do mesmo em horas que não serão as mais convenientes mas que são as possíveis face 

à restauração e aos equipamentos que possuímos. Foi tudo isto que fluiu na sua mente 

quando o Vereador Fonseca Ferreira verbalizou que tinham votado a favor: então mas 

vocês votaram a favor? Já viram que isto e isto e isto....e lá me explicou que tinha havido 

uma reunião prévia. Vamos votar favoravelmente mas tem muitas reservas da 

possibilidade de se passar as tais autorizações para o alargamento do horário de 

funcionamento a titulo excepcional e que possa não ser idêntico para todos os promotores 

e ter algumas nuances que implique o encerramento dos estabelecimentos numa hora que 

não é conveniente para quem está a fazer o negócio por um lado e que não é conveniente 

para quem está a usufruir porque então encerra-se o estabelecimento e deixa-se as 

pessoas à porta, 45 minutos o tempo que têm para sair, o que pode originar que as 

mesmas ao virem para a rua, poderão fazer mais barulho e incomodar mais a vizinhança. 

Em termos do Concelho ninguém se pronunciou pelo que não haverá grandes 

constrangimentos. A nível do Centro Histórico, vejo a sua dinamização se houver gente 
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que frequente os bares à noite, à tarde, ao fim de semana e que tragam outras pessoas – 

no meu entender por aqui passa muito a dinamização do Centro Histórico, entendo que no 

regulamento esta perspectiva não está consagrada, espero que a Câmara tenha a 

sensibilidade de ponderar situações excepcionais se as houver. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro informa que as questões reflectidas pelo Vereador José 

Carlos de Sousa também foram reflectidas pela Câmara e tem a perfeita convicção e 

esperança que a dinamização do Centro Histórico passa pela sediação de um conjunto de 

jovens que ali queira viver e conviver e investir com algum empreendedorismo, 

recuperando casas, dinamizando bares, com uma actividade cultural intensa, mas também 

espaços para as artes, livrarias, enotecas. É esse o sonho de todos os munícipes de 

Palmela: aproveitarem este espaço nas suas múltiplas potencialidades. A questão 

colocada é de ficarmos numa posição de nos imiscuirmos de alguma regulamentação, 

porque há de facto questões que se tornam de difícil conciliação e, devo dizer que é esse 

o nosso desejo, é que estas condições de alargamento venham a ser possibilitadas, e não 

é só excepcionalmente, as pessoas podem solicitá-lo já, têm é de cumprir requisitos, e 

esses sim são incontornáveis. Nos seus estabelecimentos, têm que ter medidas de 

insonorização, de avaliações acústicas, etc. e portanto, não se entenda que isto fica para 

as calendas, porque um proprietário que queira desde já o funcionamento até às duas da 

manhã pode requerê-lo desde que cumpra os requisitos e isso é assumido com esta 

versão de alterações, de imediato, para os fins de semana. De domingo a quinta-feira já 

têm de recolher um conjunto de pareceres de outras entidades, porque é aí que as 

questões se costumam colocar e são às vezes mais críticas. A alínea que menciona que 

sejam respeitadas as características sócio culturais da área em causa sem interesses 

ligados ao turismo, se efectivamente isto contribui para a dinamização, é evidente que 

estes estabelecimentos vão ter esse enquadramento e vão ter essa possibilidade de 

alargamento. Refere que os problemas que se sentem no Centro Histórico nesta matéria 

não tem que ver com o horário de funcionamento, tem que ver com o facto das actividades 

ainda não estarem devidamente licenciadas porque chegados ao ponto de estarem 

cumpridos todos os requisitos para o alvará de utilização, é evidente que as questões do 

mapa de horário de funcionamento serão aquelas que menos pesarão. Alguns 

proprietários que se pronunciaram têm outras questões a montante e a jusante para 

resolver, por outro lado, não houve cidadãos individualmente que se pronunciassem no 

âmbito desta apreciação pública, mas nós temos nota de alguns litígios, com abaixo 

assinados acerca de alguns estabelecimentos e tentamos criar algum equilíbrio e bom 

senso. Terá de ser aferido, numa outra dimensão, pelas próprias autoridades que têm 

também que abordar alguns conflitos que existam de uma forma ponderada e portanto, as 

preocupações também foram reflectidas por nós e cremos que com este regulamento 

conseguiremos integrar um conjunto de vontades dos requerentes e permitir-lhes que 

contribuam com a sua actividade de restauração e bebidas para esta maior frequência do 
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Centro Histórico. Por último, e o Senhor Vereador não se referiu porque são questões 

mais pacificas, houve outras questões de prazos para apresentação de requerimentos, 

etc. As sugestões apresentadas foram integradas e contempladas e penso que temos aqui 

um bom instrumento para regularmos estas actividades e será a experiência dos próximos 

meses que nos irá dizer se efectivamente ele regula bem ou se implica outros 

ajustamentos. Temos um documento que contrabalançará os interesses dos 

empreendedores e comerciantes de restauração e bebidas do Centro Histórico e também 

dos residentes que também gostam de ver o seu Centro Histórico animado mas também 

têm horas para dormir.  

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

minuta. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

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

Não há intervenções. 

 

IV – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezasseis horas e trinta e cinco minutos, a Sr.ª presidente declara encerrada a 

reunião, da qual se lavrou a presente acta, que eu, José Manuel Monteiro, director do 

Departamento de Administração e Finanças, redigi e também assino. 

 

A presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

O director do Departamento 

 

José Manuel Monteiro 


