
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

ACTA N.º 16/2011: 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2011: 

No dia vinte de Julho de dois mil e onze, pelas quinze e dez minutos, no Salão Nobre do 

Edifício dos Paços do Concelho e respectiva Sala das Sessões, reuniu ordinariamente a 

Câmara Municipal, sob a presidência de Adília Maria Prates Candeias, vice-presidente, 

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

Matias de Sousa, Maria da Natividade Charneca Coelho e Luís Miguel Reisinho de Oliveira 

Calha. 

A Sr.ª vice-presidente refere que não estão presentes nesta reunião a Sr.ª 

presidente, Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, e o Sr. vereador Adilo Oliveira 

Costa, por se encontrarem de férias, estando as faltas devidamente justificadas. 

A Sr.ª vice-presidente transmite aos presentes que, na sequência do pedido de 

substituição na reunião de Câmara de 20 de Julho de 2011, apresentado pelo Sr. 

vereador António Fonseca Ferreira, por estar de férias, nos termos do n.º 1, do art.º 

79º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção, procedeu-se à 

convocação do Sr. Dr. José Carlos Matias de Sousa para a reunião. Pedido de 

substituição – documento n.º 1. 

 

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

PONTO 1 – Aprovação do Mapa de Ruído do Município de Palmela 

PONTO 2 – Acção Social Escolar / Auxílios Económicos Directos – ano lectivo 2011/2012 

– Atribuição de apoio financeiro 

PONTO 3 – Plano Anual de Transportes Escolares – ano lectivo 2011/2012 



Acta n.º 16/2011 
Reunião ordinária de 20 de Julho de 2011 

 2 

PONTO 4 – Palmela Desporto, EEM – Exoneração e Nomeação do Presidente do 

Conselho de Administração 

PONTO 5 – Abertura do período de consulta pública do Plano de Pormenor do Museu da 

Música, Arraiados, Pinhal Novo 

PONTO 6 – Pedido de Informação Prévia de Alteração a Alvará de Loteamento n.º 101. 

Requerente: Victor Manuel dos Reis Morais. Proc.º L-7/85. Local: Bairro dos Marinheiros – 

Barra Cheia 

PONTO 7 – Atribuição de Topónimo na Freguesia de Palmela. Requerente: Junta de 

Freguesia de Palmela. Proc.º TOP-674/11. Local: Venda do Alcaide 

PONTO 8 – Atribuição de Topónimo na Freguesia de Quinta do Anjo. Requerente: Junta 

de Freguesia de Quinta do Anjo. Proc.º TOP-673/11. Local: Marquesa II – 1.ª Fase 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

• Modo de funcionamento das reuniões de Câmara – A Sr.ª vice-presidente saúda os 

presentes e descreve sumariamente o modo de funcionamento das reuniões de Câmara, 

dizendo que as mesmas são compostas por três períodos distintos: 

. Período Antes da Ordem do Dia 

. Ordem do Dia 

. Intervenção do Público. 

 

• Concurso para Construção do Quartel do Destacamento da GNR em Palmela – A 

Sr.ª vice-presidente informa que na passada segunda-feira, dia 18 de Julho, teve lugar a 

abertura das propostas para a construção do Quartel do Destacamento da GNR em 

Palmela, tendo a Câmara Municipal recebido propostas de 25 concorrentes. A fase 

seguinte será a da análise das propostas e posterior sujeição a deliberação deste órgão.  

 

• Reunião de Câmara em Agosto – A Sr.ª vice-presidente informa que no mês de 

Agosto se realizará apenas uma reunião de Câmara e que a mesma será convocada para 

dia 24, às 15:00 horas. 
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• Alteração de trânsito em Pinhal Novo – O Sr. vereador Álvaro Amaro apresenta 

cumprimentos. Adianta a seguinte informação: 

. A Divisão de Rede Viária da Câmara Municipal vai proceder a alterações aos sentidos de 

trânsito em Pinhal Novo no loteamento dos Mochos – 1.ª Fase. Vai ser colocada 

sinalização nova na Rua de Angola e nos arruamentos adjacentes na localidade de Pinhal 

Novo, de forma  que a circulação rodoviária se processe num só sentido. Esta alteração de 

trânsito visa melhorar e regular a solidez da circulação automóvel no local e permitir o 

estacionamento de ambos os lados da via. Estas medidas vão desde a Rua de Angola, 

passando pela Rua do Brasil, com saída pela Rua Ferreira de Castro e possibilitarão 

ultrapassar alguns constrangimentos. Convém esclarecer que na Rua do Brasil até ao 

entroncamento com a Rua de Macau, a via continuará com dois sentidos, quer para o 

acesso aos dois parques de estacionamento ali existentes, quer para permitir outra fluidez. 

A solução apontada pela Divisão de Rede Viária vem responder a preocupações e 

sugestões dos munícipes. A Junta de Freguesia de Pinhal Novo deu a sua concordância e 

emitiu parecer favorável às alterações a operar e que vigoram a partir do próximo dia 22 

de Julho.  

 

• Reformulação do entroncamento na Urbanização dos Portais da Arrábida (Quinta 

do Anjo) com a Estrada Nacional 379 – Ainda em matéria de trânsito, o Sr. vereador 

Álvaro Amaro informa que esta Autarquia tem em curso a empreitada de Reformulação 

do entroncamento na Urbanização dos Portais da Arrábida (Quinta do Anjo) com a Estrada 

Nacional 379, de modo a melhorar a segurança rodoviária. A Divisão de Rede Viária do 

Município propôs a reformulação daquele entroncamento para que passasse a contemplar 

apenas entradas e saídas em mão, reduzindo pontos de conflito no local. Este estudo foi 

enviado às Estradas de Portugal que o aprovou e se congratulou com a proposta 

apresentada, uma vez que a efectivação da obra em causa vai contribuir para a diminuição 

da sinistralidade que tem ocorrido neste entroncamento. 

 

• Locais do concelho sem recolha de lixo – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho 

cumprimenta os presentes. Constata que, durante a semana passada, as freguesias de 

Quinta do Anjo, Marateca e Poceirão estiveram sem recolha de resíduos domésticos num 

período de três dias, o que causou os protestos de alguns proprietários de restaurantes. 

Sabe que se verificou uma situação idêntica no ano passado. Gostaria de saber a que se 

deveu a não prestação deste serviço.  
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• Serviço diminuído na efectivação de cortes de árvores e arbustos – A Sr.ª 

vereadora Natividade Coelho repara que é notória a diminuição do corte de ervas e 

arbustos nas freguesias do concelho, à excepção do Poceirão que, possivelmente devido 

às festas, tem sido alvo de cuidados de manutenção. Gostaria de saber a que se deve a 

quebra na concretização deste serviço. Será devido ao período de férias dos 

trabalhadores? 

 

• Voto de Congratulação relativo à conquista do prémio de melhor moscatel do 

mundo produzido na Adega Venâncio da Costa Lima – A Sr.ª vereadora Natividade 

Coelho expressa que os vereadores Socialistas tinham a intenção de apresentar nesta 

reunião um Voto de Congratulação relativamente à conquista do prémio de melhor 

moscatel do mundo produzido na Adega Venâncio da Costa Lima, mas como o Gabinete 

da Sr.ª presidente também elaborou um documento desta natureza, ficou assente que este 

será um Voto conjunto e subscrito por todos os membros do executivo camarário.  

 

• Escola do Terrim – Pinhal Novo – O Sr. vereador José Carlos de Sousa saúda os 

presentes. Refere que a Escola do Terrim era uma escola de 1.º ciclo, tendo a mesma 

sido construída pela população. Entretanto a Escola em questão foi desactivada para 

funcionar como 1.º ciclo e à partida era para funcionar como pré-escolar. A Prestação de 

Contas relativa a 2010 dita que o projecto de execução da ampliação do Jardim-de-

Infância do Terrim está concluído e prevê-se a obra para 2012. É uma realidade que há 

uma enorme dificuldade em colocar as crianças de cinco anos no pré-escolar público, 

sendo que não se pode descurar a rede solidária e a rede particular. Opina que faz todo o 

sentido, no mais curto espaço de tempo possível, o funcionamento do pré-escolar público 

da Escola do Terrim. Gostaria de saber qual é a perspectiva da Câmara Municipal sobre 

este assunto.  

 

• Escola do 1.º ciclo de Águas de Moura – Marateca – O Sr. vereador José Carlos de 

Sousa menciona que a Sr.ª presidente da Junta de Freguesia de Marateca contactou a 

Câmara Municipal para saber se existe a intenção de fazer a requalificação da Escola do 

1.º ciclo de Águas de Moura – Marateca, uma vez que essa acção/obra não está 

quantificada nem programa em Plano Plurianual de Investimentos (PPI).  
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• ADREPAL, Lda. (Espaço Fortuna Artes e Ofícios) – O Sr. vereador José Carlos de 

Sousa questiona sobre as intenções da Câmara Municipal em relação à ADREPAL, Lda., 

e concretamente quanto ao Espaço Fortuna Artes e Ofícios. Recorda que numa sessão da 

Assembleia Municipal foi afirmado que, num período máximo de seis meses, havia uma 

proposta concreta em relação à ADREPAL, Lda. e ao seu modelo de funcionamento. 

Gostava de ser informado quanto ao que está perspectivado e, ainda, em que situação se 

encontra a legalização das construções existentes.   

 

Relativamente às questões apresentadas no Período Antes da Ordem do Dia foram 

dadas as seguintes respostas: 

— Escola do Terrim – Pinhal Novo (Questão colocada pelo Sr. vereador José Carlos de 

Sousa) – A Sr.ª vice-presidente adianta que o projecto de execução está elaborado. Logo 

que haja oportunidade, será formalizada uma candidatura no âmbito do QREN (Quadro de 

Referência Estratégico Nacional) com o objectivo de levar a obra a cabo.  

 

— Escola do 1.º ciclo de Águas de Moura – Marateca (Questão colocada pelo Sr. vereador 

José Carlos de Sousa) – A Sr.ª vice-presidente explica que o compromisso assumido 

com a Sr.ª presidente da Junta de Freguesia de Marateca foi no sentido de se efectivar a 

substituição da areia e a limpeza do espaço de recreio na Escola do 1.º ciclo de Águas de 

Moura – Marateca e já foram encetados procedimentos nesse cômputo. 

 

— Escola do Terrim – Pinhal Novo e Escola do 1.º ciclo de Águas de Moura – Marateca 

(Questões colocadas pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa) – O Sr. vereador Álvaro 

Amaro intervém para expressar que, atendendo aos dados recentemente debatidos sobre 

a monitorização dos dados da Carta Educativa, nos últimos mandatos autárquicos, foi 

dado um salto muito importante em termos do número de salas de aula e dos alunos 

abrangidos por essa resposta (o que foi reconhecido pelo Sr. vereador José Carlos de 

Sousa). A certa altura até se temeu que esta oferta do ensino público, por via dos 

investimentos da Autarquia, viesse a pôr em causa a sobrevivência de alguns 

estabelecimentos de ensino particulares e Instituições Particulares de Solidariedade Social 

(IPSS). Na realidade, os estabelecimentos de Educação e Ensino continuam com grande 

dinâmica. Não é adepto da estatização total da resposta, mas duma rede de 

complementaridade. Fruto das orientações políticas dos últimos anos (que quase 
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conduziram a um precipício), o que está a acontecer é que há muitas famílias a retirar os 

seus filhos dos estabelecimentos de ensino particulares, o que vai aumentar a procura e a 

pressão sobre o ensino público.  

 

— Locais do concelho sem recolha de lixo (Questão colocada pela Sr.ª vereadora 

Natividade Coelho) – O Sr. vereador Álvaro Amaro explica que as anomalias verificadas 

na higiene urbana não se deveram às férias dos trabalhadores, porque a prestação deste 

serviço está devidamente assegurado por turnos e escalas de serviço. Mas, por vezes, 

surgem situações imponderáveis que se reúnem numa só semana: quatro viaturas de 

recolha de resíduos sólidos e uma viatura de recolha de monos com avarias. Há 

dificuldades e demora em conseguir as peças para as reparações. Ainda assim, no final da 

semana em causa, através da afectação e da reorientação de um serviço de outsourcing 

com a empresa SUMA, conseguiu-se efectuar a recolha de monos em Quinta do Anjo e 

Cabanas. A questão suscitada pela Sr.ª vereadora Natividade Coelho verificou-se, 

essencialmente, em Marateca e Poceirão, pelas razões que antes descreveu. Convém 

referir que a recolha de resíduos sólidos nas localidades em causa não é feita diariamente, 

porque tal não é justificável e a periodicidade com que é feita tem sido testada e 

funcionado na plenitude.  

 

— Serviço diminuído na efectivação de cortes de árvores e arbustos (Questão colocada 

pela Sr.ª vereadora Natividade Coelho) – O Sr. vereador Álvaro Amaro explica que o 

corte de ervas, arbustos e desmatação se verifica essencialmente na freguesia de 

Marateca junto a alguns arruamentos municipais, porque a responsabilidade de intervir 

nos caminhos e aceiros é da Junta de Freguesia respectiva. O tractor que faz a 

desmatação tem de ser levado, com uma determinada periocidade, a afiar as lâminas e 

poderá voltar a funcionar dentro de pouco tempo. Há uma planificação para executar este 

tipo de serviço.  

 

— ADREPAL, Lda. (Espaço Fortuna Artes e Ofícios) – (Questão colocada pelo Sr. 

vereador José Carlos de Sousa) – A Sr.ª vice-presidente dá a palavra ao chefe de Equipa 

Multidisciplinar do Gabinete de Planeamento Estratégico para prestar as necessárias 

explicações relativamente à ADREPAL, Lda. e ao Espaço Fortuna Artes e Ofícios. 
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Pelo Sr. vereador Luís Miguel Calha foi apresentado o seguinte Voto de Congratulação, 

tendo o mesmo sido subscrito por todos os membros do executivo: 

Voto de Congratulação (Venâncio da Costa Lima): 

“A Adega Venâncio da Costa Lima conquistou no prestigiado concurso internacional 

“Muscat du Monde”, a mais alta classificação para o seu vinho “Moscatel de Setúbal – 

Reserva 2006”, projectando Palmela como o território onde se produz os melhores 

Moscatéis do mundo. 

De cariz familiar e quase centenária, com início de actividade em 1914 e sede em Quinta 

do Anjo, esta é uma das adegas mais antigas e tradicionais da Península de Setúbal. 

O seu fundador, Venâncio da Costa Lima, presidiu à autarquia de Palmela em 1937. Não 

deixou descendência directa e legou a empresa a seus sobrinhos, que na altura era mais 

do que um armazém comercial de produtos agrícolas com venda de vinho, cereais e 

azeite. 

Desde então, o vinho passou a ser o negócio principal da casa, produzindo actualmente 

vários tipos de vinho: Branco, Tinto e Moscatel de Setúbal. 

Movimenta actualmente um volume de 3 milhões de litros por ano e encontra-se em fase 

de  investimento, com reconstrução de toda a sua área produtiva, num projecto co-

financiado pelo PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural, no valor total de 2,5 

milhões de euros. Com 40 funcionários, esta empresa aposta actualmente no mercado 

nacional, sendo que prevê aumentar a sua exportação nos próximos anos. 

Com uma diversificada gama de produtos, entre os quais vinhos certificados reserva, esta 

empresa tenta adaptar-se ao perfil do consumidor actual, oferecendo nas suas marcas 

engarrafadas, um vinho adaptado ao gosto de um consumidor exigente, mas mostrando 

sempre o perfil e as características de um vinho desta região. O seu Moscatel de Setúbal 

feito a partir de uvas criadas numa região com terroir único devido ao clima, solos e 

proximidade marítima, tendo esta adega produzido ao longo dos anos bons exemplares 

deste vinho generoso, que identifica também como digno porta-estandarte e representante 

desta região. 

O forte investimento em curso na modernização da adega resulta na crescente qualidade 

dos vinhos produzidos, revelando um espírito empreendedor ao mesmo tempo que 

mantém as características tradicionais do vinho desta região vitícola. 

Associada da Rota de Vinhos da Península de Setúbal Costa Azul desde a sua 

constituição, acolhe sempre de forma exemplar todos os que a visitam, criando novos 

amigos da região e consumidores fiéis dos nossos produtos. 



Acta n.º 16/2011 
Reunião ordinária de 20 de Julho de 2011 

 8 

Reunida em Palmela, a 20 de Julho de 2011, a Câmara Municipal de Palmela congratula-

se com esta merecida distinção, saudando os seus órgãos de gestão e toda a equipa de 

enólogos e demais trabalhadores envolvidos.” 

Sobre o Voto de Congratulação (Venâncio da Costa Lima) intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa tece, em representação dos Srs. vereadores do 

P.S., as seguintes considerações: 

. Defendem que a Câmara Municipal de Palmela devia ter uma atitude pró-activa e 

prospectiva, no sentido de divulgar que este Moscatel de Setúbal é produzido em Palmela. 

O mesmo sucede em relação ao queijo de Azeitão que é maioritariamente produzido na 

freguesia de Quinta do Anjo. Interessa, de facto, que a Autarquia especifique que a Adega 

Venâncio da Costa Lima é na Quinta do Anjo e pertence ao concelho de Palmela. Isto 

mesmo tem de ser transmitido à comunicação social de uma forma lapidar e a Divisão de 

Comunicação da Autarquia pode ter uma intervenção clara a este nível, sendo que a 

direcção tem de ser política. É preciso fazer conhecer Palmela.  

Finaliza dizendo que os vereadores Socialistas deixam esta recomendação. 

O Sr. vereador Luís Miguel Calha expressa que está inteiramente de acordo com a 

afirmação feita pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa, nomeadamente quando refere 

que a Câmara Municipal de Palmela deve ter uma atitude proactiva na divulgação dos 

recursos e potencialidades do concelho. Mas outras afirmações que proferiu revelam um 

completo desconhecimento por aquilo que tem sido a intervenção da Câmara e, 

concretamente, em relação à conquista deste prémio. Também defende que a Câmara 

deve ter uma atitude proactiva no sentido de divulgar as potencialidades e neste caso 

particular relevar que este prémio foi alcançado por uma adega do concelho de Palmela, é 

isso que tem sido feito de diversas formas. Logo que houve conhecimento deste prémio  

foi divulgado no site e imprensa a toda a comunicação nacional, regional e local, 

sublinhando principalmente: “(…) estamos na presença de uma adega da Quinta do Anjo 

localizada no concelho de Palmela (…)”. Este é um prémio para a adega em questão, mas 

também para o sector vitivinícola, o concelho e a região, e uma oportunidade para a 

dinamização do sector vitivinícola e da economia local. 

Afirma que a Câmara Municipal tem trabalhado em parceria, no sentido de afirmar o 

Enoturismo no concelho de Palmela. É um esforço mútuo e de grande empenho fazer 

deste recurso endógeno muito ligado às tradições locais uma potencialidade para a 

economia e acolheu-se mais este prémio com enorme regozijo. O sector vitivinícola tem 

sido um embaixador do concelho de Palmela e da região além fronteiras, para além de 
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que tem prestigiado e afirmado a notoriedade do concelho de Palmela. É um sector com 

futuro. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa volta a intervir para mencionar que, nestes últimos 

dias, não consultou o site da Câmara Municipal e o Gabinete da Vereação P.S. esteve 

sem acesso à intranet da Autarquia durante uns dias. Observa que este prémio – a mais 

alta classificação conquistada pela Adega Venâncio da Costa Lima no concurso 

internacional “Muscat du Monde” – é um prémio conseguido pela Adega em questão e não 

pela Câmara Municipal.  

Referindo-se à intervenção do Sr. vereador Luís Miguel Calha, o Sr. vereador José 

Carlos de Sousa menciona que lhe parece que a divulgação de que o moscatel premiado 

é produzido na Adega Venâncio da Costa Lima, localizada numa das freguesias deste 

concelho, não teve repercussão a montante. Opina que faz falta a confiança e a 

responsabilização e há que aferir porque é que os órgãos de comunicação social 

divulgaram de determinada forma. Ressalta que só a TVI (Televisão Independente) fez 

uma reportagem no local, enquanto as demais não o fizeram. Tem de haver uma função 

acessória de apoio que deve ser assegurada pela Câmara Municipal de Palmela.  

A Sr.ª vice-presidente refere que são muitas as iniciativas que acontecem neste 

concelho, veja-se por exemplo: “As Janeiras”, “A Queima do Judas”, “O FIG – Festival 

Internacional de Gigantes” e “O FIAR – Festival Internacional de Artes de Rua”, e que não 

são divulgadas nos órgãos de comunicação nacional, mas é preciso afirmar o esforço da 

Câmara Municipal e dos parceiros envolvidos que teimam em insistir na difusão. 

Conclui dizendo que o concelho de Palmela tem um elevado potencial, atendendo às suas 

características e mais valias. Existe qualidade.   

Submetido o Voto de Congratulação (Venâncio da Costa Lima) a votação, foi o 

mesmo aprovado, 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 2, 

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

de 06.07.2011 a 19.07.2011. 
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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 3, 

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

de 04.07.2011 a 15.07.2011.  

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

dias 06.07.2011 a 19.07.2011, foram autorizados pagamentos, no valor de 1.290.921,98 € 

(um milhão, duzentos e noventa mil, novecentos e vinte e um euros e noventa e oito 

cêntimos). 

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

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª presidente informa que o balancete do dia 19 de Julho de 2011, apresenta um 

saldo de 1.403.256,77 € (um milhão, quatrocentos e três mil, duzentos e cinquenta e seis 

euros e setenta e sete cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 666.190,91 € (seiscentos e sessenta e seis mil, cento e 

noventa euros e noventa e um cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 737.065,86 € (setecentos e trinta e sete mil, sessenta e 

cinco euros e oitenta e seis 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-
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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: 

• ACTA n.º 03/2011 reunião ordinária de 02 de Fevereiro de 2011 – Aprovada por 

unanimidade. 

• ACTA n.º 04/2011 reunião ordinária de 16 de Fevereiro de 2011 – Aprovada, por 

maioria, com a abstenção do Sr. vereador Luís Miguel Calha, que justifica a sua 

abstenção por não ter estado presente na referida reunião. 

• ACTA n.º 05/2011 reunião ordinária de 02 de Março de 2011 – Aprovada por 

unanimidade. 

• ACTA n.º 06/2011 reunião ordinária de 16 de Março de 2011 – Aprovada por 

unanimidade. 

 

 II  – GABINETE DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Pela Sr.ª vice-presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – Aprovação do Mapa de Ruído do Município de Palmela. 

PROPOSTA N.º GPE 01_16-11: 

« A.ENQUADRAMENTO: 

A prevenção e o controlo da poluição sonora constituem objectivos fundamentais do 

Estado, visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações, nos 

termos do nº 2 do artigo 66º da Constituição da República Portuguesa; 

Com a transposição da Directiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de Junho, para a ordem jurídica interna, procedeu-se a ajustamentos 

ao regime legal sobre poluição sonora, impondo-se a obrigação de recolha e de 

disponibilização de informação ao público, relativa aos níveis de ruído ambiente, sob a 

forma de mapas estratégicos de ruído, de acordo com critérios definidos ao nível 

comunitário, e com a utilização de indicadores e métodos de avaliação harmonizados; 
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Essa imposição incide sobre as grandes infra-estruturas de transporte rodoviário, 

ferroviário e aéreo, bem como sobre as aglomerações de maior expressão 

populacional (população superior a 100.000 habitantes); 

Entretanto e pelo disposto no n.º 1 do art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

Janeiro, compete às câmaras municipais, em geral, elaborar mapas de ruído para 

apoiar a elaboração, alteração e revisão dos planos directores municipais e dos planos 

de urbanização. 

B. PROPOSTA: 

Pelo interesse e relevância que este tema apresenta para o concelho, e estando as 

grandes infra-estruturas e investimentos programados em suspenso e portanto, ao que 

se supõe, numa fase de estabilização em termos do seu impacto territorial, pelo menos 

durante o horizonte de vigência expectável do PDM revisto – 10 anos – concluí-se 

estarem criadas as condições de encerrarmos este processo possibilitando a 

divulgação dos elementos que integram o Mapa de Ruído do Município de Palmela, 

elaborados em conformidade com o Regulamento Geral do Ruído – Decreto-Lei n.º 

9/2007, de 17 de Janeiro – submetendo-o à consideração e avaliação da Câmara 

Municipal no âmbito do disposto na alínea d) do n.º 7, do art. 64º, da Lei nº 169/99, de 

18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, antes do seu envio à 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA), de acordo com o n.º 2, do art. 5º, da supra 

mencionada Lei.» 

Sobre a proposta de Aprovação do Mapa de Ruído do Município de Palmela 

numerada GPE 01_16-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho começa por saudar o trabalho técnico que sustenta 

a proposta em apreço. Os vereadores do P.S. vão votar favoravelmente. Questiona sobre 

o modo e a estratégia que está a ser reflectida para efectuar a disponibilização de mapas 

estratégicos de ruído, sobretudo no que se relaciona com a informação ao público. 

A solicitação da Sr.ª vice-presidente intervém o chefe da Equipa Multidisciplinar do 

Gabinete de Planeamento Estratégico para prestar as explicações necessárias à melhor 

percepção da proposta. 

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

minuta. 
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III – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

Pela Sr.ª vice-presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 2 – Acção Social Escolar / Auxílios Económicos Directos – ano lectivo 

2011/2012 – Atribuição de apoio financeiro. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 01_16-11: 

«A autarquia no âmbito da acção 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 Directos.  

Este apoio destina-se a comparticipar as despesas dos alunos, inerentes à frequência da 

actividade 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 Directos destinam-se às respectivas famílias, sendo os mesmos 

atribuídos aos estabelecimentos de ensino onde os alunos se encontram matriculados, 

através dos respectivos agrupamentos. 

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

suporte o quadro normativo que regula a aplicação das medidas de acção social escolar e 

o Regulamento de Acção Social Escolar. 

Nesta matéria, a Câmara Municipal de Palmela tem assumido a adopção de politicas 

diferenciadas de discriminação positiva, em que o acesso à educação se assume como 

eixo fundamental e estratégico de desenvolvimento local. Assim, os apoios da Acção 

Social Escolar concretizam-se num escalão único. 

O Regulamento Municipal de Acção Social Escolar contempla um escalão único de apoio, 

cujo valor é alinhado pelo apoio máximo do valor mínimo legal, definido no Despacho n.º 

14368-A/2010, de 14 de Setembro. Considerando o actual momento face ao contexto 

socioeconómico das famílias, a sua manutenção no ano lectivo 2011/2012, assume 

particular importância. 

Face ao exposto, 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 em conformidade com a alínea d), do 
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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: 

1. A manutenção do valor do apoio, em € 45,00 (quarenta e cinco euros), a atribuir a cada 

aluno considerado beneficiário, para o ano lectivo 2011/2012. 

2. A atribuição do apoio financeiro, no valor global de € 34.695,00 (trinta e quatro mil, 

seiscentos e noventa e cinco euros), correspondente a um adiantamento para o ano 

lectivo 2011/2012, referente a 771 alunos, abrangidos por Auxílios Económicos Directos e 

a uma primeira fase de atribuição deste apoio, o qual se destina aos Agrupamentos abaixo 

indicados: 

2.1. Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela - € 13.005,00 (treze mil e cinco 

euros), correspondendo a 289 alunos de escolas que integram este Agrupamento. 

2.2. Agrupamento de Escolas de Marateca e Poceirão - € 7.020,00 (sete mil e vinte 

euros), correspondendo a 156 alunos de escolas que integram este Agrupamento. 

2.3. Agrupamento de Escola José Maria dos Santos - € 14.670,00 (catorze mil 

seiscentos e setenta euros), correspondendo a 326 alunos de escolas que integram 

este Agrupamento.» 

Sobre a proposta de Acção Social Escolar / Auxílios Económicos Directos – ano 

lectivo 2011/2012 numerada DEIS_DE 01_16-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho refere que gostaria de saber se é revista ao longo 

do ano a situação social dos alunos para o seu apuramento no âmbito da Acção Social 

Escolar / Auxílios Económicos Directos, ao que a Sr.ª vice-presidente responde 

afirmativamente com a nota de que esta proposta se refere a uma primeira tranche, 

devendo ser apresentada à posteriori uma proposta definitiva. 

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

minuta. 

 

PONTO 3 – Plano Anual de Transportes Escolares – ano lectivo 2011/2012. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 02_16-11: 

«De acordo com o Decreto-Lei 299/84, de 05 de Setembro, é da competência da Câmara 

Municipal organizar, gerir e financiar a rede de transportes escolares concelhia, que 

integra os circuitos municipais e os que são realizados por empresas transportadoras, em 

circuito público. 
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O transporte escolar abrange os alunos residentes no Concelho de Palmela e destina-se a 

assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória e possibilitar a continuação de 

estudos, até à conclusão do ensino secundário. A utilização do transporte escolar é 

gratuita para os alunos do ensino básico e comparticipada em 50% pelo Município, para os 

alunos do secundário. 

O acesso ao transporte escolar é garantido aos alunos matriculados em estabelecimentos 

de ensino da sua área de residência, desde que a distância casa/escola seja igual ou 

superior a 2 km, conforme estipulado em regulamento municipal de transportes escolares. 

Neste sentido, e de acordo com o previsto no art.º 4º, da legislação anteriormente referida 

foi elaborado o Plano de Transportes Escolares, para o próximo ano lectivo. 

O Plano prevê que, em 2011/2012, sejam abrangidos pela rede de transportes escolares 

2.498 alunos, dos quais 2.016 utilizarão circuitos públicos e 482 serão transportados em 

circuitos municipais. 

Atendendo à dimensão do Concelho e à fraca acessibilidade verificada nas zonas rurais, 

estima-se que o custo total da rede de transportes escolares do próximo ano lectivo se 

cifre em € 1.589.917,00 (um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, novecentos e 

dezassete euros), havendo uma receita proveniente da comparticipação dos alunos do 

secundário, no valor de € 117.799,60 (cento e dezassete mil, setecentos e noventa e nove 

euros e sessenta cêntimos), o que perfaz um encargo de € 1.472.117,40 (um milhão, 

quatrocentos e setenta e dois mil, cento e dezassete euros e quarenta cêntimos) para o 

Município. 

De acordo com a alínea e), do nº 1, do art. 4º e o art. 25º, do Decreto-Lei nº 7/2003, de 15 

de Janeiro, o Conselho Municipal de Educação, reunido em 30 Junho de 2011, 

pronunciou-se favoravelmente sobre o Plano Anual de Transportes Escolares, para o ano 

lectivo de 2011/2012. 

Face ao exposto, e de acordo com a alínea m), do nº 1, do art.º 64, 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 aprovação do 

Plano de Transportes Escolares para o próximo ano lectivo, documento em anexo e que 

faz parte integrante desta proposta.» 

Sobre a proposta de Plano Anual de Transportes Escolares – ano lectivo 2011/2012 

numerada DEIS_DE 02_16-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho menciona que os vereadores Socialistas teimam em 

repetir as mesmas preocupações, críticas e/ou apreciações dos anos anteriores. Enuncia: 
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. O texto da proposta simplesmente omite a comparticipação directa do Estado nos 

Transportes Escolares e faz referência a que “(…) A utilização do transporte escolar é 

gratuita para os alunos do ensino básico e comparticipada em 50% pelo Município, para os 

alunos do secundário (…)”. Não é unicamente a Câmara Municipal que assume este 

encargo. Desgosta desta forma de redacção. O mesmo já tem acontecido noutras 

propostas, por exemplo, na Alimentação Escolar. 

. Há sempre tendência de, nos circuitos em Pinhal Novo, não colocar a segurança 

necessária. 

. Recorda-se de ter sido sugerido que o horário do circuito de Palmela – Azeitão pudesse 

ser alterado das 18:25 para as 18:30 horas, para permitir que os alunos (à saída do turno 

da tarde da escola) não perdessem o autocarro por cinco minutos. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho continua a sua intervenção fazendo um reparo em 

relação à adjudicação dos circuitos especiais: mesmo considerando o preço do gasóleo e 

o desgaste das viaturas ficava mais vantajoso que o serviço fosse efectuado pela 

Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Águas de Moura.    

A Sr.ª vice-presidente faz menção que os concursos obedecem a procedimentos 

definidos por lei e o Plano de Transportes Escolares abrange todo o concelho. Acresce a 

obrigatoriedade de os motoristas, no âmbito de transportes de crianças, necessitarem de 

possuir formação especial. Adianta, como informação, que são onze circuitos de aluguer e 

dezoito circuitos municipais e que, neste ano lectivo, a comparticipação da Administração 

Central é de 124.944,00 euros. 

A Sr.ª vice-presidente dá a palavra à chefe da Divisão de Educação para intervir e prestar 

as necessárias explicações. 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

Pela Sr.ª vice-presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 4 – Palmela Desporto EEM – Exoneração e nomeação de Presidente do 

Conselho de Administração. 

PROPOSTA N.º DCD 01_16-11: 

«Em conformidade com a Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro e os Estatutos da 

Palmela Desporto, Entidade Empresarial Local de Gestão de Espaços e Equipamentos 
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Desportivos Municipais, EEM, compete à Câmara Municipal nomear e exonerar os 

membros dos órgãos sociais da empresa. 

O actual Conselho de Administração foi nomeado no início do mandato autárquico, 

cumprindo com as normas estipuladas. 

O actual Presidente do Conselho de Administração, José Henrique Serra da Graça, 

solicitou a renúncia ao cargo e cessação de funções, por motivos pessoais. 

Sendo o Conselho de Administração o órgão de gestão da empresa e possuindo o seu 

presidente funções executivas e de coordenação essenciais ao normal funcionamento da 

empresa, torna-se necessário proceder à substituição do actual presidente. 

A escolha de um novo presidente para o Conselho de Administração, teve em 

consideração a experiência e conhecimento do proposto na área da gestão desportiva e 

autárquica, bem como o seu envolvimento com o trabalho que tem sido desenvolvido pela 

empresa e pela autarquia no município de Palmela, nas áreas dos equipamentos 

desportivos. 

Assim, propõe-se, de acordo com a alínea i) do nº 1, do Artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 

18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/02, de 11 de Janeiro, a alínea c) do n.º 2, do 

Artigo 39.º, da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro e o n.º 2, do Artigo 6.º, dos Estatutos 

da Palmela Desporto, Entidade Empresarial Local de Gestão de Espaços e Equipamentos 

Desportivos Municipais, EEM: 

a) A exoneração, a seu pedido, de José Henrique Serra da Graça do cargo de 

Presidente do Conselho de Administração da Palmela Desporto, EEM, com efeitos 

a partir de 31 de Julho de 2011; 

b) A nomeação de Eduardo Borges Pereira para o cargo de Presidente do 

Conselho de Administração da Palmela Desporto, EEM, com efeitos a partir de 1 

de Agosto de 2011 e até ao final do actual mandato. 

Mais se propõe a aprovação de um Voto de Louvor a José Henrique Serra da Graça, pelo 

seu contributo e empenho para a prossecução dos objectivos definidos pela Câmara 

Municipal para a empresa municipal, em prol do desenvolvimento social e desportivo da 

comunidade e pela forma competente como dirigiu o Conselho de Administração da 

Palmela Desporto, EEM, no período em que foi seu presidente. 

Anexo: Nota biográfica de Eduardo Borges Pereira.» 
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Sobre a proposta de Palmela Desporto EEM – Exoneração e nomeação de 

Presidente do Conselho de Administração numerada DCD 01_16-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que a exoneração pedida pelo Sr. José 

Serra da Graça e a respectiva cessação de funções como presidente do Conselho de 

Administração da Palmela Desporto, EEM, deve-se ao facto de este ter requerido a 

aposentação. 

Cita a sua intervenção na reunião de Câmara de 11 de Janeiro de 2006: “(…) nos quadros 

da Câmara Municipal há certamente jovens técnicos para o desempenho deste cargo 

(presidente do Conselho de Administração da Palmela Desporto, EM) e pode-se 

perfeitamente premiar um jovem com capacidade para discutir ao mesmo nível com os 

demais directores dos quadros de equipamentos desportivos os assuntos que terão 

certamente por abordar. Admito que a Câmara Municipal não tenha esgotado todas as 

opções, nomeadamente internas, para propor a nomeação de uma pessoa com o perfil 

mais adequado ao cargo de presidente do Conselho de Administração da Palmela 

Desporto (…)”, ao que a Sr.ª presidente da Câmara Municipal respondeu com a 

justificação de que “(…) face aos estatutos pode-se facilmente concluir que é incompatível 

a função de técnico da Câmara Municipal cumulativamente com a função de membro do 

Conselho de Administração da Palmela Desporto, EM (…)”. Os vereadores do P.S. nunca 

referiram o contrário, apenas consideravam que havia técnicos na Câmara Municipal 

capazes para assumir este lugar. Lamenta que tenha sido necessário deixar passar seis 

anos para recorrer a um jovem (que há seis anos atrás era mais jovem) a fim de o 

designar para o desempenho deste cargo. Foi demasiado tempo preenchido com muitas 

compensações indemnizatórias que não resultaram.   

O Sr. vereador José Carlos de Sousa menciona que os vereadores do P.S. discordam 

da proposta nos moldes em que vem formulada e explica: a mesma propõe a nomeação 

de Eduardo Borges Pereira para o cargo de novo presidente do Conselho de 

Administração da Palmela Desporto, EEM, e simultaneamente a aprovação de um Voto de 

Louvor a José Henrique Serra da Graça “pelo seu contributo e empenho para a 

prossecução dos objectivos definidos pela Câmara Municipal para a empresa municipal, 

em prol do desenvolvimento social e desportivo da comunidade e pela forma competente 

como dirigiu o Conselho de Administração da Palmela Desporto, EEM, no período em que 

foi seu presidente” quando, na realidade, como seu presidente nunca conseguiu atingir 

esses objectivos e os prejuízos sucederam-se e resultaram em indemnizações 

compensatórias sucessivamente suportadas pela Câmara Municipal. Sugerem que 

possam ser separadas as duas situações empregues na proposta, de modo a que possam 

ser votadas separadamente. Assim: 
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. Uma: seja o voto de louvor ao Sr. presidente do Conselho de Administração que pede a 

exoneração;  

. E a outra: a nomeação de Eduardo Borges Pereira para o cargo definido. 

Mais refere que, no caso de a sugestão não ser aceite, os vereadores Socialistas vão 

votar contra esta proposta, devendo ficar registado em acta o seu aval claro à nomeação 

de Eduardo Borges Pereira para o cargo em causa. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa questiona se o presidente do Conselho de 

Administração que ora se propõe nomear fica acompanhado dos dois vogais em funções 

ou se vai escolher novos vogais. 

Face à última questão colocada, a Sr.ª vice-presidente esclarece que é a Câmara 

Municipal que escolhe o Conselho de Administração na sua totalidade e, portanto, 

acompanham o novo presidente os dois vogais em exercício.  

Mais explica que era uma situação de incompatibilidade o Dr. Eduardo Pereira ser 

dirigente da Divisão de Desporto e, simultaneamente, presidente do Conselho de 

Administração da Palmela Desporto, EM. Considerou-se, na altura, que era uma mais valia 

para a Câmara Municipal ter um bom dirigente na Autarquia e designar, também, um bom 

presidente para o Conselho de Administração da Empresa Municipal em causa. Dada a 

conjuntura actual e a apresentação do pedido de exoneração do Sr. Serra da Graça (por 

motivo de aposentação) entendeu-se que a Divisão de Desporto da Autarquia fica 

directamente dependente do director do Departamento de Cultura e Desporto e seria de 

designar o Dr. Eduardo Pereira (que detinha o cargo de chefe da Divisão de Desporto) 

para presidente do Conselho de Administração da Palmela Desporto, EEM. Não há 

nenhuma incongruência entre o que foi dito aquando da nomeação do Sr. Serra da Graça 

e à nomeação presente do Dr. Eduardo Pereira. 

A Sr.ª vice-presidente continua a sua intervenção, dizendo que muito gostaria que os Srs. 

vereadores do P.S. lhe adiantassem quais são as Empresas Municipais que não 

necessitam que as Câmaras Municipais suportem alguns encargos. A Câmara Municipal 

de Palmela é a que dos vários concelhos do País (de que tem conhecimento) que delibera 

atribuir menos verbas à Empresa Municipal. Realça que a aposta desta Câmara Municipal 

era a de constituir uma Empresa Municipal sem capital privado.  

Sobre a sugestão do Sr. vereador José Carlos de Sousa, a Sr.ª vice-presidente menciona 

que, aquando da elaboração da proposta em apreciação, se discutiu que no Período Antes 

da Ordem do Dia se apresentasse um Voto de Louvor ao Sr. Serra da Graça mas, nesse 

período, ainda não teria sido apresentada a proposta para votação do pedido de 

exoneração da pessoa em questão, nem a nomeação do Dr. Eduardo Pereira, pelo que a 
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ordenação desta maneira se considerou ser extemporânea. Considera que nos termos em 

que a proposta está formulada não há nenhuma incongruência a apontar e o que se 

propõe à aprovação é um louvor ao Sr. Serra da Graça pelo contributo e empenho na 

prossecução dos objectivos definidos pela Câmara Municipal que o executivo em exercício 

está certo que cumpriu. Quem o acompanhou de perto sabe que exerceu 

escrupulosamente as orientações que a Câmara Municipal deu. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa expressa que não tem nada contra a Palmela 

Desporto, EEM. Em tempos, foi-lhe oferecido pela Empresa Municipal o cartão VIP de 

acesso directo aos equipamentos geridos por esta, o que prontamente devolveu. A grande 

questão é a das sucessivas indemnizações compensatórias que a Câmara Municipal vem 

aprovando e que somam avultadas verbas. Dá o exemplo da Empresa Municipal 

pertencente ao Município de Loures em que a compensação indemnizatória atribuída se 

destina à utilização da piscina pelas crianças (no âmbito das actividades de 

enriquecimento curricular) e pelas pessoas com deficiência (puderem ter acesso de forma 

gratuita). A prática no Município de Palmela é muito diferente: as Instituições Particulares 

de Solidariedade Social (IPSS) pagam pelo uso dos equipamentos, assim como os 

colégios, os alunos das escolas (no âmbito das actividades de enriquecimento curricular) e 

até as pessoas abrangidas no programa “+60”. Insiste que está contra o facto de a 

Câmara Municipal despender uma verba superior a meio milhão de euros anuais em 

indemnizações compensatórias para a Palmela Desporto, EEM, que devia ser utilizada 

para outros fins. Note-se que desde o ano de constituição da Palmela Desporto, EM (em 

2000) nunca esta empresa prestou o serviço que devia ter efectuado. Esta é a opinião dos 

vereadores Socialistas. No âmbito dos números é certo que, de facto, a Palmela Desporto, 

Entidade Empresa Municipal dá prejuízo e estes dados constam dos relatórios que são 

apresentados sob a forma de proposta à Câmara Municipal para votação e que são alvo 

de discussão entre os eleitos, estando as opiniões de cada um salvaguardadas nas 

respectivas actas. Face ao que antes expõe tem muita dificuldade em votar um Voto de 

Louvor como o que se propõe. Ressalva que não tem nenhum impedimento em votar um 

voto de apoio ao vice-presidente.  

Conclui dizendo que, no caso de a proposta não ser desdobrada em duas (retirando o  

Voto de Louvor ao Sr. Serra da Graça) para a votação poder ser feita em separado, os 

vereadores do P.S. não vão ter possibilidade de votar favoravelmente a mesma, o que 

desde já lamentam. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro menciona que se sente na obrigação de opinar sobre todas 

as matérias, mesmo em relação às propostas cujas matérias não estão directamente 

relacionadas com os pelouros que detém. E refere, ironicamente, que: “é uma chatice! O 
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Estado dá sempre prejuízo!”, mas o que é facto é que ninguém pode viver sem o Estado. 

Consegue-se, por vezes, cair em contradição até com princípios que dizemos defender. 

Opina que não se preocupa com o prejuízo, se houver um benefício público, o que muitas 

vezes não é devidamente valorizado. É conhecida a posição dos Srs. vereadores do P.S. e 

acrescenta que têm todo o direito de contestar e esgrimir opiniões acerca das 

argumentações políticas que a maioria do executivo em gestão entender apresentar em 

defesa da Palmela Desporto, EEM, mas relativamente às pessoas é preciso fazer justiça 

para não cometer iniquidades. Observa que foram feitas afirmações que não 

correspondem à verdade, quer quanto às compensações indemnizatórias, quer quanto à 

questão do louvor. Registe-se que, em anos recentes, e sob a gestão do Sr. Serra da 

Graça como presidente do Conselho de Administração, os subsídios à exploração têm sido 

os mais baixos.   

O Sr. vereador Álvaro Amaro opina que há uma matéria que não foi devidamente 

valorizada. Na verdade o Sr. vereador José Carlos de Sousa compara a prática usada no 

Município de Loures e de os subsídios à exploração servirem para compensar actividades 

curriculares dos alunos com a prática do Município de Palmela. Mas, veja-se o que sucede 

no Município de Palmela: a utilização desde as 08:00 horas até às 18:30 horas do Pavilhão 

Desportivo Municipal por uma Escola de 2.º e 3.º Ciclo para a prática de Educação Física a 

custo zero quando a competência para assegurar esta actividade é da Administração 

Central. A consulta aos relatórios da Palmela Desporto, EEM, permite aferir os custos em 

que o mesmo está ao serviço da comunidade educativa e que, possivelmente, não fica 

muito aquém do subsídio à exploração que a Câmara Municipal delibera atribuir. O que 

pensa o Sr. vereador José Carlos de Sousa acerca desta situação? A construção deste 

Pavilhão Desportivo deveu-se a uma comparticipação conjunta na proporção de: 30% por 

parte da Administração Central e de 70% por parte da Câmara Municipal de Palmela. 

Actualmente quem sustenta os custos ao nível da conservação do equipamento, da 

manutenção, do pessoal, da electricidade e da água consumida é esta Autarquia. Se o 

Pavilhão Desportivo pertencesse a uma escola sob a tutela do Ministério da Educação, 

este teria de suportar estes custos. Em relação à construção do Pavilhão da Escola 

Secundária do Pinhal Novo defendeu (como é do conhecimento do Sr. vereador José 

Carlos de Sousa) uma solução de Contrato-Programa, sendo que a Câmara Municipal 

ficaria, também, com a possibilidade de utilização deste. Não é possível dissociar estas 

questões.  

Finaliza dizendo que na Palmela Desporto, EEM, abre-se um novo ciclo: certamente com 

ideias inovadoras, dinâmica e entusiasmo. Haverá com certeza possibilidade de avaliar a 

estratégia que o novo presidente do Conselho de Administração há-de propor aos órgãos 

municipais para que a empresa em causa continue a cumprir a sua missão. 
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O Sr. vereador José Carlos de Sousa saúda o entusiasmo e a dinâmica a que o S. 

vereador Álvaro Amaro se referiu, o que aliás considera ser seu apanágio. Só lamenta que 

a nomeação que ora se propõe (do Dr. Eduardo Pereira) seja fruto da aposentação do Sr. 

presidente do Conselho de Administração, caso contrário, manter-se-ia tudo na mesma.  

A Sr.ª vice-presidente salienta que não houve motivos para efectuar alterações na 

composição do Conselho de Administração, nomeadamente no que concerne ao 

presidente.  

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho menciona que a sua intervenção tem a ver com uma 

questão formal: é desagradável estar a falar de pessoas (que, ainda por mais, merecem 

todo o respeito) e juntar duas questões diferentes numa mesma proposta. Considera que 

era de todo possível que tivesse sido feita a apresentação e votação dum Voto de Louvor 

ao Sr. presidente do Conselho de Administração que vai cessar funções no Período Antes 

da Ordem do Dia. Os vereadores do P.S. estão em minoria, mas repare-se que neste 

órgão já se tem discutido os benefícios da pluralidade, pelo que teima em salientar o quão 

desconfortante é manter a proposta sem a desdobrar, conforme sugerido pelo seu colega, 

Sr. vereador José Carlos de Sousa. Sente-se muito desconfortável com a falta de 

acolhimento para votarem separadamente: a exoneração do presidente Sr. Serra da Graça 

e a nomeação de novo presidente, Dr. Eduardo Pereira, até porque são situações 

distintas. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho refere-se à intervenção do Sr. vereador Álvaro 

Amaro, fazendo a seguinte correcção: o Estado nunca dá prejuízo. Só se fala em prejuízo, 

no caso da proposta em apreço, porque os estatutos e os princípios das empresas e, 

nomeadamente, das empresas municipais são outros e balizam-se por outras regras. (Dá 

o exemplo da Adrepal, Lda.). A Palmela Desporto, EM, foi criada com determinados 

objectivos e houve claramente uma subversão dos mesmos, e a realidade tem mostrado 

algo diferente. Quando se cria algo com determinados objectivos e depois se vem a 

verificar, sistematicamente, que os resultados não correspondem aos objectivos, é por que 

se tem de repensar os mesmos. E esta questão nada tem a ver com o presidente que vai 

cessar funções, nem com o que se propõe nomear. É um facto que as intenções com que 

a Empresa Municipal foi criada não têm correspondido ano após ano, mas é indiscutível 

que presta um serviço público. É que os vereadores do P.S. falam numa determinada 

questão e a resposta que obtêm é outra.  

Conclui dizendo que, a manter-se a actual composição da proposta, vai assumir o voto 

contra por discordar dos termos em que esta vem redigida.   

A Sr.ª vice-presidente refere que pretende deixar registado publicamente que a Palmela 

Desporto, EEM, tem sido alvo de várias inspecções e nenhuma delas colocou nenhuma 



Acta n.º 16/2011 
Reunião ordinária de 20 de Julho de 2011 

 23 

questão em causa. O texto da proposta foi trabalhado para ser o mais justo possível. 

Sugere que os Srs. vereadores Socialistas votem a proposta e façam declaração de voto, 

devendo ficar registadas em acta as suas intervenções / opiniões. 

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

contra dos Srs. vereadores Maria da Natividade Coelho e José Carlos de Sousa, que 

apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

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

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho dita, em representação dos Srs. vereadores do P.S., 

a seguinte declaração de voto: 

“Eu votei contra a proposta (porque já disse anteriormente, mas para que fique registado): 

discordo que esteja nela incluído um voto de louvor e gostaria de dar um voto de confiança 

à nova gestão. Relativamente ao voto de louvor, e caso tivesse sido aceite uma proposta à 

parte, eu iria abster-me porque se trata de nomes. 

Queria-lhe dizer Sr.ª presidente em exercício que há afirmações públicas que não devem 

ser feitas, porque nós somos obrigados ao dever de sigilo e afirmar que não há nenhuma 

questão relativamente à Palmela Desporto não é verdade. Desejo que isto fique registado 

em acta.” 

 

• Tomada de posse do Presidente do Conselho de Administração da Palmela 

Desporto, EEM - A Sr.ª vice-presidente informa que, após dar por encerrada a presente 

reunião de Câmara, vai imediatamente ter lugar a cerimónia de Tomada de Posse do Dr. 

Eduardo Borges Pereira como presidente do Conselho de Administração da Palmela 

Desporto, EEM. 

 

V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

V.I. - DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO: 

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

PONTO 5 – Abertura do período de consulta pública do Plano de Pormenor do 

Museu da Música, Arraiados, Pinhal Novo. 

PROPOSTA N.º DAU_DPU 01_16-11: 

«A 15 de Dezembro de 2004, a CMP deliberou a elaboração de um Plano de Pormenor 

(Plano) - então de modalidade simplificada - para o Museu da Música, em Arraiados, 
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freguesia de Pinhal Novo, fundamentada num conjunto de pressupostos de natureza 

sócio-cultural, nomeadamente no interesse de viabilizar a existência de um equipamento 

cultural inédito no panorama português. Desde então decorreu a sua elaboração, com as 

necessárias adaptações e adequações às mudanças e exigências legais entretanto 

ocorridas. 

A área de intervenção do Plano abrange exclusivamente um prédio, da titularidade de Luís 

António Cangueiro, proprietário de uma colecção de instrumentos de música mecânica 

com mais de 400 peças e única em Portugal. O prédio, com a área de 22.750 m2, 

encontra-se descrito na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o nº 02838/ 

180795 e inscrito na matriz predial como artigo 241, secção H da freguesia do Pinhal Novo 

e situa-se, de acordo com a Carta de Ordenamento do Plano Director Municipal (PDM) de 

Palmela, em Espaço Agro-Florestal Categoria I.  

Esta classe de espaço, regulamentada no artigo 19.º admite, para além da exploração 

agrícola, a construção de edifícios destinados a residência, comércio e serviços, 

equipamentos e turismo, fixando, porém um índice de construção baixo, que inviabiliza a 

construção do museu com o dimensionamento adequado às necessidades específicas do 

equipamento. O mesmo artigo prevê, no entanto, o recurso à majoração dos indicadores 

de ocupação, através da elaboração de Plano de Pormenor.  

A elaboração do presente Plano de Pormenor possibilita a instalação do edifício 

pretendido, viabilizando a implementação do projecto museológico da colecção de 

instrumentos de música mecânica, colocando à disposição da comunidade concelhia e 

supra-concelhia, um bem de elevado valor cultural e pedagógico como é a colecção em 

causa. 

A proposta de Plano foi submetida a Conferência de Serviços, com participação das 

entidades com jurisdição nas matérias em presença, de acordo com o 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, tendo merecido os pareceres que se anexam. Tendo sido reformulada por 

forma a obviar as questões consideradas pertinentes e assim dando cumprimento integral 

ao quadro legal vigente, propõe-se que a Câmara Municipal delibere a abertura do 

período de Discussão Pública do Plano de Pormenor do Museu da Música, de acordo com 

os termos do artigo 77.º da supracitada legislação, pelo período mínimo de 22 dias úteis, 

contados a partir da data da publicação do Aviso respectivo no Diário da República.» 

Sobre a proposta de Abertura do período de consulta pública do Plano de Pormenor 

do Museu da Música, Arraiados, Pinhal Novo numerada DAU_DPU 01_16-11 

intervieram: 
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O Sr. vereador José Carlos de Sousa constata as seguintes situações: 

. Este processo inicia-se na Câmara Municipal em Dezembro de 2004. 

. Em Fevereiro de 2008 propõe-se à aprovação deste órgão uma proposta de edificação. 

. Há pareceres da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional de Lisboa e 

Vale do Tejo (CCDR-LVT) datados de 02.12.2008 e 12.03.2009, e uma Conferência de 

Serviços realizada em 05.11.2010 face à impossibilidade de legalmente se poder 

requalificar o solo para os fins que o promotor entendia. Este Plano de Pormenor do 

Museu da Música tem como intuito conseguir uma determinada taxa de ocupação do solo 

numa zona rural. Pela Conferência de Serviços permite-se concluir que há mais 

edificações para além do Museu da Música com uma efectiva ocupação do solo, o que 

não parece ser relevante para o espaço onde se insere.      

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que os vereadores do P.S. vão votar a favor 

da presente proposta e ficam a aguardar pelos resultados da consulta pública.  

O Sr. vereador Álvaro Amaro congratula-se com a unanimidade conseguida em torno 

deste processo.  

Justifica que o processo em questão se inicia em 2004, mas houve três anos de medidas 

preventivas, e chegou-se a uma fase em que era necessária uma sustentação jurídica 

para o desenvolvimento do mesmo.  

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

minuta. 

 

V.II. - DIVISÃO DE LOTEAMENTOS E AUGI: 

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

PONTO 6 – Pedido de Informação Prévia de Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 

101. Requerente: Victor Manuel dos Reis Morais. Proc.º L-7/85. Local: Bairro dos 

Marinheiros – Barra Cheia. Requerimentos nºs. 5911/03 e 400/11. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 01_16-11: 

«Pretende o requerente, na qualidade de proprietário do lote 3 do alvará de loteamento n.º 

101, solicitar informação prévia sobre a possibilidade de alterar o título do alvará, no que 

se refere às prescrições do referido lote, no sentido de enquadrar a construção erigida no 

mesmo, visando a sua legalização. 

A pretensão consiste na modificação da localização da implantação prevista pelo alvará. 
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O alvará prevê os seguintes afastamentos da construção aos limites dos lotes: 

Afastamento frontal obrigatório = 5,00m 

Afastamento lateral mínimo = 3,00m 

Afastamento tardoz mínimo = 6,00m 

Atendendo a que a construção existente no lote 3 se localiza junto aos limites tardoz e 

laterais do respectivo lote, pretende-se eliminar a obrigatoriedade de previsão de 

quaisquer afastamentos laterais e a tardoz. 

Foram verificadas as prescrições do loteamento, compulsados os processos de 

licenciamento das construções interpostos para os lotes, e foi analisada a situação 

existente no território, tanto ao nível dos lotes abrangidos pelo título, como da área urbana 

envolvente - o Bairro dos Marinheiros. 

Desta avaliação resultou concluir que, na edificação das construções que compõem o 

loteamento, bem como entre as restantes edificações do mesmo arruamento (Av. 25 de 

Abril), não existe coerência nos respectivos alinhamentos, não se identificando uma regra 

que tenha sido respeitada em todos ou pela maioria dos casos. 

Considera-se assim que a situação das construções existentes no lote 3 não é 

desconforme  às características da envolvente, pelo que, e tendo ainda em conta o grau 

de consolidação do Bairro dos Marinheiros, reconhecido pela sua integração na classe de 

espaços “Tecido Urbano Consolidado” no Plano Director Municipal, conclui-se que a 

pretensão apresenta viabilidade. 

Face ao exposto, e nos termos da informação técnica da DLA de 29/06/2011, propõe-se a 

emissão de parecer favorável ao pedido de informação prévia de alteração das 

prescrições do lote 3 do alvará de loteamento n.º 101, desde que a alteração pretendida 

não resulte na violação dos indicadores de ocupação estabelecidos pelo art.º 12º do 

Regulamento do PDM, os quais deverão ser apurados considerando a totalidade da área 

loteada, conforme indicação constante no n.º 4 do art.º 11º. 

O pedido de licenciamento de alteração ao título do alvará deverá ser apresentado nos 

termos do art.º 27º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março e revisto pela Lei n.º 28/2010, de 2 de Setembro, 

instruído nos termos do art.º 11º do Regulamento da Urbanização e Edificação do 

Município de Palmela. 

Propõe-se, igualmente, que se notifique o requerente, comunicando-lhe a validade da 

deliberação por um ano, conforme determinado no art.º 17.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
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16 de Dezembro, na sua actual redacção, devendo nesse prazo ser requerida a alteração 

à licença de loteamento, sob pena de caducidade.» 

Sobre a proposta de Pedido de Informação Prévia de Alteração ao Alvará de 

Loteamento n.º 101 numerada DAU_DLA 01_16-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa menciona que é seu desejo que a tramitação 

deste processo seja um caso isolado, pelo seguinte: a primeira entrada na Câmara 

Municipal é em 13.01.2000 e a segunda entrada é em 30.06.2003. Verifica-se haver uma 

nova concepção e uma nova abertura (aparentemente porque há mudança do técnico) e 

há uma ida ao local com tiragem de fotografias e fica perceptível que o requerimento 

entrado em 2000 vem solicitar é absolutamente normal, e o despacho do Sr. vereador 

Álvaro Amaro é dado nesse sentido. O facto é que a pessoa esteve onze anos à espera 

por este desfecho. Cita o parecer técnico que está na base desta proposta: “(…) Entende-

se que a situação das construções existentes no lote 3 não se poderá considerar 

desconforme com as características de envolvente, uma vez que esse mesma envolvente 

não apresenta regras explícitas de regulação à matriz urbana existente ou que tenham 

sido respeitadas pela maioria de edificações existentes (…)”. Foi preciso alguém se 

deslocar ao local para entender que o pedido apresentado era viável de ser deferido. 

Constata a existência de um auto de contra-ordenação datado de 19.01.2011 e pergunta a 

que se deve o mesmo.   

O Sr. vereador Álvaro Amaro refere que este processo não pode ser um paradigma, mas 

também não pode ser caracterizado da forma como o Sr. vereador José Carlos de Sousa 

ofaz, porque é muito mais complexo do que parece. A alteração que agora se propõe 

sobre esta viabilidade de alteração ao alvará pode até não significar que tudo o que está 

construído venha a manter-se. Isto não significa que as outras construções existentes 

(mais ou menos alinhadas) não estejam legais, porque estão. Estes processos têm uma 

história muito mais extensa e complexa do que a forma simples como o Sr. vereador 

tentou resumir a questão. Observa que os requerentes têm de vir ao encontro da 

Administração para fazer cumprir a legislação e dar mostras de boa vontade para 

legalizarem as suas habitações ilegais. Nestas questões é preciso ser um pouco mais 

razoável, porque há processos muito complexos e há, também, que dar o mérito a quem 

tem estado a recuperar o passivo de algumas questões que têm anos, mas que não são 

apenas fruto da inércia da Administração, mas da inércia dos próprios requerentes que 

vão deixando passar o tempo a ver no que dá.  

Denota a sua satisfação por, neste quadro de dificuldade e de perfil espartano em que se 

vive com grandes condicionalismos financeiros, se vão conseguindo concluir um conjunto 

de processos a um ritmo bastante considerável. 
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Adianta que o processo de contra-ordenação tramita na Divisão de Fiscalização, que não 

é da sua área e que, certamente, o Sr. vereador Luís Miguel Calha não terá condições 

neste momento para lhe responder. 

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

minuta. 

 

PONTO 7 – Atribuição de Topónimo na Freguesia de Palmela. Requerente: Junta de 

Freguesia de Palmela. Proc.º TOP-674/11. Local: Venda do Alcaide. Requerimento n.º 

3548, de 29.06.2011. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 02_16-11: 

«Conforme proposta de 29.06.2011 e respectiva fundamentação, apresentada pela Junta 

de Freguesia de Palmela, e ainda de acordo com o disposto no Regulamento de 

Toponímia do Concelho de Palmela, foi submetida a apreciação, em reunião da Comissão 

de Toponímia de 04/07/2011, a seguinte proposta de atribuição de topónimo: 

- Largo Quinta da Cerca 

O arruamento em causa, sito na Venda do Alcaide, confina com um largo rodeado de 

prédios, que os moradores identificam como Urbanização “Quinta da Cerca”, utilizando-se 

inclusivamente esta designação nas respectivas moradas. 

Aliás, verifica-se que esta designação já consta nos contratos de água do Município e de 

energia eléctrica da EDP. No entanto, e de modo a assegurar a necessária distinção face 

ao topónimo existente “Rua Quinta da Cerca”, sito em Palmela, concluiu-se que o 

topónimo “Largo Quinta da Cerca” será o que melhor garantirá a identificação do local e a 

eficácia na entrega de correspondência aos residentes. 

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 n.º 1, do artigo 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro.» 

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

minuta. 

 

PONTO 8 – Atribuição de Topónimo na Freguesia de Quinta do Anjo. Requerente: 

Junta de Freguesia de Quinta do Anjo. Proc.º TOP-673/11. Local: Marquesa II – 1.ª 

Fase. Requerimento n.º 3547, de 29.06.2011. 



Acta n.º 16/2011 
Reunião ordinária de 20 de Julho de 2011 

 29 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 03_16-11: 

«Conforme proposta de 17/06/2011 apresentado pela Junta de Freguesia de Quinta do 

Anjo e fundamentação aditada pelo serviço de toponímia da Divisão de Loteamentos e 

AUGI, e ainda de acordo com o disposto no Regulamento de Toponímia do Concelho de 

Palmela, foi submetida a apreciação em reunião da Comissão de Toponímia de 

04/07/2011, a seguinte proposta de atribuição de topónimo: 

- Rua Miguel Torga  

Considerando que o arruamento em causa se trata de um prolongamento de outro já 

existente e com topónimo atribuído (“Rua Miguel Torga”), sito na zona denominada como 

Marquesa II, 1ª fase, sugeriu a Junta de Freguesia de Quinta do Anjo, a atribuição do 

mesmo topónimo ao referido prolongamento, no troço que liga a Rua Florbela Espanca à 

Rua dos Fazendeiros, de forma a garantir uma melhor interligação e valorização da 

identidade do local e a facilitar o quotidiano dos residentes. 

Por se tratar de um topónimo já existente (“Rua Miguel Torga”), entendeu-se ser 

dispensável a apresentação da respectiva biografia. 

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 n.º 1, do artigo 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro.» 

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

minuta. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

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

Sr. Henrique Miguéis, porta-voz dos moradores da AUGI da Quinta da Carrasqueira, 

Olhos de Água – Quinta do Anjo: 

Cumprimenta os presentes. Identifica-se dizendo que vem como porta-voz dos moradores 

da AUGI da Quinta da Carrasqueira, Olhos de Água – Quinta do Anjo. Vem solicitar que a 

minuta de Protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Palmela e a Comissão desta 

AUGI seja aprovada e posteriormente assinada para terem a possibilidade de tratar das 

questões em falta (água e electricidade) 
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O Sr. vereador Álvaro Amaro refere que é perfeitamente perceptível a ansiedade dos co-

proprietários da AUGI em ver as questões resolvidas, mas é preciso ter em conta que a 

Câmara Municipal tem de dar passos seguros. O processo já foi despachado por si e 

encontra-se em fase de validação jurídica. É necessário salvaguardar limites e definir 

critérios para que o Protocolo seja eficaz, e excluir os benefícios que esse Protocolo visa 

auferir àqueles que são incumpridores. No século XX houve quem tomasse decisões 

sobre o território que não deviam ter sido assim tomadas. A Câmara Municipal tem a 

responsabilidade de defender o interesse colectivo e não apenas de deixar emparcelar 

território. Sobre a aprovação da minuta do Protocolo quer ressalvar que a Autarquia está 

empenhada em concluir o processo o mais rapidamente possível, mas não pode ser 

negligente, porque a experiência dita que todas as situações têm de estar devidamente 

previstas e acauteladas. Julga estar em condições de afirmar que no próximo mês de 

Setembro poderá apresentar, à deliberação deste órgão, a minuta de Protocolo em 

questão.  

A Sr.ª vice-presidente agradece a presença do Público. 

 

VI – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezassete horas e trinta e cinco minutos, a Sr.ª vice-presidente declara 

encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta, que eu, Maria Pilar Rodrigues 

Rodriguez, chefe da Divisão de Administração Geral, redigi e também assino. 

 

A vice-presidente 

 

Adília Maria Prates Candeias 

 

A chefe de Divisão 

 

Maria Pilar Rodrigues Rodriguez 

 

 


