
 

 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

ACTA N.º 15/2011: 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2011: 

No dia seis de Julho 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, António Fonseca 

Ferreira, Maria da Natividade Charneca Coelho e Luís Miguel Reisinho de Oliveira Calha. 

A Sr.ª presidente refere que não estão presentes nesta reunião os Srs. vereadores 

Adília Maria Prates Candeias e Adilo Oliveira Costa, por se encontrarem de férias, 

estando as faltas devidamente justificadas. 

 

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

PONTO 1 – Demissão de condição de associado da EUROPAN Portugal 

PONTO 2 – Proposta de autorização de abertura de procedimentos concursais comuns 

para constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado 

(Recrutamento Excepcional) 

PONTO 3 – Atribuição de apoio financeiro – Despesas energia Festa das Vindimas 2008 

PONTO 4 – Atribuição de apoio financeiro ao Teatro o Bando – Projecto Pino de Verão, no 

âmbito da candidatura QREN / Centro Histórico 

PONTO 5 – Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais 

PONTO 6 – Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Palmela 
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PONTO 7 – Homologação da Hasta Pública para Adjudicação de Espaço de Venda no 

Mercado Municipal de Pinhal Novo 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

• Programa “Castelos no Ar” – A Sr.ª presidente saúda os presentes. Menciona que o 

programa “Castelos no Ar” vai preencher os fins de semana dos meses de Julho e Agosto 

com a efectivação de inúmeras actividades a acontecer, sobretudo, no castelo e, também, 

no anfiteatro do Parque Venâncio da Costa. A programação é diversificada, destinada a 

vários escalões etários e permite ao público desfrutar de produções variadas. Vai haver 

música, teatro, ópera, marionetas e dança. 

 

• Exposição “Festival Internacional de Fotografia Panorâmica” e outras actividades – 

A Sr.ª presidente informa que vai estar patente em vários pontos do concelho a 

Exposição “Festival Internacional de Fotografia Panorâmica”. A par esta exposição vão ter 

lugar outras iniciativas na Igreja de Santa Maria e na Igreja de Santiago. O grupo de teatro 

“As Avozinhas” vão actuar na Sociedade Filarmónica Humanitária e na Sociedade 

Filarmónica Palmelense “Os Loureiros”. Aconselha a consulta do programa específico 

relativo às actividades que vão acontecer no período do verão. Um dos momentos altos da 

programação vai ser o espectáculo “O pino do verão” que tem lugar no dia 29 de Julho no 

miradouro do castelo. Trata-se duma produção de “O Bando” que congrega 

simultaneamente profissionais e amadores provenientes destas sociedades. No último fim 

de semana de Agosto será a estreia de mais um espectáculo da companhia residente no 

Cine Teatro S. João, em Palmela.  

 

• Iniciativa “Fins de semana Gastronómicos do Vinho” – O Sr. vereador Luís Miguel 

Calha cumprimenta os presentes. Informa que a iniciativa “Fins de Semana 

Gastronómicos do Vinho” terminou no último domingo e superou os objectivos e resultados 

esperados. A mesma traduziu-se num aumento significativo do número de refeições nos 

restaurantes aderentes. Aguarda-se por uma avaliação mais global junto dos restaurantes 

sendo que, neste momento, já é possível afirmar que a promoção efectuada dos produtos 

do concelho, bem como dos recursos turísticos e qualidade dos serviços na restauração 

resultam numa impressão muito positiva por parte destes. A iniciativa “Fins de Semana 

Gastronómicos do Vinho”  registou, em comparação com a iniciativa “Fins de Semana 
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Gastronómicos do Queijo da Ovelha” um aumento de nove para dezasseis restaurantes 

aderentes, o que é elucidativo da forma positiva como a iniciativa está a ser acolhida pelos 

agentes económicos.  

Conclui dizendo que a iniciativa em questão contribui para a dinamização do comércio 

local e para aprofundar a cooperação entre agentes económicos e turísticos do concelho 

e, ainda, para a valorização da oferta turística de quem visita o concelho, projectando, 

desta forma, a notoriedade da marca turística Palmela. 

 

• Feira Internacional de Artesanato de Lisboa – O Sr. vereador Luís Miguel Calha 

informa que o Município de Palmela esteve presente na Feira Internacional de Artesanato 

de Lisboa no âmbito do projecto “Palmela Experiência com Sabor”. Em colaboração com a 

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril foi promovida na Feira Internacional de 

Artesanato de Lisboa uma degustação de receitas inovadoras feitas com base nos 

produtos locais de que são exemplo: o moscatel roxo, o queijo de Azeitão, a manteiga de 

ovelha e as compotas. A confecção de novas receitas foi disponibilizada ao público numa 

acção orientada pelos melhores profissionais de cozinha do país e que conseguiu juntar 

centenas de visitantes.  

Finaliza dizendo que esta cooperação com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do 

Estoril resultou na possibilidade de, através da Feira Internacional de Artesanato de 

Lisboa, divulgar as potencialidades turísticas do concelho de Palmela. 

 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho apresenta cumprimentos e, em seguida, passa à 

apresentação  do seguinte Voto de Saudação: 

Voto de Saudação: 

“A Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão pública a 6 de Julho de 2011, saúda 

o ex-Governador Civil de Setúbal, Dr. Juiz Desembargador Jubilado Manuel Malheiros. 

O Governador cessante teve o mérito de exercer o seu mandato de forma consensual, 

dinâmica, presencial e com grande preocupação social, valorizando e dignificando assim 

uma função de grande importância para a representação, junto das populações e das 

instituições do distrito do governo democrático do país, assim como a defesa dos seus 

reais interesses. 

O fim dos governos civis é, porventura, uma medida que não carece de grandes 

discussões quanto ao fim em si, contudo, ela aparece-nos, hoje, como uma medida 

avulsa, não integrada, como devia, numa reforma administrativa mais ampla.  
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São deixadas sem coordenação política áreas tão importantes como a Protecção Civil, a 

Segurança Pública e a Prevenção Rodoviária. 

É preocupante que se aproveite um discurso de tomada de posse do governo para 

anunciar, antes mesmo que aos directamente interessados, os governadores civis em 

exercício, a não nomeação de novos governadores civis. Em democracia as pessoas e as 

instituições merecem respeito. 

Por último, manifesta-se preocupação pelos cerca de 30 funcionários que trabalham no 

Governo Civil de Setúbal, esses não podem ser extintos, necessitam com respeito pela 

pessoa e pelo seu trabalho que lhes seja proporcionada uma solução digna e consensual.”  

Sobre o Voto de Saudação intervieram: 

A Sr.ª presidente mostra alguma reserva em relação à expressão usada na proposta: “(...) 

manifesta-se preocupação pelos cerca de 30 funcionários que trabalham no Governo Civil 

de Setúbal, esses não podem ser extintos, necessitam com respeito pela pessoa e pelo 

seu trabalho que lhes seja proporcionada uma solução digna e consensual (...)”, na 

medida em que aquilo que é conhecido até ao momento é a exoneração dos cargos de 

Governador Civil.  

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho menciona que a extinção é até Setembro próximo. 

A Sr.ª presidente insiste em que não está em causa o corpo técnico do Governo Civil.  

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho mostra-se disponível para retirar o último parágrafo 

do Voto de Saudação, o que é aceite pela Sr.ª presidente.  

Após a discussão havida, o Voto de Saudação, apresenta a seguinte redacção: 

“A Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão pública a 6 de Julho de 2011, saúda 

o ex-Governador Civil de Setúbal, Dr. Juiz Desembargador Jubilado Manuel Malheiros. 

O Governador cessante teve o mérito de exercer o seu mandato de forma consensual, 

dinâmica, presencial e com grande preocupação social, valorizando e dignificando assim 

uma função de grande importância para a representação, junto das populações e das 

instituições do distrito do governo democrático do país, assim como a defesa dos  seus 

reais interesses. 

O fim dos governos civis é, porventura, uma medida que não carece de grandes 

discussões quanto ao fim em si, contudo, ela aparece-nos, hoje, como uma medida 

avulsa, não integrada, como devia, numa reforma administrativa mais ampla.  

São deixadas sem coordenação política áreas tão importantes como a Protecção Civil, a 

Segurança Publica e a Prevenção Rodoviária. 
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É preocupante que se aproveite um discurso de tomada de posse do governo para 

anunciar, antes mesmo que aos directamente interessados, os governadores civis em 

exercício, a não nomeação de novos governadores civis. Em democracia as pessoas e as 

instituições merecem respeito.” 

Submetido o Voto de Saudação a votação, foi o mesmo aprovado, por unanimidade 

e em minuta. 

 

• Horário da Loja do Cidadão em Pinhal Novo – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho 

pretende saber qual é o horário praticado na Loja do Cidadão em Pinhal Novo, uma vez 

que foi informado que a mesma encerrava às 16:00 horas e só num dia da semana 

encerrava às 19:00 horas. Desconhece quem determina os horários de funcionamento da 

Loja: se a Agência para a Modernização Administrativa, IP (AMA) ou a Câmara Municipal 

de Palmela (CMP). Expressa que há uma cultura de que de facto as Lojas do Cidadão 

funcionem num horário mais dilatado, pelo que gostaria de ouvir o que a Câmara Municipal 

se oferece referir sobre o assunto.  

 

• Segurança no concelho de Palmela – A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho menciona 

que na última sessão da Assembleia Municipal de Palmela foi aprovada uma moção em 

relação às questões da Segurança no concelho de Palmela. É bem verdade que a 

comunicação social continua a dar eco das ocorrências que são preocupantes na área do 

concelho. Os relatórios no cômputo da Segurança continuam a referenciar como 

preocupante o concelho de Palmela. Para além da justa reivindicação da celeridade com a 

construção do Quartel para o Destacamento Territorial da GNR de Palmela, considera que 

tem de haver recomendações urgentes relativamente ao número de efectivos e eventual 

reforço dos mesmos. Denota a solidariedade do executivo para com os comerciantes e a 

população do concelho. 

 

• Aplicação do Memorando da Troika – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho refere-se 

ao memorando da Troika e cita o ponto 3.41: “(...) com vista a aumentar a eficiência da 

Administração Local e racionalizar a utilização de recursos, o Governo submeterá à 

Assembleia da República uma proposta de lei até ao trimestre 4 de 2011 para que cada 

Município tenha o dever de apresentar o respectivo plano para atingir o objectivo de 

redução dos seus cargos dirigentes e unidades administrativas no mínimo de 15% até final 

de 2012 (...)”. Pergunta se a Câmara Municipal de Palmela definiu algum grupo de 

trabalho para a efectivação dum plano nos termos solicitados. 
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Opina que também é necessário começar a pensar em relação aos pontos 3.42 e 3.43 do 

memorando da Troika que são as análises detalhadas do custo / benefício relativamente à 

avaliação do sector empresarial do Estado que, também, contempla as Autarquias (para o 

trimestre 2 de 2012).  

Refere-se ainda ao ponto 3.44 do memorando da Troika – Reorganização da estrutura na 

Administração Local – onde se afirma que existem actualmente 308 municípios e 4.259 

freguesias e que, até Julho de 2012, o Governo vai desenvolver um plano de consolidação 

para reorganizar e reduzir significativamente o número destas entidades, e implementar o 

Governo estes planos baseado num acordo com a Comissão Europeia e o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), e que estas alterações deverão entrar em vigor no próximo 

ciclo eleitoral local. Enquanto vereadores da oposição desconhecem os esforços que 

estão a ser desenvolvidos neste âmbito pelas entidades que enuncia: Câmara Municipal 

de Palmela, Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Área Metropolitana 

de Lisboa (AML) e Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS).  

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho menciona que o Sr. vereador Fonseca Ferreira e ela 

própria, enquanto vereadores da oposição, gostariam de ter informação qualificada sobre 

eventuais dossiês existentes ou que venham a existir, porque não querem tomar posições 

com base em pouca informação. Sem dúvida que vão ocorrer alterações e é necessário 

estarem devidamente informados para puderem tomar posições com responsabilidade, em 

consciência e com maturidade democrática, relativamente à difícil situação que se vive. 

 

Às questões apresentadas pela Sr.ª vereadora Natividade Coelho no Período Antes 

da Ordem do Dia foram dadas as seguintes respostas: 

— Aplicação do Memorando da Troika – A Sr.ª presidente refere que algumas das 

medidas a que as Autarquias poderão vir a estar obrigadas carece de regulamentação e 

terão de ser aprovadas pela Assembleia da República. Sobre a questão em apreço, a 

Câmara Municipal já se manifestou nos fóruns políticos em que está representada. Desde 

logo esta matéria foi colocada com grande preocupação nas reuniões da Associação de 

Municípios da Região de Setúbal (AMRS) face aos constrangimentos com que as 

Autarquias estão confrontadas e as medidas que vão ter de adoptar devido às orientações. 

É evidente que o executivo camarário está sempre a pensar em meios e formas de 

rentabilizar e optimizar os recursos disponíveis. Quando a Câmara Municipal de Palmela 

decide levar à prática internamente um plano de redução de custos não o faz em 

obediência à Troika, fá-lo, naturalmente, com base em princípios de racionalidade e de 

otimização dos recursos. Caso a Troika obrigue à dispensa e/ou redução de trabalhadores 

ou cargos de chefia ter-se-á de aguardar que haja legislação específica sobre o assunto.  
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Adianta que a Câmara Municipal de Palmela aprovou, no ano passado, uma revisão 

pontual à sua estrutura orgânica (implementada em 2007), de acordo com o sugerido na 

legislação publicada. Esta foi uma revisão perfeitamente pontual e circunscrita, porque 

resultava, essencialmente, do balanço da estrutura implementada em 2007. 

Presentemente vive-se um contexto completamente diferente: as receitas a caírem a 

“pique” e as transferências do Orçamento de Estado a caírem a “significativamente”. Há a 

atender ainda aos impedimentos legais, por exemplo, no que se refere ao recrutamento de 

pessoas em determinadas áreas e o impedimento de realizar mais despesa em matéria de 

pessoal. Opina que se a estrutura orgânica existente não pode ser operacionalizada, 

porque não tem meios adequados para tal, admite que faz todo o sentido repensar a 

estrutura. Este é um assunto que decorre literalmente da situação objectiva que se vive 

para operacionalizar as medidas da Troika, pelo que se aguarda por uma decisão: a 

elaboração da proposta de lei sobre a reorganização das estruturas da Administração 

Local. Não tem nenhuma visão positiva no que ao concelho de Palmela diz respeito e que 

justificasse ter activos ou pró-activos numa qualquer proposta de reorganização 

administrativa de fundo. Completamente diferente é o que a Câmara Municipal de Palmela 

tem feito no concelho e, de facto, trata-se dum projecto pioneiro: a reorganização 

administrativa do território – acertando fronteiras entre as freguesias do concelho e, por 

outro lado, entre as freguesias dos concelhos limítrofes, nomeadamente, Montijo e 

Setúbal. Não lhe parece que faça sentido qualquer outro nível de implicação de 

ordenamento administrativo do território na estrutura das freguesias e do concelho de 

Palmela.  

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho questiona sobre se não há nenhum grupo de 

trabalho constituído, por exemplo, na Área Metropolitana de Lisboa (AML). 

A Sr.ª presidente responde negativamente. Menciona que no próximo sábado, dia 09 de 

Julho, vai realizar-se o Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses 

(ANMP) e, deste Congresso, certamente resultará uma tomada de posição das Autarquias 

acerca destas questões que estão subjacentes ao acordo que o Estado Português aceitou.  

O Sr. vereador Fonseca Ferreira saúda os presentes. Opina que a matéria em discussão 

é fundamental para o País. A reforma administrativa do território e a eventual redução do 

número de freguesias e de concelhos é uma matéria que, por motivos profissionais, tem 

passado por si. A sua posição é clara e passa a descrever: o País precisa duma profunda 

reforma administrativa que abranja todos os níveis da administração. A avançar uma 

redução destas, considera que a redução não deve ser só ao nível das freguesias e dos 

concelhos, mas deve ser integrada numa reforma administrativa que vá desses níveis para 

a criação das regiões e pela reforma do Estado Central. Sem dúvida que a qualificação 
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das Autarquias é absolutamente fundamental. Algo que receia e espera que não venha a 

suceder é que com a pressão dos acontecimentos se aponte numa solução de reduzir o 

número de freguesias e de concelhos mediante critérios aritméticos “a régua e esquadro” 

com base no número de habitantes, áreas, e outros. Não pode ser desta forma. 

Concerteza que são parâmetros a considerar, mas que devem ser integrados noutros 

tendo em conta as áreas metropolitanas mas, particularmente, o interior do País. Aquilo 

que tem defendido mesmo politicamente é que se deve integrar numa reforma profunda a 

disponibilidade para avançar com um projecto antes de ser sujeito àquilo que os outros 

impõem. Salienta que a última reforma administrativa do País data de 1835 / 1840 e tudo 

mudou menos a matriz administrativa. A sua reflexão a propósito do concelho de Palmela 

é a de que a sua matriz administrativa não precisa ser alterada. 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira pergunta qual foi o crescimento da população deste 

concelho, ao que a Sr.ª presidente responde que neste momento a população ascende a 

63.000 habitantes e o maior crescimento verificou-se na década anterior. 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira opina que a dimensão do concelho de Palmela e das 

suas freguesias parece-lhe perfeitamente adequado ao que deve ser uma matriz 

administrativa ou territorial do País.  

Em face da observação efectuada pelo Sr. vereador Fonseca Ferreira, a Sr.ª presidente 

considera que essa é uma discussão mais vasta, tendo-se limitado a responder sobre a 

existência ou não de algum grupo de trabalho que tivesse sido constituído para tratamento 

da matéria suscitada. É de opinião que é preciso muito cuidado em repensar a lógica da 

organização dos Municípios, a sua dimensão e suas competências, porque Portugal já se 

encontra num nível completamente diferente daquilo que os Municípios fazem em 

Espanha e em França. Subscreve a ideia adiantada pelo Sr. vereador Fonseca Ferreira de 

que não faz sentido repensar Municípios em Portugal sem repensar toda a organização: 

Estado Central e Estado Regional, nomeadamente, com a criação das regiões. Não lhe 

parece razoável reduzir Municípios ou agrupar Municípios por questões de economia. 

Aquilo que é razoável é uma revisão da organização administrativa e, nesse caso, é de 

introduzir a lógica da constituição das regiões. Desde há muitos anos que a Constituição 

da República Portuguesa contempla a constituição das regiões e não seria necessário 

nenhum referendo para a instituição das mesmas. Podia ter sido desenvolvido e 

apresentado na Assembleia da República um projecto para a instituição das regiões 

administrativas. Este parece-lhe um tema mais global. 

Acrescenta que a maioria em exercício na Câmara Municipal de Palmela tem ideias 

absolutamente claras não só para o Município de Palmela como, também, para a 

generalidade dos Municípios da área em que está inserida. Opina que é deveras 
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“perigoso” proceder a uma reforma administrativa tendo por base um projecto ou um plano 

desencadeado por razões estritamente financeiras e economicistas. Esta é a questão que 

quanto a si é a mais preocupante.  

Conclui dizendo que foi questionada acerca do que considerava ser a revisão do 

ordenamento administrativo do território - freguesias e concelhos do País -, ao que 

respondeu que, em sua opinião, e perante o actual contexto em que se vive (de pressão e 

de asfixia económica e financeira) será um péssimo conselheiro reorganizar os níveis de 

administração neste momento.  

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho refere que já estão a ser aplicadas medidas que vão 

para além do Memorando de entendimento. A sua questão fulcral prende-se com a 

intenção de obter informação qualificada dos foros em que estas questões são debatidas, 

na medida em que vão ser tomadas medidas para 2012 e desconhecesse quais são os 

critérios que vão estar na base dessas medidas.  

Finaliza a sua intervenção dizendo que os vereadores da oposição gostariam de ter 

acesso e partilhar opiniões no que a esta matéria diz respeito. 

 

— Horário da Loja do Cidadão em Pinhal Novo – O Sr. vereador Luís Miguel Calha 

adianta como informação que a Loja do Cidadão em Pinhal Novo e os serviços que ali são 

disponibilizados (Segurança Social, Balcão Multiserviços, Balcão de Atendimento da 

Câmara Municipal e Instituto dos Registos e do Notariado) têm vindo a suscitar 

crescentemente uma adesão dos munícipes. O balanço é positivo, mas há ainda que 

resolver algumas questões técnicas com a Agência para a Modernização Administrativa 

(AMA), nomeadamente, em relação ao alargamento do horário até às 19:00 horas em 

mais dias da semana. Actualmente a terça-feira é o dia da semana estipulado para o 

alargamento do horário de funcionamento em Pinhal Novo.  

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho chama a atenção para o facto de ter sido dada a 

informação errónea do horário de funcionamento da Loja do Cidadão em Pinhal Novo a 

um casal de Sines. 

A solicitação da Sr.ª presidente intervém a chefe da Divisão de Atendimento para 

adicionar as explicações necessárias. 

 

DESPACHOS EMITIDOS PELA SR.ª CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL, POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito da Divisão de Administração Geral / Secção de Licenciamentos: 
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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 pela Dr.ª Pilar Rodriguez, no período 

de 20.06.2011 a 05.07.2011. 

 

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 20.06.2011 a 01.07.2011.  

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

dias 22.06.2011 a 05.07.2011, foram autorizados pagamentos, no valor de 2.723.708,75 € 

(dois milhões, setecentos e vinte e três mil, setecentos e oito euros e setenta e cinco 

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 05 de Julho de 2011, apresenta um 

saldo de 2.120.000,02 € (dois milhões, cento e vinte mil euros e dois cêntimos),                           

dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 858.408,50 € (oitocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos 

e oito euros e cinquenta cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 1.261.591,52 € (um milhão, duzentos e sessenta e um 

mil, quinhentos e noventa e um euros e cinquenta e dois cêntimos). 
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ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTA 

 

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 da seguinte acta, sendo a mesma assinada pela Ex.ª 

Senhora Presidente e por quem a lavrou. Foi dispensada a leitura da mesma, por 

unanimidade, por ter sido previamente distribuída a todos os membros do órgão 

executivo: 

• ACTA n.º 02/2011, reunião ordinária de 19 de Janeiro de 2011 – Aprovada, por 

maioria, com a abstenção do Sr. vereador António Fonseca Ferreira, que justifica a 

sua abstenção por não ter estado presente na referida reunião. 

 

      II  – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – Demissão de condição de associado da EUROPAN Portugal. 

PROPOSTA N.º GAP 01_15-11: 

«A Câmara Municipal de Palmela aderiu à Associação Portuguesa para a Cooperação no 

Domínio da Arquitectura na Europa, EUROPAN – Portugal, mediante a assinatura de 

protocolo, tendo a decisão sido objecto de deliberação da Assembleia Municipal de 21 de 

Setembro de 2005. 

Tendo participado no concurso internacional Europan-8, ano em que Palmela candidatou a 

zona dos Bacelos, o município não voltou a entrar nos concursos trienais promovidos pela 

associação, mantendo, no entanto, o vínculo de sócio da mesma, mediante a quotização 

anual de 1.500,00 €. 

Face à actual dinâmica e quadro de actividades dos serviços, que não justificam, no 

presente, a manutenção deste vínculo, bem como face à necessidade de reduzir despesa, 

propõe-se que, seja solicitada à EUROPAN, a anulação da inscrição do município de 
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Palmela como associado, de acordo com o disposto na alínea a) do artigo 11.º dos 

Estatutos daquela associação.  

Esta proposta deverá ser submetida à Assembleia Municipal para autorização, de acordo 

com o disposto na alínea a) do n.º 6, do artigo 64º e alínea m) do n.º 2, do artigo 53º, da 

Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro.» 

Sobre a proposta de Demissão de condição de associado da EUROPAN Portugal 

numerada GAP 01_15-11 intervieram: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira expressa que os vereadores do P.S. se vão abster na 

votação desta proposta e pretende apontar as razões. Primeiramente há a afirmar que a 

EUROPAN é uma associação de bastante prestígio. Em Dezembro último teve 

oportunidade de assistir a uma acção muito interessante e útil na sede de promoção da 

qualidade na arquitectura e na inovação da arquitectura, bem como em termos do que são 

as metodologias e as concepções de projecto na renovação geracional da própria 

arquitectura. Normalmente os concursos são dedicados a jovens arquitectos. A EUROPAN 

é uma associação europeia, mas a sua acção tem sido muito sustentada por França e 

Portugal. A acção desenvolvida em Portugal tem sido muito interessante e igualmente 

importante mercê da Associação dos Arquitectos Portugueses e, particularmente, de 

algumas pessoas, como sejam, os arquitectos Nuno Portas e Brandão. No caso de 

Palmela chegou a ser lançado um concurso para a Aldeia de Bacelos (Quinta do Anjo) e 

que foi alvo de reconhecimento.  

Afirma que os vereadores do P.S. teriam de votar contra a proposta caso se vivesse num 

contexto diferente do actual, mas compreendem que a situação financeira é difícil e a 

Câmara Municipal vê-se obrigada a economizar. Ponderando o realismo da situação 

optam pela abstenção. 

A Sr.ª presidente salienta que o projecto da Aldeia dos Bacelos recebeu um dos primeiros 

lugares no concurso que vigorou. Realmente a situação financeira da Autarquia no 

momento aconselha a que as prioridades sejam muito claras e bem definidas e esta é a 

razão pela qual se propõe a demissão de condição de associado da EUROPAN Portugal. 

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

abstenção dos Srs. vereadores Fonseca Ferreira e Natividade Coelho, que 

apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

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

“Considerando que a EUROPAN é uma organização prestigiada com actividade 

internacional relevante, incluindo Portugal; 
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Considerando, contudo, a necessidade de contracção de custos a que a Câmara Municipal 

de Palmela está obrigada, os Vereadores do Partido Socialista abstêm-se na votação 

desta proposta.” 

 

III – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ORGANIZAÇÃO 

 

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS: 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 2 – Proposta de autorização de abertura de procedimentos concursais 

comuns para constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo 

indeterminado (Recrutamento Excepcional). 

PROPOSTA N.º DRHO_DRH 01_15-11: 

«1. A Lei nº 12-A/2010 de 30 de Junho veio consagrar um conjunto de medidas restritivas, 

designadamente em sede de recrutamento de candidatos não detentores de relação 

jurídica de emprego público para ocupação de postos de trabalho constantes nos mapas 

de pessoal dos organismos da Administração Pública, incluindo as Autarquias Locais. 

2. Contudo o art.º 10º do referido diploma legal consagra um regime de natureza 

excepcional aplicável às Autarquias Locais, possibilitando em situações devidamente 

fundamentadas e mediante autorização a conceder pelo órgão executivo, sob proposta do 

Presidente da Câmara, que possa ser desencadeado o recrutamento excepcional de 

candidatos sem relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, verificados 

os requisitos cumulativos estabelecidos no n.º 2 do referido preceito legal e que se 

enunciam: 

a) Fundamentação da existência de relevante interesse público no recrutamento, 

ponderada a eventual carência de recursos humanos no sector de actividade a 

que se destina o recrutamento, bem como a evolução global de efectivos do 

município ou freguesia em que o serviço se integra. 

b) Impossibilidade de ocupação de postos de trabalho em causa, nos termos 

previstos nos nºs. 1 e 5 do art.º 6º, da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, ou 

por recurso a pessoal em situação em mobilidade especial (SME) ou a outros 

instrumentos de mobilidade. 

3. Em face das restrições legais de admissão, no âmbito de procedimentos concursais 

comuns, de candidatos detentores de relação jurídica por tempo determinado e de 
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candidatos não vinculados, os procedimentos concursais que foram desencadeados em 

2011 para preenchimento de postos de trabalho previstos e vagos no mapa de pessoal 

visando a satisfação de necessidades permanentes, na sequência da deliberação 

camarária tomada em 12 de Janeiro de 2011 que autorizou esses recrutamentos, 

destinaram-se apenas a trabalhadores colocados em SME e a candidatos detentores de 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, de acordo com o regime 

estatuído no n.º 4, do art.º 6º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro (LVCR), aplicável à 

Administração Local pelo n.º 1 do art.º 2º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro. 

4. Sucedeu, contudo, que em sete dos procedimentos concursais abertos para 

preenchimento de outros tantos postos de trabalho, correspondentes à categoria de 

assistente operacional, nas áreas funcionais de cabouqueiro, calceteiro, cantoneiro de 

arruamentos, limpa colectores, electricista, motorista de transportes colectivos, e de 

pedreiro, todos resultaram desertos de candidatos detentores de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado ou em situação de mobilidade especial. 

5. Assim no âmbito daqueles procedimentos concursais encontra-se inviabilizada a 

possibilidade de preenchimento dos referidos postos de trabalho com observância da 

preferência legal de candidatos estipulada no nº 4 do art.º 6º da LVCR, pelo que é 

imperioso que se promova a abertura de novos concursos com alargamento a candidatos 

que sejam detentores de relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou 

determinável, bem como a candidatos sem relação jurídica de emprego público 

previamente estabelecida, conforme previsto no n.º 6 do mencionado art.º 6º e no regime 

de recrutamento excepcional estatuído no art.º 10º, da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, 

sob pena de ficar comprometido o regular funcionamento de serviços nas áreas 

operacionais acima referidas. 

6. Ponderada a evolução de efectivos entre 2009 e 2011 constata-se que nesses períodos 

verificou-se a desvinculação do total de 139 trabalhadores, tendo-se procedido ao 

recrutamento de 93 trabalhadores, pelo que até à presente data desvincularam-se 46 

trabalhadores que não foram substituídos. 

7. Aos 46 trabalhadores deverá acrescer, previsivelmente, até final do corrente ano de 

2011 a desvinculação de, pelo menos, 17 trabalhadores que já requereram a respectiva 

aposentação junto da Caixa Geral de Aposentações (CGA). 

8. O número de trabalhadores que cessaram a sua relação jurídica de emprego público na 

sequência de aposentação e que se encontravam afectos à Divisão de Águas 

Abastecimento e Residuais (DAAR), Divisão da Rede Viária (DRV) e Divisão de Logística 

(DL) determinou uma substancial carência de recursos humanos exigíveis ao desempenho 

das actividades desenvolvidas pelos diversos serviços e à prossecução das atribuições 
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cometidas à autarquia, designadamente no âmbito do saneamento, dos arruamentos, da 

iluminação pública e dos transportes escolares, pelo que o recrutamento de novos 

trabalhadores para fazer face à satisfação de necessidades permanentes dos serviços 

básicos à população constitui uma situação de relevante interesse público.  

Pelo exposto, propõe-se que a Câmara Municipal de Palmela, de acordo com o 

preceituado no n.º 3, do art.º 10º, da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho conjugado com o 

disposto no nº 6 do art.º 6º delibere autorizar a abertura de procedimentos concursais 

comuns (recrutamento excepcional) a seguir enunciados, com alargamento a candidatos 

detentores de relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável 

e a candidatos sem relação jurídica de emprego público, cujas candidaturas serão 

admitidas condicionalmente, caso não seja possível admitir candidatos com preferência 

legal (SME e detentores de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado). 

Categoria / área funcional Unidade orgânica 
N.º de 

postos de 
trabalho 

Assistente operacional / cabouqueiro Divisão de Águas, Abastecimento 
e Residuais 

1 

Assistente operacional / calceteiro Divisão da Rede Viária 1 

Assistente operacional / cantoneiro de arruamentos  Divisão da Rede Viária 1 

Assistente operacional / limpa colectores  Divisão de Águas, Abastecimento 
e Residuais  

1 

Assistente operacional / electricista  Divisão de Logística 1 

Assistente operacional / motorista de transportes 
colectivos 

Divisão de Logística 1 

Assistente operacional / pedreiro Divisão da Rede Viária 1.» 

Sobre a Proposta de autorização de abertura de procedimentos concursais comuns 

para constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo 

indeterminado (Recrutamento Excepcional) numerada DRHO_DRH 01_15-11 

interveio: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho menciona que os vereadores Socialistas vão votar 

favoravelmente a presente proposta, atendendo a que o teor da mesma é demonstrativo 

do relevante interesse público e, ainda, ao facto de terem ficado desertos de candidatos os 

procedimentos concursais abertos anteriormente.  

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

minuta. 
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IV – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

Pela Sr.ª presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 3 – Atribuição de apoio financeiro – Despesas energia Festa das Vindimas 

2008. 

PROPOSTA N.º DCD_DAC 01_15-11: 

«No âmbito do apoio municipal às Festas Populares do Concelho, a Câmara Municipal de 

Palmela assumiu, até 2010, a despesa de ligação dos arraiais decorativos à EDP. 

Foi no entanto apurado que, em 2008, a Associação de Festas de Palmela assumiu o 

pagamento directo desta despesa à EDP, pelo que foi solicitado à Câmara Municipal de 

Palmela apoio para o seu pagamento, de acordo com critério de igualdade para com 

iniciativas análogas. 

Assim, reconhecendo-se razão à pretensão apresentada, propõe-se, de acordo com a 

alínea b) do n.º 4, do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 

5-A/02, de 11 de Janeiro, a atribuição de apoio financeiro no valor despendido pela 

Associação de Festas de Palmela com contratos de fornecimento de energia referente à 

instalação do Arraial, no ano de 2008, no montante de 3.827,64 € (três mil, oitocentos e 

vinte e sete euros e sessenta e quatro cêntimos).» 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro – Despesas energia Festa das 

Vindimas 2008 numerada DCD_DAC 01_15-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho opina que a proposta em apreço não é nada 

pacífica, dado o momento em que vem à aprovação da Câmara Municipal, à situação que 

se vive e às decisões ultimamente tomadas. Lamenta ter de afirmar que esta proposta é a 

cabal prova de que o Regulamento de Apoio ao Associativismo que neste momento se 

encontra suspenso por decisão da Câmara Municipal era, de facto, um regulamento 

completamente inadequado, carecia de justeza e de critérios objectivos na sua aplicação. 

As regras eram aplicadas um pouco à medida. A prova disso mesmo é que os vereadores 

do P.S. solicitaram o acesso ao processo relativo à presente proposta, porque o que está 

em causa é o ressarcimento duma despesa relativa a 2008, e verificaram que há uma 

carta da Associação de Festas de Palmela, datada de 30 de Outubro de 2009, assinada 

pela ex-presidente da Direcção, Dr.ª Lurdes Atalaia, que dita o seguinte: “(…) Quando 

preparávamos a Festa das Vindimas em 2008 fomos informados que a Câmara Municipal 
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de Palmela tinha deixado de suportar os custos com o fornecimento de energia pela EDP 

a propósito da colocação do arraial nas ruas de Palmela, e o mesmo acontecia 

relativamente a todas as outras festas do concelho. Assim teríamos de substituir as fichas 

técnicas emitidas pela empresa Castros que deveriam no futuro ser passadas em nome da 

Associação de Festas e pagar os custos inerentes (…)”. Em 2009, verifica-se que a 

Associação de Festas de Palmela, em tempos particularmente difíceis, tem de fazer mais 

este sacrifício, mas os vereadores Socialistas conformaram-se com o facto de ser uma 

decisão que abrangia todos. A poucos dias da edição deste ano - 49.ª Edição da Festa 

das Vindimas – foram sabedores (com grande perplexidade) que afinal esta é a única 

festa do concelho que não é contemplada com esse apoio, uma vez que todas as outras 

continuam a beneficiar deste apoio. Provavelmente tratar-se-á dum lapso, mas que é 

bastante penalizador e, ainda por demais, agravado pelo facto de a situação ter ocorrido 

duas vezes. A Associação de Festas de Palmela apresenta as respectivas facturas e 

solicita ser ressarcida. O que se revela é que a Associação de Festas de Palmela terá 

tomado conhecimento que somente a Festa das Vindimas não era apoiada 

financeiramente com esta despesa. Na sequência da carta apresentada pela Dr.ª Lurdes 

Atalaia consta no processo uma informação do director do Departamento de Cultura e 

Desporto (DCD) dirigida a Sr. vereador Adilo Costa, em que se admite que a Associação 

de Festas de Palmela foi discriminada no que respeita aos arraiais. Adianta na informação 

o director do DCD que a Associação de Festas de Palmela reclame o reembolso da verba 

dispendida em 2008 e 2009, e propõe que esta entidade seja ressarcida do valor da 

despesa no que respeita ao ano de 2009. A Câmara Municipal votou no ano passado uma 

proposta semelhante à agora apresentada para despesas energia Festa das Vindimas 

2009 e, este ano, submete-se para deliberação deste órgão uma proposta idêntica relativa 

a despesas energia Festa das Vindimas 2008. Opina que este historial não tem nada a ver 

com a Festa das Vindimas, mas com uma situação completamente diferente: houve que 

fazer opções relativamente à designação duma festa por freguesia. Relembra o ponto de 

discórdia em relação à Festa de Aires que deu, inclusivamente, direito a uma conferência 

de imprensa.  

Acrescenta que, em opinião dos vereadores do P.S., a proposta em apreciação pode ser 

classificada como uma “proposta incendiária” para o movimento associativo do concelho. 

Veja-se: vive-se um período de plena crise financeira e a Câmara Municipal justifica 

sistematicamente a redução de 50% dos apoios para algumas festas do concelho e até a 

inexistência de apoios para outras festas. Enaltece o trabalho efectuado pela Associação 

de Festas de Palmela no ano transacto, porque não só teve de pagar as despesas com a 

Festa das Vindimas 2010, como teve de abater um passivo financeiro de cerca de 50.000 

euros. São na verdade bons resultados.  
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Finaliza dizendo que os vereadores Socialistas não podem votar favoravelmente a 

presente proposta por a considerarem inadequada e por se revelar que tinha sido tomada 

uma decisão em 2008 que somente foi cumprida pela Associação de Festas de Palmela. 

Há de facto questões de princípio que os levam a votar contra. Adianta que a Festa das 

Vindimas é mais do que uma festa da freguesia de Palmela: é uma festa do concelho de 

Palmela e os vereadores do P.S. não podem pactuar com este processo que é todo ele 

muito atribulado. 

A Sr.ª presidente refere que partilha a ideia de que o assunto em questão não é nada 

agradável e devia ter sido resolvido de maneira uniforme: na devida altura e para todas as 

instituições de igual modo. A fragilidade desta proposta é a que passa a expor: a Câmara 

Municipal teve de reflectir, na altura, sobre alguns cortes que devia começar a realizar e 

devia imediatamente ter generalizado este tipo de prática a todas as associações do 

concelho. Mas esta comunicação não foi inequívoca e houve uma associação que a fez ao 

contrário das outras. Na ocasião, quando foi confrontada com a situação, conferiu com os 

serviços camarários que a Associação de Festas de Palmela (comissão designada para 

levar a efeito a Festa das Vindimas) tinha sido a única entidade a deixar de receber este 

apoio, o que se revela desconfortável para a Autarquia. No ano de 2009 já se verificava 

que a Câmara Municipal não possuía dinheiro a mais, mas havia uma questão de ética a 

tratar para com a Associação. A informação do director do DCD e posterior despacho do 

Sr. vereador do Pelouro, datado de Fevereiro de 2010, é de realçar para que se possa 

retirar este assunto do contexto actual e que levou à recusa do apoio financeiro. Expressa 

que à Associação das Festas de Aires oferece-se explicar que a Autarquia não tinha 

condições para manter o apoio que estava a dar. Em 2010, embora a Câmara Municipal 

estivesse a fazer “cortes”, ainda não tinha chegado ao ponto da actual situação e, de 

facto, é necessário reduzir brutalmente o apoio às associações das festas. Insiste em 

afirmar que a Câmara Municipal não se sente numa situação confortável com o facto de, 

agora, estar a assumir uma responsabilidade que não assumiu em devido tempo com a 

Associação de Festas de Palmela. Opina que é injusto comparar o assunto da proposta 

em apreço com a Associação da Festa de Aires, até porque ocorrem em momentos 

diferentes.  

A Sr.ª presidente chama a atenção dos Srs. vereadores para o seguinte: na última 

reunião de Câmara, vieram à aprovação deste órgão, um conjunto de propostas de apoio 

ao movimento associativo. A maioria em exercício propôs a deliberação da Câmara 

Municipal essas mesmas propostas não por estar em condições financeiras de o assumir, 

mas porque mantém a sua palavra para com as Associações e não quiseram que estas 

fossem confrontadas, no próprio ano, com o facto de não terem o apoio da Autarquia para 

a globalidade das suas actividades. A situação financeira da Câmara Municipal 



Acta n.º 15/2011 
Reunião ordinária de 06 de Julho de 2011 

 19 

aconselhava a que se tivesse “cortado” radicalmente com os apoios financeiros, mas com 

uma tomada de posição a esse nível iriam, muito provavelmente, ser postas em causa 

inúmeras iniciativas, porque as associações respectivas não teriam condições para 

assumir os encargos, uma vez que se viam surpreendidas com a falta de apoio financeiro 

por parte da Autarquia durante o próximo ano. A Câmara Municipal procura assumir os 

seus compromissos com as instituições / associações e, no caso da presente proposta, 

com a Associação de Festas de Palmela. Esta despesa, relativa ao ano de 2008, ficou 

pendente porque a Câmara Municipal não tinha dotação orçamental em 2010 para a 

assumir. Afirma que a Câmara Municipal tem por hábito honrar os seus compromissos.  

Conclui dizendo que a questão de que trata a presente proposta não pode ser agregada 

ao Regulamento de apoio ao associativismo. É bem verdade que ao longo de anos a 

Câmara Municipal deu o seu apoio à concretização da Festa das Vindimas, mas 

paulatinamente a Associação de Festas de Palmela foi tentando adaptar-se a uma lógica 

de que têm de ser as próprias associações de festas a encontrar formas de se 

financiarem. Explica que o Regulamento de apoio ao associativismo nunca englobou apoio 

a festas.  

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho menciona que havia festas que eram enquadradas 

pelo Regulamento e outras que não o eram. Fez referência ao Regulamento para 

relembrar que o mesmo está suspenso. A sua observação incide sobretudo devido ao 

facto de a Câmara Municipal ter assumido no ano passado as despesas de energia Festa 

das Vindimas 2009 ficando pendente a despesa idêntica de 2008.  

A Sr.ª presidente explica novamente que no ano transacto não havia dotação orçamental 

para cobrir o pagamento das despesas de energia Festa das Vindimas 2008 e 2009. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho é de opinião que são de honrar os compromissos 

assumidos, mas o processo em análise denota que há apoios casuísticos, e fica sem 

saber se não poderão vir a surgir um conjunto de novos compromissos que tenham sido 

arcados. 

A Sr.ª presidente refere que ao longo do ano em curso poderão vir a acontecer 

discussões deste género, porque há um momento em que a maioria em gestão nesta 

Autarquia tomou a posição de reduzir significativamente os apoios às associações / 

instituições e há, de facto, uma mudança ao que vinha acontecendo. Esta é a orientação 

assumida. 

Finaliza dizendo que percebe o desconforto dos Srs. vereadores Socialistas. 
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Submetida a votação a proposta, foi a mesma aprovada, por maioria, com o voto 

contra dos Srs. vereadores Fonseca Ferreira e Natividade Coelho. Aprovado em 

minuta. 

 

PONTO 4 – Atribuição de apoio financeiro ao Teatro o Bando – Projecto Pino de 

Verão, no âmbito da candidatura QREN / Centro Histórico. 

PROPOSTA N.º DCD_DAC 02_15-11: 

«O Grupo de Teatro O Bando é um dos parceiros da candidatura da Câmara Municipal de 

Palmela ao QREN, no âmbito da Recuperação e Dinamização do Centro Histórico de 

Palmela, nomeadamente através do projecto “Pino de Verão”. 

O PINO DO VERÃO é um evento comunitário de grande dimensão que alia a componente 

teatral ao canto, à música e à poesia de Eugénio de Andrade. Com dramaturgia, 

encenação e espaço cénico de João Brites, composição e direcção musical de Jorge 

Salgueiro, este é um espectáculo sazonal que se pretende estabelecer pelos ritmos 

cíclicos das festividades populares. 

Envolvendo Bandas Filarmónicas, Coros e Associações Regionais, para além de diversos 

actores e cantores líricos, num total de cerca de 300 participantes, esta homenagem ao 

Verão decorre ao ar livre na encosta sul do Castelo de Palmela, privilegiando também uma 

relação de contiguidade com a paisagem natural e a monumentalidade histórica que nos 

envolvem. O PINO DO VERÃO encontra-se inserido no Programa de Recuperação e 

Dinamização do Centro Histórico de Palmela, sendo co-financiado pelo FEDER, através do 

QREN, pela Câmara Municipal de Palmela, pelo FIAR – Centro de Artes de Rua e pelo 

Teatro bando.  

No âmbito desta acção da referida candidatura, a Câmara Municipal de Palmela 

apresenta-se na condição de parceiro, contribuindo para a componente de 

comparticipação nacional inerente a estas candidaturas. A envolvente financeira do 

Município corresponde a 25% da acção. 

Assim, propõe-se, de acordo com a alínea b), do n.º 4, 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, a atribuição de um apoio 

financeiro ao Grupo de Teatro O Bando, no valor de 18.000,00 € (dezoito mil euros), como 

comparticipação da Câmara Municipal para a concretização do Projecto Pino de Verão.» 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro ao Teatro o Bando – Projecto 

Pino de Verão, no âmbito da candidatura QREN / Centro Histórico numerada 

DCD_DAC 02_15-11 interveio: 
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A Sr.ª vereadora Natividade Coelho expressa que o espectáculo O Pino do Verão é uma 

referência ao grupo de teatro O Bando e ao maestro Jorge Salgueiro, para além de que 

envolve uma grande dinâmica na sua execução. Teve oportunidade de esclarecer as 

dúvidas que detinha relativamente ao projecto em causa. 

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

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

PONTO 5 – Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais. 

PROPOSTA N.º DAU  01_15-11: 

«As alterações agora propostas, cingidas aqui ao âmbito do urbanismo, agrupam-se entre 

as que correspondem a uma mais clara explicitação de algumas disposições do 

regulamento e tabela de taxas, incluindo paráfrases e definições de termos ou siglas 

empregues, correcção e clarificação de símbolos matemáticos, melhoria ou correcção da 

sintaxe, ou simples ajustamentos de redacção e correcção ortográfica, e as que incidem 

no conteúdo e alcance das normas ou valor das taxas, e que têm necessariamente 

propósito e avaliação política, prendendo-se estas, fundamentalmente, com a extensão da 

discriminação positiva para o valor das compensações relativamente a algumas 

actividades económicas e áreas do território que exprimem um traço distintivo do nosso 

Concelho e a materialização das propostas contidas no programa de apoio à reabilitação 

de edifícios aprovado pela Câmara Municipal e que têm repercussão nas taxas. 

O acervo de aspectos considerados surge como consequência da experiência entretanto 

adquirida e da dinâmica própria dum regulamento e tabela de taxas com contextos de 

aplicação em permanente mudança. 

As alterações que incidem em valor de taxa ou de compensação correspondem por regra 

a um desagravamento, mantendo-se o seu acolhimento na fundamentação económico-

financeira que acompanhou a inicial publicação do documento, sendo a decisão do 

Município enquadrada por uma conjuntura difícil que aconselha medidas de incentivo geral 

da actividade económica e orientada pela necessidade de promover o reforço da nossa 

competitividade territorial. 
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Nestes termos, atentos aos fundamentos expostos, e nos termos das disposições 

conjugadas dos artigos 112.º, n.º 8, e 241.º da Constituição da República Portuguesa, no 

preceituado nas alíneas 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, dos artigos 10.º e 15.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de 

Janeiro e da Lei n.º 57-E/2006, de 29 de Dezembro, e do artigo 3.º do Decreto-Lei 555/99, 

de 16 de Dezembro, propõe-se: 

− A aprovação pela Câmara Municipal de Palmela do projecto de alteração do 

regulamento e tabela de taxas municipais, correspondendo à alteração dos artigos 

nºs 1.º, 2.º, 6.º, 9.º e 22.º do regulamento e dos números 2.º, 3.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 

10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 27.º, 28.º, 29.º, 

30.º, e 34.º da tabela de taxas, que se junta em anexo fazendo parte integrante da 

presente Proposta; 

− A sua sujeição a discussão pública, por decisão da Câmara e nos termos do 

disposto no artigo 118.º do Código de Procedimento Administrativo e do n.º 3 do 

artigo 3.º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção em vigor; 

− Que, caso não ocorram alterações ao texto final regulamentar, em resultado da 

apreciação pública e audição de interessados desenvolvidas, considere esta 

Câmara Municipal desde já aprovadas as alterações ao Regulamento e Tabela de 

Taxas Municipais.» 

Sobre a proposta de Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais 

numerada DAU  01_15-11 intervieram: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira refere que a maioria em exercício neste órgão 

proporcionou uma reunião de esclarecimento acerca desta proposta. A reunião foi muito 

útil, porque a matéria é de certa forma complexa e, fundamentalmente, trata de corrigir 

questões de redacção, omissões, aperfeiçoamento e prever medidas de discriminação 

positiva de apoio à reabilitação urbana. Os vereadores do P.S. estão inteiramente de 

acordo com a proposta em apreciação. Há que ter em linha de conta que a Alteração ao 

Regulamento e Tabela de Taxas Municipais vai entrar numa fase experimentalista.  

Refere-se à importância das ciências matemáticas e adianta que não se pronunciou 

acerca da adesão ou não a qualquer política do novo Governo. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro observa que se considerou que os símbolos matemáticos 

poderiam suscitar dúvidas na sua interpretação. Crê que a virtude está no reconhecimento 

da validade de todas as ciências e, em particular, das ciências sociais, porque são essas 

que dão mais razão e mais humanidade à gestão política, para além das questões 

matemáticas e económicas. 
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Acrescenta que se se tratasse da adesão desta Câmara Municipal a qualquer política do 

novo Governo não estaria a proposta a prever situações de desagravamento e de 

incentivos, mas antes de agravamento. Os empreendedores já se vêm asfixiados pela 

banca. Realça que no território do Município de Palmela existem empresários na área do 

vinho, adegas, queijarias, entre outros. A Câmara Municipal tenta ir ao encontro destes: 

ajudando-os a ultrapassar algumas questões que são impostas por Portarias e normativos 

legais da Administração Central, que dificultam em muito a regularização da situação das 

adegas, estabelecimentos e empresas. Esta Autarquia vem trabalhando no sentido de 

dinamizar e criar condições para que o tecido económico e empresarial no concelho e, 

sobretudo, o que se identifica com as suas raízes e os sectores tradicionais possam 

continuar a gerar mais valia, riqueza e desenvolvimento no território, apesar do momento 

adverso que se vive. 

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

minuta. 

 

PONTO 6 – Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Palmela. 

PROPOSTA N.º DAU 02_15-11: 

«O Decreto -Lei n.º 48/96, de 15 de Maio, sucessivamente alterado 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 01 de Abril, estabelece o regime dos horários de funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais. 

Com a entrada em vigor do citado Decreto-Lei n.º 111/10, de 15 de Outubro, foi 

descentralizada para os Municípios a competência para a tomada de decisão sobre a 

possibilidade de alargamento ou restrição dos limites dos horários de funcionamento das 

grandes superfícies comerciais, localizadas, ou não, em centros comerciais, com 

fundamento na proximidade e no conhecimento directo da realidade local por parte dos 

órgãos municipais. 

Por sua vez, a publicação do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 01 de Abril, o qual simplifica o 

regime de exercício de diversas actividades económicas, no âmbito da iniciativa 

“Licenciamento Zero”, veio introduzir alterações significativas ao Decreto-Lei n.º 48/96, de 

15 de Maio. 

O Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos 

Comerciais, publicado no apêndice n.º 144 da 2.ª série do Diário da República n.º 212, de 

04 de Novembro de 2005, tem mais de cinco anos, tornando-se, assim, imperioso elaborar 
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um novo regulamento adaptado à referida alteração legislativa e adequado à realidade do 

comércio local e dos interesses dos consumidores e da actividade económica do 

Município, sem nunca descurar o bem-estar e a protecção da segurança e da qualidade de 

vida dos munícipes. 

Tendo em atenção as alterações legislativas atrás referidas, e considerando a 

necessidade de conciliar os interesses, muitas vezes divergentes, dos munícipes, dos 

agentes económicos, dos trabalhadores e dos consumidores em geral, foi elaborado o 

presente projecto de Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos no Município de Palmela. 

No presente Projecto de Regulamento relevam, pela sua importância, as seguintes 

medidas restritivas: 

− a redução dos horários de funcionamento dos estabelecimentos situados no 

perímetro urbano do concelho de Palmela ou em núcleos habitacionais, de modo a 

acautelar o princípio basilar do direito ao repouso das populações circundantes, 

contribuindo para a qualidade de vida dos seus residentes;  

− a redução dos horários de funcionamento das grandes superfícies comerciais, 

localizadas ou não em centros comerciais, entre os meses de Janeiro a Outubro, 

aos Domingos e Feriados, de modo a adaptar os horários destes estabelecimentos 

aos hábitos de consumo entretanto adquiridos pela população do concelho de 

Palmela, a corrigir as distorções à concorrência, a adequar estes horários aos 

interesses e mercados locais e a permitir uma intervenção mais assertiva e 

planeada dos órgãos do poder local nas estruturas de negócios existentes no seu 

território. 

Assim, ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 112.º n.º 8 e 241.º da 

Constituição da República Portuguesa, no preceituado nas 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 nºs 126/96, de 10 de Agosto, 216/96, 

de 20 de Novembro, 111/2010, de 15 de Outubro, e 48/2011, de 01 de Abril, propõe-se: 

− A aprovação pela Câmara Municipal de Palmela do Projecto de Regulamento 

Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Palmela, que 

se anexa à presente proposta e dela faz parte integrante; 

− A sujeição do mesmo a audiência dos interessados, conforme se dispõe no artigo 3º 

do Decreto-Lei nº 48/96, de 16 de Maio, na sua actual redacção, conjugado com o 
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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. 

− 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; 

− Que, caso não ocorram alterações ao texto final regulamentar, em resultado da 

apreciação pública pelo prazo de 30 dias e audição de interessados desenvolvidas, 

considere esta Câmara Municipal desde já aprovado o “Regulamento Municipal dos 

Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos do Município de Palmela”, para 

efeitos da sua aprovação final por deliberação da Assembleia Municipal de 

Palmela.» 

Sobre a proposta de Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Palmela numerada DAU 02_15-11 interveio: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho menciona que a matéria em causa - Horários de 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Palmela – é bastante sensível, na medida em 

que confluem variados interesses que são, todos eles, legítimos. Inclusivamente nos 

concelhos “vizinhos” este tema tem gerado algumas situações de discordância. Trata-se, 

em sua opinião, de conciliar os interesses das pessoas, famílias, residentes e duma 

necessidade que as aldeias, vilas e cidades têm duma dinamização, quer do ponto de 

vista cultural, comercial e turístico. Este equilíbrio é muitíssimo difícil de realizar. Acresce 

salientar que as freguesias do concelho de Palmela apresentam realidades diferentes e, 

neste aspecto, o artigo 16.º proporciona alguma tranquilidade relativamente às 

possibilidades de alargamento em função dum conjunto de indicadores, mas é necessário 

que impere o bom senso na aplicação deste artigo. 

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

minuta. 
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VI – DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E TURISMO 

 

DIVISÃO DE TURISMO E ECONOMIA LOCAL: 

Pelo Sr. vereador Luís Miguel Calha foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 7 – Homologação da Hasta Pública para Adjudicação de Espaço de Venda no 

Mercado Municipal de Pinhal Novo. 

PROPOSTA N.º DCT_DTEL 01_15-11: 

«Nos termos do artigo 8.º do Regulamento dos Mercados Retalhistas Municipais e para os 

efeitos previstos no Edital 118/DAF-DAG/2011 de 20 de Maio, procedeu-se no dia 28 de 

Junho de 2011, pelas 10:10 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, à realização 

de hasta pública para atribuição do direito de ocupação do espaço de venda disponível no 

Mercado Municipal de Pinhal Novo, na modalidade de arrematação. 

 Conforme consta no auto efectuado verificou-se a arrematação do espaço de venda n.º 5, 

do Mercado Municipal de Pinhal Novo, destinado a talho, por António Vitorino Delgado, 

pelo montante de 4.550,00 € (quatro mil, quinhentos e cinquenta euros) acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor.  

Assim, propõe-se, nos termos do ponto 3 do art.º 10.º, do Regulamento dos Mercados 

Retalhistas Municipais, a homologação da adjudicação do direito de ocupação do espaço 

de venda acima referido ao licitante mencionado, nas condições constantes do Edital 

publicado para o efeito.» 

Submetida a votação a proposta, 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. 
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VII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezassete horas, 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 

 

 


