
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

ACTA N.º 09/2011: 

 

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

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

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

Câmara Municipal, sob a presidência de Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, presidente, 

encontrando-se presentes os vereadores Álvaro Manuel Balseiro Amaro, Adília Maria 

Prates Candeias, José Carlos Matias de Sousa, Adilo Oliveira Costa, Maria da Natividade 

Charneca Coelho e Luís Miguel Reisinho de Oliveira Calha. 

 

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

PONTO 1 – Parecer prévio com vista à celebração de um contrato de avença para 

aquisição de serviços de assessoria na área do Planeamento e Ordenamento do Território 

PONTO 2 – Empreitada de “Construção do Novo Edifício para o Destacamento Territorial 

da GNR em Palmela”: Lançamento do concurso público 

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

Maria Zaida Cordeiro Carvalho. CIL – 1825-101 

PONTO 4 – Processo de Inquérito n.º 02/2010 

PONTO 5 – Funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e 1.º ciclo – 

Atribuição de apoio financeiro aos Agrupamentos de Escolas – ano lectivo 2010/2011 

PONTO 6 – Educação Pré-escolar Itinerante – Atribuição de apoio financeiro 
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PONTO 7 – Apoio financeiro à Associação Cultural e Recreativa de Fernando Pó para 

realização da 16.ª Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão, em Fernando Pó, e Feira de 

Vinhos do Concelho de Palmela 

PONTO 8 – Homologação da Hasta Pública para Adjudicação de Espaços de Venda nos 

Mercados Municipais de Palmela e Pinhal Novo 

RETIRADA DO PONTO 4 DA ORDEM DO DIA – Processo de Inquérito n.º 02/2010 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

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

cumprimentos. Informa que no próximo dia 28 de Abril, pelas 21:00 horas, no Auditório da 

Biblioteca Municipal de Palmela vai realizar-se uma sessão ordinária da Assembleia 

Municipal, sendo que um dos pontos da ordem de trabalhos é a Prestação de Contas 

2010. 

 

• Conferência “Posicionar Palmela como Região de Excelência na Indústria 

Automóvel” – A Sr.ª presidente refere que no passado dia 14 de Abril deu-se por 

encerrada a Conferência “Posicionar Palmela como Região de Excelência na Indústria 

Automóvel”. Este é um projecto co-financiado pelo Programa Operacional de Lisboa no 

âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional e o seu objectivo é o de propiciar 

apoio ao desenvolvimento dos fornecedores portugueses, sobretudo, no concelho de 

Palmela. A Conferência correu muito bem e teve a participação de várias empresas da 

fileira automóvel, assim como de várias entidades de âmbito nacional. Este projecto é 

coordenado pelo FIAPAL (Fórum da Indústria Automóvel de Palmela) entidade em que a 

Câmara Municipal de Palmela tem uma forte participação.  

Conclui dizendo que a Conferência contribuiu para a valorização e crescimento das 

pequenas e médias empresas na região e, particularmente, na sua afirmação no sector da 

indústria automóvel. 

 

• Informação no âmbito da Promoção da Segurança Rodoviária no Concelho – O Sr. 

vereador Álvaro Amaro saúda os presentes. No âmbito da promoção da segurança 

rodoviária no concelho, informa que no que respeita a intervenções na sinalização 
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horizontal, à melhoria da circulação pedonal e da conservação da drenagem pluvial, a 

Divisão de Rede Viária procedeu recentemente à efectivação de três ajustes directos: 

. Empreitada de sinalização horizontal, no valor de 16.872,95 euros com IVA incluído, 

sendo que o trabalho consistirá na execução de marcas longitudinais, pinturas de eixos e 

guias, marcas transversais, passadeiras e bandas cromáticas e outras marcas no 

pavimento. Todas as freguesias do concelho vão ser beneficiadas; 

. Empreitada de execução de calçadas em vários locais do concelho, no valor de 

19.440,00 euros com IVA incluído. Esta obra destina-se à execução de troços (ainda 

incompletos) de passeios em calçada miúda e meia pedra em vários locais das freguesias 

e, sobretudo, nas zonas em que importa assegurar maior segurança nas bermas de 

estradas municipais e, também, nalguns perímetros urbanos; 

. Empreitada para a execução de vários trabalhos de construção civil que dizem respeito à 

execução de órgãos de drenagem pluvial, quer seja longitudinal, quer seja transversal, 

cujo valor é de 12.720,00 euros.  

Conclui dizendo que o diagnóstico das principais prioridades foi feito pelos serviços e teve 

em consideração solicitações de munícipes e das Juntas de Freguesia do concelho. 

 

• Informação relativa a nova aplicação informática na emissão de facturas de água – 

O Sr. vereador Álvaro Amaro menciona que a Câmara Municipal realizou recentemente 

um investimento no âmbito da modernização administrativa com um passo significativo 

numa aplicação informática da gestão de consumos e de facturação de serviços de águas 

e saneamento. Assim, desde o dia 11 do mês em curso, entrou em funcionamento esta 

nova aplicação informática que vai corresponder a uma significativa e efectiva 

modernização dos serviços e que vai permitir a emissão de um novo modelo de factura, 

que tem objectivamente mais qualidade, clareza, simplicidade de informação prestada aos 

consumidores, aos munícipes e, igualmente, maior comodidade.  

Valoriza o trabalho de coordenação empregue pelo Departamento de Administração e 

Infra-estruturas desta Autarquia e o envolvimento de demais equipas técnicas de unidades 

orgânicas das seguintes áreas: Jurídica, Informática, Gestão de Consumos, Atendimento, 

Contabilidade e Comunicação. Este novo modelo de factura obedece às recomendações 

da ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos) e há a notar que 

foram simplificados procedimentos que permitem a incorporação dos créditos e débitos na 

conta-corrente, entre outros. Há a relevar dois aspectos importantes e inovadores que vão 

passar a existir dentro em breve: a emissão de facturas electrónicas e um número de 
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telefone gratuito (800 500 144) para comunicação automática de leituras, e que são 

factores de maior comodidade para os munícipes. 

 

• Interrupções no abastecimento de água em Pinhal Novo – O Sr. vereador Álvaro 

Amaro salienta que têm sido atempadamente divulgadas as interrupções no 

abastecimento de água em Pinhal Novo, devido às acções de inspecção, limpeza e 

higienização de reservatórios de água em curso entre as 06:00 e as 17:00 horas. Em 19 

de Abril houve um incidente que provocou alguma confusão e importa torná-lo público: 

uma avaria grave decorrente das condições meteorológicas adversas na linha da EDP de 

média tensão que fornece a energia ao subsistema para o abastecimento da água do furo 

da Fonte da Vaca. A avaria só foi dada como solucionada pela EDP, às 15:30 horas, 

desse mesmo dia. Esta ocorrência implica que se faça um pedido de desculpa pelo 

incómodo causado aos munícipes, mas é de relevar que a avaria que se deu é alheia aos 

serviços de exploração do sistema de abastecimento de água. 

 

• Comemorações no âmbito do Dia Internacional dos Museus – O Sr. vereador Adilo 

Costa saúda os presentes. Expressa que no âmbito do Dia Internacional dos Museus vão 

ser levadas à prática várias comemorações durante o mês de Maio. A Divisão de 

Património Cultural desta Câmara Municipal entende fazer um conjunto de iniciativas para 

comemorar esta efeméride e, este ano, o Conselho Internacional dos Museus acordou 

divulgar o tema “Museus e Memória - Os objectos contam a vossa História”. Para integrar 

actividades associadas a esta temática e incentivar os visitantes a descobrir e a 

redescobrir a sua memória individual e colectiva, no dia 02 de Maio, no âmbito das 

“Conversas de Poial”, que têm vindo a decorrer no Jardim da Memória, as pessoas mais 

idosas vão recordar um movimento de convívio: o Dia das Merendas.  

Mais refere que no dia 05 de Maio, numa parceria com o projecto “SOS Azulejo” e com o 

apoio da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), ao qual se associam o 

Museu Municipal de Palmela e a Câmara Municipal de Palmela vai haver uma iniciativa 

com o intuito de chamar a atenção para a importância do património azulejar, a 

necessidade de o salvaguardar e valorizar. Para o dia 21 de Maio está agendada uma 

visita do Dr. José Meco para abordar a temática dos azulejos. Acresce referir que duas 

turmas do 3.º e 4.º ano da Escola de Ensino Básico de Palmela aceitaram trabalhar esta 

temática com os professores e ao longo do ano fizeram várias actividades: “O Museu vai à 

Escola”, “Conversas com o SOS Azulejo” e “Azulejo, azulejo meu, quantas perguntas 

tenho eu?”. Houve visitas ao Espaço Fortuna Artes e Ofícios.  
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Acrescenta que, no 07 de Maio, será conduzida uma visita ao Castelo de Palmela e ao 

Centro Histórico de Palmela pelo Dr. António Lameira que, todos os meses, de forma 

voluntariosa (no Ano Internacional do Voluntariado), mostra e pacientemente ensina os 

visitantes que têm aderido em grande número.  

Menciona que o 17 de Maio vai denominar-se a “Noite dos Museus”. No âmbito das 

“Conversas de Poial”, na Taberna da Parreirinha, vai ser debatido o tema “Porque é que 

este lugar não tem gente?”. É um tema provocatório e, simultaneamente, interessante. 

Finaliza dizendo que o dia 18 de Maio é o Dia Internacional dos Museus. Este dia será 

assinalado com a dinamização de actividades no Castelo de Palmela, como sejam: jogos 

da época e a história do Castelo contada por ilustres personagens. 

 

• Publicações Municipais: Boletim Municipal e Catavento – O Sr. vereador Luís 

Miguel Calha cumprimenta os presentes. Refere que com a publicação do Boletim 

Municipal e o recente regresso do Catavento às edições em papel, conclui-se uma 

primeira fase de reorganização das publicações municipais. Reorganização essa, 

determinada em grande medida, pela crise económica e financeira e pelo seu impacto nas 

Grandes Opções do Plano mas, também, por objectivos de modernização e inovação, 

assentes num maior recurso às novas tecnologias de informação e comunicação, com 

consequências positivas sobre o meio ambiente.  

Observa que o orçamento para este ano prevê uma redução de cerca de 2/3 das 

despesas com publicações municipais ao incluir numa mesma rubrica: o Boletim Municipal 

e suplementos (onde se considerou o Catavento). Apresenta, seguidamente, um resumo 

sobre as principais opções tomadas e alguns dados, relativamente a estas publicações 

para 2011: 

- Boletim Municipal – a opção assumida assenta, essencialmente, na redução da 

tiragem, periocidade e alteração do tipo de papel a utilizar, que terá um conjunto de 

números duplos ou mesmo triplos até final deste ano. Após este período, far-se-á 

uma nova avaliação e balanço da experiência; 

- Catavento – optou-se pela continuidade da sua edição. Apesar de nos primeiros 

meses do ano este boletim ter sido difundido unicamente por via digital (até estarem 

reunidas as condições para viabilizar a edição impressa), os leitores foram avisados 

da cessação do envio por via postal e convidados a receber a edição on-line. 

Estudou-se a reformulação da publicação e, também, se alterou o formato e o tipo 

de papel diminuindo os custos associados e, em Abril, o Catavento retomou a edição 

impressa com uma tiragem de 4.000 exemplares. Mantém-se e edição on-line, 
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enviada no início do mês e, como reforço de divulgação, são enviadas 

semanalmente newsletters. O Catavento está disponível para consulta na rede 

social, facebook. 

O Sr. vereador Luís Miguel Calha expressa que a Autarquia continua a aposta na 

divulgação das iniciativas municipais, através do seu site (www.cm-palmela.pt), bem como 

da rede social twitter. No que se refere ao site da Câmara Municipal de Palmela há a 

observar que nos primeiros meses do ano (entre Janeiro e 19 do mês em curso), o site 

teve perto de 48.000 visitas, sendo que cerca de 57% das mesmas referem-se a novos 

visitantes, tendo sido consultadas 164.000 páginas. 

Por último, refere que está a ser preparada uma rede de suportes municipais (expositores 

em cartão) que serão colocados, durante o próximo mês de Maio, em vários espaços 

públicos e diferentes locais do concelho, e que vão permitir fidelizar o público, identificando 

pontos de distribuição das publicações. O Catavento será também distribuído, a partir de 

Maio, numa rede de locais da Península de Tróia, nos distritos de Setúbal e Lisboa, 

nomeadamente, em postos de turismo e em unidades hoteleiras da região. 

 

• Núcleo Museológico da Vinha e do Vinho – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho 

cumprimenta os presentes. Solicita que lhe seja dado o ponto de situação em relação ao 

Núcleo Museológico da Vinha e do Vinho (NMVV), na medida em que é imperceptível o 

seu horário de funcionamento e qual o público que serve. Não lhe parece plausível que o 

investimento realizado neste Museu não corresponda à sua integração nas 

Comemorações no âmbito do Dia Internacional dos Museus a acontecer no próximo mês 

de Maio. 

 

• Recolha de papelão aos vitivinicultores e às adegas / Licenciamento das adegas – 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho expressa que é do seu conhecimento que não cabe 

à Câmara Municipal a responsabilidade pela recolha de papelão aos vitivinicultores e às 

adegas. Explica que anteriormente havia um procedimento em que os proprietários das 

adegas se dirigiam à AMARSUL para depositar o papelão e recebiam um impresso que 

provava o depósito do mesmo. Entretanto, a AMARSUL disponibilizou-se para fazer a 

recolha do papelão junto dos vitivinicultores e das adegas, só que apesar de várias 

insistências junto desta empresa, não lhes é passado um documento que comprove a 

efectivação da recolha do material e perante a entidade do Ambiente estão em situação de 

“incumprimento”. Como a Câmara Municipal de Palmela tem assento na AMARSUL sugere 

que interceda junto da empresa em questão para acautelar este procedimento. 
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Sobre o licenciamento das adegas, a Sr.ª vereadora Natividade Coelho adianta que 

estes processos dependem “preferencialmente” da Câmara Municipal. É sabido que a 

Autoridade de Protecção Civil tem muita importância nesta matéria. Tem a perfeita noção 

de que tem de haver uma iniciativa legislativa urgente para não tratar o licenciamento das 

adegas como a duma outra qualquer unidade industrial, mas enquanto a iniciativa 

legislativa não ocorre, e principalmente para as de menor dimensão (que são cerca de 

70%), há a observar que os processos de legalização têm a ver com a Câmara Municipal. 

De visitas efectuadas a várias adegas nota que há uma certa “angústia” relativamente a 

processos que estão pendentes de 2008 a 2010. A sua sugestão vai no sentido de a 

Câmara Municipal estabeleça prioridade aos processos relativos à legalização das adegas 

no concelho. 

 

• Plátanos no Pinhal Novo – O Sr. vereador José Carlos de Sousa saúda os presentes. 

Observa que junto ao triângulo dos Pinheirinhos, em Pinhal Novo, existe um espaço de 

lazer que é usufruído e frequentado essencialmente por idosos. Foi alertado para o facto 

de os plátanos existentes naquela zona não terem sido cortados e existir um ambiente 

inóspito à presença dos idosos e das pessoas em geral. Alvitra a possibilidade de os 

serviços camarários realizarem um corte nesta espécie de árvores, de modo a permitir às 

pessoas usufruírem do espaço.  

 

• Marquesas I e III – O Sr. vereador José Carlos de Sousa menciona que na reunião de 

Câmara, realizada em 25 de Agosto de 2010, foi aprovada a proposta de Protocolo de 

abastecimento de água para consumo doméstico e de recolha de resíduos sólidos urbanos 

– AUGI da Quinta da Torre – Marquesa I e III. Presentemente já estão instalados os 

contadores no local para as diferentes habitações. Do que conseguiu apurar são 1.895 

lotes com uma ocupação actual de aproximadamente 30%. Observa que a estrada lateral 

proveniente das Marquesas tem problemas de drenagem das águas pluviais complicados 

e, sempre que chove com maior abundância, a estrada alaga. Ao que parece as equipas a 

laborar nas Marquesas I e III podem solucionar esta questão, através da colocação dum 

colector. Regista que a Administração da AUGI possui verbas disponíveis para a execução 

das infra-estruturas. Neste momento seria importante que a Câmara Municipal 

conseguisse colocar em tramitação célere o processo em questão para que as obras 

tenham prosseguimento e sejam dadas melhores condições de vida, vivência e 

estabilização às mais de cem famílias que ali vivem. 
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• Modernização administrativa – Emissão de facturas de água – O Sr. vereador José 

Carlos de Sousa congratula-se com a entrada em funcionamento duma nova aplicação 

informática para emissão de facturas de água com maior detalhe. 

 

• Relatório do IGAL (Inspecção-Geral da Administração Local) – O Sr. vereador José 

Carlos de Sousa menciona que os vereadores do P.S. na Câmara Municipal de Palmela 

receberam (em Outubro ou Novembro de 2010) um relatório confidencial que nunca 

divulgaram sobre uma inspecção que tinha sido realizada às contas e ao funcionamento 

desta Autarquia. O relatório faz menção às viaturas municipais, horas extraordinárias, 

telefones, entre outros aspectos. Observa que certamente terá havido a apresentação 

dum contraditório por parte da Câmara Municipal (ao qual gostariam de ter acesso), e 

pergunta se por parte do IGAL (Inspecção-Geral da Administração Local) houve resposta a 

esse mesmo contraditório, e em caso afirmativo, solicitam ter conhecimento do mesmo. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa expressa que pelas ordens de serviço da Câmara 

Municipal é perceptível que algumas estão relacionadas e em conformidade com as 

sugestões adiantadas pelo IGAL. Notam-se ainda algumas adaptações da estrutura da 

Câmara Municipal às observações feitas pelo IGAL.  

 

Às questões colocadas no Período Antes da Ordem do Dia foram dadas as 

seguintes respostas: 

— Relatório do IGAL (Inspecção-Geral da Administração Local) – (Questão apresentada 

pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa) – A Sr.ª presidente menciona que o relatório 

desta Inspecção deu origem à apresentação dum contraditório (como é normal em 

situações destas) por parte da Câmara Municipal. A inspecção foi bastante exaustiva, 

profunda e lata em relação a todas as áreas. Exerceu-se o contraditório manifestando o 

que era relevante do ponto de vista da Câmara Municipal como resposta às questões 

colocadas pela inspecção. Depois das alegações da Câmara Municipal não existiu 

nenhuma resposta, pelo que não existe um relatório final. 

Corrobora as palavras do Sr. vereador José Carlos Sousa, porquanto a Câmara Municipal 

tomou boa nota dos reparos do IGAL e deu, de imediato, prossecução à introdução de 

correcções nas práticas desta Autarquia. Relativamente às matérias que se considerou 

que a Câmara Municipal estava a agir correctamente não se verificou nenhuma nota em 

contrário. Neste momento encontra-se na Câmara Municipal uma inspecção a realizar o 

seu trabalho e que vem, muito provavelmente, aprofundar alguma da matéria anterior.  
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A Sr.ª presidente opina que se aprende sempre algo com as inspecções e estas têm 

exactamente a função de inspeccionar as Autarquias do País, o que contribui à reflexão 

sobre várias matérias e dá, como exemplo, o caso do SIADAP (Sistema Integrado de 

Avaliação do Desempenho da Administração Púbica). O SIADAP é um processo 

relativamente novo para a Administração Pública e em colaboração com outras Autarquias 

tem-se vindo a desenvolver um processo que pode ser considerado bastante profundo, 

alargado e exaustivo.  

Mais refere que considera as inspecções úteis, mas existe no País uma certa cultura de 

inspecção por parte de alguns organismos que tem de ser corrigida. Na altura, o ofício 

assinado pelo Sr. Inspector-Geral relativamente a uma inspecção ordinária e normal, sem 

relatório final, mas a forma como vinha comentado e adjectivado é verdadeiramente 

inqualificável. A Câmara Municipal hesitou se devia reagir junto da tutela política e, ainda, 

não é líquido que não o venha a fazer, mas decidiu que o processo fosse primeiro 

concluído e depois retiraria as suas conclusões, mas que não muda a forma em relação ao 

modo como se é tratado. Independentemente de existirem aspectos com necessidade de 

correcção há a afirmar que as Autarquias e os Autarcas não podem ser tratados, na 

dúvida, como prevaricadores. Merecem respeito. Os milhares de trabalhadores que neste 

País constituem os trabalhadores da Administração Local e os milhares de Autarcas estão 

com seriedade, honestidade, dedicação e entrega a querer fazer o seu melhor, e não é 

correcto ser tratado de determinada maneira. 

 

— Recolha de papelão aos vitivinicultores e às adegas / Licenciamento das adegas 

(Questão apresentada pela Sr.ª vereadora Natividade Coelho) – O Sr. vereador Álvaro 

Amaro observa que pode haver um desencontro por via do procedimento no que se refere 

à recolha de papelão aos vitivinicultores e às adegas. Há casos em que pelo facto de as 

adegas possuírem uma grande quantidade de papelão para reciclagem (ditas em 

quantidade industrial) são as próprias a entregar no Ecoparque o material e recebem a 

guia assinada no local. Fica a nota de que será feito o possível para que não haja 

penalizações na tentativa de certificação ambiental, tendo por base que as indústrias 

transformadoras têm necessidade de responder quando se propõem atingir os objectivos. 

A título de informação, refere que numa reunião efectuada hoje com a AMARSUL 

reclamou-se que a recolha de cartão e de vidro porta a porta seja feita, também, às duas 

freguesias mais a Nascente do concelho (Marateca e Poceirão), tendo-se igualmente 

abordado outros assuntos. 

Referindo-se ao licenciamento / legalização das adegas, o Sr. vereador Álvaro Amaro 

menciona que a Divisão de Obras Particulares, Habitação e Actividades Económicas 



Acta n.º 09/2011 

Reunião ordinária de 20 de Abril de 2011 

 10 

(DOPHAE) desta Câmara Municipal tem dois técnicos que se têm vindo a especializar 

nesta área. Estes técnicos têm vindo a trabalhar muito intimamente com os requerentes 

deste tipo de indústrias e estabelecimentos, no sentido de encontrar as soluções que se 

adequam à sua realidade, mas oferece-se observar que há um conjunto de normas que 

são incontornáveis. Por exemplo: a classificação industrial consoante a energia eléctrica 

consumida. Os procedimentos são mais ágeis se forem inferiores no que respeita à 

voltagem. Um outro aspecto que não pode ser descurado: as Medidas Preventivas do 

Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) que deviam ter sido extintas em Julho do ano passado, 

mas para as quais houve uma prorrogação do prazo. A certa altura também se alimentou 

a esperança que, com a publicação do PROT-AML (Plano Regional de Ordenamento do 

Território da Área Metropolitana de Lisboa), essas Medidas Preventivas pudessem deixar 

de fazer sentido. A Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS) tem tomado 

posição no sentido de rever o zonamento e as interdições que existem em determinadas 

áreas, mas, enquanto isso não acontece, existem processos de legalização que ficam 

prejudicados devido à existência das Medidas Preventivas. 

Conclui dizendo que a Câmara Municipal e, concretamente, os seus serviços trabalham 

em conjunto com os requerentes para conseguir o desenvolvimento dos processos no 

mais curto espaço de tempo possível. É com agrado que regista que, neste ano, já foram 

concluídos mais seis processos. O mesmo trabalho está a ser realizado em relação a 

outros sectores de actividade no concelho, como sejam, as queijarias.   

A Sr.ª vereadora Adília Candeias adiciona a seguinte informação no âmbito da temática 

dos licenciamentos: a Sr.ª Secretária de Estado da Modernização Administrativa lançou o 

desafio à Câmara Municipal de Palmela para participar num grupo - piloto de 

implementação a nível nacional do Balcão do Empreendedor do Licenciamento Zero. 

Várias têm sido as reuniões entretanto realizadas, a fim de implementar este serviço que 

visa os licenciamentos e pretende dar uma cabal resposta às solicitações que actualmente 

e no futuro serão colocadas. 

 

— Plátanos no Pinhal Novo (Questão apresentada pelo Sr. vereador José Carlos de 

Sousa) – O Sr. vereador Álvaro Amaro menciona que acompanha sempre com atenção 

a questão da poda, desbaste e abate de árvores. Por princípio é contra o abate de 

árvores, a não ser nos casos em que constituem perigo para a segurança, circulação e 

saúde pública. Tem-se constatado que, nos últimos anos, a polinização tem sido menor. 

Determinadas intervenções podem ser contraproducentes, porque uma poda profunda 

pode obrigar a árvore a reagir com mais rebentos e provocar, no ano seguinte, mais 

polinização. Isso mesmo já aconteceu no Pinhal Novo. Ultimamente os desbastes têm sido 
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mais cirúrgicos para não ferir as árvores, para controlar o efeito que descreveu 

anteriormente e, obviamente, evitar impactos negativos. Há espaços onde se têm vindo a 

substituir determinadas espécies e outros em que se tem vindo a colocar plátanos com um 

tratamento que não virá a ter efeitos perversos. Efectivamente há espaços que são 

emblemáticos e ficariam descaracterizados se os plátanos fossem retirados, 

nomeadamente no Jardim José Maria dos Santos, em Pinhal Novo, e o trabalho que tem 

sido efectuado é o da poda e do desbaste de cariz mais cirúrgico. Julga-se que, desta 

forma e com o tempo, o problema será atenuado. 

 

— Marquesas I e III (Questão apresentada pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa) – O 

Sr. vereador Álvaro Amaro menciona que a Câmara Municipal é a principal interessada 

em ver o espaço de reconversão urbana das Marquesas I e III devidamente tratado, para 

além do interesse em receber as taxas devidas pelo licenciamento, mas há procedimentos 

que não podem ser ultrapassados. Veja-se que estão a ser constantemente entregues 

novas plantas síntese e, uma destas, está em apreciação para posterior aprovação. Os 

projectos de especialidades também não podem ser aprovados de ânimo leve para não 

surgirem depois infra-estruturas que não correspondem à qualidade desejada e, 

consequentemente com elevados custos de manutenção e de conservação. Declina a 

observação de que os serviços camarários tenham de ser mais céleres, porque tem 

estado directamente envolvido no acompanhamento de alguns processos desta natureza, 

assim como nas reuniões com as Comissões de Administração das AUGI’s (Áreas 

Urbanas de Génese Ilegal). Tratam-se efectivamente de processos complexos e, por 

vezes, demora mais tempo a reformulação dos projectos do que propriamente a 

apreciação dos mesmos. O que acontece é que as pessoas só contam o tempo a partir do 

momento em que acabam de entregar um novo documento e nunca contabilizam o tempo 

desde que são notificados para corrigir as peças. Reportando-se ao processo em causa – 

Marquesas I e III – e concretamente à intervenção do Sr. vereador José Carlos de Sousa, 

o Sr. vereador Álvaro Amaro refere que a Autarquia está empenhada para que a questão 

da bacia de retenção da drenagem pluvial avance o mais rapidamente possível.   

 

— Núcleo Museológico da Vinha e do Vinho (Questão apresentada pela Sr.ª vereadora 

Natividade Coelho) – O Sr. vereador Adilo Costa refere que o Núcleo Museológico da 

Vinha e do Vinho (NMVV), situado na Adega de Algeruz, está encerrado por questões de 

segurança. Essa informação consta no Catavento. Averiguou-se a possibilidade de lançar 

uma candidatura conjunta (entre o proprietário da Adega de Algeruz e a Câmara Municipal 

de Palmela), mas as dificuldades financeiras no momento não permitem fazê-lo.  
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Mais refere que a Câmara Municipal de Palmela tem vindo a trabalhar para que, 

eventualmente, se venha a transferir algum do espólio existente na Adega de Algeruz para 

a Herdade de Rio Frio. Têm sido efectuadas exposições sobre as tabernas do concelho e 

sobre a ADIAFA. Esta Autarquia colaborou na exposição permanente da Adega 

Cooperativa de Pegões e, neste momento, está em apreciação a efectivação dum 

protocolo com a Câmara Municipal do Montijo relacionado com esta matéria. 

 

Pelo Executivo Camarário foi apresentada a seguinte Saudação: 

SAUDAÇÃO (25 de Abril e 1.º de Maio): 

“As gerações que viveram sob o regime fascista não podem ignorar o que a Revolução de 

Abril nos permitiu conquistar – os direitos sociais e políticos, a democratização do ensino e 

do conhecimento, o serviço nacional de saúde, o acesso à cultura e ao desporto, a 

igualdade de direitos para as mulheres e o direito ao voto contribuíram, decisivamente, 

para mudar o País, trazendo mais justiça social, mais igualdade de oportunidades, mais 

qualidade de vida. 

Para trás, ficou um regime opressor, que cultivava a ignorância e a submissão, sustentado 

por grupos económicos que ditavam as regras de uma exploração dos recursos e dos 

trabalhadores, onde os direitos sindicais não existiam e a luta por melhores condições 

laborais era um constante desafio à repressão policial. E terminou, finalmente, uma guerra 

colonial – injusta como todas as guerras – que negou ou adiou o futuro de muitos milhares 

de jovens. 

Também o Poder Local é uma extraordinária conquista de Abril, pelo que foi possível 

transformar, com a participação das pessoas e a eleição livre e directa dos órgãos 

autárquicos. A sua acção determinou um impulso decisivo para a qualificação do território 

nacional, pela construção de infraestruturas e equipamentos sociais, culturais, educativos 

e desportivos, pela dinamização da vida cultural e associativa, pelo serviço público 

indispensável ao quotidiano dos cidadãos em tantos domínios. 

O que conquistámos em Abril está presente no coração e na memória dos que lutaram por 

mais direitos, mais justiça social, melhor distribuição da riqueza, pilares fundamentais do 

nosso regime democrático. 

A profunda crise económica que hoje enfrentamos não nos pode afastar de Abril, nem 

justificar o retrocesso a um tempo que rejeitámos. O exercício da democracia, a defesa 

dos nossos direitos e a participação cívica activa são os instrumentos fundamentais para 

defender o direito ao trabalho, à saúde, à justiça social, ao ensino, a uma vida digna para 

todos. 
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Sabemos que desses caminhos de Abril ficaram muitos sonhos por cumprir. E que muitos 

se cumprirão, ainda, com a nossa vontade e luta por melhores dias.  

Comemorar e defender Abril continua, por isso, a fazer sentido. Como continua a ser 

necessário reafirmar, em Maio, o reconhecimento da acção indispensável e 

transformadora de todos os trabalhadores e de todas as trabalhadoras na construção de 

um País livre e democrático. 

Reunida em sessão pública, nos Paços do Concelho, a 20 de Abril de 2011, a Câmara 

Municipal de Palmela saúda a passagem do 37.º aniversário do 25 de Abril e exorta todos 

os cidadãos e cidadãs do concelho a participarem nas comemorações da Revolução e nas 

celebrações do 1º de Maio. 

Viva o 25 de Abril! 

Viva o 1º de Maio!” 

Sobre a Saudação (25 de Abril e 1.º de Maio) interveio:  

O Sr. vereador Adilo Costa observa que o movimento associativo deste concelho, apesar 

das dificuldades de ordem financeira, e à semelhança dos anos anteriores, vai comemorar 

o 25 de Abril.  

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

minuta. 

 

RETIRADA DO PONTO 4 DA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª presidente propõe a retirada do Ponto 4 da Ordem do Dia: 

• PONTO 4 – Processo de Inquérito n.º 02/2010. 

Aprovado, por unanimidade, retirar o Ponto 4 da Ordem do Dia. 

 

DESPACHOS EMITIDOS PELO SR. DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE 

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

ADMINISTRAÇÃO GERAL, POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração e Finanças / Divisão de 

Administração Geral / Secção de Licenciamentos: 

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

elaborada pelos serviços respectivos e que fica anexa a esta acta como documento n.º 1, 



Acta n.º 09/2011 

Reunião ordinária de 20 de Abril de 2011 

 14 

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

de 06.04.2011 a 19.04.2011. 

 

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 04.04.2011 a 15.04.2011.  

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

dias 06.04.2011 a 19.04.2011, foram autorizados pagamentos, no valor de 1.041.880,76 € 

(um milhão, quarenta e um mil, oitocentos e oitenta euros e setenta e seis 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 19 de Abril de 2011, apresenta um saldo 

de 4.235.751,39 € (quatro milhões, duzentos e trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e 

um euros e trinta e nove cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 3.487.814,22 € (três milhões, quatrocentos e oitenta e sete 

mil, oitocentos e catorze euros e vinte e dois cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 747.937,17 € (setecentos e quarenta e sete mil, 

novecentos e trinta e sete euros e dezassete 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 Exm.ª 

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

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

executivo: 

• ACTA n.º 01/2011, reunião ordinária de 12 de Janeiro de 2011 – Aprovada, por 

maioria, com a abstenção da Sr.ª vereadora Adília Candeias, que justificou a sua 

abstenção por não ter estado presente na referida reunião. 

 

      II  – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ORGANIZAÇÃO 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – Parecer prévio com vista à celebração de um contrato de avença para 

aquisição de serviços de assessoria na área do Planeamento e Ordenamento do 

Território. 

PROPOSTA N.º DRHO 01_09-11: 

«Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, 

com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril (Orçamento do 

Estado para 2010), a celebração de contratos de avença apenas pode ter lugar quando 

cumulativamente: a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para o qual se 

revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego 

público; b) Seja observado o regime legal da aquisição de serviços; c) O contratado 

comprove ter regularizadas as suas obrigações fiscais e com a Segurança Social. 

A Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado para 2011) estipula, tal 

como, em parte, já estipulava a Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, que a celebração ou a 
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renovação de contratos de prestação de serviços na modalidade de tarefa e de avença, 

carece de parecer prévio vinculativo dos membros do Governo responsáveis pelas áreas 

das finanças e da Administração Pública, nos termos e segundo tramitação a regular por 

portaria. 

Para a Administração Central e para operacionalização do parecer prévio, previsto no n.º 2 

do artigo 22.º, da Lei n.º 55-A/2010, de 31/12, foi emitida a Portaria n.º 4-A/2011, de 3 de 

Janeiro. 

De acordo com o previsto n.º 4, do artigo 22.º, da referida Lei n.º 55-A/2010, de 31 de 

Dezembro, nas autarquias locais, o parecer vinculativo previsto para os membros do 

Governo, é da competência do órgão executivo municipal e depende, com devidas 

adaptações, dos seguintes requisitos: 

1.º - Se trate da execução de trabalho não subordinado, para o qual se revele 

inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de emprego público; 

2.º - Que a despesa se encontre cabimentada e que tal se alcance de informação de 

cabimento emitida pelo serviço competente; 

3.º - Se demonstre o cumprimento e a aplicação ao contrato da redução 

remuneratória prevista no artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, pela 

junção dos elementos de cálculo relevantes, quando celebrado com idêntico objecto e a 

mesma contraparte. 

Além da verificação dos referidos requisitos dispõe-se no referido n.º 2 do artigo 24.º da 

Lei n.º 55-A/2010, “in fine” que os termos e tramitação do parecer a emitir pelo órgão 

executivo municipal é o regulado na portaria a que alude o n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-

Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro (com a actual redacção), a qual ainda não foi emitida 

pelos membros do Governo competentes. 

Na ausência da referida regulamentação específica para a Administração Local, e face à 

urgente necessidade de se dispor de serviços de apoio técnico com vista a dar-se 

continuidade à revisão do Plano Director Municipal em curso, será de aplicar a 

Portaria n.º 4-A/2011, de 3 de Janeiro, que define os termos do parecer a emitir pela 

Administração Central, com as devidas adaptações, por dela constarem os elementos que 

permitem à Câmara apreciar a natureza do trabalho a prestar e emitir o referido parecer. 

Pelas razões expostas, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 

de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril e da 

Portaria n.º 4-A/2011, de 3 de Janeiro, que se adapta, propõe-se que a Câmara Municipal 

de Palmela aprecie e delibere emitir parecer favorável, com fundamento nos seguintes 

motivos: 
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1. O contrato de prestação de serviços, em regime de avença, que é proposto celebrar, 

terá como adjudicatário António Manuel Pereira Figueiredo Cardoso, arquitecto, com 

comprovada experiência no Planeamento e Ordenamento do Território, 

designadamente no espaço concelhio e na AML, será celebrado pelo período de 8 

meses, com início em 1 de Maio de 2011 e termo em 31 de Dezembro de 2011, pelo 

preço estimado de € 16.260,16, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, no valor de € 

3.739,84, perfazendo o valor global de € 20.000,00. 

1.1 O contrato terá por objecto a prestação de serviços de assessoria e apoio técnico, a 

desenvolver complementarmente e suplementarmente à revisão do Plano Director 

Municipal em curso, competindo nomeadamente ao adjudicatário proceder à co-

elaboração com o Gabinete de Planeamento Estratégico, acompanhar e emitir 

pareceres sobre o processo de Avaliação Ambiental Estratégica até à emissão da 

Declaração Ambiental, proceder à avaliação e emitir pareceres sobre investimentos 

de interesse estratégico para o Concelho (actividades económicas, turismo e 

desenvolvimento urbano, acessibilidades e transportes, nomeadamente do Plano de 

Mobilidade e Acessibilidade Intermunicipal). 

1.2. O adjudicatário executará os trabalhos, objecto do contrato, com independência, 

autonomia técnica, apresentando os resultados do seu trabalho nos prazos a 

estabelecer para prossecução dos objectivos do Gabinete, sendo que a prestação 

dos serviços relativa aos temas e assuntos acima enunciados concretizar-se-á por 

meio da sua presença nas reuniões e da realização dos contactos necessários ao 

respectivo acompanhamento, bem como por meio da elaboração das actas 

respectivas que se revelem como necessárias e ainda através da elaboração e 

apresentação de relatórios, documentos escritos e fornecimento de dados 

(cartográficos; socioeconómicos; relativos a infra-estruturas e ambiente). 

1.3. O adjudicatário procederá à organização do trabalho a prestar, não ficando sujeito à 

hierarquia do serviço, nem ao cumprimento de horário de trabalho, sem prejuízo de 

comparência em reuniões acordadas que se tornem necessárias realizar. 

1.4. Para a execução do trabalho necessário, de natureza excepcional, que exige o 

recurso a um técnico de comprovada experiência, com conhecimentos técnicos 

qualificados e multidisciplinares, revela-se inconveniente o recurso a qualquer 

modalidade de relação jurídica de emprego público, porque atento a complexidade 

dos serviços a prestar e a multiplicidade dos trabalhos a prestar seria desadequado 

o recurso, à modalidade jurídica de emprego público. 

2. O procedimento escolhido para a formação do contrato é o de ajuste directo previsto 

nos artigos 16.º, n.º 1 al. a) e 20.º, n.º 1 al. a) do Código dos Contratos Públicos, não 
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podendo o contrato a celebrar ultrapassar a duração de oito meses. A escolha desta 

forma de procedimento fundamenta-se em razões de urgência em razões de uma 

comprovada experiência que se reconhece ao adjudicatário e por não ser expectável 

que para a execução dos serviços a autarquia obtivesse preço mais vantajoso. 

3. O prestador de serviços a contratar exerce as suas funções em regime de actividade 

liberal com autonomia e independência técnica, não mantém, nem manteve qualquer 

relação de emprego público com autarquia, por si ou por interposta pessoa a que alude 

a Portaria n.º 4-A/2011, de 3 de Janeiro. 

4. Ao contrato a celebrar não é aplicável a redução remuneratória prevista no artigo 19.º 

da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, porque se trata da celebração de um 

contrato novo que não é celebrado “com idêntico objecto e a mesma contraparte”. 

Sobre a proposta de Parecer prévio com vista à celebração de um contrato de 

avença para aquisição de serviços de assessoria na área do Planeamento e 

Ordenamento do Território numerada DRHO 01_09-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho expressa que os vereadores do P.S. votariam contra 

a presente proposta se não se tratasse do fim expresso.   

Mais refere que a Câmara Municipal de Palmela paga anualmente 372.790 euros, em 

relação aos contratos de prestação de serviços em regime de avença, conforme 

informação prestada pelo executivo camarário, o que seria só por si motivo insuficiente 

para considerar que no actual quadro a continuidade de recorrer a contratos de avença é 

contraproducente, para não mencionar que é mesmo um agravamento excessivo. Não 

querendo questionar nenhum dos contratos existentes em particular, os vereadores 

Socialistas consideram que o conjunto dos mesmos é matéria suficiente para uma revisão, 

nomeadamente aquando do seus períodos de renovação, no sentido de verificar a 

pertinência da sua manutenção, os termos da sua renovação e imprescindibilidade para, 

de alguma forma, obviar à racionalização de custos.  

Quanto à proposta em apreciação, a Sr.ª vereadora Natividade Coelho justifica que os 

vereadores do P.S. se vão abster nesta votação, por considerarem que a revisão do PDM 

(Plano Director Municipal) é uma prioridade para o mandato autárquico em curso, o 

executivo camarário e população. Consideram que se trata dum processo que tem estado 

sujeito a vicissitudes completamente estranhas à equipa técnica e ao executivo, 

nomeadamente, a alterações legislativas e condicionantes impensáveis (“que fariam o 

desespero a qualquer um”). É nesse sentido que se vão abster, sendo que não votam a 

favor, por considerarem que sendo o PDM emblemático para este mandato e uma questão 

de tal maneira fundamental, mas uma vez que a Câmara Municipal aprovou e implementou 
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a reorganização dos serviços municipais podia ter acautelado meios e recursos humanos 

para e, nomeadamente, o Gabinete de Planeamento Estratégico. Atendendo a que os 

vereadores do P.S. não detêm elementos para saber se seria possível, no cômputo dos 

serviços camarários, reforçar este Gabinete com recursos próprios, optam por não votar 

contra a proposta. Não vão discutir a bondade da pessoa proposta e acreditam mesmo 

que seja a mais adequada, pelo que se terão de abster em todas as salvaguardas que 

enunciou.  

Observa que a pessoa em causa para o contrato de avença de serviços de assessoria na 

área do Planeamento e Ordenamento do Território obedece a um novo contrato de avença 

e não se aplica a ser uma renovação. 

Sugere que relativamente aos contratos de avença actualmente existentes na Câmara 

Municipal possa haver da parte da Divisão de Recursos Humanos um aditamento aos 

contratos que estão em vigor, por uma questão de justiça, no que concerne a cortes 

remuneratórios para quem aufere acima de 1.500 euros. Esta é uma prática comum em 

muitas organizações / empresas. 

A Sr.ª presidente adianta que a pessoa em causa já teve um contrato de avença com a 

Câmara Municipal e trabalhou no processo do PDM. 

Como esclarecimento à intervenção da Sr.ª vereadora Natividade Coelho, a Sr.ª 

presidente menciona que aquando da avaliação à estrutura orgânica que vigorava para 

apresentação duma nova proposta e à sua adequação à nova legislação, ponderou-se a 

necessidade de reforçar algumas áreas, incluindo o Gabinete de Desenvolvimento 

Estratégico. Foi um propósito da Câmara Municipal assumir que, no contexto que já se 

indiciava, não devia aumentar os recursos em matéria de pessoal. No caso em concreto é 

menos penalizador para a Autarquia, e claramente mais adequado aos objectivos que 

existem em vista, efectuar esta assessoria do que ter contratado mais um técnico. O 

processo de revisão do PDM, pese embora os anos que tem demorado a sua 

concretização, por razões a que a Câmara Municipal e os seus serviços são 

completamente alheios, mas é um facto que este processo será concluído. Contudo, há 

que ter em atenção que outras entidades terão de contribuir com definições para o 

objectivo final que é o de concluir a revisão do PDM do concelho de Palmela. 

A título de informação, a Sr.ª presidente adianta que a Câmara Municipal tem dezassete 

avenças distribuídas, a exceptuarem-se as duas avenças específicas celebradas 

ultimamente: uma para o Gabinete do Centro Histórico, e outra para a Protecção Civil no 

âmbito do Gabinete Técnico Florestal. Estas avenças são comparticipadas, no primeiro 

caso pelo QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional), e no segundo caso a 100% 

pela Autoridade Florestal Nacional. Existe ainda uma outra avença para uma área mais 
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técnica - engenharia civil - e que é comparticipada pelo QREN a 70%. Existem mais três 

avenças que são comparticipadas para processos muito específicos. Existem avenças 

com médicos e alguns juristas que representam a Câmara Municipal em Juízo (e que não 

podem ser funcionários da Autarquia). Existem especialistas de Informática na mesma 

situação. Existem arqueólogos na situação de avença, porque não faz sentido existir 

previsão – Arqueólogo - no quadro da Câmara Municipal. Existem ainda três pessoas em 

funções de assessoria aos eleitos: uma pessoa que está a assessorar o Gabinete do 

Partido Socialista, e duas pessoas que estão no Gabinete de Apoio à Presidência. É esta 

a estrutura do conjunto das avenças, sendo que todas elas são consideradas 

indispensáveis.  

Conclui dizendo que a Câmara Municipal está a apreciar criteriosamente todas as 

avenças, tal como todas as despesas. 

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

com a abstenção dos Srs. vereadores Natividade Coelho e José Carlos de Sousa, 

que apresentam declaração de voto. 

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

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se, dado que, apesar 

de reconhecerem como inadiável e premente o processo de Revisão do PDM, cabe à 

Câmara na sua gestão dotar o Gabinete de Planeamento Estratégico de recursos 

humanos e apoio técnico necessários e suficientes a esta que é uma das mais importantes 

apostas para o mandato em curso.” 

 

III – DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGÍSTICA E CONSERVAÇÃO 

 

DIVISÃO PROJECTOS E OBRAS PÚBLICAS: 

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

PONTO 2 – Empreitada de “Construção do Novo Edifício para o Destacamento 

Territorial da GNR em Palmela”: Lançamento do concurso público. 

PROPOSTA N.º DOLC_DPOP 01_09-11: 

«O desenvolvimento e a qualidade de vida que a Câmara Municipal de Palmela tem como 

objectivo para o território municipal passam, entre outros aspectos, pela segurança dos 

cidadãos. A par de políticas de inclusão social, prevenção da marginalidade e investimento 

em equipamentos colectivos mais seguros, a Câmara Municipal mantém o diálogo 
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institucional com a administração central e uma política de colaboração activa com as 

entidades competentes nesta matéria. 

Nesse sentido, a autarquia celebrou, em 2008, com o Ministério da Administração Interna, 

um protocolo com o objectivo de garantir a construção do quartel para o Destacamento 

Territorial de Palmela. Em cumprimento do protocolo, a Câmara Municipal cedeu por 

deliberação de 19/03/2008, ao Ministério da Administração Interna, um terreno no valor de 

99.500€; e comprometeu-se a promover o concurso para a construção e a assegurar a 

fiscalização da obra. Ao Ministério cabe o financiamento e o fornecimento do projecto de 

execução, o qual, depois de revisão feita pela autarquia e pela Direcção Geral de Infra-

estruturas e Equipamentos, foi agora validado por aqueles serviços da administração 

central e remetido à autarquia. 

Assim, nos termos da alínea q) do n.º 1, do art.º 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

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

dos Contratos Públicos aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, 

com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de Outubro, com o objectivo de 

assegurar a construção do novo edifício para o Destacamento Territorial da GNR em 

Palmela, propõe-se: 

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

empreitada de «Construção do Novo Edifício para o Destacamento Territorial da 

GNR em Palmela»; 

2. Que o preço base do concurso seja de 2.360.000,00 € (dois milhões, trezentos e 

sessenta mil euros) e que este montante, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 

seja cabimentado no Código do Plano 1.2.3.02.01 e na rubrica Orçamental 

01.02.04/07.01.03.99; 

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

processo do concurso, uma vez que, nos termos da cláusula 4.ª do protocolo acima 

referido, o projecto de execução, Plano de Segurança e Saúde, Plano de 

Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e demais 

documentos foram aprovados e fornecidos pelo Ministério da Administração 

Interna. 

Para que o procedimento possa decorrer em plataforma electrónica, propõe-se ainda: 

4. Que o código CPV Principal (vocabulário comum para os contratos públicos) seja 

45216000-4 - Obras de construção de edifícios destinados às forças policiais ou 

aos serviços de emergência e de edifícios militares. 

5. Que o júri do procedimento constituído por: 
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. Maria da Conceição Antunes Lopes, Chefe da Divisão de Projectos e Obras 

Públicas, como presidente 

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

             . Luís Filipe Balseiro Amaro, técnico superior da DPOP, como 2.º vogal 

sendo suplentes: 

 . José Augusto Gonçalves Antunes, técnico superior da DPOP 

 . Diogo Andersen de Albuquerque d’Orey, técnico superior da DPOP 

 . Marco Jorge Cardoso do Vale, técnico superior da DPOP 

e como secretário: 

    . Maria Gertrudes Martins Marques, assistente técnica da DPOP 

6. Que os gestores do procedimento sejam:  

. Maria da Conceição Antunes Lopes  

. Maura Gonçalves dos Santos 

. Maria Gertrudes Martins Marques 

7. Que a entidade competente para prestar esclarecimentos seja: 

O júri do procedimento 

8. Que os representantes da entidade competente para a decisão de contratar sejam:  

. Maria Teresa Sousa Palaio e Santos Pereira, Directora do Departamento de 

Obras, Logística e Conservação 

            . Maria da Conceição Antunes Lopes, Chefe da DPOP.» 

Sobre a proposta de Empreitada de “Construção do Novo Edifício para o 

Destacamento Territorial da GNR em Palmela” numerada DOLC_DPOP 01_09-11 

interveio: 

A Sr.ª presidente refere que a presente proposta dá sequência ao protocolo assinado 

entre a Câmara Municipal de Palmela (CMP) e o Ministério da Administração Interna (MAI) 

em que a CMP assume a responsabilidade pelo processo da obra em questão e pelo 

pagamento da mesma, sendo financeiramente compensada pelo MAI. Este foi um projecto 

muito trabalhado, quer pelos serviços do Ministério, quer pelos serviços camarários. 

Devido às alterações efectuadas ao projecto acabou por não ter sido possível proceder ao 

lançamento do concurso com maior antecedência. Hoje o projecto oferece garantias para 
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a obra decorrer bem e venha a cumprir um objectivo essencial neste concelho: reforço das 

condições de resposta das forças de segurança. É bem verdade que os números 

existentes relativamente à criminalidade justificam este reforço com carácter de urgência. 

Foi, também, por esta razão que a Câmara Municipal fez o primeiro investimento: a 

aquisição do terreno para a construção do novo Edifício para o Destacamento Territorial 

da GNR em Palmela e, seguidamente, poder desencadear-se todo este processo.  

Anseia para que a adjudicação da empreitada possa ocorrer tão brevemente quanto 

possível e se dê início à execução da obra. 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

DIVISÃO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUAIS: 

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

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

Requerente: Maria Zaida Cordeiro Carvalho. CIL – 1825-101. 

PROPOSTA N.º DAI_DAAR 01_09-11: 

«Através de requerimento registado em 16/02/2011 sob o n.º 5603, a Sra. Maria Zaida 

Cordeiro Carvalho, com local de consumo sito no Sítio Torneiros, Quinta Limão CCI 8006 

em Palmela, solicitou a redução da tarifa de saneamento debitada na factura de água 

n.º 006101100001889, emitida em 09 de Dezembro/2010. A referida factura tem um valor 

de 377,86 € (trezentos e setenta e sete euros e oitenta seis cêntimos) a que corresponde 

um consumo de 144 m3 de água, motivado por uma rotura na canalização predial. 

Estabelece o n.º 3 do Artigo 11.º, do Regulamento Municipal dos Serviços de 

Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas que “a entidade 

gestora não assume qualquer responsabilidade por danos motivados por roturas nas 

canalizações das redes prediais”, pelo que sobre o volume registado é devida a respectiva 

tarifa de abastecimento. 

Porém, considerando que: 

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

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

de água efectuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a 

recolha e tratamento de resíduos sólidos e outra para a recepção de águas 

residuais domésticas;  

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

domésticas, sendo aplicada na referida tarifa apenas a percentagem referente à 

recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos (RSU’s); 

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

sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo na produção de 

RSU’s. 

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

Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, conjugada com o disposto 

no n.º 1, do art.º 16.º, da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro – Lei das Finanças Locais, propõe-

se a fixação do montante da tarifa de saneamento (componente de RSU’s) de acordo com 

a média de consumo verificado entre as leituras de 05/08 e 07/10/2010, correspondente a 

30 m3 mensais de que resultará uma redução da factura de água n.º 006101100001889 no 

valor de  68,73 € (sessenta e oito euros e setenta e três cêntimos), conforme cálculo que 

se discrimina no quadro seguinte: 

Descrição Valor da 
Factura  

(€) 

Redução 

(€) 

Valor a pagar 
pelo Cliente 

(€) 

Tarifa da Água 277,95   277,95 

Tarifa de Saneamento 74,13 68,73 5,40 

Taxa Gestão de Resíduos 5,50  5,50 

Outros  20,28  20,28 

Total 377,86  309,13.» 

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

numerada DAI_DAAR 01_09-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa observa que fruto das imensas dissertações sobre 

as questões da água tem a saudar a presente proposta venha com uma nova 

apresentação no que concerne à redução global (para este munícipe de 68,73 euros duma 

factura global que ascende a 377,86 euros).  

O Sr. vereador José Carlos de Sousa pretende saber se existe a possibilidade de um 

munícipe poder ter dois contadores numa mesma habitação (um contador para as 
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descargas domésticas e outro contador para contabilizar a água despendida na rega do 

jardim). A sua questão tem a ver com o facto de a água destinada à rega não precisar de 

ser tratada na rede de saneamento, pelo que sobre este consumo não deve recair a 

aplicação duma taxa ou tarifa.  

O Sr. vereador Álvaro Amaro confirma que não pode haver dois contadores. Convém 

focar a questão da estimativa do consumo de água do seguinte modo:  

. Se o munícipe tiver um jardim e relva, provavelmente, tem uma condição socioeconómica 

e um agregado familiar que lhe permite fazer mais despesa com água. Se faz mais 

despesa com água é maior consumidor e se é maior consumidor produz mais resíduos. 

Esta questão acaba por ser um factor que induz alguma justiça. Efectivamente é 

impossível a qualquer Município – Câmara Municipal - intervir nas redes prediais. Refira-se 

que nenhum munícipe tem o prazer de ver a sua factura agravada e ver-se confrontado 

com estes incidentes. É evidente que para a rega do jardim pode o munícipe ter um furo 

de abastecimento de água próprio ou, ainda, nos casos em que não haja capacidade de 

abastecimento da rede pública por perto.  

Acrescenta que a Câmara Municipal e os serviços respectivos estão sempre disponíveis 

para melhorar e, sem dúvida, as oposições podem dar o seu contributo.  

Finaliza dizendo que têm vindo a reduzir o número de processos de Consumo anormal de 

água – Redução da tarifa de saneamento. 

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

com a abstenção dos Srs. vereadores Natividade Coelho e José Carlos de Sousa, 

que apresentam declaração de voto. 

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

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se por continuarem a 

entender que, sendo a água um bem imprescindível e não renovável, os consumos 

exagerados e não úteis, da mesma, devem ser fortemente penalizados, 

independentemente da culpa. 

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

taxa dos resíduos sólidos. A referida taxa, embora legalmente indexada ao consumo da 

água, obedece a uma filosofia com a qual discordam, razão do seu voto.” 
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V – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

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

PONTO 5 – Funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e 1.º 

ciclo – Atribuição de apoio financeiro aos Agrupamentos de Escolas – Ano lectivo 

2010/2011. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 01_09-11: 

«O Município de Palmela considera fundamental contribuir para a melhoria do 

funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e ensino básico (1º ciclo) 

da rede pública do concelho. 

Neste sentido, o Município tem disponibilizado, anualmente, apoio destinado a 

comparticipar despesas com material didáctico, de desgaste, consumíveis e de 

conservação de diversos equipamentos, entre outras situações, aos estabelecimentos de 

educação e ensino, apesar de não ser competência e atribuição legal das autarquias. 

Assim, e como forma de concretizar o apoio em referência, propõe-se a atribuição de 

apoio financeiro de acordo com o número de alunos que frequentam os estabelecimentos 

de educação e ensino no concelho de Palmela. 

Face ao exposto, e em conformidade com a alínea b), do nº 4, do artigo 64º, da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5–A/02, de 11 de Janeiro, propõe-se a 

atribuição de apoio financeiro no valor global de € 20.182,50 (vinte mil, cento e oitenta e 

dois euros e cinquenta cêntimos), aos Agrupamentos de Escolas do concelho, como forma 

de comparticipar as despesas inerentes ao funcionamento dos seus estabelecimentos, 

definindo-se como critério o valor anual por aluno de € 5,75 (cinco euros e setenta e cinco 

cêntimos): 

1. Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos: € 9.096,50 (nove mil, noventa e 

seis euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 1.582 alunos; 

2. Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela: € 8.412,25 (oito mil, quatrocentos e 

doze euros e vinte cinco cêntimos), correspondente a 1.462 alunos;  

3. Agrupamento de Escolas Marateca/Poceirão: € 2.673,75 (dois mil, seiscentos e 

setenta e três euros e setenta e cinco cêntimos), correspondente a 465 alunos.» 
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Sobre a proposta de Funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar 

e 1.º ciclo numerada DEIS_DE 01_09-11 e a designada por Ponto 6 – Educação Pré-

Escolar Itinerante – atribuição de apoio financeiro intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa observa que a apresentação desta proposta peca 

por tardia, na medida em que as verbas que se propõem atribuir têm a ver com o 

funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e 1.º ciclo do ano lectivo 

2010/2011. Há uma décalage no tempo fruto, provavelmente, das contingências de ordem 

financeira da Câmara Municipal. A mesma observação pode ser tida para a proposta 

seguinte designada por Ponto 6 – Educação Pré-Escolar Itinerante – atribuição de apoio 

financeiro. 

O Sr. vereador Adilo Costa frisa que a questão de fundo de ambas as propostas (Pontos 

5 e 6) se relaciona com atrasos por parte dos Agrupamentos de Escolas, para além da 

necessidade de todos os valores terem de ser conferidos e confirmados.  

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

minuta. 

 

PONTO 6 – Educação Pré-Escolar Itinerante – Atribuição de apoio financeiro. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 02_09-11: 

«A educação pré-escolar, complementada com a acção educativa da família, constitui-se 

como a primeira etapa do processo de educação ao longo da vida, apresentando como 

uma das modalidades, a educação pré-escolar itinerante. Esta valência consiste na 

prestação de serviços educativos e pedagógicos, mediante a deslocação regular de um 

educador de infância a zonas com um reduzido número de crianças, nomeadamente nas 

freguesias de Poceirão e S. Pedro da Marateca. 

No ano lectivo de 2009/2010, e face à oferta existente, esta valência permitiu responder às 

necessidades das crianças e famílias que residem em zonas rurais isoladas, contribuindo 

para a generalização da oferta da educação pré-escolar no concelho. 

O Protocolo da Educação Pré-Escolar Itinerante pretende continuar a garantir a 

cooperação e as condições de participação da Autarquia e da Direcção Regional de 

Educação de Lisboa e Vale do Tejo no funcionamento desta modalidade, nomeadamente 

no que concerne aos encargos de deslocação das educadoras que trabalhem nesta 

valência.  
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No Concelho de Palmela, designadamente o Agrupamento de Escolas Marateca/Poceirão 

fez a oferta desta valência a cerca de 21 crianças, distribuídas pelos pólos – Forninho, 

Agualva, Bairro Margaça e Fonte Barreira. 

Neste sentido, os critérios para cálculo de apoio financeiro a atribuir neste âmbito, tendo 

como referência os boletins de itinerário preenchidos pelas educadoras e enviados pelo 

respectivo Agrupamento, considera o número de quilómetros efectuados, entre Setembro 

de 2009 e Julho de 2010. Assim, foi considerado um total de 1.760 km, os quais 

correspondem a 80 dias lectivos, a 0,40€/km. 

Face ao exposto, e em conformidade com a alínea b), do nº 4, do artigo 64º, da Lei 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5–A/02, de 11 de Janeiro, propõe-se a 

atribuição de apoio financeiro no valor de € 704,00 (setecentos e quatro euros), destinado 

ao pagamento das despesas de transporte das educadoras de infância referente ao ano 

lectivo 2009/2010. 

O apoio financeiro será transferido para o Agrupamento de Escolas Marateca/Poceirão.» 

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

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E TURISMO 

 

DIVISÃO DE TURISMO E ECONOMIA LOCAL: 

Pelo Sr. vereador Luís Miguel Calha foram apresentadas as seguintes propostas: 

(Conforme sugestão da Sr.ª vereadora Natividade Coelho, a proposta designada por 

Ponto 7 foi alterada). 

PONTO 7 – Apoio financeiro à Associação Cultural e Recreativa de Fernando Pó para 

realização da 16.ª Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão, em Fernando Pó, e 

Feira de Vinhos do Concelho de Palmela. 

PROPOSTA N.º DCT_DTEL 01_09-11: 

«A 16.ª edição da Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão e Feira do Vinho do Concelho 

de Palmela realiza-se nos dias 6, 7 e 8 de Maio de 2011, na Associação Cultural e 

Recreativa de Fernando Pó. Este ano, a prova aberta da Mostra conta com 27 produtores 

inscritos, que irão apresentar os seus vinhos no pavilhão das provas. O programa inclui a 

realização de um colóquio acerca do futuro da actividade vitivinícola na região, para além 
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de algumas actividades recreativas. Ao longo destes três dias, os visitantes poderão 

também ver a exposição de alfaias agrícolas e adquirir vinhos e outros produtos locais aos 

produtores que se encontram representados na feira de vinhos. 

A Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão em Fernando Pó, volta a marcar presença no 

calendário dos eventos concelhios, afirmando a sua importância para o desenvolvimento e 

projecção da produção de vinhos de qualidade no concelho de Palmela.  

A realização da Mostra de Vinhos de Fernando Pó é determinante para a divulgação e 

afirmação dos vinhos destas freguesias, do concelho e da região, que constituem o 

principal produto da Economia Local e que asseguram a sustentabilidade da actividade 

rural no nosso concelho. 

Para realização desta iniciativa, que tem custos muito elevados, a organização, constituída 

pela Comissão da Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão em Fernando Pó e pela 

Associação Cultural e Recreativa de Fernando Pó, solicitou o apoio da Câmara Municipal 

de Palmela tendo apresentado o respectivo orçamento. 

Assim, face ao exposto e de forma a colmatar parte das despesas da organização deste 

evento, e para além do apoio logístico que a autarquia sempre assegura, propõe-se, de 

acordo com o disposto na alínea b) do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição de um apoio 

financeiro de € 4.000,00 (quatro mil euros) à Associação Cultural e Recreativa de 

Fernando Pó.» 

Sobre a proposta de Apoio financeiro à Associação Cultural e Recreativa de 

Fernando Pó numerada DCT_DTEL 01_09-11 interveio: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho dita o terceiro parágrafo da proposta: “A realização 

da Mostra de Vinhos de Fernando Pó é determinante para a divulgação e afirmação dos 

vinhos destas freguesias que constituem o principal produto da Economia Local e que 

asseguram a sustentabilidade da actividade rural no nosso concelho” e sugere que se 

acrescente “do concelho e da região” ficando a seguinte redacção: “A realização da Mostra 

de Vinhos de Fernando Pó é determinante para a divulgação e afirmação dos vinhos 

destas freguesias, do concelho e da região, que constituem o principal produto da 

Economia Local e que asseguram a sustentabilidade da actividade rural no nosso 

concelho.”. 

Pelo executivo camarário foi aceite a alteração e a mesma consta da proposta antes 

transcrita. 
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A Sr.ª vereadora Natividade Coelho menciona que os vereadores do P.S. vão votar a 

favor da proposta, mas há a registar uma redução de 50% em relação à proposta 

aprovada no ano passado. Constata que é notória uma coerência na apresentação deste 

tipo de apoios financeiros. 

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

minuta. 

 

PONTO 8 – Homologação da Hasta Pública para Adjudicação de Espaços de Venda 

nos Mercados Municipais de Palmela e Pinhal Novo. 

PROPOSTA N.º DCT_DTEL 02_09-11: 

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

efeitos previstos no Edital 22/DAF-DAG/2011 de 21 de Janeiro, procedeu-se no dia 23 de 

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

realização de hasta pública para atribuição do direito de ocupação dos espaços de venda 

disponíveis nos Mercados Municipais de Palmela e Pinhal Novo, na modalidade de 

arrematação. 

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

15, do Mercado Municipal de Pinhal Novo, destinado a peixaria, por José Samuel Neto de 

Oliveira, pelo montante de 2.240,00 € (dois mil, duzentos e quarenta euros) acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor.  

Os espaços de venda no Mercado Municipal de Palmela apresentados nesta Hasta Pública 

não foram arrematados por ausência de licitantes. 

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.» 

Sobre a proposta de Homologação da Hasta Pública para Adjudicação de Espaços 

de Venda nos Mercados Municipais de Palmela e Pinhal Novo numerada DCT_DTEL 

02_09-11 intervieram: 

O Sr. vereador Luís Miguel Calha adianta uma informação complementar: em princípio, 

no início do mês de Maio, todos os espaços de venda do Mercado Municipal de Palmela, 

estarão ocupados e em actividade. Após o relativo insucesso da Hasta Pública que foi 

desenvolvida, estabeleceram-se contactos com vários agentes económicos (cooperativas 

agrícolas / associações de agricultores) e apresentou-se a intenção de adjudicar os 
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espaços disponíveis a eventuais interessados, por ajuste directo e um período 

experimental, que pode prolongar-se até um ano. Os processos por ajuste directo estão a 

decorrer de acordo com o Regulamento dos Mercados em vigor. Vai ser aproveitada esta 

nova fase do Mercado Municipal de Palmela e o 2.º Aniversário do Mercado Municipal de 

Pinhal Novo para dinamizar mais uma campanha promocional dos mercados municipais à 

semelhança do que tem sido feito em anos anteriores. 

Em seguida, partilha alguns dados recentes que mostram uma evolução positiva do 

número de utilizadores dos mercados municipais: 

. No 1.º trimestre deste ano o número mensal dos utilizadores do Mercado de 

Palmela aumentou de 1.323 no mês de Janeiro para 1.634 no mês de Março. 

Quanto ao Mercado Municipal de Pinhal Novo, este número evoluiu de 4.248 em 

Janeiro para 4.525 em Março. Em comparação com idêntico período, no ano de 

2010, o mês de Março regista um acréscimo de cerca de 50% dos utilizadores. 

Estes dados merecem algum acompanhamento. Vale a pena observar que mesmo 

em tempo de crise as pessoas utilizam cada vez mais este tipo de comércio, de 

certa forma, mais centrado nas necessidades básicas da alimentação.  

. Num inquérito realizado à população, no mês de Abril em curso, sobre a sua 

satisfação em relação aos Mercados Municipais há dados interessantes que as 

pessoas apontam para uso destes espaços e que vão desde a proximidade das 

suas casas, à qualidade dos produtos disponibilizados, e à confiança nos 

vendedores. Estas são algumas das razões que motivam os consumidores a 

procurar estes mercados. Está convencido de que há um papel muito importante 

por parte dos mercados municipais neste concelho e, no fundo, na garantia da 

qualidade de vida das populações. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa recorda que na reunião de Câmara de 19 de 

Janeiro último, relativamente à proposta de Realização de Hasta Pública para atribuição 

de direito de ocupação de espaços de venda nos Mercados Municipais, afirmou que a 

proposta em causa era demonstrativa da falência do modelo do Mercado Municipal de 

Palmela, uma vez que anteriormente já se tinham realizado outras Hastas Públicas (em 07 

de Janeiro de 2009 e em 03 de Março de 2010) que, também, ficaram desertas de 

licitantes. Vem agora o Sr. vereador Luís Miguel Calha referir que há um outro modelo a 

implementar (em colaboração com agentes económicos - cooperativas agrícolas / 

associações de agricultores -). Concorda com a implementação dum novo modelo.    

Constata que o espaço de venda n.º 15 do Mercado Municipal de Pinhal Novo estava 

direccionado para comercializar produtos tradicionais, gourmet, florista ou outros, e vem 

agora ser adjudicado para funcionar como peixaria. É uma realidade que o Mercado 
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Municipal de Pinhal Novo tem maior procura por parte das pessoas para efectuarem as 

suas compras do que o Mercado Municipal de Palmela. Denota a sua satisfação pela 

iniciativa tomada de tentar entregar os espaços que não são alvo de licitação a quem os 

queira promover, projectar e retirar a rentabilidade possível disso mesmo.   

A Sr.ª presidente considera importantes os dados enunciados pelo Sr. vereador Luís 

Miguel Calha. A sua experiência pessoal, enquanto utilizadora do Mercado de Palmela (às 

mais diversas horas) é que encontra sempre pessoas a fazerem as suas compras. Este 

Mercado tem uma resposta a uma escala completamente diferente da do Mercado 

Municipal de Pinhal Novo, mas tem um papel que pode ser considerado insubstituível: uma 

função quase social no centro em que se insere (Centro Histórico da vila de Palmela). É 

um dado relevante que num contexto de crise que se vive os mercados readquirem uma 

certa função, são tidos como mais atractivos e correspondem mais à necessidade das 

pessoas do que os hipermercados. 

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 houve intervenções. 

 

• Comemorações do 25 de Abril e do 1.º de Maio – Antes de finalizar a reunião, a Sr.ª 

presidente convida a população a participar nas comemorações do 25 de Abril e, 

igualmente, do 1.º de Maio. 

 

• Queima do Judas – A Sr.ª presidente refere que se vai realizar a Queima do Judas na 

véspera da Páscoa. Fica o convite a todos quantos queiram assistir. 

 

• Participação do Sr. José Carlos Matias de Sousa nas funções de Vereador nesta 

Câmara Municipal – A Sr.ª presidente menciona que o pedido de suspensão de mandato 

do Sr. vereador António Fonseca Ferreira termina no final do mês de Abril e, por este 

motivo, presume que o Sr. vereador José Carlos Matias de Sousa não vai estar na próxima 
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reunião, pelo que em seu nome, e em nome dos Srs. vereadores da C.D.U., quer deixar 

expresso que foi importante poder contar cm a sua participação e intervenção. 

Consideram que o Sr. vereador José Carlos de Sousa contribuiu para o exercício da 

Democracia neste concelho e, para esta mesa em particular, tem colaborado para um 

maior aprofundamento do trabalho desenvolvido. Consideram ainda que contribuiu para 

consolidar a tese de que os executivos plurais são, de facto, mais ricos, mais rigorosos e 

resultam de forma mais qualitativa para a Democracia.  

Pessoalmente deseja felicidades ao Sr. vereador José Carlos de Sousa e para a Câmara 

Municipal de Palmela e o concelho de Palmela tem sido importante contar com a sua 

participação nas reuniões camarárias, na função de vereador. 

 

VII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezassete horas e quarenta minutos, a Sr.ª presidente declara encerrada a 

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

Departamento de Administração e Finanças, redigi e também assino. 

 

A presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

O director do Departamento 

 

José Manuel Monteiro 


