
 

         

 

 

 

 

ATA N.º 26/2011: 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21 DE  DEZEMBRO DE 

2011: 

No dia vinte e um de dezembro de dois mil e onze, pelas quinze horas e vinte cinco 

minutos, na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal de Palmela, 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 – 6.ª Alteração ao Orçamento 2011 e Grandes Opções do Plano 2011-2014 - 

Ratificação 

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

da GNR em Palmela”: adjudicação da empreitada  

PONTO 3 – Informação prévia sobre operação de loteamento em Pinhal Novo. 

Requerente: Gertrudes dos Santos Francisco e outros. Proc.º L-2021/2006. Local: Pinhal 

Novo 

PONTO 4 – Licenciamento de operação de loteamento. Requerente: Lisdália Albuquerque 

S. Botelho de Sousa. Proc.º L-14/00. Local: Mata Lobos – Quinta do Anjo 

PONTO 5 – Protocolo para colaboração entre AMES – Agência Municipal de Energia de 

Sintra, a ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida e o Município de Palmela para 

implementação do Projeto VAGB (Variadores, Arrancadores, Gestão e Baterias) no âmbito 

do PPEC 2011-2012 da ERSE 

PONTO 6 – Protocolo para colaboração entre o Município de Palmela e a REFER, EPE, 

relativo à abertura de um novo acesso na estação de Venda do Alcaide 
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PONTO 7 – Empreitada de “Drenagem e Pavimentação da Azinhaga dos Carvalhos”: 

aprovação de relatório final e adjudicação de empreitada 

PONTO 8 – Atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas Marateca/Poceirão 

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

PONTO 9 – Aditamento ao Protocolo de Cooperação com o “Bardoada” – O Grupo do 

Sarrafo 

PONTO 10 – Protocolo de Cooperação com a Associação de Basquetebol de Setúbal 

PONTO 11 – Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Palmela e as 

Associações Humanitárias dos Bombeiros de Palmela e Pinhal Novo 

PONTO 12 – Tabela de Tarifas e Preços e Regulamento de Aplicação e Cobrança - 

Alteração 

PONTO 13 – Eliminação de Documentação de Arquivo da Câmara Municipal de Palmela 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

• Tolerância de Ponto – A Sr.ª presidente cumprimenta os presentes, e informa que, 

será dada tolerância de ponto na 2ª feira à semelhança de várias outras câmaras da 

região, com o sentido de facilitar o regresso dos trabalhadores que se deslocam no natal, 

menciona ainda que, na segunda feira são mantidos os serviços mínimos para garantir 

tudo o que são situações de gestão de serviços que não podem ter interrupções, bem 

como os serviços que são considerados essenciais, salienta a importância da loja do 

cidadão, pelo facto de se tratarem assuntos que são também da administração central, 

menciona que há pelo menos um ponto no concelho onde se pode tratar como 

habitualmente qualquer assunto relativo à Câmara Municipal, alude para o facto de que se 

mantém em funcionamento os vários piquetes de modo a que todas as situações que 

careçam de intervenção urgente sejam atendidas. 

• Alteração da data das reuniões de Câmara em janeiro – A Sr.ª presidente explica 

que foi feita uma pequena troca da data das reuniões de Câmara, de dia 4 (como poderia 

em circunstâncias normais acontecer), para dia 11de janeiro, menciona que, em fevereiro 

se tomará o calendário habitual das sessões. 

Questões apresentadas no Período Antes da Ordem do Dia:  
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• Sinais de trânsito na Rua Hermenegildo Capelo, em Palmela – O Sr. vereador José 

Carlos de Sousa apresenta cumprimentos, e questiona acerca dos sinais de trânsito na 

Rua Hermenegildo Capelo em Palmela, alude para o facto de existirem uma série de 

sinais de trânsito que aparentemente não são homologados, (nomeadamente a proibição 

de estacionamento), e neste momento, fruto da vinda de uma série de agentes novos da 

GNR para Palmela tem havido diariamente multas a carros (no valor de 60,00€), que estão 

estacionados frente a uma loja de bicicletas nesta zona, nomeadamente para entrega das 

mesmas, apela para algum bom senso, e para uma regulação daqueles sinais de trânsito, 

no sentido de pelo menos se poder estacionar durante um período de 10 a 15 minutos, de 

modo a que não só facilite os lojistas, mas também para que o centro Histórico seja 

dinamizado.  

• Casa Hermenegildo Capelo – Obras de recuperação – O Sr. vereador José Carlos 

de Sousa menciona que leu, mais precisamente na página 7 do boletim municipal que 

estão a ser executados os projetos de recuperação da Casa Hermenegildo Capelo, das 

Galerias Municipais e dos Espaços Museológicos. Questiona o porquê dos serviços 

estarem a trabalhar na reconversão da Casa Hermenegildo Capelo, quando a candidatura 

ao QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional, só prevê a reconversão do 

telhado deste edifício e no PPI, até ao ano de 2014, nada está incluído sobre esta 

intervenção.  

• Regozijo pelo Atendimento efetuado pelos trabalhadores da Divisão de 

Atendimento da Câmara Municipal de Palmela – O Sr. vereador José Carlos de 

Sousa salienta o bom desempenho dos funcionários adstritos à Divisão de Atendimento, 

pelo grande profissionalismo e pela capacidade de entenderem o ponto de vista do 

cidadão.  

• Opção Gestionária – O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que tem 

conhecimento que no ano de 2009 e no ano de 2010 houve trabalhadores abrangidos pela 

opção gestionária. Questiona se no ano de 2011 esta opção se mantém e quantos 

trabalhadores foram abrangidos. 

• Viatura usada no Dia da Greve Geral em 24 de novembro de 2011 – O Sr. vereador 

José Carlos de Sousa menciona que no dia da greve geral os serviços da Câmara 

Municipal, na sua grande maioria, estiveram encerrados, no entanto houve trabalhadores 

que não aderiram à greve. Informa que durante todo o dia circulou uma viatura, por 

Palmela, com dois cartazes da greve afixados sobre o logótipo da Câmara Municipal. 

Questiona se é prática comum os símbolos da Câmara serem ocultados com estes 

cartazes, se a viatura estava ao serviço de um piquete de greve, se a Câmara fornece 

serviços ou veículos para estes piquetes e se é do conhecimento da Câmara Municipal 
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qual era a função efetiva que esta viatura exercia no dia da greve. Refere ainda, que para 

conhecimento da Senhora Presidente lhe entrega registos fotográficos e o nome do 

condutor da viatura. 

• Discriminação nas ações de Natal desenvolvidas pela Câmara Municipal de 

Palmela – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho saúda os presentes, e informa que, quer 

fazer chegar junto do executivo, uma discriminação relativamente às poucas e justificadas 

ações de Natal dadas as contenções em que vivemos. Comenta, que vem no boletim 

municipal (relativamente aos mercados), para além da campanha da compra no comércio 

local, um conjunto de iniciativas localizadas exclusivamente no mercado municipal do 

Pinhal Novo, iniciativas essas que são programadas e que englobam, animações de Natal 

e participação do movimento associativo. Em relação ao mercado de Palmela lamenta a 

inexistência, tanto de programação como de iniciativas. Informa que, embora não seja 

comparável em termos de número de visitantes, de área e de condições, existe uma 

desproporção nos incentivos a este mercado que não está a ser promovido de igual forma. 

As questões apresentadas no Período Antes da Ordem do Dia obtiveram as 

seguintes respostas: 

— Opção Gestionária – (Questão colocada pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa) – A 

Sr.ª presidente refere que no ano de 2010 a Opção Gestionária foi aplicada, em 2011 não 

pôde ser aplicada por via do orçamento de estado, que impedia que o aumento dos gastos 

com trabalhadores fosse superior ao ano anterior, informa que foram abrangidos cerca de 

500 trabalhadores. Menciona que para o próximo ano também não se prevê, pelo facto de 

também não ser possível aumentar os gastos com despesas de pessoal.  

A Sr.ª vereadora Adília Candeias apresenta cumprimentos, menciona que em 2009 foi 

pago o 2008, em 2010 foi pago o 2009 mas em 2011 não foi pago o 2010 porque de 

acordo com a lei do orçamento foi proibido as opções gestionárias, refere que estava claro 

numa alínea do orçamento geral do estado.   

— Viatura usada no Dia da Greve Geral em 24 de novembro de 2011 – (Questão colocada 

pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa) – A Sr.ª presidente expressa que é do seu 

conhecimento que a Sr.ª Vereadora Adília reuniu com a comissão sindical e que em 

circunstâncias normais, os piquetes de greve são obrigados a assegurar tudo o que se 

passa, inclusive os serviços mínimos. Confirma que, pela matrícula, se trata de uma 

viatura camarária.  

 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias insiste que de acordo com a lei da greve, a comissão 

sindical tem um piquete de greve, que assegura no fundamental aquilo que são os 
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serviços mínimos e responsabiliza-se, ou não, de acordo com a ação que estiver no 

terreno, por aquilo que está dentro dos serviços, sublinha a importância de saber quais os 

serviços que estão a trabalhar e quais são os trabalhadores que estão dentro das 

instalações, de modo a que se responsabilizem, ou não pelas instalações, menciona que a 

comissão sindical tem pedido regularmente, em algumas greves o empréstimo de um 

viatura para que os trabalhadores façam este acompanhamento à greve, ao que a Câmara 

Municipal tem cedido, explicita que a referida viatura, foi cedida em termos legais para o 

piquete da greve se deslocar aos vários serviços e fornecer à Câmara Municipal as 

informações do que se passou, quem fez ou não fez greve, para se verificar quem tem 

direito ao pagamento do dia, informação que também foi conferida pelas chefias no dia 

seguinte à mesma.    

— Discriminação nas ações de Natal desenvolvidas pela Câmara Municipal de Palmela – 

(Questão colocada pela Sr.ª vereadora Natividade Coelho) – A Sr.ª presidente lamenta 

que a câmara não esteja a fazer tudo aquilo que poderia ser feito, mas sublinha a 

importância destes pequenos apontamentos de animação, ao longo deste período em que 

as pessoas se concentram mais nas compras, mais refere, que já aconteceu no fim de 

semana passado e está previsto para o próximo.   

 O Sr. vereador Luís Miguel Calha informa que está a decorrer uma campanha, 

divulgada no site da Câmara Municipal, de incentivo às compras no comércio local e nos 

mercados municipais, esta, conta com a adesão de 200 comerciantes do concelho. Desta 

campanha faz parte um guia de compras com sugestões de compra, passatempos e 

novidades apresentadas pelos comerciantes, sublinha que se trata de uma campanha que 

está a ser desenvolvida nas redes sociais, no sentido de atingir outros públicos mais 

diversificados, mais refere, que está em curso um conjunto de outdoors apelando à 

compra dos produtos locais nos mercados municipais. Explica que em relação há 

“discriminação nas ações de Natal nos mercados de Pinhal Novo e Palmela” – referido 

pela senhora Vereadora Natividade Coelho, que se trata de dois espaços diferentes, e o 

conjunto de iniciativas que poderão acontecer têm que ser adaptados, há iniciativas que 

acontecem no mercado do Pinhal Novo que não é possível acontecerem no mercado de 

Palmela, mais refere, que todas as ações que sejam desenvolvidas serão sempre poucas 

para dinamizar o comércio e os mercados municipais, devido à importância destas ações 

admite a necessidade de reforçar ainda mais esta aposta. 

— Sinais de trânsito na Rua Hermenegildo Capelo, em Palmela – (Questão colocada pelo 

Sr. vereador José Carlos de Sousa) – O Sr. vereador Álvaro Amaro saúda os presentes, 

menciona que não duvida da homologação dos sinais que estão no Centro Histórico, 

sinais mais reduzidos que se adequam às características do local. Refere que quanto à 
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sugestão apresentada existe toda a disponibilidade da Divisão de Rede Viária e do 

Gabinete do Centro Histórico para prever regimes de estacionamento, paragens pontuais 

ou com períodos limitados, à semelhança do que tem vindo a ser feito noutros locais onde 

a pressão de estacionamento junto do comércio é muito grande. Menciona ainda que não 

comenta a atuação das forças de segurança. 

— Casa Hermenegildo Capelo – Obras de recuperação – (Questão colocada pela Sr.ª 

vereadora Natividade Coelho) – A Sr.ª vereadora Adília Candeias sublinha que o projeto 

apresentado na candidatura ao QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional, da 

Casa Hermenegildo Capelo contempla a consolidação do edifício, da fachada e reparação 

da cobertura. 

• Entrada em funcionamento dos serviços on-line da Câmara Municipal de Palmela – 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias informa que estão em funcionamento os serviços 

online, explicita que a Câmara Municipal em conjunto com outras cinco Câmaras do 

Distrito de Setúbal, através da Associação de Municípios participou numa Candidatura da 

Península Digital da qual resultou que a partir do inicio deste mês já estão a funcionar os 

serviços online, refere que o principal objetivo deste serviço da Câmara Municipal é a 

interação entre o munícipe e a Câmara Municipal, de modo a que os munícipes possam 

realizar algumas operações online e evitar que se desloquem aos vários serviços da 

Câmara, tendo em conta a dimensão do nosso concelho e a dificuldade dos transportes. 

Salienta que se trata de uma inovação, que vem através deste serviço trazer benefícios 

para os cidadãos, menciona que este projeto tem várias fases e que é complexa a sua 

implementação devido ao facto de envolver diversos municípios, mas não deixa de ser um 

desafio e uma mais valia para a Câmara Municipal e para os munícipes. 

• 9.ª Edição do Prémio da Qualidade em Serviços Públicos – O Sr. vereador Adilo 

Costa apresenta cumprimentos, e dá conhecimento aos presentes que o Departamento de 

Educação e Intervenção Social, obteve no passado dia 14 de dezembro, o 2º lugar na 9ª 

Edição do Prémio de Qualidade do Distrito de Setúbal em serviços públicos, com a 

candidatura de todo o departamento do DEIS, sobre o titulo “Intervir para Qualificar” isto 

num conjunto de 18 pré candidaturas. Mais refere que, ao longo dos últimos anos, o 

Departamento de Educação e Intervenção Social tem vindo a desenvolver não só um 

trabalho de qualificação nas suas áreas de intervenção, nomeadamente, educação, 

intervenção social, saúde e juventude como também, tem vindo a desenvolver processos 

de qualificação nos procedimentos internos. Salienta a importância do papel da Divisão de 

Organização e Qualidade que foi fundamental no desenrolar de todo o processo de 

apresentação da candidatura. Salienta que os objetivos são: conhecer a evolução do 

Departamento de Educação e Intervenção Social, sustentar o processo de melhoria e 
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mudança, conhecer os pontos fortes e os pontos fracos das áreas a melhorar, sensibilizar 

e mobilizar todos os elementos do Departamento de Educação e Intervenção Social para a 

qualidade, criar indicadores de desempenho para a comparação do chamado, 

Benchmarking, identificar melhores práticas para aprender – o Learn marking. Menciona 

que esta candidatura não é isolada nem foi para esta candidatura que o Departamento 

trabalhou, aproveitou a candidatura ao prémio qualidade, e promoveu-o dentro da própria 

candidatura à Associação de Municípios. Refere que este é o culminar de um trabalho de 

autoavaliação de acordo com a CAF – Common Assessment Framework, mais refere, que 

a Direção Geral de Emprego Público fez um convite à Câmara Municipal e neste caso viu-

se que era este trabalho de qualificação que deveria avançar para continuarmos, como 

experiência piloto, congratula-se pelo convite e menciona que não é um prémio isolado, 

pelo facto da Câmara Municipal de Palmela, nos diversos setores onde se tem 

candidatado tem colhido bastantes prémios. Relembra ainda que se aproxima janeiro e 

com ele as Janeiras. 

• Cantar as Janeiras – Dia 06 de janeiro de 2012 – O Sr. vereador Adilo Costa dá 

conhecimento aos presentes, que se celebra a chegada do Novo ano e com ele, aproxima-

se mais uma edição das Janeiras, aproveita para os convidar a participarem. Informa que 

se trata de uma tradição que remonta a 1995, no dia 6 de janeiro canta-se as Janeiras 

pelas ruas do Centro Histórico, sendo o inicio do percurso no Largo do Município e 

acabando no Largo de São João Batista com a tradicional fogueira. 

Dr. Calado Mendes – Refere, que este ano o acompanhamento das Janeiras pode ser 

feito livremente pelas ruas do Centro Histórico, a obrigatoriedade é estarem todos juntos 

no Largo de São João Batista para receberem os participantes. 

O Sr. vereador Adilo Costa alude para o facto de que este ano contará com o patrocínio 

da Casa Mãe da Rota dos Vinhos, com a ajuda da Associação de Escuteiros de Portugal – 

Grupo 40, Centro Social de Palmela, os Ausentes do Alentejo, a Sociedade Filarmónica 

Humanitária e a Sociedade Filarmónica Palmelense Loureiros. 

  

ASSUNTOS DESPACHOS PELO SR. VEREADOR DO PELOURO, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração Urbanística: 

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

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

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

de 05.12.2011 a 16.12.2011. 
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CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

dias 07.12.2011 a 20.12.2011, foram autorizados pagamentos, no valor de  1.245.170,53 € 

(um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil, cento e setenta euros e cinquenta e três 

cêntimos). A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta ata como documento n.º 

2. 

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª presidente informa que o balancete do dia 20 de dezembro de 2011, apresenta um 

saldo de 6.381.772,81 € (seis milhões, trezentos e oitenta e um mil, setecentos e setenta e 

dois euros e oitenta e um cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 5.707.736,11 € (cinco milhões, setecentos e sete mil, 

setecentos e trinta e seis euros e onze cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 674.036,70 € (seiscentos e setenta e quatro mil, trinta e 

seis euros e setenta cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ATA 

 

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

169/99, de 18.09, e bem assim do que se dispõe o n.º 2 e n.º 4, do artigo 27.º, do Decreto-

Lei n.º 442/91, de 15.11, na redação do Decreto-Lei 6/96, de 31.01 (C.P.A.), a Câmara 

Municipal deliberou a aprovação da seguinte ata, sendo a mesma assinada pela Exm.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: 
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• ATA n.º 17/2011, reunião ordinária de 24 de agosto de 2011 – Aprovada, por maioria, 

com a abstenção do Sr. vereador José Carlos de Sousa, que justifica a sua 

abstenção por não ter estado presente na referida reunião. 

 

 II – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – 6.ª Alteração ao Orçamento 2011 e Grandes Opções do Plano 2011-2014-

Ratificação. 

PROPOSTA N.º DAF 01_26-11: 

«A 6.ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano tem como objetivo reforçar 

algumas ações das GOP de forma a proceder à abertura de procedimento concursal, no 

caso de software informático, ou a efetuar pagamentos, como é o caso de energia elétrica 

das ETAS, ou de juros, relativos a uma prestação de empréstimo bancário que vence no 

final do mês de dezembro. Foram igualmente efetuados pequenos acertos em dotações 

de rubricas de pessoal. 

Introduziram-se também acertos noutras ações ou dotações orçamentais de final de ano. 

O montante global desta alteração é de 305.773,00 € (trezentos e cinco mil, setecentos e 

setenta e três euros) e representa 0,54% do Orçamento em vigor. 

Havendo necessidade de contabilizar os vencimentos em data anterior à reunião do 

executivo municipal, foi ao abrigo do n.º 3, do artigo 68º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, a alteração ao orçamento aprovada pela Presidente da Câmara. 

Assim, ao abrigo da legislação já referida, propõe-se a ratificação da aprovação da 6.ª 

alteração ao Orçamento de 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/2014.» 

Sobre a proposta de 6.ª Alteração ao Orçamento 2011 e Grandes Opções do Plano 

2011-2014 - Ratificação numerada DAF 01_26-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa menciona que se trata de uma alteração pouco 

significativa, mas que encerra nela uma série de atributos, ou de contributos, relativamente 

ao orçamento para 2012. Questiona o facto dos pagamentos previstos no orçamento de 

2011, referentes a encargos de anos anteriores, de aproximadamente 82.000€, não serem 

feitos e serem todos anulados nesta alteração orçamental. Questiona ainda se este valor 

está incluído nos 7.516.959,00€ inscritos em orçamento, com a assumpção de que eram 

encargos transitados para o ano seguinte. Estranha a necessidade de contabilizar os 
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vencimentos em data anterior à reunião do executivo municipal, em vez do que se passa 

na maioria das organizações. Pressupõe não haver no orçamento capacidade para pagar 

os vencimentos e por isso, haver a necessidade de se fazer um reforço. Sobre o valor de 

25.200€ de reforço a sociedades financeiras e que são relacionados com juros, questiona 

se este pagamento de juros estava previsto e a que se deve, uma vez que o empréstimo 

de 8.000.000€ foi reduzido em 3.000.000€, o que levaria a uma redução no pagamento 

dos juros. Solicita que em relação à questão da água lhe seja esclarecido o porquê da 

necessidade de dobrar o valor de 49.200€, porque comparado com o orçamento de 2012, 

que tem inscritos cerca de 108.000€ de água a pagar a outros municípios, estes 49.200€ 

eram, manifestamente, insuficientes.  

A Sr.ª presidente Informa que as alterações orçamentais não são situações de exceção 

que acontecem por dificuldades na gestão, trata-se de uma prática corrente pelo facto 

que, quando é feito o orçamento inicial, seja feito com limitações que levam depois às 

sucessivas alterações, sublinha que não tem nenhuma nota negativa o facto de se realizar 

uma alteração orçamental neste momento. Mais informa, que a Câmara Municipal de 

Palmela não estava com dificuldade de pagar salários, mas que este mês houve a 

necessidade de antecipar os salários em relação ao pagamento normal, pelo que foi feito 

este despacho antes da reunião de câmara.  

 A solicitação da Sr.ª presidente intervém o diretor do Departamento de Administração e 

Finanças para prestar esclarecimentos. 

O Sr. diretor do Departamento de Administração e Finanças considera que 

relativamente às questões que foram colocadas, tais como, os encargos assumidos e não 

pagos que estão a ser retirados, trata-se do somatório de várias parcelas pequenas, refere 

que isto não significa que os encargos que transitaram do ano passado não sejam pagos, 

neste final do ano praticamente não há encargos transitados por pagar, insiste em 

informar que, o orçamento é feito em novembro, normalmente é feita uma previsão do que 

são os encargos que vão transitar, menciona que não há encargos de 2010 que não 

estejam liquidados. Refere que em relação à questão da água há um acréscimo no final do 

ano, devido ao facto de haver uma avaria no sistema no fornecimento ao Bairro Alentejano 

e houve a necessidade de comprar mais água do que aquela que estava prevista ao 

Município do Barreiro, essa é a razão porque se aumentou o valor da água, considera que 

relativamente à questão dos juros, trata-se de outra questão pontual, não há acréscimo 

dos juros o que há é uma antecipação do pagamento do empréstimo de curto prazo. Foi 

solicitado pela Câmara Municipal de Palmela a liquidação da amortização do empréstimo, 

e normalmente o banco só faz o cálculo dos juros depois do dia 31, acontece que no dia 

31 todos os pagamentos, são feitos no ano económico seguinte. Esclarece que foi 
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solicitado à Instituição Bancária este ano, a nota de liquidação do empréstimo dos 2 

milhões, tal como dos juros, de modo a que se fizesse a liquidação do pagamento dos 

juros. Explica que relativamente à questão dos vencimentos verificou-se que haviam 

alguns acertos a fazer, devido ao facto destes serem processados no dia 15, reitera o 

referido pela Sr.ª presidente, que não estava em causa dificuldades no pagamento dos 

vencimentos. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa sublinha que não compreende a razão de estar 

em orçamento 49.500€ e neste momento reforçar-se esta verba em 50.000€. Questiona 

ainda porque razão, estão 106.000€ de previsão no orçamento de 2012. 

A Sr.ª presidente refere que pedimos ao Eng. João Faim que esclareça esta questão. 

A Sr.ª presidente volta a dar a palavra ao diretor do Departamento de Ambiente e 

Infraestruturas para intervir. 

 O Sr. diretor do Departamento de Ambiente e Infraestruturas saúda os presentes, 

menciona que a Câmara Municipal de Palmela tem celebrado vários protocolos, para 

abastecimento de água a zonas limítrofes do concelho, com vários Municípios vizinhos, 

(Águas do Sado de Setúbal, com o Município da Moita e com o Município do Barreiro) uma 

vez que essas zonas ou não são servidas pela rede de abastecimento do Município ou 

seriam servidas em condições deficitárias, refere que existe uma zona na Quinta da 

Chapeleira que é servida a partir do concelho do Barreiro, devido a uma avaria no sistema. 

Refere ainda que, normalmente, há o cuidado de servir pequenas zonas porque a água 

que é comprada é sempre mais dispendiosa que a que é produzida pela Câmara Municipal 

de Palmela. Alude para o facto de haverem situação inversas em que a Câmara também 

fornece a água - designado tecnicamente por fornecimento em alta, compramos em alta e 

fornecemos em alta aos referidos Municípios, sublinha que  também existem protocolos 

em zonas servidas pelo Município de Palmela como é o caso do Município da Moita onde é 

servida a zona do Penteado a partir do Bairro Mesquita, no caso de Setúbal e Barreiro  

também se passa situações semelhantes. 

 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa questiona qual a razão, de termos orçamentado 

para o próximo ano o dobro do valor orçamentado para o ano corrente.  

A pedido da Sr.ª presidente intervém o diretor do Departamento de Administração e 

Finanças para prestar explicações. 
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Diretor do Departamento de Administração e Finanças refere que em relação à 

questão colocada, o valor é praticamente o mesmo devido ao facto da projeção para 2012 

ter sido feita com base nos consumos de 2011. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa menciona que não aceita esta resposta, mas 

prefere não comentar. 

A Sr.ª presidente questiona se é um fornecimento regular ou se resulta de incidentes, se 

for regular, então está explicado porque é que temos o mesmo valor, se é um incidente 

porque é que prevemos um valor exatamente igual. 

Intervém, novamente, o Sr. diretor do Departamento de Ambiente e Infraestruturas 

para explicações, referindo que é um fornecimento regular. 

A Sr.ª presidente questiona se não é um incidente, é um acordo normal no âmbito do 

acordo e protocolo que temos com os Municípios. 

Intervém, novamente, o Sr. diretor do Departamento de Ambiente e Infraestruturas 

para explicações, referindo que é um fornecimento regular em função do número de 

habitantes que são abastecidos. Menciona que os protocolos são balizados em termos dos 

caudais que são fornecidos. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro explicita que há zonas limítrofes no nosso concelho, à 

semelhança do que existe noutros concelhos, em que estes negoceiam entre si quem é 

que está em melhores condições de fornecer a água, porque por vezes não se justifica um 

investimento de milhões avultados para servir núcleos populacionais que não são muito 

numerosos e essa relação custo/beneficio é avaliada. Reitera que a Câmara Municipal de 

Palmela fornece água a diversos Municípios, e eles também nos fornecem nestas zonas. 

Refere que, em relação à questão da estimativa, quando essa foi feita, terá respeitado o 

princípio de a estimativa da receita da venda desse serviço não poder extrapolar para além 

da média dos anos anteriores. Conclui que será por esse motivo que a estimativa tem de 

se basear na média do ano anterior. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa menciona que se está a aumentar em 100% o 

valor referente à água e que esse aumento se deve ao surgimento de causas fortuitas. 

Questiona se já se está a contar com o aparecimento dessas causas fortuitas para o ano 

de 2012, visto o valor inscrito em orçamento, para esse ano, não ser o que está no 

protocolo mas sim um valor superior. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro questiona, se é uma questão técnica de elaboração de 

orçamento. Menciona que, prevendo aumento de receitas na venda de bens e serviços, 

nomeadamente de água, também se pode ir para além dos valores recebidos este ano. 
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A Sr.ª presidente dá a palavra ao Sr. diretor do Departamento de Administração e 

Finanças que menciona que desconhece, no momento, o valor da faturação mensal 

regular do fornecimento dos municípios. Acrescenta que o valor de 50.000,00€ de reforço 

não são apenas resultantes da avaria, é normal que os 49.000,00€ não sejam suficientes 

para fazer face aos protocolos existentes. A projeção foi realizada com os serviços de 

administração e finanças com base na faturação do ano de 2011. Acrescenta que é 

possível que a dotação seja superior ao necessário, se isso se verificar, no decorrer do 

ano de 2012, será realizada uma alteração e o valor em excesso será retirado. 

 

A Sr.ª presidente menciona que temos uma situação que se trata de um fornecimento 

regular e refere que por precaução se reflete no orçamento do ano seguinte o montante 

global pago este ano. 

 

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

contra dos Srs. vereadores Natividade Coelho e José Carlos de Sousa. Aprovado em 

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGÍSTICA E CONSERVAÇÃO  

 

DIVISÃO DE PROJETOS 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”: adjudicação da empreitada.   

PROPOSTA N.º DOLC_DPOP 01_26-11: 

«Em reunião de Câmara, realizada em 20 de abril de 2011, foram aprovadas as peças do 

procedimento (anúncio, programa de concurso e caderno de encargos) para o concurso 

público para adjudicação da empreitada de “Construção do Novo Edifício para o 

Destacamento Territorial da GNR em Palmela”. 

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

nomeado para o efeito, e no respeito pela alínea b) do n.º 1 do art.º 18º, do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 08 de junho, compete à Câmara Municipal deliberar sobre a adjudicação da 

referida empreitada. 
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Assim, para cumprimento do disposto no art.º 148.º do Código dos Contratos Públicos e 

tendo em consideração os fundamentos constantes no relatório final de análise de 

propostas, documento que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido, 

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

setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de janeiro, que a Câmara Municipal delibere: 

1. A aprovação de todas as propostas do Júri contidas no relatório final; 

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

preliminar, relatório preliminar II e relatório final, documentos que se anexam e que 

aqui se dão por integralmente reproduzidos: 

- Transobreda, Lda; 

- Montiterras, SA; 

- Joaquim Fernandes Marques, SA; 

- Edificadora Luz & Alves, Lda; 

- Vidal, Pereira & Gomes, Lda; 

- Nogueira & Matias, Lda; 

- Guedol, SA; 

- Habitâmega, SA; 

- Santana & Ca, SA; 

- José & Augusto, Lda. 

3. A adjudicação da empreitada de “Construção do Novo Edifício para o 

Destacamento Territorial da GNR em Palmela” à firma Constrope, S.A., pelo valor 

da sua proposta de 1.460.763,61 € (um milhão, quatrocentos e sessenta mil, 

setecentos e sessenta e três euros e sessenta e um cêntimos), ao qual acrescerá o 

IVA à taxa em vigor no valor de 87.645,82 € (oitenta e sete mil, seiscentos e 

quarenta e cinco euros e oitenta e dois cêntimos), perfazendo o valor total de 

1.548.409,43 € (um milhão, quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e nove 

euros e quarenta e três cêntimos) e pelo prazo de execução de 365 dias. 

O encargo da despesa deverá ser considerado no código do plano 1.2.3.02.01 e na rubrica 

orçamental 010204/07010399 do orçamento em vigor.» 

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

Destacamento Territorial da GNR em Palmela” numerada DOLC_DPOP 01_26-11 

intervieram:  
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A Sr.ª vereadora Natividade Coelho alude para o facto da necessidade inquestionável de 

haver um destacamento territorial da GNR em Palmela, sublinha o empenhamento da 

Câmara Municipal de Palmela para conseguir tornar isso possível. Expressa que é do seu 

conhecimento que as coisas estão a piorar em termos de segurança no concelho, 

questiona a Sra. Presidente qual a articulação que será possível fazer com as forças de 

segurança enquanto não existe o destacamento, nomeadamente em termos de iluminação 

pública. 

A Sr.ª presidente informa que, nota que como reação imediata tem havido algum reforço 

dos efetivos humanos em Palmela, refere que infelizmente acontece na sequência de uma 

série de assaltos muito violentos e de grandes dimensões. Mais refere que, há uma 

enorme expectativa por parte da Câmara na construção do novo quartel, o que vai permitir 

uma verdadeira ocupação por parte do destacamento da GNR de modo a que haja um 

maior reforço dos meios à disposição, inclusivamente de brigadas especiais que até à data 

não existem no concelho de Palmela, sublinha o desejo de que a obra corra bem tanto da 

parte da empresa, como da parte da Câmara Municipal de Palmela, que fará a 

fiscalização, que o ministério cumpra com as seus compromissos em matéria financeira e 

que posteriormente se instale os recursos, os efetivos, os serviços e os meios para 

responder às questões da criminalidade no concelho.  

 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE LOTEAMENTOS E AUGI: 

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

Ponto 3 – Informação prévia sobre operação de loteamento em Pinhal Novo. 

Requerente: Gertrudes dos Santos Francisco e outros. Proc.º L-2021/2006. Local: 

Pinhal Novo. Requerimento n.º 12649/06. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 01_26-11: 

«Pretendem as requerentes, na qualidade de coproprietárias do prédio descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 5778 do livro B-19, com a área total 

de 5.709,00m2 e localizado na freguesia do Pinhal Novo, informação prévia sobre a 
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possibilidade de operação de loteamento, nos termos dos nºs 1 e 2 do art.º 14º do D.L. 

555/99, de 16.Dez., com as alterações introduzidas pelo D.L. 177/01, de 04.Junho. 

A proposta de ocupação apresentada consiste: 

− Na constituição de 4 lotes, destinados à construção de moradias 

unifamiliares, de 2 pisos e cave abaixo da cota de soleira, perfazendo um 

total de 3.040,00m2; 

− Criação de 15 lugares de estacionamento, sendo 12 privados e 3 públicos; 

− Cedência à Câmara para domínio público de uma área total de 636,00m2, 

sendo: 

• 112,00m2 destinados a cedência de espaços verdes e de utilização 

coletiva; 

• 140,00m2 para equipamento que inclui o alargamento do perfil do 

arruamento da Rua dos Farias e estacionamento; 

• 384,00m2, integrado em cedência para arruamentos e passeio. 

De acordo com a planta de ordenamento do Plano Diretor Municipal, a área objeto da 

pretensão insere-se no Perímetro Urbano de Pinhal Novo e é abrangida por Área de 

Expansão de Média Densidade – H1 prevista na Planta de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal (PDM), verificando-se que da proposta apresentada resulta o incumprimento do 

índice de utilização bruto máximo estabelecido no art.º 12º do regulamento do PDM (0.40). 

Não obstante a desconformidade referida, e de acordo com o estabelecido no art.º 19º do 

diploma supracitado, consultou-se a EDP, SetGás e PT, entidades que se pronunciaram 

favoravelmente à pretensão. 

A proposta foi igualmente analisada pela Divisão de Planeamento Urbanístico e Gabinete 

de Planeamento e Controlo da Qualidade de Infraestruturas, concluindo-se do parecer 

deste serviço que a zona em que se insere a pretensão apresenta carência de 

infraestruturas, que impõe a necessidade de execução de extensão da rede pública de 

drenagem de águas residuais domésticas, de implementação de solução de drenagem de 

águas pluviais e de consolidação e reperfilamento da Rua dos Farias. 

Ainda e no que se refere às áreas de cedência resultantes da aplicação dos parâmetros de 

dimensionamento publicados no anexo III do RPDM (portaria 1136/2001 de 25/09), resulta 

concluir que a área destinada a espaços verdes não reúne características para o fim 

pretendido e que a área a ceder para alargamento do perfil do arruamento e destinada a 

estacionamento, não poderá consubstanciar cedência para equipamento. 
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Face ao exposto e resultando o entendimento de que a pretensão não reúne condições 

para emissão de parecer favorável, procedeu-se à audiência escrita do interessado, nos 

termos dos art.ºs 100º e 101º do Código de Procedimento Administrativo, alterado pelo 

D.L. n.º 6/96, de 31 de janeiro, através do nosso oficio n.º 2700/10, de 17 de março de 

2010. 

Tendo decorrido o período de audiência sem que a requerente apresentasse qualquer 

exposição ou elementos complementares que suscitassem a revisão do sentido de 

decisão enunciado, propõe-se a emissão de parecer desfavorável à pretensão, nos 

termos das alíneas a) do n.º 1 e b), do n.º 2, do art.º 24º, do D.L. 555/99, de 16.Dez, com a 

redação publicada pelo D.L. 177/01, de 4.Junho. 

Mais se propõe que do teor da presente deliberação, seja dado conhecimento ao 

requerente.» 

Sobre a proposta de Informação prévia sobre operação de loteamento em Pinhal 

Novo numerada DAU_DLA 01_26-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa lamenta o facto de não ser possível a aprovação 

do loteamento, pelo que o voto será favorável, na medida em que tudo foi feito no sentido 

da promotora poder voltar atrás e permitir que esta avaliação pudesse ser feita, menciona 

os esforços feitos pelos serviços camarários no sentido das mesmas puderem ser aceites 

e terem sido significativas. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro informa que não houve interesse da parte do requerente 

em alterar a proposta, além de que existe uma carga de obrigações em matéria de 

infraestruturas que poderão ter desincentivado à reformulação da proposta.  

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

minuta. 

 

PONTO 4 – Licenciamento de operação de loteamento. Requerente: Lisdália 

Albuquerque S. Botelho de Sousa. Proc.º L-14/00. Local: Mata Lobos – Quinta do 

Anjo. Requerimentos nºs. 2914 de 13.04.2000, 9914 de 11.12.2001, 8556 de 

21.08.2006, 2572 de 15.04.2010 e 2525 de 05.05.2011. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 02_26-11: 

«Pretende a requerente, na qualidade de proprietária da parcela de terreno descrita na 

Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.o 7176/20100118 e inscrito na matriz 

cadastral sob o artigo 346 da secção F, com a área total de 42.835m², e localizado em 

Mata Lobos, freguesia de Quinta do Anjo, proceder ao licenciamento de uma operação de 

loteamento urbano de caráter habitacional. 
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A área objeto da operação de loteamento insere-se no perímetro urbano de Olhos de Água 

Lagoinha I e II Vale de Touros e é abrangida por Área de Expansão de Baixa Densidade 

B1 (22.288,25m2) e Área Verde Livre Urbana (20.546,75m2) de acordo com a Planta de 

Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM), consistindo a proposta em: 

• constituir 8 lotes, que totalizam a área de 16.666,00m2 destinados à construção de 

moradias unifamiliares isoladas com 2 pisos, com a área bruta de construção 

máxima de 3.394,80m2 destinados a habitação e estacionamento; 

• criar 24 lugares de parqueamento automóvel, sendo 16 privados (no interior dos 

lotes) e 8 em espaço público; 

• ceder para domínio público uma área total de 7.154,00m², sendo: 

⋅ 6.728,00m2 para infraestruturas (arruamentos, passeios e parqueamento); 

⋅ 26,00m2 destinados à localização de um posto de transformação; 

⋅ 200,00m2 para Espaços verdes e de utilização coletiva; 

⋅ 200,00m2 para Equipamentos de utilização coletiva; 

• Ceder, para domínio privado da CMP, uma área total de 7.462,00m2, integrada em 

Área Verde Livre Urbana (AVLU), e que inclui a implantação de uma Bacia de 

Retenção; 

• Constituir uma área remanescente com 11.553,00m2 também inserida em AVLU, a 

manter na posse da proprietária. 

A apreciação do projeto de loteamento enquadra-se no âmbito do D.L. 448/91, de 29 de 

novembro, republicado pelo D.L. 334/95, de 28 de dezembro, e pela Lei n.º 26/96, de 01 

de agosto, tendo sido precedida de pedido de informação prévia favorável por deliberação 

em reunião de 21.07.1999, válida à data da entrada do presente pedido de licenciamento. 

No plano urbanístico a proposta cumpre as disposições regulamentares do PDM, na sua 

redação em vigor à data de entrada do pedido de licenciamento, nomeadamente no que 

respeita ao estipulado no art.º 12.º, bem como na Secção 4 (estacionamentos) e Anexo III 

(Cedências para Espaços Verdes e para Equipamentos de utilização coletiva) conforme 

disposto na Portaria n.º 1.182/92, de 22 de dezembro. 

As cedências antes descritas para domínio privado da CMP e para domínio público (verdes 

e equipamento) e que incorporará a Rua das Mimosas (existente, embora não 

consolidada) destinam-se a integrar uma área mais abrangente e a complementar no 

âmbito da gestão do Plano de Urbanização de Olhos de Água, Lagoinha e Vale de Touros 
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(PUOALVT), designadamente de forma a permitir a criação de uma área intersticial entre a 

zona industrial existente e a habitacional proposta. 

No âmbito da tramitação do pedido de licenciamento e nos termos do estabelecido no art. 

12º do mesmo Diploma foram consultadas as entidades externas, PT, Setgás, EDP, AFN e 

ARHTejo, as quais se pronunciaram favoravelmente à proposta de loteamento sem 

prejuízo dos necessários procedimentos de licenciamento e/ou autorização das soluções 

infraestruturais propostas, na fase de licenciamento de obras de urbanização e/ou sua 

execução. 

Quanto à ausência de rede de gás natural na zona, referida no parecer da Setgás, face à 

dimensão do loteamento, considera-se admissível a proposta de abastecimento alternativo 

individual por lote e mediante gás em garrafa. 

A pretensão foi ainda analisada pela Divisão de Loteamentos e AUGI (DLA), Divisão de 

Planeamento Urbanístico (DPU) e Divisão de Planeamento, Controlo e Qualidade de 

Infraestruturas (DPCQI), que se pronunciaram favoravelmente à globalidade da proposta, 

sem prejuízo da necessidade de algumas correções a introduzir na planta síntese, e ainda 

de indicações técnicas que deverão ser observadas na fase subsequente de tramitação 

(licenciamento das obras de urbanização): 

1. Na Planta Síntese de substituição: 

a) Identificação de todos os arruamentos internos da operação de loteamento como 

“cedências para arruamentos” e assumidos como a projetar e executar pelo promotor; 

b) Designação como “área de cedência para domínio privado da CMP” a área 

identificada como “cedência voluntária em AVLU”; 

c) Contemplar a área de 107,25m2 identificada como cedência voluntária/espaço de 

verde urbano de lazer em AEBDB1 b), na área de cedência de arruamentos, uma vez 

que se trata de área que se destinará à consolidação da ligação viária executada pela 

CMP entre a Rua do Transformador e a Rua das Mimosas, cuja obra será assumida 

pelo Município no âmbito do PUOALVT; 

d) Identificação do sobreiro referenciado com o n.º 24 como a transplantar ou abater, 

nos termos da licença emitida pela AFN e perante eventuais dificuldades de 

transplante, previsíveis; 

e) Relativamente aos sobreiros existentes no interior dos lotes, e verificando-se a sua 

sobreposição, nalguns casos, com a implantação de construções, deverá ser 

contemplado, em nota, a eventual necessidade de prévia autorização para abate de 
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algumas espécies, pela entidade competente, na fase de comunicação prévia de 

edificação; 

f) Inclusão de nota esclarecendo que a drenagem dos esgotos pluviais não poderá ser 

efetuada para a rede pública, devendo a mesma ser adequadamente gerida no interior 

dos lotes; 

g) Corrigir as áreas destinadas a estacionamento no interior dos lotes, descritas em 

nota do quadro síntese, as quais deverão integrar a abc total, de acordo com o 

previsto no Regulamento do PDM, na sua versão inicial. 

2. Na fase de elaboração dos Projetos de obras de urbanização: 

a) Projeto de arruamentos que contemple a execução do troço inicial do arruamento de 

acesso ao loteamento (entre muros) com dois perfis possíveis (o existente à data da 

sua elaboração ou com o perfil máximo decorrente da correta implantação dos muros 

das propriedades confinantes), cabendo ao promotor a execução da solução possível 

correspondente às condições existentes até à data do pedido de receção provisória 

das obras de urbanização; 

b) Projeto de Arquitetura Paisagista, para as áreas de cedência a integrar o domínio 

municipal (publico e privado), sugerindo-se o tratamento e regularização do terreno 

afeto à zona da bacia de retenção, com cobertura herbácea e alinhamento arbóreo até 

ao limite da área de cedência para espaço verde de utilização coletiva. Neste contexto 

e não se prevendo, para já, a utilização imediata das áreas de cedências obrigatórias 

para espaços verdes e de equipamento coletivos, e visando o seu enquadramento em 

área mais abrangente decorrente do PUOALVT, é dispensado o tratamento especifico 

das mesmas; 

c) Plano de Gestão de resíduos de obra conforme estabelece o art. 31º do 

Regulamento Municipal de Resíduos sólidos urbanos e de Higiene e Limpeza urbana 

do Concelho de Palmela; 

d) Deverá ser previsto um prolongamento do troço de rede de drenagem de águas 

residuais domésticas até à câmara de visita R1, de modo a servir o lote 8, uma vez que 

a ligação da rede de drenagem de águas residuais domésticas proposta para o 

referido lote, não é considerada adequada uma vez que a SIMARSUL não permite 

ligações de ramal diretamente ao troço do seu coletor; 

e) Face ao parecer emitido pela ARHTEJO e à apreciação efetuada pelos serviços 

internos da CMP, entende-se que a atual zona proposta para a localização da bacia 

apresenta uma área total suficiente para a sua integração desde que a contribuição de 

caudais residuais pluviais se limite às áreas pavimentadas a integrar o domínio público, 
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implicando deste modo que, as águas geradas em cada lote não contribuam para o 

exterior. Assim deverá ser dimensionada a bacia de acordo com um desejável 

enquadramento paisagístico que pressuporá, para além do necessário projeto 

hidráulico, a apresentação de um projeto de arquitetura paisagística onde os taludes 

da bacia se apresentem pouco inclinados e a bacia pouco profunda, evitando deste 

modo outras medidas de segurança a adotar no seu perímetro. Importará também 

considerar no estudo de drenagem pluvial dos arruamentos, a preocupação da cota de 

descarga do coletor na bacia ser o mais superficial possível, admitindo-se a adoção de 

grelhas longitudinais tipo “Aço Drain” ou equivalente, com grelhas em material 

polímero; 

f) Dar cumprimento aos demais aspetos técnicos referidos nos pareceres emitidos 

pelas entidades consultadas, bem como ao mencionado no terceiro parágrafo do tema 

“Rede Viária” e quarto parágrafo do tema “Drenagem de águas residuais domésticas”, 

do parecer da DPCQI de 12/10/11, sugerindo-se ainda o prévio contacto com este 

serviço para efeitos de elaboração dos projetos de obras de urbanização. Alerta-se 

ainda para a necessidade de efetuar prévio contracto de urbanização referente ao 

compromisso assumido para a execução da extensão de ligação da rede interna de 

abastecimento de água, incluindo combate a incêndio, até ao parque industrial da 

Lagoinha – Mata Lobos. 

Face ao exposto e nos termos da informação técnica da DLA de 23.11.11 aditada em 

09.12.2011, propõe-se, ao abrigo do n.º 1 do art.º 13º do diploma legal antes indicado, a 

aprovação da operação de loteamento, consubstanciada na planta síntese apresentada 

com o requerimento n.º 2.525/11, de 05/05/2011, condicionada ao cumprimento dos 

aspetos antes nomeados. 

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

deliberação por um ano, conforme determinado no art. 14º do D.L. 448/91, de 29 de 

novembro, republicado pelo D.L. 334/95, de 28 de dezembro e pela Lei n.º 26/96, de 1 de 

agosto, devendo nesse prazo ser requerido o licenciamento das obras de urbanização, 

sob pena de caducidade, (n.º 1 do art.º 14º do D.L 448/91), bem como remeter cópia dos 

pareceres emitidos pelas Entidades e Serviços da CM, para que tome conhecimento e 

proceda em conformidade.»  

Sobre a proposta de Licenciamento de operação de loteamento numerada DAU_DLA 

02_26-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa considera preocupante a questão dos sobreiros 

existentes no exterior dos lotes, e relembra uma situação passada em que a Câmara 

Municipal, aprovou a construção de uma urbanização que não era exequível devido à 
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presença de sobreiros. Questiona a necessidade de construção de novas fossas que irão 

servir as moradias, uma vez que, a atual zona proposta para a utilização da bacia, 

apresenta uma área total suficiente para a integração, desde que a contribuição de 

caudais residuais pluviais se limite às áreas pavimentadas, integradas em domínio público, 

implicando deste modo que as águas geradas em cada lote não contribuam para o 

exterior. 

 

O Sr. vereador Álvaro Amaro informa que são pluviais, não necessitando, por isso de 

construção de fossa. 

 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa explica que as águas pluviais ficam limitadas pelas 

áreas pavimentadas a integrar e, deste modo, as águas geradas em cada lote não 

contribuem para o exterior. 

 

O Sr. vereador Álvaro Amaro informa que o lote tem que permanecer com uma área não 

totalmente impermeabilizada de forma a escoar, porque há ligações à câmara de visita e à 

SIMARSUL. 

  

O Sr. vereador José Carlos de Sousa reitera a sua preocupação com os sobreiros e 

alerta para o facto do promotor, os serviços municipais, e a fiscalização da obra ajustarem 

da melhor forma as questões relacionadas com os aspetos ambientais, de modo a que 

sejam salvaguardadas.  

 

O Sr. vereador Álvaro Amaro esclarece que este assunto irá à presença da autoridade 

florestal nacional, menciona que a legislação está a ser cumprida.  

 

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRAESTRUTURAS 

 

Pelo Sr. vereador Álvaro Amaro foram apresentadas as seguintes propostas: 
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PONTO 5 – Protocolo para colaboração entre AMES – Agência Municipal de Energia 

de Sintra, a ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida e o Município de 

Palmela para implementação do Projeto VAGB (Variadores, Arrancadores, Gestão e 

Baterias) no âmbito do PPEC 2011-2012 da ERSE. 

PROPOSTA N.º DAI 01_26-11: 

«A energia elétrica é imprescindível para o funcionamento dos equipamentos existentes 

nas infraestruturas dos sistemas de abastecimento de água da autarquia. Se, por um lado, 

o peso da fatura energética, associada a estes consumos, é cada vez mais relevante no 

orçamento anual da autarquia, por outro lado há uma crescente necessidade de 

implementar dispositivos que fomentem e garantam a sustentabilidade económica e 

ambiental do processo, numa perspetiva de utilização racional dos recursos naturais. 

A Câmara Municipal de Palmela participa, enquanto beneficiário, no projeto “VAGB - 

Variadores, Arrancadores, Gestão e Baterias”, promovido pela Entidade Reguladora dos 

Serviços Energéticos - ERSE, no âmbito do “PPEC – Plano de Promoção da Eficiência no 

Consumo”. Este projeto tem como objetivo principal a redução da energia elétrica 

consumida na captação e distribuição de água, recorrendo, para isso, à introdução de 

equipamentos mais modernos e eficientes.  

Atualmente existem, no mercado, tecnologias eficientes que permitem uma diminuição 

substancial da energia consumida, nomeadamente em setores com grande potencial de 

redução dos consumos energéticos, como é o caso da captação e distribuição de água. 

Das tecnologias disponíveis, as seguintes apresentam um significativo potencial de 

redução do consumo de energia e estão previstas no âmbito da aplicação do referido 

projeto: 

- Variadores de velocidade - adequam o consumo de energia às reais condições de 

funcionamento das bombas; 

- Arrancadores suaves - reduzem o consumo de energia no arranque das bombas; 

- Baterias de condensadores - não reduzem o consumo de energia ativa mas 

reduzem/eliminam o consumo de energia reativa e, como tal, a correspondente parcela da 

fatura da energia elétrica; 

- Sistemas de gestão técnica centralizada - permitem uma monitorização em tempo 

real dos respetivos consumos. 

Neste contexto, considerando que: 

a) A AMES - Agência Municipal de Energia de Sintra é uma Associação sem fins 

lucrativos, criada com o apoio da União Europeia e da Câmara Municipal de Sintra, 
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em 1997, tendo por missão contribuir para a utilização racional e conservação de 

energia, a gestão ambiental e o melhor aproveitamento dos recursos energéticos. 

b) A ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida é uma associação sem fins 

lucrativos, criada em junho de 2006, por iniciativa das Câmaras Municipais de 

Palmela, Setúbal e Sesimbra, em conjunto com outras entidades da região, no 

âmbito do programa europeu ‘Energia Inteligente Europa’, tendo por missão 

promover as boas práticas ambientais e a eficiência energética na sua área de 

intervenção. 

c) A AMES, em parceria com a ENA, apresentou uma candidatura à ERSE, via 

PPEC (2011-2012), para implementação do Projeto VAGB, tendo a mesma sido 

aprovada em 30/09/2010. 

d) O projeto VAGB tem como promotor a AMES e como beneficiários diretos os 

Serviços Municipalizados de Água de Saneamento da Portela de Sintra e o 

Município de Palmela. A ENA, enquanto parceira, é a entidade responsável pela 

monitorização e implementação do projeto de Palmela. 

e) O projeto destina-se a introduzir equipamentos dos tipos acima referidos, que 

possibilitem uma diminuição substancial no consumo de energia elétrica e 

consequente redução dos custos associados, devendo o mesmo ser desenvolvido 

e monitorizado até ao final de 2012. 

f) É do interesse do Município de Palmela dar continuidade às medidas que tem 

vindo a implementar que, de um modo geral, otimizem o consumo de energia 

elétrica, beneficiando, por outro lado, da instalação de novos equipamentos que 

irão consubstanciar o aumento da qualidade do serviço de captação e distribuição 

de água. 

g) O Município de Palmela beneficiará de um financiamento de 70%, a fundo 

perdido,  para instalar equipamentos que permitirão reduzir o consumo de energia 

e, como tal,  dos custos associados ao processo de captação e distribuição de 

água, num  investimento até 107.500,00 € (valor máximo do investimento da 

autarquia:  32.250,00 €), cuja estimativa de poupança de energia se distribui 

da seguinte forma: 

EQUIPAMENTOS Redução média de consumo de energia  

Variadores de velocidade 20% 

Arrancadores progressivos 15% 

Telegestão 15% 
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Deste modo, propõe-se, ao abrigo da alínea f) do n.º 2, do artigo 64.º, da Lei 169/99, de 

18 de setembro, a aprovação do “Protocolo de Cooperação entre a AMES – Agência 

Municipal de Energia de Sintra, ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida e o 

Município de Palmela, para implementação do Projeto VAGB, no âmbito do PPEC 2011-

2012, da ERSE”, que se anexa.» 

Sobre a proposta de Protocolo para colaboração entre AMES – Agência Municipal de 

Energia de Sintra, a ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida e o Município 

de Palmela para implementação do Projeto VAGB numerada DAI 01_26-11 

intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho saúda o protocolo cujo nome considera magnífico e 

reconhece que tem um objetivo de sustentabilidade e de ganhos. Questiona o porquê do 

atraso havido entre a aprovação da candidatura, 30/09/2010 e o prazo de vigência da 

mesma – ano 2011 e 2012 e se os compromissos assumidos por ambas as partes, serão 

exequíveis num só ano. 

 

O Sr. vereador Álvaro Amaro informa que não existe um arrastamento do prazo. Este 

período de tempo foi para analisar o projeto, para perceber a oportunidade e para estudar 

a forma jurídica da ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida se associar à 

Agência de Sintra para beneficiar deste projeto. Informa que a maioria das candidaturas 

das agências de energia, são geridas por uma agência que funciona como pivô e que será 

a responsável por agregar outros no território nacional. 

 A Sr.ª vereadora Natividade Coelho questiona se chega ao ano de 2012. 

 

O Sr. vereador Álvaro Amaro informa que sim porque o investimento irá realizar-se no 

início do ano de 2012.  

 

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

minuta. 

 

PONTO 6 – Protocolo para colaboração entre o Município de Palmela e a REFER, 

EPE, relativo à abertura de um novo acesso na estação de Venda do Alcaide. 

PROPOSTA N.º DAI 02_26-11: 
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«A Mobilidade Sustentável tem implícita a melhoria contínua das condições de deslocação, 

a diminuição dos impactes no ambiente e o aumento da qualidade de vida dos cidadãos, 

indo ao encontro das grandes orientações estratégicas comunitárias e nacionais neste 

âmbito, numa lógica de sustentabilidade. 

É reconhecida que uma parte significativa da energia consumida resulta também da 

utilização do transporte individual, situação que se torna cada vez mais preocupante, dado 

o crescimento verificado neste setor, que está fortemente dependente de recursos 

energéticos não renováveis, nomeadamente do petróleo, e que constitui um dos principais 

responsáveis pelas emissões de gases com efeito de estufa e outros poluentes 

atmosféricos. Acresce ainda o facto de o uso do transporte individual ser igualmente 

responsável por um conjunto de impactos à escala local e regional associados às 

emissões de poluentes atmosféricos, ao ruído, ao congestionamento, ao risco de acidente 

e à ocupação do solo. Uma das formas de contribuir para a modificação deste cenário 

será a implementação de medidas/ações que possam potenciar as acessibilidades e as 

deslocações em transportes públicos, nomeadamente do comboio, que é normalmente 

uma opção económica e ambientalmente mais sustentável. 

Nesse sentido, considerando que:  

a) A REFER tem por objeto principal a prestação do serviço público da gestão da 

infraestrutura integrante da Rede Ferroviária Nacional, que nela foi delegado por 

força do Decreto-Lei n.º 104/97, de 29 de abril, alterado pelo Decreto–Lei n.º 

141/2008, de 22 de julho; 

b) É do interesse do MUNICÍPIO de Palmela e da REFER a promoção dos 

transportes públicos em geral e, em particular, a utilização do caminho de ferro, 

nomeadamente através da melhoria das condições de acesso às estações; 

c) É do interesse geral dos passageiros da estação de Venda do Alcaide a abertura 

de um novo acesso à estação; 

d) Ambas as entidades concordam no princípio da repartição dos encargos com a 

construção do novo acesso à estação de Venda do Alcaide. 

Deste modo, propõe-se com base e ao abrigo da alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei 

169/99, de 18 de setembro, a aprovação do “Protocolo para colaboração entre a REFER, 

EPE, Município de Palmela relativo à abertura de um novo acesso na estação de Venda 

do Alcaide” que se anexa.» 

Sobre a proposta de Protocolo para colaboração entre o Município de Palmela e a 

REFER, EPE, relativo à abertura de um novo acesso na estação de Venda do Alcaide 

numerada DAI 02_26-11 intervieram: 



Ata n.º 26/2011 
Reunião ordinária de 21 de dezembro de 2011 

 27

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho saúda o protocolo, que terá um impacto positivo 

para a população, embora não consiga perceber quais são os encargos para a Câmara 

Municipal e qual a extensão do acesso a realizar. Questiona ainda as causas da melhoria 

das relações entra a Câmara Municipal e a REFER. 

 

O Sr. vereador Álvaro Amaro informa que o projeto vai ser elaborado pela REFER e 

aprovado pela Câmara Municipal. Esta intervenção está inscrita no plano de investimentos 

com 50.000,00€, sendo a comparticipação da REFER de 25.000,00€, acrescidos da taxa 

de IVA. Esclarece que o dossiê “REFER” tem sido algo complexo, mas que, com 

persistência e determinação, têm-se vindo a conseguir melhorias no relacionamento. 

 

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

minuta. 

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, CONTROLO E QUALIDADE DE INFRAESTRUTURAS: 

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

PONTO 7 – Empreitada de “Drenagem e Pavimentação da Azinhaga dos Carvalhos”: 

aprovação de relatório final e adjudicação de empreitada. 

PROPOSTA N.º DAI_DPCQI 01_26-11: 

«Em reunião de Câmara, realizada em 22/06/2011, foram aprovados o projeto de 

execução e a abertura do concurso público para a realização da empreitada de “Drenagem 

e Pavimentação da Azinhaga dos Carvalhos”.  

Concluída a análise das propostas admitidas a concurso pelo Júri do Procedimento 

nomeado para o efeito, e no respeito pela alínea b) do n.º 1, do art.º 18º, do Decreto-Lei 

197/99, de 8 de junho, torna-se necessário que a Câmara delibere sobre a adjudicação da 

referida empreitada. 

Assim, tendo em consideração os fundamentos constantes no relatório preliminar e no 

relatório final, documentos que se anexam e que aqui se dão por integralmente 

reproduzidos, propõe-se, nos termos da alínea q) do n.º 1, do art.º 64º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de janeiro, que a Câmara Municipal 

delibere: 

1 – Aprovar o Relatório Final; 
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2 - Adjudicar a empreitada à firma Guedol, S.A., pelo valor da sua proposta de 

588.000,00€ (quinhentos e oitenta e oito mil euros), do valor de 35.280,00 € 

correspondente à taxa de I.V.A. em vigor, no total de 623.280,00 € (seiscentos e vinte e 

três mil, duzentos e oitenta euros) e pelo prazo de execução de 180 dias.»  

Sobre a proposta de Empreitada de “Drenagem e Pavimentação da Azinhaga dos 

Carvalhos” numerada DAI_DPCQI 01_26-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que não tem questões substanciais, mas 

salienta que considera o espaço de tempo de 6 meses demasiado para fazer a abertura e 

análise do concurso público. Questiona se este espaço de tempo está relacionado com os 

constrangimentos financeiros. Questiona ainda o facto das propostas, na sua generalidade 

desde há uns anos, apresentarem valores abaixo do valor base aquando da apresentação 

das propostas. Questiona ainda qual o motivo que levou à alteração do júri. Diz desejar 

que os 180 dias de execução da obra sejam cumpridos e que em agosto do próximo ano a 

obra esteja completamente concluída. 

 

O Sr. vereador Álvaro Amaro informa que não houve qualquer demora na apreciação do 

processo, houve sim a necessidade de analisar e fundamentar duas reclamações 

apresentadas. Sublinha que na perspetiva politica havia todo o interesse em que a obra 

tivesse sido adjudicada há mais tempo porque é um investimento que faz parte do 

empréstimo, não estando por isso relacionado com problemas de tesouraria. Demonstra a 

sua preocupação com a feroz concorrência das empresas que leva a apresentarem 

propostas com valores diminuídos. Receia que surjam alguns problemas se alguma 

empresa for chamada a apresentar cauções, devido à dificuldade que as mesmas têm 

junto da banca. 

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

minuta. 

 

VII – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

Pelo Sr. vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 
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PONTO 8 – Atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas 

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

letivo 2011/2012. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 01_26-11: 

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

despesas com água, eletricidade e gás, correspondentes ao edifício de 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, integrado na EB José Saramago. 

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

apresentadas pelo Agrupamento de Escolas, e em função do número de alunos do 1º ciclo 

do ensino básico. 

Para o presente ano letivo, e com base na prestação de contas referente ao ano letivo 

2010/2011, o custo foi de € 11.171,73 (aproximadamente € 1.000,00 /mês), com o edifício 

do 1º ciclo, correspondente a 224 alunos. 

Face ao exposto, e considerando que, do ano 2010/2011, transitaram € 1.011,97 de saldo, 

propõe-se a atribuição de apoio financeiro, no valor de € 4.000,00 (quatro mil euros), ao 

Agrupamento de Escolas Marateca/Poceirão, de acordo com a alínea e) do n.º 4, do art.º 

64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/02, de 11 de janeiro. 

Esta transferência terá em conta o pagamento das despesas dos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2011 e janeiro de 2012, considerando que o mês de setembro 

ficou saldado com o remanescente do ano letivo 2010/2011. 

No início do próximo ano terão lugar os respetivos acertos, decorrentes da nova 

apresentação de contas, correspondentes aos encargos do ano 2011/2012.»  

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas 

Marateca/Poceirão  numerada DEIS_DE 01_26-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que na reunião de Câmara de dia 

25/08/2010, votou favoravelmente a atribuição dos 10.000,00€. Menciona que esta 

questão deverá ser tratada do mesmo modo com que se trata o pagamento das rendas e 

que há que ser exigente com o pagamento destes custos, para que quem dirige o possa 

fazer nas melhores condições. Salienta que sabe das dificuldades financeiras e que se a 

transferência não foi efetuada em data anterior é porque tal não foi possível, mas há um 

esforço que se deve fazer. 
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O Sr. vereador Adilo Costa refere que concorda com o Vereador José Carlos de Sousa, 

mas que existem procedimentos a ter em conta que são algo morosos. 

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

minuta. 

 

VIII – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

VIII.I. – DIVISÃO DE AÇÃO CULTURAL: 

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

PONTO 9 – Aditamento ao Protocolo de Cooperação com o “Bardoada” – O Grupo 

do Sarrafo. 

PROPOSTA N.º DCD_DAC 01_26-11: 

«O “Bardoada” – O Grupo do Sarrafo, conhecedor das atuais restrições financeiras da 

Autarquia, tomou a iniciativa de solicitar a redução, em 50%, da verba anual a atribuir pela 

Câmara Municipal de Palmela, acordada em Protocolo estabelecido entre as duas 

entidades. 

Para além do importante contributo que presta na promoção do nosso concelho (deve 

destacar-se a sua participação nas Comemorações do 5 de Outubro deste ano, no Palácio 

de Belém, a convite da Presidência da República), o Grupo do Sarrafo tem cumprido os 

seus compromissos protocolados com a CMP, designadamente: 

1. Mantendo regularidade na prática de atividades culturais, educativas e formativas; 

2. Colaborando com a Autarquia e outras entidades no âmbito da promoção cultural do 

concelho; 

3. Dando continuidade à Escolinha de Percussão; 

4. Participando na organização do Festival Internacional de Gigantes; 

5. Realizando ações de formação, particularmente em gaita de foles (Galega) e 

Cavaquinho. 

Nestes termos, relevando a atitude do Grupo, propõe-se, em conformidade com a alínea 

b) do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e com o Programa Municipal de 

Desenvolvimento do Associativismo, a aprovação do aditamento ao Protocolo de 

Cooperação em anexo.» 
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Sobre a proposta de Aditamento ao Protocolo de Cooperação com o “Bardoada” – O 

Grupo do Sarrafo numerada DCD_DAC 01_26-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho saúda o Grupo “O Bardoada” que tomaram a 

iniciativa de solicitar a redução de 50% do apoio atribuído pela Câmara Municipal. Pede 

explicações sobre a revisão dos protocolos de cooperação, nomeadamente, quantos 

foram revistos e quantos faltam rever, quem toma a iniciativa da revisão, se existe um 

plano e quais os timings para a revisão. 

 

O Sr. vereador Adilo Costa informa que na área cultural e na área desportiva os 

protocolos foram todos revistos, alguns denunciados, alguns suspensos e todos 

diminuídos. Em relação a este grupo “O Bardoada”, foi o próprio grupo que tomou a 

iniciativa de redução em 50%. Refere que o apoio dado ao grupo naquilo que era mais 

difícil para eles num passado recente, que era um espaço físico para poderem exercer o 

seu trabalho, nomeadamente ao nível da formação. Informa ainda que as percentagens 

não são todas iguais, são calculadas mediante o interesse público existente em cada área 

específica. 

Intervém, a pedido do Sr. vereador Adilo Costa, o Sr. diretor do Departamento de 

Cultura e Desporto: que presta algumas explicações 

A Sr.ª presidente refere que o Diretor do departamento de Cultura e Desporto informou 

que os protocolos, globalmente, rondaram um corte de cerca de 30%, à exceção do grupo 

“O Bardoada” que apresenta um corte mais significativo.  

 

O Sr. vereador Adilo Costa enaltece o trabalho realizado pelo grupo na formação de 14 

gaiteiros de gaita de foles que estava enraizada nos círios do Concelho e que tendia a 

desaparecer e na formação de 12 jovens que estão a aprender a tocar cavaquinho. Realça 

as parcerias que o grupo tem estado a realizar no âmbito do programa “março a Partir” e 

no “Festival Internacional de Gigantes”, sem qualquer custo associado. 

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

minuta. 

 

VIII.II. – DIVISÃO DE DESPORTO: 

Pelo Sr. vereador Adilo Costa foram apresentadas as seguintes propostas: 
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PONTO 10 – Protocolo de Cooperação com a Associação de Basquetebol de 

Setúbal. 

PROPOSTA N.º DCD_DD 01_26-11: 

«Desde 2008 que a Câmara Municipal de Palmela celebra protocolos de colaboração com 

a Associação de Basquetebol de Setúbal, o último dos quais aprovado na reunião da 

câmara municipal de 25 de agosto de 2010, que vigorou até 30 de junho de 2011. 

A manutenção dos pressupostos que levaram à celebração dos protocolos e a relevância 

do trabalho realizado pelo Programa de Desenvolvimento do Basquetebol no 

desenvolvimento desportivo no concelho, justificam a continuidade desta parceria apesar 

das dificuldades económicas e financeiras atuais. 

Neste sentido, em conformidade com a alínea b), do n.º 4, do Artigo 64.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, propõe-se a aprovação do Protocolo de Cooperação (em anexo) a estabelecer 

entre a Câmara Municipal de Palmela e a Associação de Basquetebol de Setúbal.» 

Sobre a proposta de Protocolo de Cooperação com a Associação de Basquetebol de 

Setúbal numerada DCD_DD 01_26-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere esta proposta apresenta uma redução de, 

aproximadamente, 80% em relação à comparticipação de anos anteriores. Questiona se 

irão ser realizadas as mesmas atividades ou se haverá uma redução nas atividades que 

possa ser quantificada. 

 

O Sr. vereador Adilo Costa informa que de facto a atividade será reduzida, haverá 

algumas atividades que poderão não ser realizadas, nomeadamente encontros regionais, 

que poderiam vir a ser realizados em Palmela, contudo será dada prioridade à formação. 

Informa ainda que atualmente verifica-se uma diminuição no número de praticantes e que 

essa diminuição, provavelmente, está relacionada com o crescimento da Casa do Benfica 

em Palmela. 

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

minuta. 

 

PONTO 11 – Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Palmela e as 

Associações Humanitárias dos Bombeiros de Palmela e Pinhal Novo. 

PROPOSTA N.º DCD_DD 02_26-11: 
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«A Câmara Municipal de Palmela tem desenvolvido uma parceria institucional com as 

Associações Humanitárias dos Bombeiros de Palmela e Pinhal Novo, assente no 

estabelecimento de Protocolos de Cooperação. 

No quadro da avaliação positiva feita por todas as entidades em relação à colaboração 

que tem vigorado, mantém-se a intenção da continuação desta parceria pelo que se 

propõe a realização de novos protocolos válidos até julho de 2012, os quais contemplam 

uma redução de 50% da comparticipação financeira relativamente aos anteriores. 

No essencial, este protocolo visa a utilização do Ginásio de cada uma das entidades e do 

Auditório da Associação Humanitária dos Bombeiros de Pinhal Novo para a realização de 

atividades desportivas, culturais e recreativas. 

Neste sentido propõe-se, em conformidade com a alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de janeiro, a aprovação dos Protocolos de Cooperação em anexo.» 

Sobre a proposta de Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Palmela 

e as Associações Humanitárias dos Bombeiros de Palmela e Pinhal Novo numerada 

DCD_DD 02_26-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho refere que percebe a redução dos 50% mas não 

entende porque é que se paga 2.000,00€ a Palmela e 4.500,00€ ao Pinhal Novo. 

Questiona, uma vez que se está em fase de renovação com Palmela e Pinhal Novo, e que 

há uma aspiração antiga, dos Bombeiros de Águas de Moura, no âmbito de oferecer o 

jardim para a prática de atividades culturais e desportivas, se irá realizar-se um protocolo 

com esta Associação para contemplar, também, aquela população.  

 

O Sr. vereador Adilo Costa explica que a diferença que existe entre o protocolo com os 

Bombeiros de Palmela e o protocolo com os Bombeiros do Pinhal Novo é que no Pinhal 

Novo acresce o auditório, que é utilizado pelo movimento associativo, durante todo o ano. 

O que há em comum são os ginásios e o que acresce é a parte cultural. A diferença de 

valores deve-se a custos de eletricidade e limpeza. Em relação aos Bombeiros de Águas 

de Moura não chegou ao Departamento qualquer nota específica sobre este assunto. 

 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho refere que desconhece se existe algum protocolo 

com os Bombeiros de Águas de Moura e questiona se existe algum plano para a utilização 

das antigas instalações. 
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O Sr. vereador Adilo Costa informa que no momento não existem disponibilidades 

financeiras para investir nesse espaço. 

 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho alerta para o facto de estar consensualizado o 

pagamento de 4 tranches de 45.000,00€ para o ano de 2012 e no orçamento estar inscrita 

a verba de 60.000,00€ para o ano de 2012 e 120.000,00€ para o ano de 2013. 

 

A Sr.ª presidente informa que houve a necessidade de reprogramação, face às 

dificuldades financeiras. 

 

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

minuta. 

 

IX – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

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

PONTO 12 – Tabela de Tarifas e Preços e Regulamento de Aplicação e Cobrança – 

Alteração. 

PROPOSTA N.º DAF 02_26-11: 

«A Tabela de Tarifas e Preços e respetivo Regulamento de Aplicação e Cobrança foi 

aprovada em 2010, sendo necessário proceder a algumas atualizações e adaptações e à 

criação de novas tarifas e preços para serviços ou venda de bens efetuados pelo 

município. De um modo geral, os valores sofreram uma atualização de 3,27%, 

corresponde ao índice de inflação referente ao mês de setembro. 

Foi acrescentado à tabela o n.º 22 do artigo1º, relativo à venda de bens provenientes do 

espólio do Arquivo Municipal e acrescentado ao regulamento as isenções constantes no 

art.º 12º. À tabela foi ainda acrescido o n.º 12 do artigo 2º, respeitante a prestação de 

serviços no âmbito da rede viária e trabalhos congéneres. 

Relativamente ao tarifário de água para consumo humano, de águas residuais domésticas 

e de resíduos urbanos, constante do art.º 2º da tabela, foi adaptado às recomendações da 

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e da legislação vigente 



Ata n.º 26/2011 
Reunião ordinária de 21 de dezembro de 2011 

 35

para o setor e comparativamente ao tarifário em vigor, a proposta agora apresentada, tem 

as seguintes alterações: 

Utilizadores domésticos: 

− A tarifa variável de abastecimento de água que atualmente tem 5 escalões, passa a 4 

e o valor do 4º escalão é calculado de forma ponderada entre o preço do 4º e 5º 

escalão anteriores; 

− Foi criado tarifário especifico para Famílias Numerosas (agregados familiares com 5 ou 

mais elementos) mantendo-se os valores unitários dos níveis da tarifa fixa e da tarifa 

variável em função dos escalões acima definidos, redefinindo-se a amplitude dos 

escalões em função do número de membros que compõem o agregado familiar; 

− No que respeita à tarifa fixa de abastecimento de água atualmente com 9 níveis é 

adequado à recomendação de 5 níveis, incorporando nesta tarifa o valor de 50% do 

valor dos ramais cobrados; 

− Com base em critérios de equidade entre os custos do serviço suportados pelos 

utilizadores domésticos, considera-se a criação de uma tarifa fixa, incluindo a 

drenagem de águas residuais e os resíduos, apenas aplicável para o caso de 

utilizadores domésticos que estando ligados à rede de drenagem de águas residuais e 

dispondo de serviço de RSU, não sejam clientes / utilizadores de águas de 

abastecimento; 

− Atualiza-se a tarifa fixa de resíduos, para um valor que reflete os critérios mínimos 

estabelecidos na recomendação n.º 2/2010 da ERSAR; 

Utilizadores não domésticos (Comércio, Indústria e Obras): 

− A tarifa fixa de abastecimento de água que apresenta atualmente 9 níveis, passa a ter 

5 níveis, incorporando nesta tarifa o valor de 50% do valor dos ramais cobrados. Faz-

se ainda corresponder ao 1º nível da tarifa fixa dos utilizadores não domésticos um 

valor superior, à tarifa fixa aplicável aos utilizadores domésticos, o que não é 

correspondido no atual tarifário; 

− Relativamente à tarifa variável de abastecimento de água, os atuais 4 escalões 

passam a 3, sendo o valor do 3º escalão calculado de forma ponderada entre o preço 

do 3º e 4º escalão anteriormente existentes; 

− Os utilizadores não domésticos “Coletividades, IPSS, Juntas de Freguesia, ERUP e 

EM’s mantêm como tarifa variável de abastecimento de água, o escalão único de valor 

igual ao 1º escalão dos utilizadores domésticos, usufruindo ainda da redução de 50% 
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no referente à tarifa de saneamento (drenagem de águas residuais doméstica e 

resíduos); 

− Na tarifa fixa de águas residuais domésticas, os atuais 9 níveis são reduzidos para 3 

níveis, aproximando-se assim, em função das características socioeconómicas do 

Concelho, às recomendações da ERSAR; 

− Aos utilizadores que não tendo ligação à rede de águas de abastecimento ou que 

estando ligados, apresentam um caudal de rejeição superior ao consumo de água 

faturado, é aplicada a tarifa fixa de valor correspondente ao 3º nível e criada uma tarifa 

variável em função do caudal rejeitado. 

− A tarifa fixa de resíduos é atualizada para um valor que reflete os critérios mínimos 

estabelecidos na recomendação n.º 2/2010, da ERSAR. 

Assim, nos termos do art.º 16º, da Lei 2/2007, de 15 de janeiro e da alínea j) do n.º 1, do 

art.º 6º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, propõe-se a aprovação do Regulamento e 

da Tabela de Tarifas e Preços do Município de Palmela.» 

Sobre a proposta de Tabela de Tarifas e Preços e Regulamento de Aplicação e 

Cobrança – Alteração numerada DAF 02_26-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa demonstra surpresa por ser o Senhor Vereador 

Luís Miguel Calha a apresentar esta proposta uma vez que houve uma reunião prévia 

sobre este assunto com o Senhor Vereador Álvaro Amaro. 

 

A Sr.ª presidente explica que todas as questões relacionadas com a área de 

administração geral e finanças são do pelouro do Senhor Vereador Luís Miguel Calha. 

Estas questões, por vezes, são executadas e geridas por outras áreas cujo pelouro são de 

outros vereadores, por serem questões relacionadas com áreas transversais.  

 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa menciona que a Vereadora Adília Candeias era a 

vereadora dos subsídios e o Vereador Luís Miguel Calha é o vereador das taxas. 

 

O Sr. vereador Álvaro Amaro explica que não se trata de taxas mas sim de tarifas e 

preços. 
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O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que é muito difícil comparar valores com 

outros concelhos porque cada município procede de forma diferente no que respeita à 

constituição dos escalões. Considera haver um agravamento em alguns aspetos e realça 

positivamente o facto de se terem considerado as famílias numerosas e de se ter criado a 

tarifa social. Demonstra a sua preocupação pelo aumento, em cerca de 50%, para os 

utilizadores dos contadores de diâmetro 15, embora comparando estes valores com os 

valores praticados por outros municípios, estes não estão fora da norma. Menciona que a 

proposta refere um aumento de 3,27% mas que não consegue perceber que cálculos 

foram realizados para se obter este valor. Em relação aos consumidores não domésticos 

considera que se teve a atitude correta. Menciona que irá votar favoravelmente por 

considerar honesto, capaz e profissional o estudo e o trabalho apresentado.  

  

O Sr. vereador Álvaro Amaro congratula-se com o voto de confiança dado pelo Senhor 

Vereador José Carlos de Sousa, ao estudo elaborado pelo Departamento do Ambiente e 

Infraestruturas e pelo Departamento de Administração e Finanças. Considera que aquilo 

que está hoje implícito na constituição dos tarifários, em matéria de opções politicas, da 

Lei da Água do PEASAR – Plano estratégico de Abastecimento e de Saneamento de 

Águas Residuais, é muito penalizador e tendente para o agravamento das taxas. Explica 

que o aumento médio se situa na aplicação da taxa de inflação e que diz respeito, 

essencialmente, à tarifa variável do consumo de água, sendo que, no 1º escalão foi 

mantido o valor já praticado no ano de 2010. Considera que a Câmara Municipal chegou a 

uma proposta muito comedida e muito ponderada. A Câmara não foi pelo caminho mais 

fácil, embora a generalidade dos municípios esteja fortemente pressionada pela ERSAR – 

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, pressão essa que os leva a 

decretar aumentos elevadíssimos, relacionados com os pagamentos aos sistemas 

multimunicipais e com o agravamento da taxa de gestão de resíduos. Reitera que a 

Câmara Municipal de Palmela é dos municípios que apresenta a água mais barata na Área 

Metropolitana de Lisboa. Explica que este é um trabalho mais amplo e mais abrangente 

porque existem consumidores que utilizam sistemas de drenagem de águas residuais e 

que produzem lixo e que não estavam a ser tarifados, pelo facto de terem furos de 

abastecimento. Chama a atenção que este quadro é mais justo porque os custos têm que 

ser distribuídos por todos equitativamente na proporção do consumo e da utilização que é 

feita dos sistemas. Reafirma que a generalidade dos municípios estão a elaborar estudos 

que apontam para tarifários em 2012 elevadíssimos, mas neste momento já têm o tarifário 

até ao ano de 2020 e até ao ano de 2026, portanto já sabem quanto vão ter de aumentar, 

em todos estes anos, para que o sistema seja auto sustentado. A Câmara de Palmela 

procura atualizar os valores face à legislação, e fá-lo paulatinamente, visto tratar-se de um 
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serviço que é um bem essencial. No passado ano foi criada a tarifa de disponibilidade para 

o abastecimento de água, sem qualquer estudo, mas foi necessário criar esta tarifa porque 

a lei assim o apontava. Embora a ERSAR recomendasse para a tarifa fixa da água um 

valor entre 1,5€ e 4,5€; para águas residuais domésticas valores entre 1,5€ e 4,5€; para 

resíduos sólidos urbanos valores entre 1,00€ e 4,00€, o Município de Palmela começou 

com o valor de 1,00€ e está atualmente com o valor de 1,543€ para a água e para os 

domésticos RSU apresenta o valor de 1,066, estando, por isso, a roçar os mínimos apesar 

das características do Concelho que apresenta dispersão no território o que tem como 

consequência custos muito elevados. Menciona que as comparações com outros 

municípios são penosas e diferentes, não se podendo tirar conclusões porque os valores 

por escalões são diferentes. É mantida a percentagem de 30% para o saneamento, na 

tarifa variável, quando a generalidade dos municípios estão a chegar aos 50% e aos 60%. 

Alude que houve uma preocupação social com a questão das famílias numerosas, houve 

uma discriminação positiva para as IPSS, para coletividades e para empresas de 

reconhecida utilidade pública. Informa que por recomendação da ERSAR a tarifa para os 

resíduos resultantes da prática de atividades económicas deve ser o dobro da tarifa 

referente aos resíduos domésticos. A Câmara Municipal de Palmela aplica uma tarifa única 

para os resíduos. Refere que nem tudo é agravamento, não irão ser cobrados alguns 

serviços auxiliares, nomeadamente os contratos de abastecimento, a instalação de 

contador e a diminuição em 50% na ligação aos ramais. Alerta para o facto de que, sendo 

este um serviço público, para se sustentar não necessita de se orientar exclusivamente 

para a visão do lucro. 

 

A Sr.ª presidente acrescenta que a Câmara Municipal não tem todos os estudos nem 

conclusões sobre esta matéria e felicita os serviços municipais e os técnicos pela 

qualificação deste trabalho. 

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

minuta. 

 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL: 

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

PONTO 13 – Eliminação de Documentação de Arquivo da Câmara Municipal de 

Palmela. 

PROPOSTA N.º DAF_DAG 01_26-11: 
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«Dando cumprimento aos procedimentos estabelecidos para a avaliação, seleção e 

eliminação de documentos pelo Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais da 

Portaria n.º 412/2001 de 17 de abril, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 

1253/2009, de 14 de outubro, cuja Tabela de Seleção determina os prazos mínimos de 

conservação administrativa da documentação, e pelo Aviso n.º 7404/2005, de 04 de 

novembro – Regulamento de Funcionamento do Arquivo Municipal da Câmara Municipal 

de Palmela, foram elaboradas as Relações de Eliminação numeradas de 01 a 21/2011, 

referentes a diversas unidades orgânicas da Câmara Municipal de Palmela, apreciadas 

pelos respetivos dirigentes e pelo Arquivo Distrital de Setúbal. 

Relação de 
Eliminação  

Unidade Orgânica 
N.º de 
unidades 

de instalação 
N.º 01/2011  Divisão de Atendimento  55 
N.º 02/2011  Divisão de Águas de Abastecimento e Residuais 33 
N.º 03/2011  Divisão de Ação Cultural  19 
N.º 04/2011  Divisão de Administração Geral 585 
N.º 05/2011  Departamento de Administração Urbanística 11 
N.º 06/2011  Divisão de Bibliotecas 2 
N.º 07/2011  Divisão de Comunicação 1 
N.º 08/2011  Divisão de Finanças e Aprovisionamento 129 
N.º 09/2011  Divisão de Intervenção Social e Juventude 1 
N.º 10/2011  Divisão Jurídica 16 
N.º 11/2011  Divisão de Logística 35 
N.º 12/2011  Divisão de Loteamentos e AUGI 1 
N.º 13/2011  Divisão de Obras Particulares, Habitação e Atividades Económicas  3 
N.º 14/2011  Divisão de Património Cultural 3 
N.º 15/2011  Divisão de Projetos e Obras Públicas 6 
N.º 16/2011  Divisão de Planeamento Urbanístico 2 
N.º 17/2011  Divisão de Recursos Humanos 185 
N.º 18/2011  Divisão de Rede Viária 5 
N.º 19/2011  Divisão de Serviços Urbanos 1 
N.º 20/2011  Divisão de Tecnologias da Informação 3 
N.º 21/2011  Gabinete de Planeamento Estratégico  1 

Assim, nos termos da alínea d) do n.º 7, do art.º 64º, da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, conjugada com o 

n.º 4, do art.º 11º, do Aviso n.º 7404 /2005, de 4 de novembro, propõe-se que a Câmara 

autorize a eliminação da documentação constante nas referidas Relações.» 

Sobre a proposta de Eliminação de Documentação de Arquivo da Câmara Municipal 

de Palmela numerada DAF_DAG 01_26-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade questiona se existe algum protocolo com o Arquivo Distrital 

de Setúbal para a eliminação de documentos e se os documentos considerados com 

interesse são mantidos na Câmara Municipal. 
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A Sr.ª presidente dá a palavra à Sr.ª técnica do Arquivo Municipal que explica que não 

existe qualquer protocolo com o Arquivo Distrital e que toda a documentação de caráter 

histórico fica na Câmara Municipal. 

 

A Sr.ª presidente pergunta se esta destruição é referente a informação que já não tem 

interesse.  

 

Volta a usar da palavra a Sr.ª técnica do Arquivo Municipal confirma que é informação 

cujos prazos de conservação administrativa prescreveram. 

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

minuta. 

 

• Votos de um Feliz Natal e Bom Ano Novo – A Sr.ª presidente deseja a todos os 

presentes um feliz natal e umas boas festas com muita saúde, muita solidariedade e 

determinação para enfrentar as dificuldades anunciadas para o ano de 2012. Deixa a 

garantia que a Câmara Municipal tudo fará para minimizar as dificuldades das pessoas, 

nomeadamente no que se refere à gestão do território e prestação do serviço público. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

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

Não há intervenções. 

 

X – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

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

reunião, da qual se lavrou a presente ata, que eu, José Manuel Monteiro, diretor do 

Departamento de Administração e Finanças, redigi e também assino. 

 



Ata n.º 26/2011 
Reunião ordinária de 21 de dezembro de 2011 

 41

A presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

O diretor do Departamento 

 

José Manuel Monteiro 


