
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

ACTA N.º 24/2011: 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 

2011: 

No dia dezasseis de Novembro de dois mil e onze, pelas quinze e quinze minutos, no 

Auditório 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, 

António Fonseca Ferreira, Adilo Oliveira Costa, José Carlos Matias de Sousa e Luís Miguel 

Reisinho de Oliveira Calha. 

 

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

PONTO 1 – Protocolo entre o Município de Palmela e a Faculdade de Arquitectura da 

Universidade Técnica de Lisboa 

PONTO 2 – Proposta de delimitação da Reserva Agrícola Nacional do Concelho de 

Palmela 2.ª Fase – Planta da RAN Final 

PONTO 3 – Imposto Municipal sobre Imóveis – Taxa a aplicar em 2012 

PONTO 4 – Derrama – Taxa a aplicar em 2012 

PONTO 5 – Empréstimo bancário de longo prazo para co-financiamento do projecto de 

recuperação e dinamização do Centro Histórico de Palmela 

PONTO 6 – Proposta de autorização de abertura de procedimento concursal comum para 

constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo determinável (auxiliar de 

acção educativa) 
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PONTO 7 – Proposta de autorização de abertura de procedimento concursal comum para 

constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado (medidor 

orçamentista) 

PONTO 8 – Informação prévia de alteração à licença de loteamento titulada com o alvará 

n.º 257. Requerente: Colégio Aires Real, Lda.. Proc.º L-34/99. Local: Aires - Palmela 

PONTO 9 – Licenciamento de operação de loteamento. Requerente: José Miguel Serra 

Alves Mira. Proc.º L-23/03. Local: Asseiceira – Marateca  

PONTO 10 – Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais – Dispensa de 

caução nos termos do artigo 49.º da Lei das AUGI  

PONTO 11 – Regulamento de Funcionamento e Tabela de Preços dos Equipamentos 

Desportivos Municipais: Piscinas de Palmela e Pinhal Novo, Pavilhão Desportivo Municipal 

de Pinhal Novo e Campo de Jogos Municipal de Palmela  

PONTO 12 – Regulamento e Tabela de Taxas Municipais - Alteração 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

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

apresenta cumprimentos. Informa que no próximo dia 28 de Novembro, pelas 21:00 na 

Sala Polivalente da Biblioteca Municipal de Palmela, vai realizar-se uma sessão 

extraordinária da Assembleia Municipal. 

Pela Sr.ª presidente foi apresentado o seguinte Voto de Pesar: 

Voto de Pesar (Campos Batista Gavino): 

“Faleceu, no dia 9 de Novembro, Campos Batista Gavino, Presidente da Comissão 

Administrativa da Câmara Municipal de Palmela, após o 25 de Abril de 1974. 

Muito ligado à vida da freguesia de S. Pedro de Marateca, Campos Gavino, era o 

proprietário da Farmácia Ideal, em Águas de Moura, e foi sócio número 1 e fundador da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Águas de Moura, corporação de que foi 

presidente da Assembleia Geral de 1980 a 1990. Integrou a direcção da União Social Sol 

Crescente de Marateca, em 1989, tendo assumido o cargo de vice-presidente, até ao seu 

falecimento. 
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Reunida a 16 de Novembro de 2011, em sessão pública, a Câmara Municipal de Palmela 

manifesta o seu pesar pelo falecimento de Campos Gavino e transmite à sua família as 

mais sentidas condolências.” 

Submetido o Voto de Pesar a votação, foi o mesmo aprovado, por unanimidade e em 

minuta. 

 

• Comemorações no âmbito do Dia da Floresta Autóctone – O Sr. vereador Álvaro 

Amaro saúda os presentes. Refere que no dia 23 de Novembro é celebrado o dia da 

Floresta Autóctone, criado com o objectivo de chamar a atenção para a importância da 

conservação das florestas naturais, numa altura do ano em que existe uma melhor 

adaptação às condições climatéricas de Portugal, para sementeira ou plantação de 

árvores. Esta efeméride tem como objectivo, a promoção do conhecimento de espécies 

que existem naturalmente no nosso país e particularmente na nossa região. Mais refere 

que, durante o mês de Novembro, o Município de Palmela promove um conjunto de 

iniciativas dirigidas essencialmente a um público escolar, mas também ao público em 

geral, de forma a sensibilizar para a importância da conservação das florestas naturais. No 

próximo dia 20 de Novembro, realiza-se uma caminhada alusiva ao tema da floresta 

autóctone, em que os participantes, ao percorrerem trilhos, serão encorajados a proceder 

à recolha de sementes de espécies autóctones e, no dia 23, uma acção de sensibilização 

na Escola Básica António de Matos Fortuna, que inclui a realização de sementeira para 

reprodução das espécies. Realiza-se ainda, no sobral da Quinta do Anjo, um pedipaper de 

carácter lúdico e pedagógico, que pretende sensibilizar os alunos para a importância 

daquele local, como representante de um ecossistema florestal em meio urbano. 

Conclui a sua intervenção dizendo que, em pleno ano internacional da floresta, foram já 

comemorados pelo município, os dias da árvore e do ambiente, procedendo-se durante 

este ano, à plantação de mais de 300 árvores. Em espaços urbanos, onde algumas 

árvores pereceram devido a pragas, actos de vandalismo ou inadequabilidade ao solo, 

serão recolocadas outras tantas, perfazendo, até ao final do ano, um total de 600 árvores 

plantadas em espaço urbano. 

 

• Inauguração da Exposição “Pórtico Virtual – As Chaves do Restauro do Pórtico da 

Glória na Catedral de Santiago de Compostela” – O Sr. vereador Adilo Costa 

cumprimenta os presentes. Dá conhecimento que no próximo dia 18 na Igreja de Santiago 

no Castelo, vai ser inaugurada a Exposição “Pórtico Virtual – As Chaves do Restauro do 

Pórtico da Glória na Catedral de Santiago de Compostela”, da responsabilidade da 
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Fundação Barrier, estando patente até ao dia 25 de Fevereiro do próximo ano. Salienta o 

facto de, a Exposição estar associada a um programa didáctico, concebido 

especificamente para o público escolar, de forma a permitir aos mais jovens uma 

aproximação aos valores do património e à importância da sua conservação.  

Acrescenta ainda que vão ocorrer duas conferências, a cargo de dois historiadores de arte 

e um concerto a cargo do Grupo Martim Codax, com as réplicas em madeira dos 

instrumentos do Pórtico da Catedral. A realização desta exposição em Palmela, está 

associada à importância que o Município tem dado, ao estudo e à divulgação dos estudos 

sobre as Ordens Militares, em particular sobre a Ordem de Santiago, nomeadamente com 

a realização de encontros, cursos sobre Ordens Militares e publicações diversas. É 

também, um reconhecimento do trabalho que tem vindo a desenvolver-se nesta área. 

 

• III Seminário Ibero-americano em Museologia – O Sr. vereador Adilo Costa 

menciona que se realizou em Madrid, nos dias 27, 28 e 29 de Outubro, o III Seminário 

Ibero-Americano de Investigação em Museologia, tendo sido apresentada uma 

comunicação da Câmara Municipal de Palmela sobre o projecto “Patrimónios Acção QREN 

Centro Histórico de Palmela”, a cargo de técnicos do Museu Municipal e da Chefe da 

Divisão de Património Cultural. A participação neste fórum científico, permitiu a partilha de 

conhecimentos e experiências entre realidades diferentes e contribuiu para a divulgação 

do trabalho que tem vindo a desenvolver-se no Concelho de Palmela. 

 

• Encerramento da Estação dos CTT de Marateca – O Sr. vereador José Carlos de 

Sousa apresenta cumprimentos. Refere que após ter tomado conhecimento do 

encerramento da Estação dos CTT de Marateca e depois de ter lido alguns comunicados 

elaborados por diferentes entidades e artigos na imprensa regional, gostaria de ser 

informado e esclarecido, quanto ao que está perspectivado.  

Expressa alguma reserva relativamente a todo este processo e refere-se ao facto da Srª. 

vereadora Adília Candeias ter estado presente na  manifestação, para saber se tem 

algumas informações que possa adiantar, para melhor percepção do assunto. Questiona o 

executivo da Câmara Municipal, no sentido de saber qual a sua posição, relativamente à 

hipótese da Estação poder ficar sediada nas instalações da Junta de Freguesia, 

continuando a distribuição de correspondência a ser feita normalmente pelos CTT, como 

aliás já acontece na área de Cajados. Ou caso contrário, se será preferível terminar 

mesmo com o seu funcionamento. 
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• Água mais barata da Área Metropolitana de Lisboa – O Sr. vereador José Carlos de 

Sousa observa que apesar da unanimidade entre todos relativamente à forma como a 

água deve ser gerida, sendo ou não um bem público, por mais do que uma vez foi dito que 

a água de Palmela era a mais barata da região, contrariando uma afirmação do vereador 

Álvaro Amaro em que também se disse que o Município de Palmela mantinha a 2ª factura 

de água mais barata, da Área Metropolitana de Lisboa. Não concorda e explica: 

relativamente a consumos domésticos e referindo m3, no 1º escalão, a água mais barata 

encontra-se em Sesimbra, depois na Moita, no Montijo e só depois em Palmela. No 2º 

escalão, a água mais barata é a da Moita, seguida do Montijo, Palmela e depois Sesimbra. 

Já no 3º escalão, continua a ser a água da Moita a mais barata, depois o Montijo, 

Sesimbra e por fim Palmela. Presumindo que as tarifas não tenham sido alteradas nos 

últimos 3 ou 4 meses, insiste em esclarecer e repor alguma verdade, face ao 

protagonismo dado ao facto de a água de Palmela ser a mais barata. 

 

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

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

— Encerramento da Estação dos CTT de Marateca – A Sr.ª vereadora Adília Candeias 

apresenta cumprimentos. Alude que a convite da comissão dos utentes dos serviços 

públicos e por impossibilidade da Sr.ª presidente, esteve presente numa acção de 

manifesto contra o encerramento daquela Estação. Salienta a importância dos serviços 

públicos às populações e defende o dever de estar a seu lado quando alguns destes 

serviços são postos em causa. Refere que a sua intervenção no local, não foi no sentido 

de dizer que estava de acordo nem contra a posição assumida pela Junta de Freguesia, 

que respeita, mas para dizer que estava do lado da população e contra o encerramento de 

qualquer serviço público. Acrescenta que cada vez mais, se assiste a um encerramento e 

a um crescente distanciar destes serviços das populações, contribuindo para o seu 

empobrecimento e finaliza referindo-se aos conteúdos dos comunicados, afirmando nada 

ter a dizer, até porque não subscreveu nenhum deles. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que gostaria de saber se o comunicado 

elaborado pela Junta de Freguesia está correcto e se pode confirmar que a distribuição de 

correspondência continuará a ser feita da mesma forma. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias menciona que não pode confirmar algo que 

desconhece, sublinhando no entanto que se a Junta de Freguesia o afirma, poderá 

provavelmente ter negociado com os CTT. 
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O Sr. vereador Álvaro Amaro salienta que todos têm a noção de que o que está em 

causa, é uma forma de desresponsabilização da parte da empresa que se prepara para 

uma privatização, alienando responsabilidades, sobretudo em zonas do país de certa 

forma já desfavorecidas pela ausência de um conjunto de serviços. Por uma lógica 

economicista, pretendem transferir para as Juntas de Freguesia, a preço de saldo, um 

serviço que deveria ser realizado pela própria empresa com trabalhadores a seu cargo.  

Observa que muitas das Juntas de Freguesia que em tempos celebraram protocolos, até 

com a mediação da ANAFRE e que aceitaram estes pseudo Postos de Correio, estão hoje 

arrependidas e, do ponto de vista financeiro, enfrentam custos superiores ao vencimento 

de ordenado mínimo que recebem dos CTT. Dúvida que seja esta a melhor solução, no 

entanto, a Junta de Freguesia tendo em conta que pretende defender os interesses da sua 

população, saberá com certeza o que estará a negociar. 

Sublinha que deverá ser exigido aos CTT que mantenham uma localidade que é sede de 

Freguesia, um posto dos CTT a funcionar, não precarizando o atendimento e o trabalho; 

esse sim deverá ser o caminho. Até porque esta é uma situação política que importa 

clarificar, não tem dúvidas que existe aqui um acordo entre partidos que se revêem na sua 

actuação e nos seus compromissos com outras entidades, tendo em vista a privatização 

deste tipo de serviços.   

O Sr. vereador Adilo Costa refere que cada vez mais as Autarquias vão ter uma maior 

intervenção e participação na defesa dos interesses das suas populações e do território. 

Salienta que enquanto existirem homens e mulheres íntegros, interessados na sua terra e 

no seu território, certamente que não deixarão que tal aconteça. Os autarcas de Palmela 

independentemente do lugar que ocupam, quer seja na Câmara Municipal, Assembleia 

Municipal, Assembleias de Freguesia ou Juntas de Freguesia, participarão nesta luta 

contra uma privatização neo liberalista, cega de tudo aquilo que é o serviço público e 

sempre na defesa da sua população. 

A Sr.ª presidente considera preocupante e até perigoso, o facto de sucessivamente as 

Autarquias assumirem as responsabilidades que o Estado deixa de assumir. À 

semelhança do que tem vindo a acontecer noutras Freguesias e onde os respectivos 

autarcas locais entendem que não devem deixar de dar uma resposta em áreas que são 

fundamentais para a vida das populações, a posição assumida pela Junta de Freguesia de 

Marateca, suscita alguma apreensão.  

Acresce que no caso concreto dos CTT, faz todo o sentido rever aquele assunto, em 

virtude do cuidado a ter na negociação das novas competências que irão aceitar. 
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O Sr. vereador José Carlos de Sousa sublinha que no seu entender e dando razão ao 

Sr. vereador Álvaro Amaro, se denota uma falta de posição conjunta, quer da Câmara 

Municipal quer da Junta de Freguesia relativamente ao facto.  

A Sr.ª presidente esclarece que entre a Câmara Municipal e a respectiva Junta de 

Freguesia não existe qualquer posição de litígio. Lembra que há anos atrás, ainda que em 

situações diferentes e não no contexto de encerramento de postos, outras Juntas de 

Freguesia, entenderam prestar aquele serviço aos cidadãos exactamente por acordo com 

os CTT. No entanto, ainda que compreendendo a atitude da Junta de Freguesia, entende 

que tais responsabilidades não deverão ser aceites e duvida que a Câmara Municipal 

possa incentivar as freguesias a aceitar ou a fazer tais acordos. 

 

— Água mais barata da Área Metropolitana de Lisboa – O Sr. vereador Álvaro Amaro 

refere-se à informação prestada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa no âmbito da 

Água mais barata da Área Metropolitana de Lisboa, dizendo que numa das próximas 

reuniões de Câmara será apresentada uma proposta de rectificação à Tabela de Tarifas e 

Preços, que aponta para aumentos incontornáveis e necessários. Não obstante tais 

aumentos, passará a ser o Município de Palmela quem tem o serviço de água/resíduos e 

saneamento mais barato da Área Metropolitana de Lisboa e também dos mais baratos do 

país. 

Afirma que, efectivamente, o que tem dito é que somos um dos Municípios com serviço de 

águas e saneamento dos mais baratos da região, ocupando o 2º lugar nessa classificação.  

Salienta que as contas não podem ser feitas da forma que o Sr. vereador fez e explica que 

tem de se verificar a tarifa de disponibilidade dos diversos serviços, que existem 

modalidades diferentes de contagem, como por exemplo, na passagem automática para o 

escalão seguinte, existe uma percentagem facturada até aos 3m3 do 1º escalão e só a 

partir da ultrapassagem para o escalão seguinte, é que é facturada ao preço do outro 

escalão.  

Constata que feitas as contas com as componentes todas do serviço e depois do 

Município de Alcochete colocar a sua tabela em vigor, o Município de Palmela passará, a 

partir de Janeiro do próximo ano, a ser o Município da Área Metropolitana de Lisboa com a 

água mais barata, ocupando assim o 1º lugar. 

A solicitação do Sr. vereador Álvaro Amaro, intervém o director do Departamento de 

Ambiente e Infra-estruturas que adianta as seguintes explicações: refere que 

efectivamente e embora existam recomendações da própria entidade reguladora dos 

serviços de águas e resíduos a ERSAR, ainda não há no país e na região em particular, 
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uma uniformização relativamente à apresentação e à estrutura da matriz dos próprios 

tarifários.  

De facto ao olhar-se só para o 1º escalão, é-se induzido em erro porque a estrutura 

tarifária de um serviço de abastecimento de água, drenagem de águas residuais 

domésticas e de resíduos sólidos é composta por vários componentes. Existe uma tarifa 

fixa e uma tarifa variável, sendo que a tarifa fixa é normalmente associada ao calibre do 

contador instalado, está a falar-se para o abastecimento de água e por tipo de utilizador, 

utilizador doméstico ou não doméstico, sendo que nos utilizadores não domésticos existem 

vários perfis diferentes de utilizadores. Na tarifa de drenagem de águas residuais, existem 

também uma tarifa fixa e outra variável e na tarifa de resíduos sucede exactamente o 

mesmo. 

Surgem também um conjunto de taxas, como seja a taxa de gestão de resíduos sólidos, a 

taxa de recursos hídricos, a taxa de controlo de qualidade da água, que no caso do 

Município de Palmela e bem cumprindo a lei, é explicitada. Essas tarifas designadas como 

taxas não são receitas do próprio Município. O que acontece é que outras entidades 

gestoras, outros Municípios, não explicitando essas taxas, muitas vezes acabam por inclui-

las nas tarifas fixas.  

Uma tarifa fixa deve fazer reflectir tudo o que são custos de disponibilidade do serviço, 

quer sejam os custos de funcionamento, o custo de amortização do investimento ou os 

custos com pessoal, acaba por ser tudo o que o utilizador paga por ter o acesso ao serviço 

de abastecimento de água, de resíduos ou de águas residuais domésticas, em qualquer 

altura do dia ou do ano, a qualquer hora, os 365 dias do ano 24 horas por dia. Não é o que 

paga efectivamente em termos de consumo variável daqueles m3, que consome e que 

está associado depois ao caudal, que vai rejeitar na rede de drenagem de águas residuais 

domésticas ou á quantidade de resíduos sólidos que vai produzir. 

Verifica-se assim que existem tarifários cuja estrutura é por enchimento de escalões, como 

é o caso do Município de Palmela, com o 1º escalão de 0 a 5 m3 para utilizadores 

domésticos e depois o 2º escalão de 6 a 15 m3 e por diante. Noutros tarifários, que não é 

o caso do Município de Palmela, quando passa para o 2º escalão, paga tudo exactamente 

ao preço desse escalão. 

Para uma família média, o consumo típico é um consumo que anda sempre na ordem dos 

15 a 20 m3 por mês, dependendo da tipologia do próprio fogo e também da dimensão da 

família. Varia muito consoante o tipo de estrutura que a entidade gestora coloca no 

tarifário, sendo que o típico de facto, não é o consumo de 0 a 5 ou 0 a 3m3.  
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Existem entidades na nossa região com valores a 0,30€, a 0,35€, a 0,38€ por m3, mas o 

custo não é apenas isso, mas sim todo o consumo. Porquanto a estrutura tarifária do 

Município de Palmela, com todos os custos associados ao próprio serviço, nomeadamente 

as próprias tarifas fixas e a cota de disponibilidade de serviço e existe um levantamento 

onde pode ser comprovado, é das mais baratas e é aquela em que actualmente se paga 

1€ para consumidores domésticos com atador de 15mm. 

A complexidade em termos de apresentação dos próprios tarifários, exige por força da 

recomendação que tem suporte legal, um trabalho esforçado por parte da entidade 

gestora e vai a breve prazo, obrigar todas as entidades a uniformizarem a apresentação 

dos seus tarifários. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro refere que haverá oportunidade de, numa próxima reunião, 

voltar a este assunto, porque vai ser apresentada uma proposta de alteração à Tabela de 

Tarifas e Preços, podendo depois disponibilizar ao Sr. Vereador José Carlos de Sousa, os 

quadros elaborados com o perfil de consumidor, onde pode ser confirmado tudo aquilo 

que já aqui foi dito e que a partir de Janeiro, a factura do Município de Palmela, vai ser 

mesmo a mais barata da Área Metropolitana de Lisboa. 

 

DESPACHOS EMITIDOS PELA SR.ª CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL, POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito da Divisão de Administração Geral / Secção de Licenciamentos: 

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

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

dos processos despachados pela Dr.ª Pilar Rodriguez, no período de 02.11.2011 a 

15.11.2011. 

 

ASSUNTOS DESPACHOS PELO SR. VEREADOR DO PELOURO, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração Urbanística: 

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

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

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

de 31.10.2011 a 13.11.2011. 
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CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

dias 01.11.2011 a 15.11.2011, foram autorizados pagamentos, no valor de 2. 445.747,08 € 

(dois milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e sete euros e 

oito cêntimos). A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta acta como 

documento n.º 3. 

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª presidente informa que o balancete do dia 15 de Novembro de 2011, apresenta um 

saldo de 6.469.311,69 € (seis milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e 

onze euros e sessenta e nove cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 5.437.413,83 € (cinco milhões, quatrocentos e trinta e sete 

mil, quatrocentos e treze euros e oitenta e três cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 1.031.797,86 € (um milhão, trinta e um mil, setecentos e 

noventa e sete euros e oitenta e seis cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTAS 

 

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

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

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

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

Exm.ª Senhora Presidente e por quem a lavrou. Foi dispensada a leitura das mesmas, por 

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

executivo: 

• ACTA n.º 16/2011 reunião ordinária de 20 de Julho de 2011 – Aprovada, por maioria, 

com a abstenção da Sr.ª presidente, e Srs. vereadores Adilo Costa e Fonseca 
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Ferreira, que justificam a sua abstenção por não terem estado presentes na referida 

reunião. 

 

 II  – GABINETE DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Pela Sr.ª presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 1 – Protocolo entre o Município de Palmela e a Faculdade de Arquitectura da 

Universidade Técnica de Lisboa. 

PROPOSTA N.º GPE 01_24-11: 

« Considerando: 

a) Que o Município entende que o intercâmbio técnico e científico entre instituições da 

administração pública numa desejável intersecção de saberes e meios, nomeadamente ao 

nível do ordenamento e planeamento territorial e do urbanismo, é um contributo positivo e 

uma metodologia adequada à prossecução dos seus objectivos. 

b) Que a FAUTL é uma instituição universitária que promove o ensino e a investigação, 

entre outras, nas áreas de arquitectura e urbanismo, detendo um corpo docente altamente 

especializado e um conjunto de laboratórios de investigação, que desenvolvem trabalho 

científico nas suas diversas áreas de actuação; 

Propõe-se, ao abrigo da alínea h) do n.º 2, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, que a Câmara Municipal delibere aprovar a celebração do protocolo, cuja 

minuta se anexa.» 

Sobre a proposta de Protocolo entre o Município de Palmela e a Faculdade de 

Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa numerada GPE 01_24-11 

intervieram: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira cumprimenta os presentes. Refere que os vereadores 

do P.S. vão votar favoravelmente a proposta apresentada, pois consideram que o 

protocolo é uma boa iniciativa, que permite em matérias por vezes tecnicamente 

complexas, recorrer aos conhecimentos que existem nas Universidades e Politécnicos. 

Acrescenta que pretende citar duas ou três questões, sendo que uma delas diz respeito ao 

objecto, ao ler o protocolo entende o que se pretende, mas numa linguagem que classifica 

de erudita. Receia que a forma como o mesmo está escrito, contribua para que seja pouco 

concreto, designadamente para o que se pretende obter e para o acompanhamento à 

monitorização que se quer fazer. É de opinião e exemplifica com as Actas que considera 
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muito bem escritas, que se deve ter em conta o mesmo grau de exigência, nas restantes 

matérias, devendo por isso, o mesmo ser escrito numa linguagem mais concreta e 

entendível por toda a gente. Outra questão é a referida na alínea c) da cláusula terceira e 

que menciona a realização de uma reunião diária semanal do trabalho e acompanhamento 

da investigação, nas instalações da Faculdade de Arquitectura. Questiona se a reunião 

diária quer dizer o dia todo e invocando a sua experiência, observa que uma reunião 

quinzenal ou mesmo mensal, poderia ser, sem no entanto perder o seu rigor, bem mais 

realista. Ainda e relativamente à 3ª questão, gostaria de saber qual o ponto de situação do 

Plano de Pormenor da Quinta dos Bacelos e se com o concurso do Europan para o 

respectivo plano, o mesmo foi também meritório de colaboração externa. 

A Sr.ª presidente refere que a diferença entre as actas e o protocolo é a diferença entre 

os sociólogos e os arquitectos, salientando que as actas têm a preocupação de poderem 

ser lidas por todos os cidadãos, hoje e no futuro. Mostra-se receptiva à sugestão do Sr. 

vereador Fonseca Ferreira, dizendo que a linguagem do ponto b) da alínea 1ª do objecto, 

pode ser limada, para que seja eventualmente mais compreensível para todos. 

Relativamente à questão da periodicidade da reunião, o que se propõe no imediato, é que 

de facto, a mesma se realize todas as semanas num dia. Depois e em função do 

desenvolvimento do próprio trabalho, podem ser feitos os ajustamentos necessários, 

salientando que não vê impedimento para que o protocolo seja votado. 

Mais refere que os contributos provenientes das Universidades são sempre muito 

importantes, mas no caso do Plano de Pormenor da Quinta dos Bacelos, explicita que o 

Europan foi uma associação da qual o município se desvinculou recentemente, não por 

achar que não tinha utilidade, mas pela incapacidade de se manter todo o tipo de 

colaborações. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro reitera que a colaboração e participação no âmbito do 

Europan foi positiva e reflectiu-se com êxito no plano, tendo recebido um prémio por isso. 

Relativamente ao ponto de situação do Plano de Pormenor da Quinta dos Bacelos, 

informa que os trabalhos foram retomados, após um período de suspensão que dependeu 

da entrega da equipa externa e de prazos de pagamento, já resolvidos, prevendo-se que 

para o final do mês de Janeiro do próximo ano, se possa ter a preparação do envio para 

conferência de serviços. 

O Sr. vereador Adilo Costa acrescenta que o Plano de Pormenor da Quinta dos Bacelos, 

incluía umas sondagens arqueológicas sobre os sepulcros neolíticos na Quinta do Anjo, 

que seriam da responsabilidade da Direcção Geral de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo, 

mas que teve de ser a Câmara Municipal de Palmela a fazê-lo, perdendo assim mais 

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

minuta. 

 

PONTO 2 – Proposta de delimitação da Reserva Agrícola Nacional do Concelho de 

Palmela 2.ª Fase – Planta da RAN Final. 

PROPOSTA N.º GPE 02_24-11: 

«A: Enquadramento do processo de delimitação da proposta de RAN digital rectificada: 

No âmbito do processo de Revisão de Plano Director Municipal (PDM) de Palmela, a 

Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP-LVT) 

integrante da Comissão Mista de Coordenação/Comissão de Acompanhamento 

pronunciou-se em matéria de delimitação da Reserva Agrícola (nota técnica “Validação da 

versão digital da RAN em vigor para o Concelho de Palmela”, de 10/10/2005 - Doc.1; 

parecer de 08/11/2005 - Doc.2; reunião de 22/11/2005 - Doc.3; parecer de 28/03/2007 – 

Doc.4 e reunião de 09/04/2007 - Doc.5). 

Nesta sequência e enquadramento foi promovida pela CCDR-LVT em 24 de Maio de 2007 

uma reunião de coordenação e trabalho específico com a DRAP-LVT, em que se 

estabeleceu uma metodologia para a concretização das diversas fases do processo. 

Em 5 de Junho de 2007 a Câmara Municipal de Palmela no cumprimento da mesma, 

entregou em suporte digital, a delimitação da RAN em vigor, sobreposta à Carta Militar 

(escala 1:25.000), para validação da DRAP-LVT, o que veio a acontecer em 22 de Outubro 

de 2007. 

Entretanto e no seguimento solicitou-se à DRAP-LVT, em 31 de Janeiro 2008, o 

esclarecimento quanto aos ajustamentos a introduzir à delimitação em suporte digital 

facultada, bem como a fixação de um cronograma de trabalho, o que nunca veio a 

acontecer. 

Posteriormente, só após publicação do Novo Regime Jurídico da Reserva Agrícola 

Nacional – Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31/03, já em 3 de Junho de 2009, e depois de 

diversas diligências e insistência por parte da CMP, a DRAP contactou o Gabinete de 

Desenvolvimento Estratégico da Câmara Municipal de Palmela no sentido de se retomar o 

processo. 

Em resultado, em 18 de Janeiro de 2010 e na sequência de diversas reuniões de trabalho 

realizadas entre as duas entidades, das quais, a última, no dia 7 de Janeiro de 2010, 

remeteu-se para apreciação, uma “proposta preliminar” na qual, por indicação expressa da 

Direcção Regional, não foram incluídos mais solos em RAN para além dos que já 
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expressamente constavam na Reserva Agrícola em vigor não se abrangendo portanto 

todos os solos da classe Ch existentes no concelho.  

Entretanto e na falta de resposta, em 3 de Março de 2010, decidiu-se proceder ao envio e 

solicitação de parecer formal sobre esta mesma proposta, o que veio a ser reiterado em 

26 de Abril de 2010. 

Só em 19 de Maio de 2010, após novos diversos contactos e insistências junto da DRAP-

LVT, a direcção daquela entidade informou a Câmara Municipal de Palmela que “X por 

haver novas orientações superiores no que concerne às integrações específicas [em 

RAN], a DRAP-LVT [estava] a estudar uma eventual nova abordagemX”, concluindo que 

“Xantes de submeter a Proposta de Áreas Classificadas a parecer da ERRALVT – 

Entidade Regional da Reserva Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo, se deveria aguardar pela 

estabilização dos critérios, sendo certo que [todos] os solos [não incluídos] da classe Ch 

teriam de o ser”. 

Em Junho de 2010 e após contacto com o técnico da DRAP-LVT responsável pelo 

acompanhamento deste processo, o município decidiu reformular a Proposta de Áreas 

Classificadas RAN, integrando todos os solos da subclasse Ch, enviando-a, em 14 de 

Julho de 2010, para parecer e aprovação da ERRALVT. Em face da continuada falta de 

resposta e em posterior insistência em 16 de Setembro de 2010, juntou-se um memorando 

com toda a cronologia de desenvolvimento deste processo. 

Em resultado a DRAP-LVT veio a responder à CMP, por ofício datado de 26/10/2010, que 

a ERRALVT tinha emitido parecer favorável, não à segunda proposta com inclusão de 

todos os solos Ch, mas sim à que primeiramente lhe tinha sido submetida em 25/02/2010, 

cuja base constitui agora a referência para as propostas de exclusão que se apresentam 

em anexo à presente proposta. 

B: Proposta: 

Pelo exposto, considerando o desenvolvimento acima descrito que se articula 

directamente com a estabilização e conclusão da proposta de Revisão do PDM, e no 

âmbito das atribuições e competências da Câmara Municipal, bem como nos termos do 

disposto nos artigos 13.º e 14.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, já atrás mencionado, 

apresenta-se e submete-se à consideração da Câmara Municipal a presente Proposta de 

Delimitação da RAN Final para o Concelho de Palmela.» 

Sobre a proposta de Proposta de delimitação da Reserva Agrícola Nacional do 

Concelho de Palmela 2.ª Fase – Planta da RAN Final numerada GPE 02_24-11 

intervieram: 
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O Sr. vereador Fonseca Ferreira considera que é de relevar todo o trabalho elaborado no 

âmbito do Plano Director Municipal e da actualização da RAN e expressa a opinião dos 

vereadores socialistas, dizendo que o trabalho está feito e que vão aprovar a proposta.  

Manifesta perplexidade, sobre o facto do concelho de Palmela reconhecido pelas suas 

capacidades agrícolas e vinícolas, ter uma reserva agrícola de 8%. Não sendo uma crítica 

à proposta, é uma crítica ao quadro legal e administrativo e ao quadro de gestão do 

território. Não dúvida que os 8% resultem da aplicação dos critérios que existem na 

legislação, com as entidades respectivas e considera que seria fundamental uma defesa 

dos solos, eventualmente reforçando áreas de protecção integral. Exemplifica com os 

solos C e D, que não estão na reserva agrícola e que não têm qualquer defesa quanto ao 

avanço imobiliário, o que lhe parece um paradoxo. 

A pedido da Sr.ª presidente, intervém o chefe da Equipa Multidisciplinar do Gabinete 

de Planeamento Estratégico para prestar as seguintes explicações: refere que a questão 

é pertinente e que segundo a lei, a reserva é constituída pelos solos da classe A,B e CH 

coloviais e aluvionares de baixa e por todos aqueles que possam contribuir para a 

melhoria e o reforço da capacidade agrícola de uma determinada área, nomeadamente 

aqueles que tiveram obras de engenharia agrícola e que ao ser melhorados tornaram-se  

ricos em água.  

Observa que a delimitação técnica pedológica ou seja a categoria do solo no concelho de 

Palmela, foi classificada exactamente como está delimitada, com base na carta 

Administrativa Oficial de Portugal, elaborada por uma entidade que já foi extinta. A área a 

menos terá resultado em primeiro lugar e como é referido na memória descritiva da 

respectiva carta, que todos os anos é actualizada, dos acertos sistemáticos existentes no 

limite do concelho. Desde 2001 até 2010, o concelho já ganhou e perdeu 3Km2, sendo 

que neste momento, a área exacta e excluindo as décimas, é de 465 Km2 e não de 462 

Km2, mas também já teve 462 Km2 e 465 Km2. Em segundo lugar, terá resultado também 

no maior ganho de rigor entre a cartografia em base papel e a sua reprodução através do 

rigor cibernético e vectorial. Ao fazer a exposição em papel, verificaram-se alguns 

desajustes que entretanto se acertaram, juntando os documentos que comprovam toda a 

metodologia. 

Acrescenta que em determinada altura, a entidade referiu que todos os solos CH do 

concelho de Palmela deviam ser incluídos, apesar de numa fase anterior, ter solicitado 

exactamente o contrário, ou seja colocar só os solos que estavam na reserva agrícola. 

Decidiu-se então e para não protelar ainda mais todo este processo, colocar todos os 

solos CH. Após o respectivo envio e na ausência de qualquer resposta por parte da 

entidade, foi elaborado um relatório explicitando tudo e solicitando informação sobre o 
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mesmo. É então recebida uma resposta afirmando que será aprovada a 1ª proposta sem 

os solos CH, o que deixa antever que provavelmente a área seria maior do que aquela que 

actualmente é apresentada. 

Afirma ainda que na Área Metropolitana, um território como Palmela com uma determinada 

estrutura de propriedade, está sujeito em certos locais, pelas vicissitudes provenientes da 

politica agrícola comum, nomeadamente o abandono dos campos e o desinvestimento na 

área da agricultura, a sofrer sucessivas pressões, no sentido da transformação de 

pequenas propriedades minifúndios agrícolas, em propriedades de velejatura. Apela à 

necessidade de actuar e ao muito cuidado a ter com o desinvestimento que está a 

acontecer naquelas áreas agrícolas, procurando dinamizá-las no âmbito das politicas 

concretas que estão a ser desenvolvidas. Existem várias soluções, uma das quais no 

âmbito do PROT, que prevê a impossibilidade de construção, em propriedades abaixo de 

uma determinada dimensão. 

Finaliza dizendo que toda a situação é muito complexa e que neste momento está a ser 

desenvolvido um estudo pela Universidade de Aveiro, através de um acordo com o 

professor Jorge Carvalho, com o intuito de investigar todas as questões. Opina que no 

imediato, a única solução, poderá eventualmente passar pela introdução de uma norma 

regulamentar acautelante do avanço e da transformação dos solos, uma missão difícil pois 

terão que ser controlados vários vectores, estando muitos deles para além da capacidade 

da Câmara Municipal. 

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

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Pela Sr.ª presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 3 – Imposto Municipal sobre Imóveis – Taxa a aplicar em 2012. 

PROPOSTA N.º DAF 01_24-11: 

«O Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) é um imposto que incide sobre o valor 

patrimonial tributário dos prédios urbanos e rústicos, constituindo receita dos municípios a 

totalidade do imposto cobrado sobre os prédios urbanos e 50% do imposto relativo a 

prédios rústicos. 
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O valor patrimonial é apurado pela Direcção Geral dos Impostos, nos termos do Decreto - 

Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, ao qual se aplica a taxa que as Assembleias 

Municipais aprovem, variando entre 0,4% e 0,7%, para prédios urbanos, e 0,2% e 0,4% 

para prédios urbanos já avaliados de acordo com o Código do Imposto Municipal sobre 

Imóveis (CIMI). A taxa para prédios rústicos é fixada no Código em 0,8%. 

O IMI tem sido nos últimos anos a principal receita municipal, representando no ano 

económico de 2010, 19,2% do valor das receitas arrecadadas. 

No quadro seguinte apresenta-se a evolução da liquidação e cobrança do IMI. A liquidação 

efectuada num ano dá origem à cobrança no ano seguinte: 

Ano 2007 2008
Variação 

%
2009

Variação 
%

2010
Variação 

%
2011 (*)

Variação 
%

Valor de 
Liquidação

8.966.734 8.242.775 -8,1% 9.267.904 12,4% 9.135.361 -1,4% 9.511.568 4,1%

Valor cobrado e 
transferido para 
o município

7.926.752 8.674.890 9,4% 8.293.540 -4,4% 8.273.936 -0,2% 8.746.673 5,7%

Unidade:euro

 
(*) Previsão 

No final do ano de 2011 passarão a ser tributados mais 513 prédios até ao momento 

isentos. Fazendo a projecção da liquidação do imposto para o ano 2011, a cobrar e 

receber em 2012, aplicando diferentes taxas obtêm-se os seguintes valores: 

     Unidade: euro 

Taxas 0,7% e 0,4% (1) 0,65% e 0,35% (2) 
Variação                  

(3) = (2)-(1) 

0,6% e 0,3% 

(4) 

Variação 

(5) =(4)-(1) 

Valor de liquidação 

para os prédios já 

tributados 

9.135.361 8.221.825 -913.536 7.308.289 -1.827.072 

Valor de liquidação 

para novos prédios a 

tributar 

376.207 338.587 -37.621 300.966 -75.241 

Total de Liquidação 9.511.568 8.560.411 -951.157 7.609.255 -1.902.314 

Como se pode constatar, uma descida das taxas a aplicar origina uma quebra significativa 

na liquidação deste imposto, não compensada pela entrada de novos prédios a serem 

tributados. 

Assim, nos termos da alínea a) do n.º 6 do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, e nos termos do art.º 112.º, do D.L. 287/2003, 

de 12 de Novembro, propõe-se que a Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia 

Municipal a aprovação das seguintes taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis para o ano 

2011, com cobrança no ano 2012: 

1.  Prédios urbanos: 0,7% 
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Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0,4% 

2. Nos termos do n.º 3 do art.º 112 do CIMI que as taxas previstas no n.º 1, da 

presente deliberação sejam elevadas, ao dobro nos casos de prédios urbanos que 

se encontrem devolutos há mais de um ano, e elevadas ao triplo nos casos de 

prédios em ruínas, em toda a área do município.» 

Sobre a proposta de Imposto Municipal sobre Imóveis – Taxa a aplicar em 2012 

numerada DAF 01_24-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que os vereadores do Partido Socialista, 

têm vindo a propor há já alguns anos, que a taxa do IMI pudesse ser reduzida, 

mencionando que a mesma atingiu o seu valor máximo no ano de 2008, altura em que 

fruto de decisão governamental e não do Município, a mesma foi reduzida para 0,7.  

Acrescenta que concordam com o ponto 2 da proposta, que cita o aumento para o dobro, 

dos prédios que se encontrem devolutos há mais de um ano e para o triplo, dos prédios 

em ruínas em toda a área do município e gostaria de saber qual o valor que o município 

prevê poder arrecadar, fruto desta taxa. Expressa alguma reserva, sobre o valor global a 

apresentar no orçamento para o ano de 2012, que poderá ser qualquer coisa como 9.5, 

9.8 milhões de receita, relativamente ao IMI. Considerando que é a maior receita do 

município, julga que a mesma poderia sair reforçada, caso tivessem sido avaliados mais 

prédios. 

Mais refere que agradece à Sra. presidente da Câmara Municipal, a informação referente 

aos prédios urbanos para efeitos de tributação do IMI, em cada uma das freguesias do 

concelho. Confirma assim os dados apresentados na última sessão, pelo Director do 

Departamento de Administração e Finanças, cerca de 19%, contrariando uma intervenção 

da Sra. presidente da Câmara na sessão da Assembleia Municipal de 16 de Novembro de 

2010, em que referiu que os edifícios existentes nas cinco freguesias do concelho 

rondavam os 35 500, tendo sido avaliados 12 099, o que significava 34% do total. Refere 

por isso, que no próximo ano e de acordo com a proposta, o valor dos prédios avaliados 

vai aumentar de 19% para 23%, o que não deixa de ser um valor curto. Considera que 

deve ser feito um esforço, no sentido de a avaliação embora não sendo responsabilidade 

do Município, poder ser feita o mais rápido possível. Salienta que seria importante e já há 

algum tempo que o refere, que nas propostas se pudesse ter a percepção da tributação 

dos prédios com taxas inferiores a 0,7 como por exemplo 0,68 ou 0,69, para que se 

percebesse melhor, o valor perdido numa situação de redução de taxas. 

Constata que face à conjuntura actual e numa altura em que o município presta em termos 

de eficiência e eficácia, menos serviços à população, decrescendo o número de 
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actividades, não se justifica continuar a aplicar as taxas máximas, motivo pelo qual os 

vereadores socialistas vão abster-se ao votar esta proposta. Ainda e considerando a 

mesma linha de pensamento, salienta que no próximo ano, se o município aplicar de novo 

a taxa máxima de IMI, isso implicará para muitas das pessoas que já têm os seus prédios 

avaliados, um acréscimo significativo.  

Observa que numa fase em que já existem algumas dificuldades e considerando que não 

é política comum nos municípios da Área Metropolitana de Lisboa, a devolução de IRS aos 

mesmos, ainda assim o valor da liquidação dos prédios não baixou, a receita mantêm-se 

na mesma pois todos aqueles que pagavam, continuam a liquidar o seu IMI. 

A Sr.ª presidente refere que não sabe se percebeu o que o Sr. Vereador referiu na 1ª 

parte da sua intervenção, em que aludindo à reunião anterior, menciona que os dados 

pedidos nessa reunião e em sessão da Assembleia Municipal, não eram os dados dos 

prédios identificados no âmbito da intervenção do urbanismo.  

O Sr. vereador José Carlos de Sousa esclarece que estava a falar do assunto mas não 

tinha aquele valor e que quando na última sessão, o Director do Departamento de 

Administração e Finanças lhe forneceu os dados, ficou na dúvida de qual seria o valor 

correcto. Observa que de acordo com a informação das Finanças e da Comissão de 

Avaliação de Edifícios, que funciona a nível nacional e representa as autarquias, o número 

de edifícios existentes nas cinco freguesias do concelho ronda os 35 500, tendo sido 

avaliados 12 909, o que afirma não ser verdade, pois constata que são 71 000 e que 

eventualmente foram avaliados até ao ano de 2010, 17 000 edifícios. 

A Sr.ª presidente refere que não se consegue situar na conversa, mas que certamente, 

deviam estar a falar de coisas diferentes, salientando que por vezes os números 

deslocados do seu contexto, podem gerar alguma confusão e afirmando ainda que 

diferenças pela metade, não podem obviamente ser enganos admissíveis. Observa que se 

recorda de ter usado um número que consultou nalgum documento e de em Assembleia 

Municipal, ter sido discutido o assunto acerca do levantamento de edifícios em estado 

degradado. Solicita que aceite o facto e pede desculpa mas não consegue corrigir ou 

confirmar, o que o Sr. Vereador refere relativamente à reunião anterior. 

Acresce referir que de facto houve uma decisão do governo no sentido de reduzir a taxa 

do IMI, no entanto e embora o município ainda não o tivesse anunciado, também tinha 

uma proposta nesse sentido, que aliás foi aprovada antes da decisão formal do governo. 

Deixa ao Sr. vereador a sugestão de que se possível, se faça a discussão do assunto no 

próximo ano, para que se saiba qual o contexto de perdas e de comportamento de receitas 

municipais, sendo que o município manterá a sua orientação de princípio. 
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Considera que a afirmação do Sr. vereador é taxativa e merece ser discutida, quando diz 

que não se justifica continuar a aplicar as taxas máximas, porque houve uma redução na 

prestação de serviços aos munícipes e afirma frontalmente que não é verdade. O 

Município de Palmela pode estar no limite das suas capacidades e nalgumas áreas pode 

até correr o risco de deixar de prestar serviços, com a mesma qualidade, a que já habituou 

a população e exemplifica com a recolha de resíduos 6 dias por semana, 7 dias em alguns 

casos. Discute-se em toda a área Metropolitana de Lisboa, a possibilidade manter este 

serviço à população, fazendo a recolha 6 dias por semana, porque as câmaras estão a ser 

confrontadas com uma perda sucessiva de receitas. 

Observa que, depois de analisadas as receitas municipais, alguma coisa teria de deixar de 

ser feita e afirma como o Sr. Vereador bem disse, que o Município cortou realmente 

nalgumas áreas. Cortou algumas iniciativas e refere como exemplos, menos dias em que 

é oferecido cinema, menos iniciativas no plano cultural, um menor apoio financeiro às 

muitas iniciativas que acontecem no concelho, nomeadamente aos festivais e às festas 

locais.  

Salienta que alguns serviços continuam a ser prestados à população, como por exemplo o 

serviço de atendimento ao público que vai muito para além do que era feito há anos atrás, 

funcionando não só dentro do horário normal, como para além dos horários de 

funcionamento da Câmara Municipal. Também e através da viatura municipal, o 

atendimento de todos os serviços públicos têm chegado aos cinco cantos do concelho e à 

porta das pessoas. No caso dos transportes escolares, a lei obriga a que se forneça 

transporte às crianças que estão a mais de 3 ou 4 km de distância entre a escola e a 

residência, o Município de Palmela fá-lo a quem está a 2 Km. Relativamente às auxiliares 

de acção educativa e segundo os rácios do Ministério da Educação, existe a 

obrigatoriedade de no ensino pré-escolar, ter uma auxiliar para cada duas salas, no 

concelho de Palmela existe sempre uma auxiliar em cada sala. Considera por isso, que se 

vai além daquilo a que se está obrigado e que se faz mais em áreas que são essenciais e 

vitais à vida das pessoas. Além de não se estar a reduzir o trabalho prestado às 

populações, investe-se nalgumas áreas deixando cair outras consideradas menos 

importantes. 

Opina que com as transferências do Orçamento do Estado a diminuírem e as receitas 

municipais a caírem, há que recorrer rigorosamente às taxas de que se pode deitar a mão 

e que mais não são do que as taxas previstas na lei. Refere ainda e antevendo o aumento 

de dificuldades nas famílias, qual poderá ser no próximo ano, o significado da diferença 

que se mantém entre o que se devia receber, o que as pessoas deviam e o que realmente 

estão a pagar. Alude relativamente à questão das avaliações, que as mesmas dependem 
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essencialmente do Serviço de Finanças e que terá de haver alguma justiça pois não se 

podem ter pessoas que pagam as suas taxas actualizadas e outras que por inoperância e 

incapacidade das Finanças, não o fazem. 

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

abstenção dos Srs. vereadores Fonseca Ferreira e José Carlos de Sousa, que 

apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

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

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se, considerando: 

1. De 2007 para 2008 houve uma redução das taxas máximas de IMI, por decisão 

governamental. As taxas passaram os seus limites de 0,8% a 0,5% para 0,7% a 

0,4%, respectivamente. 

2. Hoje, o contexto sócio-económico do país alterou-se significativamente. São 

pedidos novos esforços às famílias. 

3. Palmela, ao taxar sistematicamente pelo máximo o IMI está também a exigir das 

mesmas uma maior contenção. 

4. Contudo, a contenção continua a não ser apanágio da Câmara de Palmela. 

Mantêm-se muitos excessos. Vêem-se continuadamente despesas que nos 

parecem sem grande sustentabilidade, face ao que é a todos solicitado. 

5. A receita estando aquém do previsto não vê da parte da despesa diminuições 

significativas, que possam consubstanciar uma vontade do executivo de rigor e de 

determinação no combate à despesa. 

6. Para 2012 o Governo PSD/CDS já aponta a taxa de IMI máxima para 0,8%. 

7. Teremos o Município de Palmela a subir taxas na mesma proporção e isso 

prejudicará as populações quando o serviço prestado tem vindo a diminuir. 

8. O necessário seria reavaliar os prédios e não manter somente cerca de 19% dos 

mesmos, avaliados de acordo com o código CIMI.” 

 

PONTO 4 – Derrama – Taxa a aplicar em 2012. 

PROPOSTA N.º DAF 02_24-11: 

«Nos termos do artigo 14º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais), 

os municípios podem lançar anualmente uma Derrama sobre o rendimento das pessoas 

colectivas (IRC), até ao limite de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento, que 
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corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos 

passivos que exerçam, a título principal, uma actividade comercial, industrial ou agrícola. A 

taxa poderá ser reduzida para os sujeitos passivos que tenham tido, no ano anterior, um 

volume de negócios que não ultrapasse 150.000 €. 

No município de Palmela a receita proveniente da Derrama sobre o IRC tem tido o 

seguinte comportamento no orçamento municipal:  

                                                                                                                Unidade: euro 

 2006 2007 2008  2009 2010 2011 (*) 

Valor Cobrado de 

Derrama 

5.065.967 3.321.204 3.540.683 2.947.976 1.815.467 2.350.000 

(*) Previsão 

Nos últimos 2 anos foi aprovada uma taxa mais baixa de Derrama sobre o IRC, para 

empresas com um volume de negócio inferior a 150 mil euros, como reconhecimento da 

importância que as micro e pequenas empresas têm no tecido económico e social nacional 

e particularmente concelhio enquanto geradoras de emprego. No actual contexto 

económico, o município de Palmela pretende continuar o incentivo, pelo que propõe aplicar 

uma taxa mais baixa aos lucros obtidos por estas empresas. 

Assim, nos termos da alínea a) do n.º 6, do art.º 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, e do art.º 14º, da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro, 

propõe-se que a Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia Municipal, o 

lançamento de uma Derrama sobre o lucro tributável  do ano de 2011, a ser cobrada 

durante o ano de 2012, a que venham a estar sujeitas as pessoas colectivas com 

rendimentos gerados na área do nosso município, de acordo com as seguintes taxas: 

− Empresas com volume de negócios que ultrapasse 150.000 € - 1,5%; 

− Empresas com um volume de negócios que não ultrapasse 150.000 € - 1,0%.» 

Sobre a proposta de Derrama – Taxa a aplicar em 2012 numerada DAF 02_24-11 

intervieram: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira refere que é do conhecimento geral a situação crítica 

quer económica quer social, que o país atravessa com os inconvenientes daí resultantes 

para a qualidade de vida e para a sobrevivência de muitas pessoas e famílias. 

Considera que num momento em que se discute o Orçamento do Estado, a posição do 

Partido Socialista é a de apresentar propostas para que o mesmo possa ser melhorado, 

para que as medidas recessivas e aquilo que são as injustiças na distribuição dos 

sacrifícios da austeridade, possam ser atenuadas e reduzidas. Observa que é do 

conhecimento geral, a proposta do Partido Socialista, para que não seja retirado pelo 

menos um dos subsídios de férias ou de natal, previsto para o próximo ano, assim como 
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no domínio das medidas para a dinamização económica, que não haja subida do IVA na 

restauração e turismo. 

Mais refere que já em 2009, os socialistas tentaram reduzir a taxa de derrama com o 

intuito de incentivar o investimento a partir dos lucros sobre os quais incide a taxa. Nesse 

sentido e tendo em linha de conta o que foi referido no debate da proposta anterior, 

receitas resultantes quer do IMI quer da Derrama são importantes para o Município, 

salienta que os vereadores do Partido Socialista vão apresentar uma proposta para ser 

submetida ou não à admissão. Afirma que de acordo com a mesma, é mantida em 1,5% e 

reduzida para 0,8% a taxa para as empresas cujo lucro ultrapasse ou seja inferior a 150 

000€, respectivamente.  

O Sr. vereador Fonseca Ferreira apresenta, em representação dos Srs. vereadores do 

P.S., e sobre o mesmo assunto – Derrama – Taxa a aplicar em 2012 -, a proposta que se 

transcreve: 

“1. Considerando que as actividades produtivas e empresariais atravessam uma 

profunda recessão; 

2. Considerando que essas dificuldades têm gravosas implicações humanas e sociais, 

designadamente no nível e qualidade do emprego e nos rendimentos pessoais e 

familiares; 

3. Considerando que embora as receitas municipais estejam em forte regressão, a 

receita obtida pela derrama não é a principal receita do Município de Palmela; 

4. Considerando que a redução para as empresas das taxas da derrama, por diminuta 

que seja, será, nas condições actuais, um valioso incentivo à dinamização económica; 

5. Considerando que essa dinamização, traduzindo-se em crescimento da produção e 

do lucro tributável – base de incidência da derrama irá auto-compensar a redução das 

receitas resultantes da diminuição das taxas. 

Propomos a aplicação, em 2012, das seguintes taxas: 

- Empresas com volume de negócios que ultrapasse 150.000 € - 1,5% 

- Empresas com um volume de negócios que não ultrapasse os 150.000 € - 0,8%.” 

A Sr.ª presidente observa relativamente à intervenção do Sr. vereador Fonseca Ferreira, 

que quando se trata de um assunto que está em discussão e que tem uma proposta, não 

tem por hábito dar um carácter formal de entrada de proposta. No entanto e pelas palavras 

do Sr. vereador, fica o facto registado por não alterar o conteúdo, como uma proposta 

alternativa à que se está a discutir. 
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Considera que a argumentação usada na proposta anterior, no que diz respeito à questão 

da situação económica e às dificuldades enfrentadas quer pelos municípios quer pelos 

sujeitos colectivos do concelho, é também de certa forma, válida para esta proposta. No 

entanto afirma, a situação é um pouco diferente, porque a taxa da Derrama incide sobre o 

lucro das empresas, não sendo propriamente uma taxa que possa ser utilizada como 

incentivo à instalação, produção, crescimento ou fixação das mesmas no concelho. Para 

tal existem medidas de incentivo, praticadas por exemplo nas taxas do urbanismo sob a 

forma de descriminar positivamente as empresas, no que diz respeito às suas actividades 

em determinados sectores, que se pretendem atrair e ajudar a crescer no concelho. 

Acrescenta que se está a falar no caso concreto das empresas que apresentam uma 

situação de lucro, podendo por isso ter a sua comparticipação para o território municipal. 

Observa que um incentivo à produção das empresas, poderia ser eventualmente uma 

redução do IRC e consequentemente a Derrama também sairia diminuída. Os municípios 

que já são directamente penalizados pela diminuição de receitas provenientes das 

transferências do Orçamento do Estado, não o podem ser também nas receitas 

municipais, senão deixariam de ter capacidade para executar as tarefas que lhes 

competem. 

Relativamente às famílias, uma medida que gostaria de ver facilitada ou desagravada 

seria a do próprio IRS e menciona que concorda com o Sr. vereador Fonseca Ferreira, 

quando afirma que são contra o aumento do IVA, exactamente porque essa é uma forma 

de penalizar toda a gente, as famílias, as empresas, etc. 

Em última análise e no imediato, não encontra razão para dizer que a Derrama é uma 

grande dificuldade que as empresas enfrentam, até porque houve um crescimento do 

número de empresas, quer com lucro superior quer inferior aos 150 000€, no concelho de 

Palmela. Sublinha que sobretudo as pequenas empresas, estão a ser beneficiadas, 

porque deixam de pagar 1,5% que é a taxa máxima e passam a pagar 1%. 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira refere que não invoca a dificuldade das empresas 

liquidarem a respectiva taxa porque têm lucro, mas admite que enquanto este existe, ele 

possa de facto reverter para diversas finalidades, entre elas o reinvestimento e a criação 

de postos de trabalho. Retirar parte desse lucro, inibe o próprio incentivo ao investimento e 

expressa que a proposta apresentada pelos vereadores Socialistas vai no sentido de que 

de facto, reduzindo ou mantendo o nível de lucro, as empresas possam reinvestir. 

A Sr.ª presidente considera que o problema reside no facto de não haver nada que 

obrigue as empresas a reinvestirem e que as mesmas tanto podem remunerar o capital 

como distribuir os lucros. Caso existisse essa possibilidade, de se poder dizer que o 

município isentava ou baixava a taxa às empresas, que face a uma situação de lucro, 



Acta n.º 24/2011 
Reunião ordinária de 16 de Novembro de 2011 

 25

aumentassem os postos de trabalho no concelho, o investimento, a remuneração ou as 

regalias dos seus trabalhadores, intervir-se-ia nesse sentido. É evidente que assim, seria 

de todo justo o que o Sr. vereador atrás referiu. 

Por último recorda aos Srs. vereadores socialistas e referenciando os dados apresentados 

no quadro de receita proveniente da Derrama sobre o IRC, que o município não se 

encontra numa situação tão positiva, que possa isentar ou reduzir a taxa municipal das 

empresas que têm lucro. Não é possível baixar em toda a linha a aplicação de taxas do 

Município, salientando contudo que aquela é uma taxa relativamente justa, nomeadamente 

quanto à discriminação positiva aplicada. 

Posta à votação a proposta apresentada pela Sr.ª presidente, foi a mesma aprovada, 

por maioria, com o voto contra dos Srs. vereadores Fonseca Ferreira e José Carlos 

de Sousa. Aprovado em minuta. 

 

PONTO 5 – Empréstimo bancário de longo prazo para co-financiamento do projecto 

de recuperação e dinamização do Centro Histórico de Palmela. 

PROPOSTA N.º DAF 03_24-11: 

«O projecto de recuperação e dinamização do centro histórico de Palmela fruto da sua 

complexidade técnica e de coordenação entre parceiros e entidades públicas sofreu 

atrasos consideráveis que obrigou a que o auto financiamento (comparticipação municipal) 

se concentre praticamente todo no ano 2012. Este acréscimo de necessidades financeiras 

acontece num ano em que as receitas próprias dos municípios apresentam quebras 

significativas. 

Havendo a possibilidade de recorrer à contratação de empréstimo bancário sem que o 

mesmo entre para o cálculo da capacidade de endividamento, o município propõe-se 

recorrer à contracção de um empréstimo bancário de longo prazo para financiar 75% do 

valor da comparticipação nacional do projecto, ao abrigo do n.º 6, do art.º 39º, da Lei 

2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais). 

Assim, nos termos da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, propõe-se que sejam consultadas 

as entidades bancárias: 

� Banco Espírito Santo; 

� Banco Santander Totta; 

� Banco Bilbao e Viscaya 

� Banco Português de Investimento – BPI 
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� Caixa Geral de Depósitos; 

� Millennium BCP; 

para apresentação de proposta, de contracção de um empréstimo no valor de 

1.381.420,00 € (um milhão, trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e vinte euros), a 

amortizar no prazo de 15 anos, com um período de utilização de 1 ano, reembolsado em 

prestações semestrais e indexadas à taxa euribor a 6 meses, para financiamento dos 

seguintes investimentos: 

Repavimentação renovação das infraesturas do centro histórico 1.284.500 772.028 512.472 384.350

Renovação de sinalética de trânsito, direccional e colocação de 
Mupis de orientação e identificação de edifícios

184.500 97.500 87.000 65.250

Requalificação do Parque Venãncio Ribeiro da Costa e da entrada 
Norte do Castelo

722.825 440.375 282.450 211.830

Requalificação do Largo do Pelourinho Praça do duque e Zona 
adjacente

835.590 508.950 326.640 244.980

Iluminação exterior dos monumentos e edifícios 245.500 149.500 96.000 72.000

Remodelação dos espaços museológicos 300.200 183.797 116.403 87.300

Espaço Cidadão 639.748 387.489 252.259 189.190

Casa Capelo 193.382 118.364 75.018 56.260

Modernização das redes de infraestruturas do Castelo 134.580 81.900 52.680 39.510
Refuncionalização dos antigos sanitários do Parque Venâncio 
Ribeiro da Costa 106.000 65.000 41.000 30.750

TOTAL GERAL 4.646.825 2.804.903 1.841.922 1.381.420

Valor para 
Empréstimo

Comparticipação 
Comunitária

Comparticipação 
Nacional

Designação Custo da acção

 

A adjudicação do presente empréstimo bancário será efectuada à entidade bancária cuja 

proposta acarrete, no global, o menor volume de encargos financeiros para o município 

resultante do Spread proposto.»  

Sobre a proposta de Empréstimo bancário de longo prazo para co-financiamento do 

projecto de recuperação e dinamização do Centro Histórico de Palmela numerada 

DAF 03_24-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa regista que foi surpreendido pela negativa quando 

leu a proposta e observa que as obras do Centro Histórico de Palmela foram empurradas 

para o ano de 2012, face à ausência de capacidade de auto financiamento da Câmara 

Municipal, para fazer face àquilo que é a sua parte no projecto, apresentado junto do 

QREN. Acrescenta que só assim se compreende que tenha solicitado aquele empréstimo 

de 1.3 milhões de euros, para fazer aquilo a que se comprometeu fazer, desde há quatro 

anos a esta parte, quando o projecto foi aprovado. Recorda ainda, que a proposta do 

QREN foi aprovada no anterior mandato. 

A Sr.ª presidente refere que se lembra perfeitamente de ter anunciado a candidatura 

aprovada, exactamente no verão do ano de 2009 e pede desculpa ao Sr. vereador, mas foi 

há dois e não há quatro anos, como referiu. 
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O Sr. vereador José Carlos de Sousa observa que aquilo que foi feito durante o ano de 

2011 foi mínimo e que face aos dois anos de prorrogações sucessivas do arranque das 

obras mais significativas, o que acontece é que vai contrair-se mais um empréstimo que 

efectivamente não entrará para o cálculo da capacidade de endividamento, mas que dali a 

um ano e por mais quinze anos terá de ser liquidado. Defende que quando se devia estar 

a perspectivar e a prospectar fazer algo mais no Centro Histórico, que não foi contemplado 

no projecto inicial, sente gorarem-se o que seriam pessoalmente as suas expectativas, em 

fazer algo mais do que aquilo que o QREN, a Câmara Municipal e os parceiros, 

comparticiparam. 

A Sr.ª presidente refere que com as receitas a baixarem, gostaria de saber como é que 

seria possível fazer muito mais e onde é que iam buscar o dinheiro para o fazer. Não 

percebe o Sr. vereador José Carlos de Sousa, que quer baixar as taxas de um lado mas 

quer fazer mais QREN por outro. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa considera que as obras do Centro Histórico de 

Palmela, nunca tiveram por parte da Autarquia um tratamento de prioridade e foram 

sempre proteladas no tempo. Constata que relativamente à candidatura ao QREN, ainda 

bem que a mesma foi feita e que se recebeu a verba, mas que é um daqueles casos em 

que se compagina claramente um empréstimo bancário, para aquilo que a Câmara 

Municipal não consegue suportar. Pede desculpa à Sra. presidente, mas opina que uma 

série de projectos e compromissos eleitorais foram feitos com base nos empréstimos 

contraídos desde o ano de 2005, tendo no seu entender o Centro Histórico sido sempre 

preterido. O empréstimo agora solicitado deveria servir para fazer algo mais do que o que 

está efectivamente contemplado no projecto com o QREN. 

A Sr.ª presidente observa que em primeiro lugar não desiludiu o Sr. vereador José Carlos 

de Sousa e arrisca dizer que antes estivessem atrasados com o projecto do QREN por 

questões financeiras, mas que de facto estão com grandes dificuldades em cumprir, por 

questões de natureza técnica, por grandes dificuldades em intervir numa área francamente 

difícil. Os projectos do Centro Histórico de Palmela, pela exigência complexa e grande 

dificuldade de articulação com todas as entidades externas envolvidas, são difíceis de 

concluir. A relação com o IGESPAR tem sido a melhor do ponto de vista da cordialidade, 

mas as suas exigências são de pôr qualquer um de rastos, o que nos ajuda a 

compreender melhor as queixas dos cidadãos sobre as dificuldades sentidas, aquando da 

realização de obras no Centro Histórico. 

Constata que do ponto de vista financeiro, a Câmara Municipal teria a vida facilitada se já 

tivesse o projecto QREN em curso e não protelando a sua execução. Ao nível do 

endividamento, percebe estar a comprometer-se muito mais com o facto de se contratar 
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um empréstimo, numa altura em que se tem também já aprovado, o empréstimo no valor 

de 8 milhões de euros. 

Salienta que o projecto QREN foi aprovado há dois anos e nessa altura ainda existia no 

orçamento a possibilidade de que o mesmo fosse financiado directamente, a receita 

própria assim o permitia, tanto que as projecções e a divulgação da actividade do 

Município, apareciam sempre com o valor do QREN identificado. Refere no entanto, que 

no momento e com a actual receita, não existe qualquer capacidade de financiamento do 

mesmo. Atendendo a tal facto achou-se prudente rever o empréstimo aprovado no valor 

de oito milhões de euros, não o concretizar na íntegra e utilizar uma parte da capacidade 

de endividamento que se tinha e que estava a ser consumida pelo mesmo. Ao baixar esse 

empréstimo, volta a aumentar-se a capacidade de endividamento, que ao ser desviada 

para o projecto do QREN, contribui para uma situação ligeiramente menos 

comprometedora e para que o esforço não seja tão grande no decorrer do ano de 2014. 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira regista que a intervenção da Sra. presidente suscita 

uma reflexão, senão um apelo para que se verifique realmente o que tem inibido o avanço 

da reabilitação do Centro Histórico de Palmela, sobre o qual julga estarem todos de 

acordo, que depois da obra realizada, será condição primordial para dinamizar a vida 

económica e social e melhorar a qualidade de vida na lindíssima vila de Palmela.  

A Sr.ª presidente refere que o desafio é pertinente mas que por muita atenção e 

preocupação que se tivesse ao longo dos anos com o Centro Histórico de Palmela, não 

estavam reunidas as condições para concentrar a capacidade de investimento naquele 

Centro. 

Mais refere que o concelho de Palmela com 465 KM2 e pelo menos cinco núcleos grandes 

com alguma dimensão, que são as sedes das freguesias e depois vários outros núcleos 

urbanos espalhados pelas cinco freguesias, fizeram com que durante muitos anos se 

andasse a tratar das infra-estruturas básicas do concelho, como por exemplo a fazer 

chegar a água canalizada às pessoas e a colocar esgotos nos aglomerados das 

freguesias. 

Finaliza expressando o desejo de que se encontrem na recta final das dificuldades, 

esperando que financeiramente se consiga o empréstimo para ajudar a resolver o 

problema e que o projecto seja bem sucedido, de forma a que para o ano já se veja 

alguma coisa e que no ano seguinte se veja tudo, lamentando de facto que não tenha 

acontecido um ano mais cedo. 

 

 



Acta n.º 24/2011 
Reunião ordinária de 16 de Novembro de 2011 

 29

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

abstenção dos Srs. vereadores Fonseca Ferreira e José Carlos de Sousa, que 

apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

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

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se, considerando que: 

1. Sempre assumimos que os 7 milhões de euros, destinados às obras do Centro 

Histórico (3,5 milhões de euros do QREN e 3,5 milhões de euros da Câmara e dos 

parceiros) não chegavam para fazer face às necessárias obras do Centro Histórico 

de Palmela. 

2. Há, desde há muito, uma ineficácia política relativa ao que fazer do Centro 

Histórico. O projecto foi sendo arrastado no tempo. 

3. Houve desde sempre muitas promessas e pouca concretização. 

4. O arranjo do Centro Histórico teria como efeito trazer animação a Palmela, 

repovoar a zona histórica e dinamizar actividades, no mesmo. 

5. Quando se exigia que a Câmara Municipal de Palmela fizesse um esforço de 

complemento da sua comparticipação financeira, socorrendo-se eventualmente de 

um empréstimo bancário sim, mas para completar a sua parte da comparticipação 

no projecto, venha agora demonstrar franca incapacidade para assumir a sua parte 

numa obra que Palmela há muito espera e merece. A Câmara envereda por mais 

um empréstimo bancário, mas para suprir a sua incapacidade de ter a verba que se 

comprometeu perante o QREN.” 

 

IV – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ORGANIZAÇÃO 

 

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS: 

Pela Sr.ª vereadora Adília Candeias foram apresentadas simultaneamente as seguintes 

propostas (Pontos 6 e 7): 

PONTO 6 – Proposta de autorização de abertura de procedimento concursal comum 

para constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo determinável 

(auxiliar de acção educativa). 

PROPOSTA N.º DRHO_DRH 01_24-11: 

«1. Por deliberação Camarária tomada em 12 de Janeiro de 2011 foi aprovado o montante 

máximo de encargos com recrutamentos de trabalhadores necessários à ocupação dos 
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postos de trabalho, em consonância com as dotações constantes no orçamento municipal 

para 2011, de harmonia com o preceituado no n.º 2, do art.º 5º, do Decreto Lei n.º 

209/2009, de 3 de Setembro. 

2. No âmbito da referida deliberação foi aprovada a verba de 99.228,60 € para contratação 

de 9 assistentes operacionais área de acção educativa a afectar a estabelecimentos de 

ensino. 

3. Presentemente encontra-se a decorrer procedimento concursal desencadeado para 

preenchimento de postos de trabalho por tempo indeterminado, tendo em vista a 

satisfação de necessidades permanentes de serviço no âmbito de responsabilidades 

municipais assumidas na área da educação, designadamente para acompanhamento da 

actividade educativa desenvolvida na sala de actividade pré-escolar, programa de 

alimentação escolar (educação pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico) e dinamização de 

actividades sócio educativas da educação pré-escolar (actividades extracurriculares)  

4. As actividades no âmbito do apoio socioeducativo exigem uma afectação rigorosa e 

gestão permanente dos trabalhadores de forma a garantir-se o normal funcionamento das 

actividades durante os anos lectivos.  

5. Os trabalhadores pertencentes ao mapa de pessoal do município de Palmela colocados 

nos estabelecimentos de ensino destinam-se a assegurar o funcionamento do programa 

alimentar em 27 estabelecimentos de ensino de educação pré-escolar e 1º ciclo do ensino 

básico, o funcionamento de 33 salas de educação pré-escolar em 15 jardins de infância 

destes estabelecimentos e das actividades de animação sócio educativa em 12 jardins de 

infância. 

6. Tem vindo a verificar-se no decorrer dos anos lectivos acréscimos excepcionais e 

temporários de serviço, decorrentes, nomeadamente, da abertura de novas salas, 

ausências de trabalhadores por motivo de doença e parentalidade, tendo-se vindo a 

colmatar tais insuficiências de efectivos com recurso à contratação a termo resolutivo. 

7. Algumas das necessidades temporárias no anterior e presente ano lectivo foram 

satisfeitas com recurso à reserva de recrutamento de candidatos constituída nos termos 

dos nºs 1 a 3, do artº 40º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, no âmbito de 

procedimento concursal aberto para constituição de relações jurídicas por tempo 

determinado, sob a forma de outorga de contrato a termo resolutivo certo; cujo aviso foi 

publicitado na II série do DR nº 139, de 21 de Julho de 2009.  

8. Recentemente veio a resultar infrutífera a contratação de dois trabalhadores de entre os 

candidatos aprovados no referido concurso de acordo com a ordenação por ordem 

decrescente na lista de classificação, dado que nenhum deles aceitou o respectivo 
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provimento. Por seu turno uma das candidatas que havia outorgado contrato no início do 

ano lectivo veio apresentar a respectiva denúncia durante a execução do período 

experimental. 

 9. Presentemente, em face da caducidade do anterior procedimento concursal para 

constituição de relações jurídicas por tempo determinado, por se encontrarem goradas as 

hipóteses de admissão de candidatos aprovados, é imperioso que se promova a abertura 

de um novo concurso, para as necessidades imediatas de substituição de trabalhadores 

ausentes, permitindo, ainda, a constituição de reserva de recrutamento pelo período de 18 

meses para satisfação de eventuais necessidades futuras, tendo em vista o suprimento de 

carências temporárias de serviço motivadas por ausências ao serviço de trabalhadores, 

nomeadamente por motivo de doença. 

10. Tendo em conta que se trata de um procedimento concursal para recrutamento de 

trabalhadores em regime de contrato a termo resolutivo, sendo previsível que possam não 

concorrer candidatos com preferência legal no recrutamento, ou seja com relação jurídica 

de emprego público por tempo indeterminado, incluindo pessoal em sistema de mobilidade 

especial (nº 5 do artº 6º, da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro), ou concorrendo sejam 

os mesmos em número insuficiente, considera-se conveniente o alargamento do 

recrutamento a todos os candidatos com ou sem vínculo à administração pública. 

11. A Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, veio consagrar um conjunto de medidas 

restritivas, designadamente, em sede de recrutamento de candidatos não detentores de 

relação jurídica de emprego público para ocupação de postos de trabalho, nomeadamente 

por tempo determinado ou determinável (a tempo certo ou incerto) constantes nos mapas 

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

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

excepcional aplicável às Autarquias Locais, possibilitando em situações devidamente 

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

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

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

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

enunciam: 

a) - Fundamentação da existência de relevante interesse público no 

recrutamento, ponderada a eventual carência de recursos humanos no sector de 

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

efectivos do município ou freguesia em que o serviço se integra. 
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b) - Impossibilidade de ocupação de postos de trabalho em causa, nos termos 

previstos nos nºs. 1 e 5, do art.º 6º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, ou 

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

instrumentos de mobilidade. 

13. Na situação em apreço verifica-se que inexistem reservas de recrutamento, quer na 

Câmara Municipal de Palmela, quer na entidade centralizadora da administração central 

para constituição de reservas de recrutamento, na medida em que ainda não foi 

publicitado qualquer procedimento concursal para o efeito, encontrando-se assim 

dispensada a obrigatoriedade de consulta prévia àquela entidade, de acordo com a 

informação prestada pela Direcção Geral da Administração e do Emprego Público DGAEP, 

e que consta na respectiva página electrónica. 

14. Acresce que no âmbito do concurso aberto anteriormente pela Câmara Municipal de 

Palmela, identificado no ponto 7 da presente proposta, para preenchimento de postos de 

trabalho em regime de contrato a termo resolutivo certo, com alargamento a candidatos 

não detentores de relação jurídica de emprego público, não foram opositores ao mesmo 

quaisquer candidatos detentores de relação jurídica de emprego público, incluindo pessoal 

em regime em sistema de mobilidade especial, pelo que será previsível que em futuro 

procedimento a desencadear se venha a verificar a mesma situação. 

15. O procedimento que se pretende desencadear, de acordo com os princípios 

orientadores da gestão de recursos humanos e por razões de economia processual é 

conveniente que se possa efectuar com alargamento de recrutamento a candidatos com 

relação jurídica de emprego público por tempo determinado e determinável e a candidatos 

sem vínculo à administração pública, na previsibilidade de não ser possível a selecção de 

candidatos de acordo com a preferência legal estabelecida n.º 5, do art.º 6º, da Lei n.º 12-

A/2008, de 27 de Fevereiro, sob pena de se inviabilizar o suprimento de insuficiências 

transitórias de pessoal. 

16. A abertura de procedimento concursal visa o preenchimento de postos de trabalho, 

bem como a constituição reserva de recrutamento para eventuais necessidades futuras 

num horizonte temporal de 18 meses após homologação da lista unitária de ordenação 

final, para substituição de trabalhadores ausentes, nos estabelecimentos, de ensino em 

ordem a garantir o regular funcionamento das componentes sócio educativas, apoio ao 

prolongamento das actividades extracurriculares, bem como apoio às refeições no âmbito 

dos estabelecimentos do ensino básico do 1º ciclo, em cumprimento das competências em 

matéria de educação que se encontram cometidas à autarquia, garantindo-se assim uma 

adequada dotação de recursos humanos aos rácios definidos para o regular 

funcionamento do ano lectivo, estando assim em causa relevante interesse público.  
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17. Considera-se assim imperioso que se promova a abertura de novo concurso com 

alargamento a outros candidatos que não sejam apenas detentores de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado, sob pena de ficar comprometida a breve trecho 

a continuidade do referido serviço público face à carência de pessoal. 

18. Ponderada a evolução de efectivos entre 2009 e 2011, constata-se que nesses 

períodos verificou-se a desvinculação do total e 156 trabalhadores, tendo-se procedido ao 

recrutamento de 106 trabalhadores, pelo que até à presente data desvincularam-se 50 

trabalhadores que não foram substituídos. 

19. Aos 50 trabalhadores deverá acrescer, previsivelmente, até final do corrente ano de 

2011 a desvinculação de, pelo menos, 16 trabalhadores que já requereram a respectiva 

aposentação junto da Caixa Geral de Aposentações (CGA). 

Pelo exposto, propõe-se o seguinte: 

• Que a Câmara Municipal de Palmela, de acordo com o preceituado no n.º 3 do art.º 10º, 

da Lei nº 12-A/2010, de 30 de Junho conjugado com o disposto no n.º 6, do artº 6º, da Lei 

nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, aplicável à Administração Local pelo art.º 2º, do Decreto 

Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro e com fundamento na al. a) n.º 1, do art.º 93º, da Lei 

n.º 59/2008, de 11 de Setembro (Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas), 

delibere autorizar a abertura de procedimento concursal para contratação a termo 

resolutivo incerto de assistentes operacionais (área de acção educativa), com vista ao 

preenchimento de pelo menos 1 posto de trabalho, com possibilidade de aproveitamento 

de concurso para preenchimento de outros postos de trabalho acautelando futuras 

necessidades de substituição de trabalhadores ausentes, possibilitando-se o alargamento 

do recrutamento a candidatos detentores de relação jurídica de emprego público por 

tempo determinado ou determinável, e candidatos sem vínculo contratual à administração 

pública, cujas candidaturas serão admitidas condicionalmente caso não seja possível 

admitir candidatos com preferência legal (detentores de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado, incluindo pessoal em sistema de mobilidade especial).» 

 

PONTO 7 – Proposta de autorização de abertura de procedimento concursal comum 

para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 

(medidor orçamentista): 

PROPOSTA N.º DRHO_DRH 02_24-11: 

«1. A Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, veio consagrar um conjunto de medidas 

restritivas, designadamente, em sede de recrutamento de candidatos não detentores de 

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



Acta n.º 24/2011 
Reunião ordinária de 16 de Novembro de 2011 

 34

mapas de pessoal dos organismos da Administração Pública, incluindo as Autarquias 

Locais. 

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

excepcional aplicável às Autarquias Locais, possibilitando em situações devidamente 

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

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

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

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

enunciam: 

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

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

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

município ou freguesia em que o serviço se integra. 

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

previstos nos nºs 1 e 5, do art.º 6º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, ou 

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

instrumentos de mobilidade. 

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

comuns, de candidatos detentores de relação jurídica por tempo determinado e de 

candidatos não vinculados, os procedimentos concursais que foram desencadeados em 

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

visando a satisfação de necessidades permanentes, na sequência da deliberação 

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

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

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

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

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

4. Sucede, contudo, que o procedimento concursal aberto para preenchimento de 1 posto 

de trabalho correspondente à categoria de assistente técnico (área funcional de medidor 

orçamentista), aberto por aviso n.º 106/2011 publicado na 2ª Série do DR em 1 de Junho 

de 2011, não produziu efeitos úteis por cada um candidatos opositores ao mesmo terem 

obtido no método de selecção prova de conhecimentos classificação inferior a 9,5 valores, 

o que determinou a exclusão dos candidatos, em face do carácter eliminatório de cada um 

dos métodos de selecção, de harmonia com o preceituado nos nºs 12 e 13, do art. º 18º, 

da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro. Assim, no âmbito daquele procedimento 

concursal encontra-se inviabilizada a possibilidade de preenchimento do referido posto de 
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trabalho com observância da preferência legal de candidatos estipulada no n.º 4, do art.º 

6º, da LVCR. 

5. O posto de trabalho que se pretende preencher visa a satisfação de necessidades 

permanentes de serviço no âmbito da Divisão de Projectos e Obras Públicas no que 

concerne designadamente à prestação de apoio técnico na análise da qualidade e custos 

dos materiais e de mão de obra necessário à execução da obra; bem como as diversas 

componentes do projecto, memórias descritivas e cadernos de encargos; realização de 

medições e organização dos orçamentos indicando os materiais a empregar nas 

operações a efectuar. 

6. Considera-se assim imperioso que se promova a abertura de novo concurso com 

alargamento a outros candidatos que não sejam apenas detentores de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado, sob pena de ficar comprometida a breve trecho 

a continuidade do referido serviço público face à carência de pessoal. 

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

verificou-se a desvinculação do total de 156 trabalhadores, tendo-se procedido ao 

recrutamento de 106 trabalhadores, pelo que até à presente data desvincularam-se 50 

trabalhadores que não foram substituídos. 

8. Aos 50 trabalhadores deverá acrescer, previsivelmente, até final do corrente ano de 

2011 a desvinculação de, pelo menos, 16 trabalhadores que já requereram a respectiva 

aposentação junto da Caixa Geral de Aposentações (CGA). 

9. Face à urgência de estabilização do posto de trabalho em causa aliado ao nível de 

exigência de qualificações para o desenvolvimento das tarefas na área de medidor 

orçamentista em contexto de obras e equipamentos públicos de estudos, é aconselhável 

que o recrutamento se possa alargar a título excepcional e condicionalmente apenas a 

candidatos detentores de relação jurídica por tempo determinado ou determinável, e que 

possam assim contar com alguma experiência na administração pública. 

Pelo exposto, propõe-se o seguinte: 

• Que a Câmara Municipal de Palmela, de acordo com o preceituado no n.º 3, do art.º 10.º, 

da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, conjugado com o disposto no n.º 6, do art.º 6º, da 

Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, aplicável à administração local pelo n.º 1, do art.º 

2º, do Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, delibere autorizar a abertura de 

procedimento concursal comum (recrutamento excepcional) para provimento de Assistente 

Técnico (medidor orçamentista), com alargamento a candidatos detentores de relação 

jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável, cujas candidaturas 

serão admitidas condicionalmente, caso não seja possível admitir candidatos com 
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preferência legal (SME e detentores de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado).» 

Sobre a Proposta de autorização de abertura de procedimento concursal comum 

para constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo determinável 

(auxiliar de acção educativa), numerada DRHO_DRH 01_24-11, e Proposta de 

autorização de abertura de procedimento concursal comum para constituição de 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado (medidor 

orçamentista), numerada DRHO_DRH 02_24-11, intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa expressa a opinião dos vereadores do P.S. 

dizendo que nada têm a obstar relativamente à proposta. Gostariam no entanto de a ver 

corrigida, de modo a torná-la mais explícita no assunto, nomeadamente quanto ao ponto 7 

para medidor orçamentista, referindo que se vai contratar um assistente técnico, da 

mesma forma que para os auxiliares de acção educativa, serão contratados assistentes 

operacionais. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias refere que pode dar a palavra ao Sr. director do 

Departamento de Recursos Humanos e Organização, mas explica que dentro das 

especificidades, um assistente técnico pode ser um assistente administrativo, mas não se 

pode colocar um assistente administrativo em medidor orçamentista e que a prova do 

concurso tem que ser para um medidor orçamentista, que é assistente técnico e está na 

mesma carreira. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa acrescenta que não pode ser feito um concurso 

para medidor orçamentista e pede desculpa à Sr.ª vereadora, mas opina que terá de ser 

feito para assistente técnico, assim como para assistente operacional. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias refere que naquele caso, vai dar a palavra ao Sr. 

director do Departamento de Recursos Humanos e Organização, que é jurista. 

Seguidamente, e a pedido da Sr.ª vereadora Adília Candeias, intervém o director do 

Departamento de Recursos Humanos e Organização para prestar as explicações 

necessárias que se registam: refere que se trata de um pormenor de linguagem e que 

podia efectivamente ter-se utilizado assistente técnico da área funcional de medidor 

orçamentista, contudo crê que não é necessário alterar a proposta, até porque no final da 

mesma, vem mencionado assistente técnico. Relativamente à questão do auxiliar de acção 

educativa que é a sua área funcional, na carreira são assistentes operacionais, o que 

significa também assistentes operacionais da área funcional de auxiliar de acção 

educativa. Acrescenta que as designações estão correctas e só assim foram mencionadas 

em título, para que de uma forma mais directa se fizesse a sua identificação. 
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O Sr. vereador José Carlos de Sousa expressa que relativamente ao concurso para 

medidor orçamentista, os vereadores socialistas votarão favoravelmente e sem grandes 

dificuldades. Já no que se refere ao concurso para auxiliar de acção educativa, questiona 

se não é possível através da mobilidade interna e das duas reorganizações orgânicas que 

foram feitas nos serviços camarários, ter pessoas que possam desempenhar este tipo de 

tarefa. Acrescenta que também não têm problema em votar favoravelmente, mas refere 

algumas reservas, em recrutar ao exterior pessoas para desempenhar aquelas funções, 

quando existem no Município de Palmela cerca de 500 assistentes operacionais. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias afirma que o Município de Palmela por força da 

aposentação de muitos trabalhadores, quase todos das áreas operacionais e também por 

motivo de doença, pois é nesta área que os trabalhadores mais adoecem porque o 

trabalho é mais duro, tem falta de assistentes operacionais. Têm vindo a ser feito algum 

esforço, no sentido de colocar trabalhadores que não posam desempenhar alguns 

serviços mais pesados, na área da Educação, nas escolas. Apesar de tudo existe alguma 

especificidade, não é qualquer pessoa que está apta a lidar com crianças e nem tudo tem 

corrido bem, pois algumas daquelas pessoas têm voltado ao serviço de origem. 

Afirma ainda e para que fique bem claro, que existe mesmo falta de pessoal operacional 

para áreas específicas como por exemplo, pedreiro, electricista, carpinteiro, áreas em que 

a Câmara Municipal tem obrigatoriamente de prestar apoio. Ainda assim, salienta a 

dificuldade em recrutar, por causa do salário oferecido no valor de 485€, em que muitos 

recusam trabalhar com essa verba. 

Submetida a votação a Proposta de autorização de abertura de procedimento 

concursal comum para constituição de relações jurídicas de emprego público por 

tempo determinável (auxiliar de acção educativa), numerada DRHO_DRH 01_24-11, 

foi a mesma aprovada, por unanimidade e em minuta. 

Submetida a votação a Proposta de autorização de abertura de procedimento 

concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado (medidor orçamentista), numerada DRHO_DRH 02_24-11, foi a 

mesma aprovada, por unanimidade e em minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE LOTEAMENTOS E AUGI: 

Pelo Sr. vereador Álvaro Amaro foram apresentadas as seguintes propostas: 
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PONTO 8 – Informação prévia de alteração à licença de loteamento titulada com o 

alvará n.º 257. Requerente: Colégio Aires Real, Lda.. Proc.º L-34/99. Local: Aires – 

Palmela. Requerimentos nºs. 1441/11, de 06.04.2011; 2827/11, de 20.05.2011; 3613/11, 

de 04.07.2011 e 4203/11, de 04.08.2011. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 01_24-11: 

(Em resultado da discussão havida, a proposta que se transcreve, sofreu alterações): 

«Pretende a requerente, na qualidade de promitente compradora do lote 67, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 10296/20041116, da freguesia de 

Palmela, com a área de 1.484,80m2, e inscrito na matriz predial urbana sob o n.º 11542, e 

no âmbito do art.º 14º do D.L. 555/99, de 16.Dez., na redacção que lhe foi conferida pelo 

D.L. 26/2010, de 30 de Março, alterado pela Lei n.º 28/2010, de 2 de Setembro (RJUE), 

informação prévia sobre a possibilidade de alteração à licença de loteamento titulada pelo 

Alvará n.º 257, registado na Câmara Municipal de Palmela, no livro 7, sob o n.º 3, em 8 de 

Outubro de 2004, e emitido a favor de Urbiaires – Construções e Empreendimentos, S.A.. 

A alteração pretendida incide nas seguintes prescrições do lote 67: 

- Alteração do uso de habitação para serviços (estabelecimento de ensino privado 

com as valências de: berçário, cresce, jardim-de-infância e 1º ciclo do ensino 

básico); 

- Aumento da área de ocupação de 376m2 para 450m2; 

- Aumento da superfície total de pavimentos de 330m2 para 700m2. 

De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Director Municipal (PDM), a área 

objecto da pretensão insere-se no perímetro urbano de Aires e é abrangida por Área de 

Expansão de Baixa Densidade B1, sendo que, a alteração pretendida se enquadra, de 

uma forma global, nas disposições regulamentares em vigor, nomeadamente no que 

diz respeito ao índice de utilização bruto permitido, usos e ocupação admissíveis nos 

termos do art. 12º do Regulamento do PDM. 

As modificações descritas não implicam ainda intervenções no desenho urbano 

antes aprovado, nem nas obras de urbanização executadas. 

O pedido de informação prévia foi previamente analisado pela Divisão de Loteamentos e 

AUGI (DLA), Departamento de Planeamento Urbanístico (DPU), Divisão de Educação (DE) 

e Divisão de Obras Particulares, Habitação e Actividades Económicas (DOPHAE), serviços 

que se pronunciaram favoravelmente à globalidade da proposta, resultando que: 

- Para efeitos de alteração à licença de loteamento deverá a requerente apresentar ainda 

pareceres favoráveis do Instituto de Segurança Social de Setúbal (para as valências 
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nomeadamente o berçário, creche e jardim-de-infância) e da DREL – Direcção Regional 

de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (para a valência do 1º ciclo do ensino básico). 

- Enquadrando-se a pretensão numa operação de loteamento consolidada do ponto de 

vista infra-estrutural e não se justificando acréscimo de quaisquer cedências, para 

equipamentos e espaços verdes e de utilização colectiva, deverá a carência decorrente da 

aplicação dos parâmetros de dimensionamento publicados no anexo III do PDM (Portaria 

1136/2001, de 25 de Setembro), respectivamente de 150m2 e de 171m2, ser convertida em 

numerário ou espécie conforme previsto no n.º 4 do art. 44º do RJUE e n.º 24 do Cap. X 

do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais do Município de Palmela. 

- Da alteração pretendida e igualmente por aplicação dos parâmetros referidos no ponto 

anterior e art. 32º do PDM, decorre a necessidade de previsão de um total de 46 lugares 

de parqueamento (Lpa´s), dos quais 11 são públicos. Não obstante e à semelhança do 

critério adoptado relativamente a outras alterações de uso em operações de loteamento, e 

considerando a localização do lote na Av. Cidade da Praia, satisfatoriamente servida de 

estacionamento público, face à densidade de ocupação prevista, e junto a um arruamento 

estruturante ainda por consolidar, bem como à sua confrontação com uma parcela cedida 

para equipamento, no âmbito da licença de loteamento, entende-se admissível a aceitação 

de uma solução, a desenvolver e apresentar para efeitos de alteração à licença de 

loteamento, que contemple: 

• Previsão de cave para parqueamento com o n.º máximo de Lpa´s possível, 

destinados preferencialmente aos funcionários do estabelecimento escolar; 

• Previsão de um espaço para paragem de curta duração (tomada e largada de 

crianças), fora do espaço público e que salvaguarde a necessária separação 

relativamente ao recinto destinado aos educandos, o que se entende desde já de 

referir, se afigura de difícil enquadramento na área de lote disponível e face às 

inúmeras valências pretendidas; 

- Sem prejuízo do ponto anterior, o polígono de implantação deverá cumprir os 

afastamentos legais estipulados no RGEU e demais legislação aplicável; 

- Ainda que tenha sido dispensada a apresentação do estudo de ruído e plano de 

acessibilidades por despacho de 20.05.11, fundamentado na dimensão do pedido e 

enquadramento no território, a admissão de comunicação prévia do pedido de alteração à 

licença de loteamento, ficará sempre condicionada à verificação do cumprimento do 

regulamento do ruído, bem como do disposto no D.L. 163/2006, de 8 de Agosto 

relativamente às condições de acessibilidade. 
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Por último ressalva-se que, do parecer da Divisão de Educação, resulta concluir 

que, para o aglomerado de Aires, não se identifica, actualmente, carência ao nível 

da oferta pública/privada de 1º ciclo do ensino básico, informação que poderá ser 

relevante no âmbito da avaliação da viabilidade económica do estabelecimento 

pretendido, a qual competirá à requerente. 

O pedido de alteração à licença – Comunicação Prévia – deverá ser interposto nos termos 

do disposto no n.º 4 do art. 4º e art. 27º, do D.L. 555/99, de 16 Dezembro, na redacção 

que lhe foi conferida pelo D.L. 26/2010, de 30 de Março, alterado pela Lei n.º 28/2010, de 

2 de Setembro e instruído com os elementos definidos nos art.os 6º, 11º e 12º 

Regulamento da Urbanização e Edificação do Município de Palmela n.º 349/2010 e 

Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março. 

No âmbito da tramitação do eventual pedido subsequente à presente informação prévia, 

será o projecto de alteração submetido a pareceres dos serviços da CMP, bem como e 

nos termos dos art.os 13.º e 13.º-A do Decreto-Lei antes mencionado, das entidades 

externas necessárias decorrentes da solução proposta. 

Face ao exposto, e nos termos da informação técnica da DLA, de 18 de Outubro de 2011, 

propõe-se a emissão de parecer favorável à pretensão ao abrigo do n.º 1 do art.º 16º, do 

Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pelo D.L. 

26/2010, de 30 de Março, alterado pela Lei n.º 28/2010, de 2 de Setembro, condicionada 

ao cumprimento das indicações técnicas antes referidas.  

Mais se propõe notificar a requerente, comunicando-lhe a validade da deliberação por um 

ano, conforme determinado no art.º 17.º do mesmo Diploma, devendo nesse prazo ser 

organizado o procedimento competente, sob pena de caducidade. Igualmente se propõe 

que, no âmbito da notificação, se remeta cópia dos pareceres emitidos pelos serviços da 

Câmara, para que a requerente tome conhecimento.» 

Sobre a proposta de Informação prévia de alteração à licença de loteamento titulada 

com o alvará n.º 257 numerada DAU_DLA 01_24-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que a proposta deveria ser alterada quando 

cita que a actividade e valências pretendidas são reguladas pelo Instituto de Segurança 

Social de Setúbal, devendo para efeitos de alteração ao alvará de loteamento, ser 

apresentado parecer favorável daquela entidade. Observa que não é verdade porque 

aquele Centro não se pronuncia sobre o 1º Ciclo do Ensino Básico, mas sim o Ministério 

da Educação. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro considera que a corrigenda é pertinente e necessária e que 

se deve possivelmente a um erro de simpatia. Prevê no entanto que a questão do 1º Ciclo 
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não venha a ter seguimento, em todo o caso e porque se trata de uma informação prévia, 

competirá depois à requerente tratar da documentação relativamente às cedências e 

compensação, recordando que o próprio loteamento já tem os espaços de cedência 

realizados de acordo com os parâmetros legais 

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

minuta. 

 

PONTO 9 – Licenciamento de operação de loteamento. Requerente: José Miguel 

Serra Alves Mira. Proc.º L-23/03. Local: Asseiceira – Marateca. Requerimentos nºs. 

703/11, de 04.02.2011; 1494/11, de 16.03.2011 e 5782/11, de 08.11.2011. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 02_24-11: 

«Pretende o requerente, na qualidade de proprietário do prédio descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Palmela sob o n.o 2726/20110117 e inscrito na matriz cadastral sob 

o artigo 1663-P, com a área total de 30.000m², sito na freguesia de Marateca, proceder a 

uma operação de loteamento urbano de carácter habitacional. 

A área objecto da operação de loteamento insere-se no perímetro urbano de Asseiceira e 

é abrangida por Área de Expansão de Baixa Densidade B1, de acordo com a Planta de 

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

− constituir 12 lotes, que totalizam a área de 23.709,40m2 destinados à construção 

de moradias unifamiliares isoladas com 2 pisos, anexos (garagem ou arrecadação) 

e cave (opcional para estacionamento), com a área bruta de construção máxima de 

4.500m2 destinados a habitação e 720m2 para estacionamento em cave, área de 

implantação total de 10.622,35m2; 

− criar 62 lugares de parqueamento automóvel, sendo 30 privados (no interior dos 

lotes) e 32 em espaço público; 

− ceder para domínio público uma área total de 6.290,60m², sendo: 

• 4.298,10m2 para infra-estruturas (arruamentos, passeios e parqueamento); 

• 548,50m2 para Espaços verdes e de utilização colectiva; 

• 685,70m2 para Equipamentos de utilização colectiva; 

• 758,30m2 para alargamento da Estrada Municipal (Rua do Machuqueiro). 

A apreciação do projecto de loteamento enquadra-se no âmbito do D.L. 555/99, de 16 de 

Dezembro, republicado pelo D.L. 26/2010, de 30 de Março. 
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No plano urbanístico a proposta cumpre as disposições regulamentares do PDM, na sua 

redacção 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 colectiva). 

Nos termos do estabelecido no art. 13º do mesmo Diploma foram efectuadas consultas às 

entidades externas, EDP, PT, Setgás e ARH-TEJO, as quais se pronunciaram 

favoravelmente à pretensão referindo alguns aspectos a acautelar na fase de elaboração 

dos projectos de obras de urbanização e/ou sua execução. 

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 Infra-

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

prejuízo da necessidade de algumas correcções, já introduzidas em planta síntese de 

substituição, e ainda de indicações técnicas que deverão ser observadas na fase 

subsequente de tramitação (comunicação prévia de obras de urbanização), importando 

salientar os seguintes aspectos: 

1- Atentas as características rurais da zona envolvente à pretensão, a ocupação de 

baixa densidade proposta e prevista para os espaços urbanos limítrofes, bem como 

a concretização de cedência para futuro alargamento do arruamento de acesso à 

operação de loteamento (Rua do Machuqueiro), e de forma a salvaguardar as 

devidas condições de segurança, deverá ser limitada a velocidade de circulação 

naquele arruamento, a 40 Km/h, mediante sinalização vertical; 

2- Para salvaguarda das condições de conservação do arruamento interno da 

urbanização, deverá a estrutura de pavimento das zonas em calçada miúda, ser 

reforçada, de forma a suportar as eventuais cargas acrescidas que possam 

decorrer do pontual aproveitamento destes espaços por viaturas; 

3- Sendo a drenagem de águas pluviais proposta efectuada através de passagem em 

PH na Rua do Machuqueiro, e a respectiva descarga efectuada na linha de água 

existente a nascente e em terreno integrado noutro artigo, deverá ser apresentada 

autorização escrita do respectivo proprietário para a descarga de novos caudais, 

para além do respectivo título de utilização dos recursos hídricos, nos termos do 

parecer emitido pela ARH Tejo; 

4- Quanto à linha de média tensão identificada a nascente da propriedade que se 

propõe desviar, deverá ser apresentado comprovativo de aceitação/compromisso 

de execução, emitido pela entidade competente ou, em alternativa, ser reflectida 

condicionante no lote 1, resultante da sua manutenção; 
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5- Ainda e para salvaguarda da correcta instrução do processo, deverão ser 

apresentados: 

• Planta síntese de substituição, com indicação das cotas dos polígonos de 

implantação previstos nos lotes, conforme decorre da Portaria n.º 232/2008 

de 11 de Março; 

• 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; 

• Plano de Acessibilidades devidamente cotado e com indicação de soluções 

de detalhe métrico, técnico e construtivo, esclarecendo as soluções 

adoptadas em matéria de acessibilidade nos termos da Portaria n.º 

232/2008, de 11 de Março e D.L. 163/2006, de 8 de Agosto, e que incorpore 

a rectificação da inclinação da rampa de acesso à urbanização (excessiva), 

bem como garantir a continuidade pedonal nas passadeiras. 

Por último, deverão ainda ser observados os aspectos especificados nos pareceres 

emitidos pela EDP, PT, Setgás e ARHTEJO bem como as demais indicações constantes 

dos pareceres dos serviços da CMP. 

Nos termos do art.º 22.º, do D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, republicado pelo D.L. 

26/2010, de 30 de Março, e do art. 4º do Regulamento da Urbanização e Edificação do 

Município de Palmela (RUEMP), a pretensão foi dispensada do procedimento de discussão 

pública.  

Face ao exposto e nos termos da informação técnica da DLA de 08.11.2011, propõe-se, 

ao abrigo do n.º 1 do art.º 23.º do diploma legal antes indicado, a aprovação da operação 

de loteamento, consubstanciada na planta síntese apresentada com o requerimento n.º 

5782/11, de 08/11/2011. 

Até à data de emissão do alvará de loteamento, deverão ser entregues 11 cópias da 

planta síntese – 10 em papel opaco e 1 em material reprodutível –, bem como cópia do 

projecto de loteamento em formato digital (ficheiros com extensão DWG ou DXF), de 

acordo com o estipulado no n.º 1 do art. 4º do RUEMP. 

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

deliberação por um ano, conforme determinado no art. 76º, do D.L. 555/99, de 16 de 

Dezembro, republicado pelo D.L. 26/2010, de 30 de Março, devendo nesse prazo ser 

apresentada comunicação prévia das obras de urbanização, sob pena de caducidade. 
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Mais se propõe remeter cópia dos pareceres emitidos pelas entidades e serviços da 

Câmara, para que tomem conhecimento e proceda em conformidade.» 

Sobre a proposta de Licenciamento de operação de loteamento numerada DAU_DLA 

02_24-11 intervieram: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira refere que a apreciação dos vereadores socialistas é 

positiva, quer relativamente à iniciativa quer relativamente à instrução do processo. 

Verifica no entanto e a legislação assim o permite, que tem vindo a ser um hábito, a 

dispensa de discussão pública naquelas iniciativas. Considera que em matéria do território, 

as discussões públicas são sempre importantes porque embora não tragam muitas 

questões e ainda bem porque permitem que os processos prossigam, trazem sempre 

algumas observações, que normalmente melhoram o enquadramento daquelas iniciativas. 

Deixa registado um reparo relativamente ao facto de Asseiceira se situar na freguesia de 

Marateca. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro observa que desde que foi criada a freguesia de Poceirão, 

que ainda existem artigos urbanos com a denominação de freguesia de Marateca, que 

entretanto passaram para aquela freguesia. Acresce que efectivamente é território da 

freguesia do Poceirão, não obstante, tem de ser referido daquela forma, porque o 

documento habilitante ainda tem aquela designação. No que concerne à dispensa de 

procedimento de discussão pública, expressa que está a aplicar-se a legislação tal e qual 

nos termos em que ela prevê aquela dispensa, considerando também que noutras 

matérias tem havido sempre esse cuidado, em quem a discussão pública é incontornável, 

tem sido e será sempre a mesma promovida de acordo com o previsto na lei. 

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

minuta. 

 

PONTO 10 – Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais – Dispensa de 

caução nos termos do artigo 49.º da Lei das AUGI. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 03_24-11: 

«A presente proposta visa criar, como previsto no artigo 49.º da Lei das AUGI – Lei 91/95, 

de 2 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 10/2008, de 20 de Fevereiro -, a 

possibilidade de, através da competente previsão regulamentar, dispensar a caução para 

o pagamento de taxas, cujo fraccionamento possa ter sido aceite nos termos 

estabelecidos no n.º 2 do artigo 117.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 



Acta n.º 24/2011 
Reunião ordinária de 16 de Novembro de 2011 

 45

Decreto Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção actual do Decreto Lei 26/2010, 

de 30 de Março - e do artigo 22.º do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais. 

Esta previsão regulamentar, que visa agilizar a conclusão de alguns processos de 

reconversão, designadamente no que respeita à dificuldade crescente que as diferentes 

Comissões de Administração enfrentam na obtenção das garantias em instituições 

financeiras, deve fazê-lo num quadro de avaliação da sustentabilidade do processo de 

reconversão, que considere o grau de concretização atingido no processo de urbanização 

e o montante das responsabilidades financeiras que possam ficar a descoberto com a 

dispensa da caução.  

Essa avaliação tem de ser feita de acordo com a capacidade limitada de intervenção e 

assistência do Município à conclusão dos processos de reconversão em caso de 

incumprimento das obrigações por parte das AUGI, ocorra este ao nível da concretização 

das obras de urbanização ou dos encargos que lhes são imputáveis, sob a forma de taxas, 

no reforço e manutenção de infra-estruturas, ou nas duas situações em simultâneo, 

pesando-se ainda os tempos de resolução judicial desses incumprimentos e ainda a 

possibilidade de existirem situações de dívida incobrável, que podem onerar 

significativamente o ressarcimento da assistência. 

Por fim, deve-se ainda fazer reflectir nas condições de dispensa da caução a eventual 

dependência ou interdependência das AUGI com outros processos de reconversão / 

urbanização. 

Assim, ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 112.º, n.º 7, e 241.º da 

Constituição da República Portuguesa, no preceituado nas alíneas a) do n.º 2 do artigo 

53.º e da alínea a) do n.º 6, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, dos 

artigos 10.º e 15.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro e da Lei n.º 57-E/2006, de 29 de 

Dezembro, do artigo 3.º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, e do artigo 49.º da Lei 

91/95, de 2 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 10/2008, de 20 de Fevereiro, 

propõe-se que se delibere: 

- A aprovação pela Câmara Municipal de Palmela de alteração do regulamento e tabela de 

taxas municipais, correspondendo à criação dum artigo 22A.º “Dispensa de caução”, com 

a seguinte redacção: 

“Artigo 22.ºA 

- Dispensa de caução - 

No caso de pagamento de taxas fraccionado, poderá ser dispensada a caução sobre o 

montante em dívida quando se verifiquem cumulativamente as seguintes condições: 
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 - A operação urbanística constitua um processo de reconversão urbanística 

tramitado no âmbito da Lei das AUGI; 

 - O processo de reconversão urbanística tenha uma percentagem de obras de 

urbanização realizadas e em estado adequado não inferior a 75%; 

 - O montante das taxas em dívida não ultrapasse os 30%; 

 - O processo de reconversão urbanística não inclua a necessidade de realização de 

obras de infra-estruturas gerais ou de ligação (estruturantes), que sirvam, ou das quais 

dependam, outras urbanizações.” 

Mais se propõe: 

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

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

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

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

apreciação pública, considerasse a Câmara Municipal desde logo aprovadas a 

alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, a submeter 

seguidamente a deliberação da Assembleia Municipal.» 

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

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

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

PONTO 11 – Regulamento de Funcionamento e Tabela de Preços dos Equipamentos 

Desportivos Municipais: Piscinas de Palmela e Pinhal Novo, Pavilhão Desportivo 

Municipal de Pinhal Novo e Campo de Jogos Municipal de Palmela. 

PROPOSTA N.º DCD 01_24-11: 

(O anexo desta proposta foi alterado, conforme a discussão que teve lugar): 

«A Palmela Desporto, EEM procedeu a uma alteração dos Regulamentos de 

Funcionamento dos equipamentos desportivos municipais que estão sob a sua 

responsabilidade, “com o objectivo de harmonizar conteúdos e de uniformizar e actualizar 

procedimentos”. 
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Associado a esta alteração, procedeu a uma revisão dos preços a praticar pela utilização 

dos mesmos equipamentos, tendo em consideração os resultados obtidos com a última 

revisão e a introdução de novos serviços não incluídos na tabela em vigor. 

Assim propõe-se, de acordo com a alínea b), do n.º 3, e alínea c), do nº 5, dos Estatutos 

da Palmela Desporto, EEM, alíneas b) e c), do n.º 2, do artigo 39º, da Lei nº 53-F/2006, de 

29 de Dezembro, e alínea d), no n.º 7, do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a aprovação dos Regulamentos de 

Funcionamento dos equipamentos a seguir indicados, bem como a homologação dos 

preços a praticar, conforme proposta n.º 306/2001, de 3 de Novembro, do Conselho de 

Administração da Palmela Desporto, EEM, que se anexa: 

a) Campo de Jogos Municipal de Palmela; 

b) Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo; 

c) Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo.» 

Sobre a proposta de Regulamento de Funcionamento e Tabela de Preços dos 

Equipamentos Desportivos Municipais numerada DCD 01_24-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa constata que já tinha referido que esta proposta 

não era mais do que uma ratificação ao que a Palmela Desporto EEM, já há algum tempo 

tinha decidido pôr a funcionar. Recorda que há cerca de um mês e meio, trouxe ali à 

coação uma questão referente à Piscina Municipal do Pinhal Novo e que tinha a ver com o 

aumento de 50% no valor da natação recreativa. Refere que após informação prestada 

pelo Sr. vereador Adilo, que lhe disse que tinha sido tudo revertido e que os preços tinham 

baixado, gostaria que lhe fosse dada alguma explicação, para tentar perceber. 

Mais refere que gostaria de saber qual é o valor pago pela escola José Maria dos Santos à 

Palmela Desporto EEM, pela utilização diária do Pavilhão Desportivo Municipal. Por outro 

lado sugere que no artigo 3º do regulamento de utilização do mesmo, se pudessem 

encaixar as actividades de enriquecimento curricular que diariamente lá decorrem e que 

não estão contempladas na proposta apresentada. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere-se à informação prestada pelo Sr. vereador José 

Carlos de Sousa, dizendo discordar do facto do mesmo considerar que se ratificou o que 

já estava decidido há algum tempo. Observa que os regulamentos permitem uniformizar e 

harmonizar situações que são análogas em equipamentos diferenciados mas com um tom 

comum, bem como melhorar a qualidade de textos. A harmonização dos três documentos, 

vai possibilitar um conjunto de soluções que são completamente diferentes ou que vão 

muito além das que existiam anteriormente. Enumera algumas, como por exemplo a 

criação de campanhas específicas, que antes não existiam, o arredondamento nos preços 

até à dezena de cêntimos mais próxima, enquanto que nos regulamentos anteriores se 
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fazia para o euro superior, a introdução de um novo cartão total, a redução dos preços de 

utilização livre, a substituição do desconto no cartão jovem por um novo desconto de 50%, 

na utilização do Centro de Actividades Físicas e para jovens dos 14 aos 17 anos, entre 

outras, que eventualmente o Sr. presidente do Conselho de Administração da Palmela 

Desporto, EEM, irá elencar. 

O Sr. vereador Adilo Costa dá a palavra ao presidente do Conselho de Administração 

da Palmela Desporto, Entidade Empresarial Municipal, para prestar as necessárias 

explicações, ficando registada a sua intervenção em acta, conforme se adianta: Menciona 

que relativamente ao timing dos preços relacionados com a agora denominada utilização 

livre e anteriormente designada por natação recreativa, tal como esta proposta pretende 

consagrar, não houve desde Agosto deste ano qualquer alteração aos preços em vigor. 

Refere com isso que a proposta que está para apreciação neste momento, visa que a 

partir de 1 de Dezembro, caso seja aprovada, entre em vigor e presumindo que o Sr. 

vereador José Carlos de Sousa se referia a uma intervenção sua no mês passado, não 

tendo presente a data, informa que não houve qualquer alteração. 

Observa em sua opinião, que esta proposta visa voltar a preços praticados no ano de 

2010, no caso da utilização livre e eliminar uma prerrogativa em que o arredondamento se 

fazia para o euro superior e que originava uma situação desagradável de aumentos de 

50%, de 33% e de 25% nalguns casos, quando o arredondamento definido na taxa de 

inflação era de cerca de 4%. As medidas que se apresentam visam por um lado voltar a 

situações antigas e por outro evitar que se possam novamente verificar aumentos daquela 

ordem de grandeza. 

Acrescenta que relativamente à escola José Maria dos Santos e ao incluir-se um novo 

ponto na tabela de preços do Pavilhão Desportivo Municipal, foi feita uma distinção entre 

as entidades que praticam desporto federado. Esta escola passa assim a estar integrada 

na categoria de preços da alínea 1.2), havendo todavia um protocolo entre ambas as 

entidades, onde se irá propor à escola (o assunto ainda não está decidido), que seja 

revista a situação do pagamento. Afirma que não lhe parece coerente, nem faria sentido 

na conjuntura actual, que existindo desde Fevereiro de 1997, quando o pavilhão foi 

construído e sendo que o mesmo foi construído fundamentalmente, para dar resposta às 

necessidades escolares da comunidade Pinhalnovense, um relacionamento institucional 

entre a autarquia, a empresa municipal e a escola José Maria dos Santos, que se 

aumentasse em cerca de 40 a 50%, os preços relativamente á utilização por parte da 

escola.  

Finaliza sugerindo, relativamente à questão das actividades de enriquecimento curricular, 

efectivamente não consideradas, se o executivo concordar, que no art.º 3 do Regulamento 

do Pavilhão Desportivo Municipal, na ordem de prioridades, a alínea a) passe a ter o 
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seguinte texto: “actividades desportivas escolares curriculares e de enriquecimento 

curricular da escola José Maria dos Santos e do agrupamento de escolas José Maria dos 

Santos”. Julga com esta adenda ter respondido à questão colocada e ter dado uma 

resposta adequada, àquilo que é a efectiva realidade do momento. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa menciona que está de acordo quanto à 

harmonização dos documentos, e pensa que genericamente todos os presentes também o 

estarão. Refere-se à informação prestada pelo presidente do Conselho de Administração 

da Palmela Desporto EEM, considerando que pelo que o mesmo citou, uma equipa 

federada paga 18 euros pela utilização de um dia útil no Pavilhão Desportivo Municipal e a 

escola já que é uma outra entidade, paga pelo mesmo serviço 25 euros.  

Opina que relativamente à questão do protocolo, uma coisa é aprovar-se um regulamento, 

que deverá ter o aval do executivo da Câmara Municipal e outra é fazer-se um protocolo 

relativo às receitas da própria Palmela Desporto EEM, que poderá ser feito pelo Sr. 

presidente do conselho de administração em conjunto com a directora da escola José 

Maria dos Santos. 

Expressa ter sempre algumas reservas, relativamente à forma de gestão da Palmela 

Desporto EEM e de como tudo se articula. Não sabe se aqueles ajustes partiram de algum 

estudo de cariz financeiro, que de acordo com as previsões do Município de Palmela, seja 

suficientemente motivante e catapultador de novos frequentadores, de forma a permitir à 

Palmela Desporto EEM, ter uma situação diferente no final do ano de 2012, da que tem 

tido nos últimos anos. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que obviamente a intenção daquelas reduções será no 

sentido de nitidamente, se angariarem mais utentes. Salienta que não existem muitos 

estudos científicos mas sim estudos comparativos, avaliações de outros equipamentos 

públicos, quer dentro quer fora do concelho de Palmela, que tiveram alguma influência e 

contribuíram para que se chegasse à indicação de que seria benéfico proceder a uma 

redução de preços e a um aumento de actividades. Sublinha que todo aquele conjunto de 

opções da Palmela Desporto EEM, vai no sentido de reduzindo, aumentar a frequência. 

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

abstenção dos Srs. vereadores Fonseca Ferreira e José Carlos de Sousa. Aprovado 

em minuta. 

 

VII – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Pelo Sr. vereador Luís Miguel Calha foi apresentada a seguinte proposta: 
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PONTO 12 – Regulamento e Tabela de Taxas Municipais – Alteração. 

PROPOSTA N.º DAF 04_24-11: 

«A ocupação do domínio municipal (incluindo subsolo e espaço aéreo) com infra-

estruturas da propriedade de entidades concessionárias de serviços públicos e outros 

operadores económicos, é por princípio onerosa, tendo os municípios o direito à cobrança 

desta receita, nos termos da alínea c) do n.º 1, do artigo 6º, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de 

Dezembro, que aprovou o Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais. 

A taxa por ocupação do domínio público e em especial do subsolo é já cobrada pela 

generalidade dos municípios do distrito, e tem revelado particular incidência no âmbito da 

actividade de distribuição de gás, incluindo no domínio da concessão regional de gás 

natural, nos termos enunciados na Resolução de Conselho de Ministros n.º 98/2008, de 8 

de Abril. 

Já a taxa por utilização de infra-estruturas ou redes municipais é uma realidade mais 

recente, não tanto pela integração dessas redes no domínio municipal (no âmbito das 

operações de loteamento), mas no que concerne à sua concreta previsão nos 

regulamentos municipais. 

A previsão de uma contrapartida ao município pela utilização de infra-estruturas 

municipais, radica essencialmente nos mesmos fundamentos e princípios gerais em que 

se funda a taxa por ocupação (incluindo subsolo) do domínio público municipal, resultando 

a propriedade do município sobre aquelas infra-estruturas nos termos do artigo 44.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro (ou RJUE). 

Não estando previsto na actual Tabela de Taxas os instrumentos de remuneração da 

ocupação e utilização de domínio municipal, seja no âmbito da instalação no solo 

municipal de infra-estruturas de entidades concessionárias de serviços públicos e outros 

operadores económicos, seja no âmbito da utilização das próprias infra-estruturas do 

município por força do regime urbanístico de cedências, revela-se necessário a sua 

previsão, propondo-se a sua inclusão no n.º 5 do Capítulo VII – Ocupação e Utilização do 

Domínio Municipal. 

Aproveitando esta alteração ao Regulamento e respectiva Tabela procede-se igualmente a 

ajustamentos ao clausurado e montantes a cobrar das taxas previstas no Capítulo II – 

Higiene, Salubridade, Ruído e Ambiente e no Capítulo III – Cemitérios. 

Nestes termos, e atentos os fundamentos expostos, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere aprovar e submeter à aprovação pela Assembleia Municipal, nos termos das 

alíneas a), e) e h) do n.º 2 do artigo 53.º e da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, e de acordo com as demais normas habilitantes que se 

fizeram constar da presente proposta: 
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As alterações à Tabela de Taxas Municipais referentes ao capítulo II – Higiene, 

Salubridade, Ruído e Ambiente, capítulo III – Cemitérios e n.º 5 do capítulo VII – 

Ocupação e Utilização do Domínio Municipal, de acordo com os documentos em 

anexo, que integra a respectiva fundamentação económico-financeira, e que faz parte 

integrante da presente proposta.» 

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

minuta. 

 

• Debates Públicos sobre Grandes Opções do Plano 2012 – A Sr.ª presidente informa 

que irá realizar-se hoje, pelas 21:00, na Junta de Freguesia de Quinta do Anjo, uma 

reunião pública para debate do Orçamento e do Plano de Actividades. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

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

Não há intervenções. 

 

VIII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

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

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

Departamento de Administração e Finanças, redigi e também assino. 

 

A presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

O director do Departamento 

 

José Manuel Monteiro 


