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 1 
Reunião n.º 2/2022 2 

 3 
----------Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte dois, pelas vinte uma 4 

hora e cinco minutos teve início, no salão Nobre do edifício dos Paços do Município, uma 5 

reunião da Comissão de Urbanismo e Ordenamento do Território com a presença dos 6 

seguintes membros: Sérgio Manuel Silva Duarte (PS), que presidiu, Hugo Alexandre 7 

Santos Vicente (PS), Luís Alberto Camilo Duarte (PS), Luís Francisco Campos Silva 8 

(PSD), Joaquim Marcos Henriques (PSD); Ricardo José Henriques Daniel (PSD), Maria 9 

de Los Angeles Vinuesa Peña de Oliveira (CDU), Norberto José Brunheta (CDS) e Rute 10 

Isabel Rodrigues de Oliveira (Independente).---------------------------------------------------------- 11 

----------Estiveram, ainda, presentes o Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência Vital 12 

Rosário, a chefe da divisão de obras municipais Isabel Policarpo e o assistente técnico 13 

superior Nuno Ferreira. -------------------------------------------------------------------------------------  14 

 ---------- Foi deliberado por unanimidade aprovar as actas 2/2021 de 08 de Maio de 2021, 15 

3/2021 de 14 de Julho de 2021 e 1/2022 de 30 de Junho de 2022. ----------------------------  16 

 Ponto de situação da obra do Palácio Gorjão -----------------------------------------------  17 

---------- A senhora chefe de divisão disse que as coisas não estão a correr bem na obra 18 

e neste momento ainda não estão executados 12% da mesma. Finalmente 19 

estabeleceram uma metodologia de abordagem à estrutura porque a empresa tinha medo 20 

da metodologia do projeto de estabilidade existente, pelo que fez um projeto alternativo 21 

que foi validado e que está agora em implementação. A betonagem terá de ser executada 22 

até 10 de Agosto e depois há que refazer o plano de trabalhos. Vão ver o que podem 23 

recuperar porque têm de terminar em outubro. É uma obra candidatada que obriga a um 24 

esforço de gestão porque à Câmara Municipal não interessa perder fundos, mas não tem 25 

sido uma gestão fácil. Em muitos anos de obras só teve uma coisa parecida, mas não 26 

tão desgastante. Tiveram azar com o projetista que não deu qualquer assistência técnica. 27 

Como a Câmara Municipal não tem capacidade técnica, por falta de meios humanos para 28 

fazer, têm de contar com a fiscalização. Para as peças finais vão ter de contratualizar 29 

apoio técnico.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  30 
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---------- O senhor Joaquim Marcos Henriques (PSD) disse que felicitou a senhora 31 

engenheira pela coragem do que escreveu na informação em relação à linha de água do 32 

Vale Pato e pelo resumo feito em acta que é do mais claro. Disse que até este momento 33 

as informações que tinham eram quase nulas e preocupa-o aquilo que foi dito agora. 34 

Conhece bem o edifício e está preocupadíssimo com a estrutura. -----------------------------   35 

---------- A senhora chefe de divisão disse que disse que o projeto previa o AVAC junto ao 36 

estacionamento, afundando 7 metros e que o empreiteiro decidiu não fazer. As coisas 37 

mais absurdas do projeto foram retiradas pelo dono da obra. É preciso haver um projeto 38 

muito bem elaborado e havia pormenores que faltavam, pelo que o empreiteiro pediu à 39 

Geocontrol para fazer um projeto. A sua expectativa é que as coisas comecem a avançar. 40 

O empreiteiro pediu uma prorrogação do prazo, que está a ser analisada. Houve 41 

adjudicação de trabalhos complementares porque há lapsos nos mapas de quantidades 42 

da cobertura e por se terem encontrado coisas que não era o que pensavam que estava 43 

no papel.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 

---------- O senhor Joaquim Marcos Henriques (PSD) disse que vão dar tolerância zero 45 

em termos da obra. Lembrou o estádio municipal em que as obras estiveram paradas por 46 

indecisões, o que está a custar muito dinheiro. Cada vez mais os projetistas têm de ser 47 

penalizados pelo que não fazem ou pelo que fazem mal. -----------------------------------------  48 

---------- A senhora chefe de divisão disse que temos noção de que as coisas ou não estão 49 

disponíveis no mercado ou estão substancialmente mais caras. Quem tem capacidade 50 

financeira aguenta o primeiro embate, quem não tem fica tramado. ---------------------------  51 

 ---------- O senhor Luís Duarte (PS) questionou para quando se prevê que a obra esteja 52 

concluída. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   53 

 ---------- A senhora chefe de divisão disse ser difícil dizer um prazo porque o betão é 54 

fundamental. Vai ter de ser uma decisão política cessar o contrato, rescindir o contrato 55 

ou gerir as coias que é oi que terá menor impacto. Com o reequilíbrio financeiro é o caos 56 

e as coisas estão-se a arrastar. Se o betão correr bem as coisas começam a ver-se de 57 

outra forma. Por volta do final de setembro deverá poder dar um prazo e a Câmara terá 58 
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de tomar uma decisão que poderá ser ir até Abril ou outra. A obra só é complexa neste 59 

ponto e na cobertura. ----------------------------------------------------------------------------------------  60 

 ---------- O senhor Luís Campos (PSD) disse que já manifestou a sua preocupação com o 61 

contexto da obra e cada dia que passa fica mais preocupado porque Palácio Gorjão só 62 

há um e vêm paraquedistas estragar o que é nosso. A senhora chefe de divisão disse 63 

que os técnicos não dão apoio ao projeto. Lembrou que fizeram uma visita ao Palácio 64 

Gorjão e o projetista disse que alugou uma casa cá para acompanhar a obra. Na altura 65 

viu logo que o projetista não era dos mais famosos e isso começa a ver-se agora. Para a 66 

zona da sala de epigrafia estava previsto a instalação de sanitário, ora quem conhece o 67 

museu viu logo que era um lapso. Preocupa-o que a obra só tenha 8,65% de execução, 68 

quando devia avançar 5,55% ao mês para estar dentro dos prazos. Acha que houve 69 

passividade de alguém que deixou as coisas chegarem a este ponto. Continua a 70 

perguntar se isto é reversível, embora ache que não é. Com a inflação o aumento do 71 

custo da obra é inevitável e os aumentos não são comparticipados, sendo pagos com 72 

capitais próprios da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------  73 

 ---------- A senhora chefe de divisão disse que tem de se esperar até final de Setembro 74 

para ver o que sucede com o betão, para depois se decidir. As candidaturas têm dois 75 

problemas: a aprovação das candidaturas é feita no limite e depois os prazos são 76 

irrisórios, mas para fazer com qualidade é preciso tempo. Há milhões mal gastos quando 77 

era preciso racionalizar nos prazos. Não é fácil avaliar com tantas variáveis, mas no 78 

contexto da empreitada tanto há trabalhos a mais como há trabalhos a menos. As 79 

revisões de preços não têm limites e têm discrepâncias muito grandes. O grande 80 

problema é haver empresas bem estruturadas e outras não. ------------------------------------  81 

 ---------- O senhor Luís Campos (PSD) disse que, fazendo a análise do único documento 82 

que receberam e comparando com a informação sobre a atividade municipal, vê 83 

discrepâncias na data do inicio da obra (Maio de 2021 ou 01 de Dezembro de 2020) e no 84 

valor total (1.749.700 ou 1.851.000). --------------------------------------------------------------------  85 

 ---------- A senhora chefe de divisão disse que o começo da obra é o auto de consignação 86 

ou o auto de PSS e há uma décalage entre os dois. A arqueologia não estava 87 
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contabilizada e foi necessário interromper a obra para se fazer a contratualização de um 88 

arqueólogo. Os 18 meses perfazem-se a 8 de Outubro. ------------------------------------------  89 

 ---------- O senhor Luís Campos (PSD) questionou quem é que a nível de museologia está 90 

a acompanhar o projeto. Lembrou que a execução da sala de arqueologia foi 91 

acompanhada pelo professor Luís Raposo e foi tudo destruído. Lembrou que não existe 92 

uma sala para reservas e o projetista até disse que punham o espólio nos armários, não 93 

tendo a mínima sensibilidade. Enquanto membro da Assembleia Municipal tem o dever 94 

de defender aquele património e da parte da Câmara Municipal não há esse cuidado. 95 

Propôs que se realize uma visita ao local. -------------------------------------------------------------  96 

 ---------- O senhor Luís Duarte (PS) disse que como já foi tradição se deveria fazer uma 97 

visita ao que está previsto em obras no concelho. --------------------------------------------------  98 

 ---------- O senhor Presidente da Comissão considerou que o ideal seria Setembro. ------  99 

 ---------- O senhor Luís Campos (PSD) lembrou que existia um projeto feito por pessoas 100 

com sensibilidade. Mais valia poucas obras e bem-feitas do que muitas obras e mal feitas 101 

e estão a ver que têm obras mal feitas. ----------------------------------------------------------------  102 

 ---------- O senhor Luís Duarte (PS) disse que há duas formas de encarar a situação. Se 103 

forem obras com prazos de candidaturas e a Câmara Municipal sem capacidade de 104 

investimento a este nível, os prazos dos fundos comunitários são bons para dar cabo da 105 

obra. Primeiro devia haver um projeto museológico e depois é que se fazia o projeto da 106 

obra. Isto era o que devia ter sido feito. Não conhece o projeto que está a ser executado, 107 

sabe de algumas ideias que vão integrando o projeto e com as quais concorda. Ainda há 108 

pouco se aflorou um dos maiores elefantes brancos que é o estádio municipal e na altura 109 

o Bombarral Primeiro demonstrou que era uma má opção. A CEDRU, que estava a fazer 110 

o Plano Estratégico, demonstrou que era um erro. Deve-se criar as condições para 111 

acabar a obra sem se perder os fundos comunitários e depois definir o museu que 112 

queremos ali e se calhar vamos ter de partir coisas que estão a ser feitas.------------------  113 

 ---------- O senhor Joaquim Marcos Henriques (PSD) recordou a obra do edifício dos 114 

Paços do Município cujo prazo acabava a 31 de dezembro, veio a fiscalização e não havia 115 
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quase nada feito. Como diálogo levaram-no a assinar que a obra estava pronta, mas 116 

ainda levou mais três meses,------------------------------------------------------------------------------  117 

 ---------- O senhor Norberto Brunheta (CDS) disse que já houve falar das obras há algum 118 

tempo e pelo que percebeu o problema começa com os prazos. -------------------------------  119 

 ---------- A senhora chefe de divisão disse que como Torres Vedras tinha vários projetos, 120 

quando havia candidaturas conseguiam ter as coisas nos timings. Câmaras ricas têm 121 

capacidade para isto, mas Câmaras pequenas não têm. As CIM’s deviam ter um gabinete 122 

de projetos para ajudar as Câmaras Municipais. ----------------------------------------------------  123 

 ---------- O senhor Norberto Brunheta (CDS) disse que se calhar é preferível definir 124 

prioridades e o que vêm é que não existe uma estratégia. ---------------------------------------  125 

 ---------- O senhor Luís Duarte (PS) disse que haver alguns três planos estratégicos no 126 

Bombarral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  127 

 ---------- O senhor Ricardo Daniel (PSD) disse que o problema todo é que este projeto 128 

devia ter primeiro o plano museológico e só depois o plano de arquitetura e alguém foi 129 

dizer isso ao gabinete da presidência, mas depois por decisão política interna não foram 130 

por aí e só podemos especular. --------------------------------------------------------------------------  131 

 ---------- O senhor Luís Duarte (PS) disse que tudo se prende com os prazos das 132 

candidaturas e havia um limite curto para ter o projeto e fazer a candidatura, o que 133 

condiciona câmaras pequenas. O executivo de que o senhor Ricardo Daniel foi chefe de 134 

gabinete encontrou compromissado para o Bombarral um milhão de euros para 135 

modernizar o museu e deitou isso para o lixo. Agora há que ultrapassar o problema. ----  136 

 ---------- O senhor Luís Campos (PSD) disse que havia um projeto elaborado por um 137 

gabinete da especialidade e depois era só fazer os projetos das especialidades. Está 138 

bastante preocupado. Confia nos técnicos municipais, mas há coisas que os técnicos não 139 

conseguem prever. Este processo tem de ser gerido com pinças. -----------------------------  140 

 ---------- O senhor Joaquim Marcos Henriques (PSD) perguntou se o empreiteiro tem 141 

capacidade para acabar a obra. --------------------------------------------------------------------------  142 

 ---------- A senhora chefe de divisão disse que tudo defende o empreiteiro e não o dono 143 

da obra e por isso maus empreiteiros continuam no mercado. A sua resposta á questão 144 
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colocada é nim. Tem a sua perceção, mas não vale a pena manifestar a opinião porque 145 

tem que se ter a serenidade de ver o que se vai passar. As faturas de Julho e Agosto 146 

podem ser um balão de oxigénio para que a obra se faça. Pela primeira vez têm um bom 147 

encarregado com quem conseguem falar tecnicamente. ------------------------------------------  148 

 Ponto de situação da obra do IVV --------------------------------------------------------------  149 

---------- A senhora chefe de divisão disse que a obra do IVV está bem. Só teve um 150 

problema que era perfeitamente expectável. A execução está à volta dos 37,50% e vai 151 

rapidamente subir. Não acredita que não alarguem o prazo em dois meses. São três 152 

pavilhões e a única coisa boa eram os depósitos, porém, quando se pensava que havia 153 

uma estrutura modular, os pilares não davam para a estrutura. Têm uma empresa capaz 154 

de apresentar uma solução que é uma estrutura metálica, o que levou a empresa 155 

projetista a fazer um novo projeto. É uma empresa que do ponto de vista financeiro tem 156 

capacidade para ainda nem ter falado de reequilíbrio financeiro.  ------------------------------  157 

 ---------- O senhor Luís Campos (PSD) perguntou se a cave está a ser intervencionada ou 158 

se vai ser selada e porque motivo a torre foi toda forrada a capoto. ---------------------------  159 

 ---------- A senhora chefe de divisão disse que foi aí que se descobriu que não havia 160 

fundações e foi feita uma estrutura metálica. A torre foi forrada porque toda a estrutura o 161 

estava.  -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  162 

 ---------- O senhor Presidente da Comissão disse que no dia da visita ao museu devem ir 163 

ao IVV.  -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  164 

 Ponto de situação da obra do Caminho das Escolas – PAMUS ------------------------  165 

----------A senhora chefe de divisão disse que é uma excelente empresa e as coisas estão 166 

a correr muito bem. 45% da obra está feita incluindo as redes de infraestruturas. Falta o 167 

grosso das pavimentações. É expectável que acabe a 30 de outubro ou até talvez antes. 168 

 ---------- O senhor Luís Duarte (PS) lembrou que foi um projeto que de inicio levantou 169 

muita polémica. Disse não ver lá nenhuma ciclovia. ------------------------------------------------  170 

 ---------- A senhora chefe de divisão disse que a ciclovia será marcada por pintura. -------  171 

 ---------- O senhor Luís Campos (PSD) disse haver uma coisa nos acabamentos que não 172 

compreende. A Câmara tem regulamentos para os privados, mas depois em obras 173 
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municipais ultrapassa esses regulamentos. Em todas as urbanizações o regulamento 174 

municipal impõe calçada à portuguesa e nós andamos a arrancar calçada à portuguesa 175 

e a colocar pavet e isso é andarmos para trás. Mais uma vez vem alguém estragar o 176 

Bombarral. Aquilo é claramente mal feito. Se fosse Presidente da câmara a primeira coisa 177 

que fazia era arrancar aquilo tudo. Não está aqui ninguém para responder politicamente 178 

a isto. O senhor Presidente da Câmara nunca veio a esta comissão. Temos técnicos que 179 

respondem tecnicamente, mas não temos ninguém que responsa politicamente. ---------  180 

 ---------- A senhora chefe de divisão disse que a calçada está a acabar em termos de 181 

jazidas de calcário. Durante quatro anos não podem tirar o pavet porque é aquilo que 182 

está no projeto candidatado. Calçada à portuguesa deve ser aplicada só em zonas 183 

históricas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  184 

 ---------- O senhor Luís Campos (PSD) disse que se o RMOU vier com esse artigo o PSD 185 

vota contra. Existe uma panóplia de pavimento pelo que não deve ser o pavet 1020 em 186 

zonas mais antigas. No Bombarral podem combinar as duas coisas. O objetivo foi baixar 187 

o valor da obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------  188 

 ---------- O senhor Presidente da Comissão disse que também vota a favor que no RMOU 189 

seja igual para todos. Outra situação preocupante é a Câmara Municipal não aprovar 190 

telhados sanduiche no Barrocalvo e depois ter o posto de turismo com telhado sanduiche. 191 

 ---------- O senhor Hugo Vicente (PS) considerou que onde existe calçada se deve manter, 192 

mas percebe a explicação. Em estrada é contra o pavimento em calçada e se mandasse 193 

arrancava a calçada em todas as lombas. Perguntou se junto à escola não houve uma 194 

ligeira alteração.-----------------------------------------------------------------------------------------------  195 

 ---------- O senhor Presidente da Comissão disse que vai haver uma alteração ao 196 

estacionamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------  197 

 ---------- O senhor Ricardo Daniel (PSD) questionou se o estacionamento em frente ao 198 

Palácio Gorjão vai ser retirado. ---------------------------------------------------------------------------  199 

 ---------- A senhora chefe de divisão disse que em principio o estacionamento vai ficar. --  200 

 ---------- O senhor Ricardo Daniel (PSD) perguntou se a ARU aprovada para a vila não 201 

colide com a colocação do pavet. ------------------------------------------------------------------------  202 
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 ---------- A senhora chefe de divisão disse que aquilo que é candidato vence todas as 203 

colisões.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  204 

 ---------- A senhora D. M.ª Los Angeles Oliveira (CDU) questionou sobre a cobertura do 205 

pavilhão.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  206 

 ---------- A senhora chefe de divisão disse que os trabalhos já começaram, mas o ACT de 207 

Leiria é o mais horroroso que existe. O empreiteiro já pode começar com o trabalho. ----  208 

 Ponto de situação do PDM ------------------------------------------------------------------------  209 

----------O senhor chefe de gabinete disse que ao dia de hoje a proposta está fechada 210 

após a participação de cerca de 170 particulares durante a discussão pública. É um 211 

trabalho complexo porque é normal haver participações contraditórias e é necessário 212 

haver equilíbrio. A proposta está fechada ainda que condicionada à alteração da carta da 213 

Reserva Ecológica Nacional, aprovada por uma instância nacional. Tem havido 214 

recetividade para esta fase, mas na discussão pública apareceram mais pedidos de 215 

exclusão que têm de ser validados em sede de revisão com a APA e a CCDR e daí 216 

resultará a última afinação da proposta de plano. Quando a REN estiver fechada irá a 217 

aprovação da Assembleia Municipal e depois para publicação em Diário da República. 218 

Disponibilizaram a última versão, mas no regulamento ainda aterá de haver alguns 219 

ajustes, estando a aguardar o agendamento da reunião com a APA e a CCDR. Todas as 220 

revisões do PDM terão de estar aprovadas até dezembro de 2023, mas contam acabar 221 

um ano antes. --------------------------------------------------------------------------------------------------  222 

 ---------- O senhor Luís Duarte (PS) disse que não acompanhou esta revisão, mas a 223 

Associação de Defesa do Património Cultural do Concelho do Bombarral fez chegar uma 224 

série de sugestões sobre o património. -----------------------------------------------------------------  225 

 ---------- O senhor chefe de gabinete disse que todas as participações foram ponderadas 226 

e segunda feira poderá dar uma informação. Á partida todas as participações em sede 227 

do plano têm um procedimento de classificação. ----------------------------------------------------  228 

 ---------- O senhor Luís Duarte (PS) questionou o que se deve fazer para classificar 229 

património após a aprovação do PDM. -----------------------------------------------------------------  230 
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 ---------- O senhor chefe de gabinete disse que deve vir uma proposta a reunião de 231 

Câmara para se seguirem os procedimentos.  -------------------------------------------------------  232 

 ---------- O senhor Hugo Vicente (PS) disse que, quando se faz uma moradia, gostava de 233 

saber se a garagem faz parte da área de construção, porque às vezes as pessoas roubam 234 

esse e espaço e não fazem a garagem.----------------------------------------------------------------  235 

 ---------- O senhor chefe de gabinete disse que a construção de uma moradia obriga á 236 

criação de lugares de estacionamento.  ----------------------------------------------------------------  237 

 ---------- O senhor Luís Campos (PSD) disse ter sido ele quem pediu a última versão do 238 

PDM. Já tinha pedido antes e como não houve vontade de entregar ficou desconfiado. 239 

Quer analisar para ver se as alterações são muito significativas e vai ter o cuidado de ser 240 

minucioso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  241 

 ---------- A senhora D. M.ª Los Angeles Oliveira (CDU) questionou se os casais que tinham 242 

ficado de fora no primeiro PDM foram agora considerados. --------------------------------------  243 

 ---------- O senhor Luís Campos (PSD) disse que estão como aglomerados dispersos e 244 

quase todas as sugestões que fizeram foram consideradas. Acrescentou que tinha pedido 245 

mais uma série de coisas incluindo a presença da senhora chefe de divisão. Perguntou 246 

que tio de ajustes têm sido feitos. ------------------------------------------------------------------------  247 

 ---------- O senhor chefe de gabinete disse que a evolução da planta decorreu dos pedidos 248 

das pessoas. No regulamento foram introduzidos esclarecimentos e compatibilizações 249 

com o plano de defesa da floresta e um ou outro ajuste de percentagens. ------------------  250 

 ---------- O senhor Norberto Brunheta (CDS) disse que relativamente aos sítios 251 

arqueológicos era importante estar a localização.  --------------------------------------------------  252 

 ---------- O senhor Luís Campos (PSD) disse ter-se apercebido agora que houve uma 253 

associação que pediu a classificação de alguns imóveis. -----------------------------------------  254 

 ---------- O senhor Luís Duarte (PS) disse que pediram a constituição de uma comissão 255 

para identificar espaços a classificar. -------------------------------------------------------------------  256 

 ---------- O senhor Luís Campos (PSD) disse que é bonito classificar património criando 257 

ónus aos outros. Para se construir junto ao Teatro Eduardo Brasão têm que se dirigir à 258 

DGPC, mas ao lado do Palácio Gorjão existem telhados em chapa sanduiche que são 259 
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proibidos pelo RMOU. Temos o Palácio Gorjão que é classificado e no turismo a Câmara 260 

colocou chapa sanduiche, um vizinho quis pintar de castanho a guarda das varandas e a 261 

Câmara obrigou a ir à DGPC. Não adianta classificar quando só se cumpre para alguns. 262 

Tem que haver algum cuidado na avaliação dos processos, mas não vamos classificar 263 

tudo e mais alguma coisa. ----------------------------------------------------------------------------------  264 

 ---------- A senhora D. M.ª Los Angeles Oliveira (CDU) disse que no regulamento lhe 265 

chamou à atenção a questão das áreas de atividades económicas. Fala no Cintrão, mas 266 

não nas que existem em A-dos-Ruivos e São Mamede. Mas no mapa as mesmas já 267 

constam.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  268 

 ---------- O senhor chefe de gabinete disse que aquilo que não estão são novas áreas 269 

porque o paradigma dos PDM’s se alterou. As Câmaras zonavam e isso levou a que 270 

houvesse especulação, depois nessas zonas a procura não aparecia, mas apenas fora 271 

dessas zonas. Alterou-se o paradigma ao aperceberem-se desta questão da especulação 272 

e tudo o que é zonamento sai do PDM. Só há áreas consolidadas ou em espaços 273 

intersticiais. Pode ser feito um plano de urbanização ou um plano de pormenor, mas isso 274 

demora vários anos, pelo que é quase irreal. ---------------------------------------------------------  275 

 ---------- O senhor Luís Duarte (PS) perguntou se o perímetro dos aglomerados urbanos 276 

foi encurtado. --------------------------------------------------------------------------------------------------  277 

 ---------- O senhor chefe de gabinete disse que o que não foi ocupado nos últimos 25 anos 278 

foi encurtado. --------------------------------------------------------------------------------------------------  279 

 ---------- O senhor Norberto Brunheta (CDS) perguntou se as ARU’s estão devidamente 280 

enquadradas em termos de PDM. -----------------------------------------------------------------------  281 

 ---------- O senhor chefe de gabinete disse estarem compatibilizados com o PDM. --------  282 

 Ponto de situação do RMOU ---------------------------------------------------------------------  283 

---------O senhor chefe de gabinete disse que o RMOU anda a ser revisto à meia dúzia de 284 

anos. Quando cá chegou solicitou a criação de uma equipa de três pessoas para 285 

chegarem a uma primeira versão. Chegou-se a uma versão que veio a uma reunião onde 286 

foram levantadas diversas questões que foram consideradas, mas a linguagem não era 287 

jurídica e é por isso que neste momento está a ser feito através de uma prestação de 288 
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serviços externa. A expetativa é ter a versão em Setembro. Era útil numa próxima reunião 289 

discutirem os regulamentos do PDM; e RMOU. ------------------------------------------------------  290 

 -------- O senhor Luís Campos (PSD) alertou que o RMOU tem de ser compatibilizado 291 

com o novo PDM. Uma das sugestões feitas é que em muitas situações a senhora 292 

arquiteta Márcia remetia para NIPS em vez de termos um edital onde consta como tudo 293 

é feito. As NIPS não geram estabilidade e podem ser alteradas todos os dias pelos 294 

técnicos. Em relação à formação digital vejam como funciona nas Câmaras à volta. -----  295 

 Outros assuntos --------------------------------------------------------------------------------------  296 

-------- O senhor Joaquim Marcos Henriques (PSD) perguntou se a comissão de trânsito 297 

reuniu porque os estacionamentos para deficientes têm de ser revistos. ---------------------  298 

 -------- O senhor Presidente da Comissão disse pensar que isso foi abordado. -------------  299 

 -------- Os senhores Luís Campos (PSD), Luís Duarte (PS) e Rute Oliveira (independente) 300 

disseram querer receber toda a documentação em papel. ----------------------------------------  301 

 -------- O senhor Luís Campos (PSD) disse não ter apresentado qualquer sugestão para 302 

esta ordem do dia porque o pedido veio de um email particular. --------------------------------  303 

 304 

-----------Nada mais havendo a tratar, pelas 23.55 horas foi encerrada a reunião e lavrada 305 

a presente ata que depois de lida e achada conforme vai ser assinada pela presidente   e 306 

secretário da comissão. --------------------------------------------------------------------------------- 307 

 308 

O Presidente: 309 

 310 

A Secretária: 311 


