
 

 
 
 

ATA N.º 14/2012: 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2012: 

No dia quatro de julho de dois mil e doze, pelas quinze horas e vinte 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, António Fonseca Ferreira, Adília Maria Prates Candeias, Maria da 

Natividade Charneca Coelho e Luís Miguel Reisinho de Oliveira Calha. 

A Sr.ª Presidente saúda os presentes e informa que não está presente nesta reunião 

o Sr. Vereador Adilo Oliveira Costa, por se encontrar de férias, ficando a falta 

devidamente justificada. 

 

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

pontos: 

PONTO 1 – Aditamento ao Acordo de Cooperação celebrado entre a DRELVT, o ISS – Centro 

Distrital de Setúbal e a CMP – Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-

Escolar – ano letivo 2011/2012 

PONTO 2 – Correção material da delimitação da Reserva Ecológica Nacional no âmbito da 

elaboração do Plano de Pormenor dos Bacelos em Quinta do Anjo – troço da Vala da Quinta do 

Anjo 

PONTO 3 – Correção material da delimitação da Reserva Ecológica Nacional no âmbito da 

elaboração do Plano de Urbanização de Cabanas – dois troços de linha de água / REN 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

● FIAR XII – Festival Internacional de Artes de Rua – A Sr.ª Presidente dá 

conhecimento que se vai realizar, nos próximos dias 13, 14 e 15 de julho, a 12.ª edição do 

FIAR (Festival Internacional de Artes de Rua). É um projeto que decorre na rua e envolve 

muitos dos parceiros locais em torno do Centro Histórico da vila de Palmela. Este ano vai 

decorrer, de certa forma, um pouco condicionado e com espetáculos adaptados, devido às 
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intervenções que estão em curso no Centro Histórico de Palmela. Para além dos agentes 

culturais locais e vários trabalhos criativos que resultam de algumas parcerias locais, há 

produções desenvolvidas por outros grupos e artistas que participam neste grande projeto. A  

abertura oficial do FIAR é no dia 13, às 20:30 horas, na Casa Mãe da Rota dos Vinhos e o 

Festival prossegue por três dias. Paralelamente far-se-á um debate entre os vários participantes 

para discutir e refletir sobre o projeto e a própria arte em Portugal. O FIAR é resultado de uma 

parceria entre a Associação FIAR, a Câmara Municipal de Palmela e outros artistas locais. 

 

● Saudação (Associação Académica Pinhalnovense) – A Sr.ª Presidente salienta que a 

Associação Académica Pinhalnovense participou, no passado dia 01 de julho, no Campeonato 

Nacional de Juvenis em atletismo e obteve um lugar muito importante, o de Vice-campeã 

nacional de juvenis com um tempo considerado recorde a nível regional, o que os coloca num 

patamar de grande desafio, na medida em que ficam pouco distantes da equipa campeã que é 

do Sport Lisboa e Benfica. 

Expressa, em nome da Câmara Municipal, uma saudação especial à Associação Académica 

Pinhalnovense especialmente à sua equipa de juvenis de atletismo com desejos de continuação 

de sucessos desportivos e de continuação do excelente trabalho que tem sido efetuado no 

envolvimento dos jovens do concelho na prática desportiva, além de dar a conhecer o nome de 

Palmela e colocar este concelho no plano do desporto nacional.   

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentado o seguinte Voto de Congratulação: 

Voto de Congratulação (José Manuel Rosendo): 

“O Jornalista da Antena 1 José Manuel Rosendo, natural e residente em Pinhal Novo, ganhou o 

Prémio Gazeta de Rádio 2011, atribuído pelo Clube dos Jornalistas. 

O mais significativo prémio para os profissionais da comunicação social distinguiu a reportagem 

“Tahia Líbia”, sobre os primeiros dias da revolta em Bengazzi, e o trabalho “Descobrir a 

Liberdade”, assinalando o júri a qualidade, densidade informativa e o estilo sóbrio e competente 

do jornalista da rádio pública, condição que José Manuel Rosendo sublinha e defende. 

A Câmara Municipal de Palmela, reunida a 4 de julho de 2012, congratula-se pela atribuição do 

Prémio Gazeta de Rádio a José Manuel Rosendo e manifesta ao jornalista pinhalnovense votos 

de muitos mais sucessos profissionais no exercício de um serviço público tão fundamental à 

defesa da liberdade e da democracia.” 

Sobre o Voto de Congratulação (José Manuel Rosendo) interveio: 

O Sr. Vereador Fonseca Ferreira apresenta cumprimentos. Refere que conhece o José 

Manuel Rosendo há muitos anos. Os Vereadores do PS estão de acordo em votar este Voto de 

Congratulação e fazem-no com enorme prazer. Congratulam-se, igualmente, com o facto de o 
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José Manuel Rosendo ter sido distinguido com o mais significativo prémio para os profissionais 

da comunicação social. Ele faz parte de uma geração de jornalistas que vindo da antiga 

emissora nacional e RTP, mas também do Diário de Lisboa e do Diário Popular são um bom 

exemplo para os jovens jornalistas atuais, pois no exercício da sua profissão, sempre a 

desempenharam informando criticamente. Regozijam-se por este profissional da comunicação 

social ser natural do concelho de Palmela e continuar a ser distinguido. Ainda esta manhã ouviu 

uma reportagem sobre o Iraque e é muito grato ter profissionais da comunicação social que 

têm essa preocupação de estar sempre a questionar o acontecimento. Ao José Manuel Rosendo 

endereça os parabéns e faz votos para que continue a exercer a sua profissão tal como o tem 

feito,  dando esse exemplo a todos os seus camaradas da comunicação social.  

Submetido o Voto de Congratulação a votação, foi o mesmo aprovado, por 

unanimidade e em minuta. 

 

● Interrupção do abastecimento de água em Brejos do Assa – O Sr. Vereador Álvaro 

Amaro apresenta cumprimentos. Informa que vai ser interrompido o abastecimento de água 

em Brejos do Assa com o objetivo de proceder a ações de beneficiação e manutenção do 

equipamento eletromecânico da Estação de Tratamento de Água da Biscaia. Esta interrupção é 

inevitável e consegue circunscrever-se ao período de uma hora, entre as 23:00 e as 24:00 

horas, do próximo dia 09 de julho. É necessário alguma compreensão para este tipo de 

trabalhos, até porque são ações que vão promover uma melhor preservação da qualidade da 

água distribuída e uma melhoria no serviço prestado. Este trabalho e outros que vão ser 

efetuados decorrem no âmbito do projeto VAG e respeita à instalação de variadores de 

velocidade, arrancadores suaves e baterias de condensadores, compensação fator/potência que 

visam reduzir os elevados custos energéticos nas Estações de Tratamento de Águas (ETA) e 

tiveram em consideração os transtornos que os cortes de fornecimento geralmente produzem. 

Houve o cuidado para circunscrever os trabalhos a uma hora para que indústria, serviços e 

população em geral sejam minimamente afetados. Puderam contar com a colaboração da 

empresa que se predispôs a fazer a intervenção neste período noturno. 

 

● Execução de obras no Centro Histórico da Vila de Palmela – A Sr.ª Vereadora 

Natividade Coelho saúda os presentes. Em relação à execução de obras que se vão realizar 

no Centro Histórico da vila de Palmela tem a colocar as seguintes questões: 

. Se foi feito algum balanço das reuniões havidas com moradores e comerciantes; 

. Se foi enquadrada a articulação com as forças de segurança e bombeiros; 

. Quais as formas de divulgação que estão previstas e se vai haver colaboração por 

parte da comunicação social; 
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. Onde está prevista a localização dos estaleiros; 

. Se está previsto um plano, tendo em conta as condições de segurança. 

 

● Ação Social Escolar / Resoluções nºs. 56/2012 e 57/2012 publicadas em Diário da 

República, de 27 de abril – A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que, na reunião 

camarária do passado dia 02 de maio, apresentou o tema  relacionado com a Ação Social 

Escolar / Resoluções nºs. 56/2012 e 57/2012 publicadas em Diário da República, de 27 de abril, 

sobre a criação de instrumentos que garantam o acesso ao pequeno almoço aos alunos mais 

carenciados do ensino obrigatório e a criação de mecanismos que garantam o acesso a uma 

refeição matinal. Prevê-se a articulação com as autarquias no sentido da criação de 

mecanismos de reforço do apoio social direto ou indireto às famílias mais carenciadas no plano 

alimentar. Na altura, questionou se havia algum plano a este propósito e compreendeu que 

pudesse ser muito cedo para já se ter um plano no terreno. Há cerca de quinze dias, viu nos 

jornais nacionais, que a primeira parte deste plano já estaria devidamente implementada como 

uma avaliação feita no todo. Questiona sobre o que está realizado no concelho de Palmela a 

este nível e que balanço pode ser feito. 

 

● Dispositivos de segurança contra incêndios – A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho 

refere que, devido à extinção dos Governos Civis, estão acometidas a outras instâncias os 

dispositivos de segurança contra incêndios, sua disponibilidade e meios. No que concerne ao 

conhecimento que a Câmara Municipal dispõe, pergunta: 

. Se existem meios aéreos disponíveis no distrito, nomeadamente, para intervir (se 

necessário) na serra da Arrábida; 

. Se há pré-posicionamento de meios ou não; 

. Qual o ponto de situação sobre o dispositivo de segurança nas áreas que dizem 

respeito ao concelho de Palmela.  

 

Face aos temas apresentados no Período Antes da Ordem do Dia, foram dadas as 

seguintes respostas: 

− Ação Social Escolar / Resoluções nºs. 56/2012 e 57/2012 publicadas em Diário da 

República, de 27 de abril (Questão apresentada pela Sr.ª Vereadora Natividade Coelho) – A 

Sr.ª Presidente sugere que este assunto possa ser novamente colocado na próxima reunião 

camarária, uma vez que hoje não se encontra presente o Sr. Vereador Adilo Costa. 
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− Execução de obras no Centro Histórico da Vila de Palmela (Questão apresentada pela 

Sr.ª Vereadora Natividade Coelho) – A Sr.ª Presidente menciona que a reunião efetuada na 

semana passada com moradores e comerciantes foi muito concreta, tendo contribuído para 

elucidar as pessoas relativamente aos objetivos da intervenção e ao seu faseamento. Uma das 

preocupações manifestadas prendia-se com o facto de as pessoas puderem ficar 

completamente sem acesso até à sua casa. Quer da explicação que foi dada, quer dos contatos 

que têm sido estabelecidos diretamente com os técnicos que acompanham as obras, quer 

através das folhas informativas que vão sendo distribuídas, hoje está mais claro para a 

população que as obras acontecem faseadamente, e não impossibilitam totalmente a 

circulação. Há sempre um acesso próximo da sua rua mesmo quando esta está inacessível. 

Sobre a sinalética, oferece-se referir que está a ser respeitado o plano de sinalização da obra e, 

dentro do acompanhamento em curso, estão em execução algumas novas placas. Uma das 

placas será colocada de forma visível perto do Chafariz D. Maria II. O plano de obra foi 

devidamente articulado com os bombeiros e a GNR, e está permanentemente a ser 

acompanhado. Os acontecimentos ao longo da obra vão sendo partilhados com as forças de 

segurança e bombeiros para qualquer intervenção que seja necessária. As pessoas já 

perceberam, porque a intervenção tem muitas fases diferentes, que não haverá um tempo 

longo de inacessibilidade. Embora haja constrangimentos, mas ninguém está impedido de 

chegar a casa. 

Como informação, a Sr.ª Vereadora Adília Candeias acrescenta que as folhas informativas 

são elaboradas caso a caso (corte de estradas / interrupção do abastecimento de água) e o 

boletim Arrabalde dá a conhecer aos moradores do Centro Histórico todos os planos que vão 

sendo levados à prática. Estão identificados os locais onde os estaleiros vão ser colocados. 

 

− Dispositivos de segurança contra incêndios (Questão apresentada pela Sr.ª Vereadora 

Natividade Coelho) – A Sr.ª Presidente dá a palavra ao Chefe de Gabinete. Este esclarece 

que se mantém o dispositivo de segurança do ano passado, dado que não há alterações 

significativas.  

 

● Reorganização Administrativa Territorial Autárquica – Petição pública contra a 

extinção de Freguesias no Concelho de Palmela – A Sr.ª Presidente informa que se 

iniciaram as reuniões com os Grupos Parlamentares na Assembleia da República sob o tema da 

Reorganização Administrativa Territorial Autárquica – Petição pública contra a extinção de 

Freguesias no Concelho de Palmela. Ontem, a delegação do Município de Palmela foi recebida 

pelo Bloco de Esquerda para a apresentação das razões que estão associadas à Petição que 

reuniu mais de 4.000 assinaturas, o que vai permitir a sua discussão em plenário. A Câmara 

Municipal cumpriu o prazo que vai permitir o agendamento da sua discussão durante este ano. 
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A delegação do Município de Palmela tem expectativas de conseguir sensibilizar todos os 

Grupos Parlamentares para a importância dos seus argumentos em relação ao concelho contra 

a extinção de qualquer freguesia. A Petição pública contra a extinção de Freguesias no 

Concelho de Palmela será entregue na próxima semana. 

 

DESPACHOS EMITIDOS PELO SR. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

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

GERAL, POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração e Finanças / Divisão de 

Administração Geral / Secção de Licenciamentos: 

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

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

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

de 20.06.2012 a 04.07.2012. 

 

ASSUNTOS DESPACHOS PELO SR. VEREADOR DO PELOURO, POR SUBDELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração Urbanística: 

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

elaborada pelos serviços respetivos e que fica anexa a esta ata como documento n.º 2, dos 

processos despachados pelo Sr. Vereador Álvaro Manuel Balseiro Amaro, no período de 

18.06.2012 a 29.06.2012. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

A Sr.ª Presidente dá conhecimento que os pagamentos autorizados, no período compreendido 

entre os dias 20.06.2012 a 03.07.2012, somaram o valor de 2.762.674,09 € (dois milhões, 

setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e setenta e quatro euros e nove cêntimos). 

A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta ata como documento n.º 3. 

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª Presidente informa que o balancete do dia 03.07.2012, apresenta um saldo de 

1.707.964,04 € (um milhão, setecentos e sete mil, novecentos e sessenta e quatro euros e 

quatro cêntimos), dos quais: 
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• Dotações Orçamentais – 736.082,70 € (setecentos e trinta e seis mil, oitenta e dois euros 

e setenta cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 971.881,34 € (novecentos e setenta e um mil, oitocentos e 

oitenta e um euros e trinta e quatro cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ATAS 

 

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

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

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

deliberou a aprovação das seguintes atas, sendo as mesmas assinadas pela Exm.ª Senhora 

Presidente e por quem as lavrou. Foi dispensada a leitura das mesmas, por unanimidade, por 

terem sido previamente distribuídas a todos os membros do órgão executivo: 

• ATA n.º 08/2012, da reunião ordinária de 18 de abril de 2012 – Aprovada, por maioria, com 

a abstenção do Sr. Vereador Fonseca Ferreira, que justifica a sua abstenção por não ter estado 

presente na referida reunião; 

• ATA n.º 09/2012, da reunião ordinária de 02 de maio de 2012 – Aprovada por 

unanimidade. 

 

II – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO:  

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – Aditamento ao Acordo de Cooperação celebrado entre a DRELVT, 

o ISS – Centro Distrital de Setúbal e a CMP – Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar – ano letivo 2011/2012. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 01_14-12: 

«A educação pré-escolar constitui a primeira etapa do processo de educação ao longo da vida, 

favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua 

integração em sociedade e preparando-a para uma escolaridade bem-sucedida. 
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A educação pré-escolar, da rede pública, integra a componente educativa, que é gratuita e da 

responsabilidade do Ministério da Educação e Ciência, e a componente de apoio à família, da 

responsabilidade do município, a qual compreende os serviços de alimentação e as atividades 

de animação socioeducativa, sendo esta última comparticipada pelas famílias, de acordo com as 

respetivas condições socioeconómicas. 

O Acordo de Cooperação, tripartido, firmado entre a Câmara Municipal de Palmela, a Direção 

Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo e o Centro Regional de Segurança Social de 

Lisboa e Vale do Tejo, estabelece as condições relativas à participação do município no 

Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, de acordo com os 

princípios consagrados na Lei-Quadro da Educação Pré-escolar (Lei nº 5/97, de 10 fevereiro), e 

no Protocolo de Cooperação celebrado, entre os, à data, Ministérios da Educação e do Trabalho 

e da Solidariedade e a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. 

Os elementos constantes no referido Acordo são atualizados anualmente, constituindo-se 

enquanto aditamentos, onde são vertidas as alterações ocorridas em cada ano letivo. Os dados 

em questão, relativos ao ano letivo 2011/2012, foram previamente validados pela DRELVT. 

Face ao exposto, e de acordo com a alínea e), do nº 4, do artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 18 

de setembro, alterada pela Lei nº 5-A/02, de 11 de janeiro, propõe-se a aprovação do 

Aditamento ao Acordo de Cooperação da Educação Pré-Escolar, ano letivo 2011/2012, 

consubstanciado nos quadros em anexo que fazem parte integrante desta proposta.» 

Sobre a proposta de Aditamento ao Acordo de Cooperação celebrado entre a 

DRELVT, o ISS – Centro Distrital de Setúbal e a CMP – Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar numerada DEIS_DE 01_14-12 

intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que a presente proposta lhe merece os 

seguintes comentários: 

. Nos documentos anexos à proposta “continua a existir” o jardim-de-infância do Terrim 

como existente, mas a zero para todas as valências. Qual o ponto de situação em 

relação a este jardim-de-infância; 

. Outra questão que já tinha levantado no ano passado: o jardim-de-infância do Bairro 

Alentejano surge com 25 crianças para a componente educativa e com 21 crianças para 

o fornecimento de refeições e sem prolongamento; continua imutável o número de 25 

crianças. Este quadro é repetitivo e corresponderá, certamente, a uma dinâmica 

própria, mas estranha que, de ano para ano, não haja quaisquer alterações 

relativamente à necessidade de algumas destas crianças terem prolongamento. 

A solicitação da Sr.ª Presidente intervém a técnica da Divisão de Educação que esclarece 

que no início de cada ano letivo, em setembro, na primeira reunião de pais e antes do início das 
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atividades, é possível perceber, esclarecer e mostrar os benefícios, de modo a averiguar do 

interesse das famílias em ter as suas crianças no prolongamento, coisa que até hoje não houve 

qualquer manifestação de interesse.  

No que concerne ao jardim-de-infância do Terrim, a Sr.ª Vereadora Adília Candeias adianta 

que o projeto está concluído e em condições de ser apresentado a uma candidatura, logo que 

tal seja possível. 

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

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANISTICA 

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO: 

Pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro foram apresentadas, simultaneamente, as seguintes 

propostas (Pontos 2 e 3): 

PONTO 2 – Correção material da delimitação da Reserva Ecológica Nacional 

no âmbito da elaboração do Plano de Pormenor dos Bacelos em Quinta do 

Anjo – troço da Vala da Quinta do Anjo. 

PROPOSTA N.º DAU_DPU 01_14-12: 

«Na sequência da elaboração do Plano de Pormenor dos Bacelos (PP), em Quinta do Anjo, 

surge a necessidade de se promover a correção material ao traçado do troço da linha de água 

(vala da Quinta do Anjo) classificada como Reserva Ecológica Nacional (REN), existente na 

respetiva área de intervenção.  

A REN do Concelho de Palmela encontra-se publicada através da Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 36/96, de 22 de março.  

A linha de água em causa é classificada como REN de acordo com o traçado registado na Carta 

Militar, traçado este que se encontra desatualizado e desfasado da realidade existente no 

terreno há inúmeros anos. A discrepância identificada e que se pretende agora corrigir decorre 

da transposição das bases gráficas e metodologias de trabalho utilizados na época da 

elaboração do Plano Diretor Municipal, para os meios atuais, de maior rigor e precisão que 

facilitam a interpretação cartográfica e o cruzamento de várias fontes de informação de forma 

mais clara. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto (Regime jurídico da REN) o 

enquadramento legal da correção em causa é dado pela alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º - 
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Correções materiais e retificações - “1 — As correções materiais de delimitação da REN são 

admissíveis para efeitos de: a) Correções de erros materiais, patentes e manifestos, na 

representação cartográfica;”  

De acordo com o n.º 3 do artigo 19.º da supra citada legislação as correções materiais à REN 

podem ser promovidas pelos municípios, em simultâneo com a elaboração de plano municipal 

de ordenamento do território (PMOT). Conforme referido no artigo 15.º as correções materiais 

são efetuadas por despacho do presidente da comissão de coordenação e desenvolvimento 

regional, a publicar na 2.ª série do Diário da República, após apreciação, e podem ser 

efetuadas a todo o tempo. A delimitação da REN elaborada em simultâneo com o PMOT 

determina a revogação e consequente atualização da carta municipal da REN. 

Para instrução do processo de correção material recorre-se, por indicação da própria CCDR-LVT, 

aos elementos que se anexam e que fazem parte integrante da presente proposta, constantes 

na Check-List , disponibilizada no sítio oficial da CCDR-LVT (Mod. CL4 – Alt. REN), que se utiliza 

com as necessárias adaptações. 

Propõe-se assim que seja deliberada a correção material à linha de água inseridas na área de 

intervenção do PP dos Bacelos (Vala da Quinta do Anjo) conforme elementos em anexo, ao 

abrigo do n.º 1 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, para efeitos de 

instrução de processo próprio a acompanhar a proposta de Plano a conferência de serviços.  

A deliberação recai nas competências do executivo por força da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. 

Anexos:  

Peças escritas - Memória descritiva  

Peças desenhadas  

a) Extrato da carta da REN em vigor, com indicação do local onde incide a correção 

material; 

b) Peça gráfica que apresente a expressão territorial do plano elaborado em simultâneo 

com a proposta de correção material da REN (Planta de zonamento) 

c) Planta da REN à escala do Plano contendo as áreas a incluir e a excluir, devidamente 

identificadas e diferenciadas.» 

 

PONTO 3 – Correção material da delimitação da Reserva Ecológica Nacional 

no âmbito da elaboração do Plano de Urbanização de Cabanas – dois troços 

de linha de água / REN. 

PROPOSTA N.º DAU_DPU 02_14-12: 

«Na sequência da elaboração do Plano de Urbanização de Cabanas (PU) em fase preparatória 

para envio da respetiva proposta a conferência de serviços, surge a necessidade de se ilustrar, 
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em processo próprio, a correção material que o mesmo identifica como necessária no traçado 

classificado como Reserva Ecológica Nacional (REN) de duas linhas de água na sua área de 

intervenção (Ribeira Qt.ª do Castelo e Ribeira de Rio de Lagos).  

A REN do Concelho de Palmela encontra-se publicada através da Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 36/96, de 22 de março.  

As linhas de água em causa são classificadas como REN de acordo com o traçado registado na 

Carta Militar, traçado este que se encontra fortemente desatualizado e desfasado da realidade 

existente no terreno há inúmeros anos. As discrepâncias identificadas e que se pretendem 

agora corrigir decorrem da transposição das bases gráficas e metodologias de trabalho 

utilizados na época da elaboração do Plano Diretor Municipal, para os meios atuais, de maior 

rigor e precisão que facilitam a interpretação cartográfica e o cruzamento de várias fontes de 

informação de forma mais clara. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto (Regime jurídico da REN) o 

enquadramento legal da correção em causa é dado pela alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º - 

Correções materiais e retificações - “1 — As correções materiais de delimitação da REN são 

admissíveis para efeitos de: a) Correções de erros materiais, patentes e manifestos, na 

representação cartográfica;”  

De acordo com o n.º 3 do artigo 19.º da supra citada legislação as correções materiais à REN 

podem ser promovidas pelos municípios, em simultâneo com a elaboração de plano municipal 

de ordenamento do território (PMOT). Conforme referido no artigo 15.º as correções materiais 

são efetuadas por despacho do presidente da comissão de coordenação e desenvolvimento 

regional, a publicar na 2.ª série do Diário da República, após apreciação, e podem ser 

efetuadas a todo o tempo. A delimitação da REN elaborada em simultâneo com o PMOT 

determina a revogação e consequente atualização da carta municipal da REN. 

Para instrução do processo de correção material recorre-se, por indicação da própria CCDR-LVT, 

aos elementos que se anexam, e que fazem parte integrante da presente proposta, constantes 

na Check-List , disponibilizada no sítio oficial da CCDR-LVT (Mod. CL4 – Alt. REN), que se utiliza 

com as necessárias adaptações. 

Propõe-se assim que seja deliberada a correção material às linhas de água inseridas na área 

de intervenção do PU de Cabanas, (Ribeira Qt.ª do Castelo e Ribeira de Rio de Lagos) conforme 

elementos em anexo, ao abrigo do n.º 1 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 

agosto, para efeitos de instrução de processo próprio a acompanhar a proposta de Plano a 

conferência de serviços.  

A deliberação recai nas competências do executivo por força da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. 

Anexos:  
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Peças escritas - Memória descritiva  

Peças desenhadas  

a) Extrato da carta da REN em vigor, com indicação do local onde incide a correção 

material; 

b) Peça gráfica que apresente a expressão territorial do plano elaborado em simultâneo 

com a proposta de correção material da REN (Planta de zonamento) 

c) Planta da REN à escala do Plano contendo todas as áreas a incluir e a excluir, 

devidamente identificadas e diferenciadas.» 

Sobre as propostas de Correção material da delimitação da Reserva Ecológica 

Nacional no âmbito da elaboração do Plano de Pormenor dos Bacelos em Quinta do 

Anjo – troço da Vala da Quinta do Anjo e no âmbito da elaboração do Plano de 

Urbanização de Cabanas – dois troços de linha de água / REN, numeradas DAU_DPU 

01_14-12  e DAU_DPU 02_14-12, respetivamente, interveio: 

O Sr. Vereador Fonseca Ferreira corrobora que aquilo que é proposto tem toda a 

propriedade, na medida em que se trata de ajustar à realidade desfasamentos cartográficos 

que, de acordo com os levantamentos que foram efetuados, são evidentes. Está correto o que 

é proposto. Ambas as propostas estão muito bem instruídas, claras e bem fundamentadas, quer 

em termos de direito, quer em termos de facto, o que merece a congratulação dos Vereadores 

do PS. 

Submetida a votação a proposta de Correção material da delimitação da Reserva 

Ecológica Nacional no âmbito da elaboração do Plano de Pormenor dos Bacelos em 

Quinta do Anjo – troço da Vala da Quinta do Anjo, foi a mesma aprovada, por 

unanimidade e em minuta. 

Submetida a votação a proposta de Correção material da delimitação da Reserva 

Ecológica Nacional no âmbito da elaboração do Plano de Urbanização de Cabanas – 

dois troços de linha de água / REN , foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

A Sr.ª Presidente pergunta se algum dos Munícipes quer intervir. 

Sr. José Oliveira (1.): 

É munícipe residente na Quinta do Anjo e o seu trabalho é em Pinhal Novo. Vem expor o 

seguinte: 
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. Como parte interessada na ligação à abertura da nova acessibilidade da Escola Secundária de 

Pinhal Novo à via pública, gostaria de saber se já há entendimento entre a Câmara Municipal e 

a Parque Escolar. Aproxima-se um novo ano letivo e esta abertura é necessária; 

. A sua deslocação diária faz-se entre a Quinta do Anjo e Pinhal Novo, e repara que o canavial 

começa a obstruir a passagem dos veículos, além de que a sinalização horizontal precisa ser 

remarcada. Muitos automobilistas fazem as curvas cortando-as e põem em causa a segurança 

de outros; 

. No cruzamento junto ao circuito de manutenção de Quinta do Anjo há uma passagem de 

peões que é regulada por sinalização luminosa e, cerca de 10 metros mais à frente, há uma 

passadeira normal para peões. É uma situação que não lhe parece correta e sugere a sua 

revisão; 

. Para quando o alargamento e beneficiação da estrada que liga a Quinta do Anjo à 

Autoeuropa. Verifica-se que, com a nova ponte sobre a autoestrada, o traçado que está feito é 

correto. Lamenta que a ponte não tenha sido prolongada nos dois sentidos para o seu 

melhoramento; 

. Quem se desloca da Quinta do Anjo em direção à Autoeuropa (ao passar a ponte) há um 

estreitamento da via pública e merece ser sinalizado, até porque tal sinal estava colocado 

quando existia a antiga ponte; 

. A nova rotunda que está à entrada de Quinta do Anjo e o espaço que vai até à nova ponte, 

ocupado por uma empresa de construção que andou a fazer as obras na autoestrada, é um 

espaço que fica constantemente alagado. Tem fotos que o comprovam. 

Face às questões apresentadas pelo Sr. José Oliveira (1.), o Sr. Vereador Álvaro 

Amaro responde do seguinte modo: 

- Quanto à acessibilidade à Escola Secundária de Pinhal Novo, e em virtude das obras 

realizadas, é do conhecimento público a suspensão das mesmas. Esclarece que não há nenhum 

conflito entre a Câmara Municipal e a empresa Parque Escolar, apenas se tem exigido a 

acessibilidade para aquele novo arruamento que foi feito à revelia da consulta da Câmara 

Municipal e que o mesmo possua o mínimo de condições de segurança: uma caixa de espera 

para autocarros escolares / autocarro do circuito urbano, uma passadeira sobrelevada. Quanto 

à destruição de um troço de zona ajardinada do Município, considera-se que um investimento 

daquela natureza merece uma entrada com alguma dignidade, valendo a pena sacrificar aquele 

troço de espaço verde. Este assunto já foi discutido e reduziram-se algumas exigências no 

projeto de intervenção para a nova abertura da Escola. Acontece que, desde há dois meses a 

esta parte, não se consegue qualquer contato com a Parque Escolar nem com as empresas 

projetistas que trabalhavam com a Parque Escolar. Só silêncio. A Câmara Municipal gostaria 

muito de chegar ao início do ano letivo com a zona urbanizada e devidamente tratada, até 
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porque se assim não for, quer a comunidade escolar, quer os residentes na zona, vão sentir-se 

penalizados se for tomada uma situação de improviso, em vez de uma situação definitiva e que 

sirva todos os interesses em presença. A Câmara Municipal vai continuar a insistir e espera 

conseguir novidades nos próximos meses; 

- A desmatação de bermas no Caminho Municipal 1029 não aconteceu na semana passada, 

porque quando se estava a operar na freguesia do Poceirão voltou a avariar-se o equipamento 

que faz o corte das canas. Está na oficina e espera-se começar a operar o mais breve possível. 

Há muito trabalho desta natureza por fazer e tem sido dada prioridade à desmatação em 

estradas municipais, até porque o tráfego é muito mais acentuado; 

- Está a decorrer uma empreitada para a sinalização horizontal e os trabalhos vão sendo 

executados à medida do pacote financeiro disponível. O trabalho começou a ser feito nas 

freguesias rurais (Marateca e Poceirão) e, também, Pinhal Novo; e até ao próximo mês de 

setembro vão ser alvo as freguesias de Quinta do Anjo e Palmela; 

- Quanto à passagem de peões que é regulada por sinalização luminosa e, mais à frente, existir 

uma passadeira normal para peões, vai aferir-se se tecnicamente existe alguma impossibilidade. 

De todo o modo, é uma zona residencial e urbana, pelo que os automobilistas têm de dar 

prioridade ao peão; 

- Já houve a oportunidade de o Município anunciar a sua opção relativamente à estrada da 

Setcom. É uma obra que consta do plano de atividades da Câmara Municipal. O projeto está 

praticamente concluído e, neste momento, está em curso o processo de expropriações que 

envolve muitos proprietários. Concluída a questão da expropriação, segue-se a aprovação do 

projeto e o lançamento da obra. Esta intervenção na estrada da Setcom está estimada em 790 

mil euros e vai dar-lhe um perfil adequado. A estrada de Cabeços Ruivos continua com “aquela” 

sinuosidade, mas a conseguir-se uma alternância de sentidos (pode haver a transformação em 

troço de sentido único) consegue-se um melhoramento, sendo que a intervenção nas bermas 

terá de ficar para outro momento. O compromisso com os munícipes de Quinta do Anjo e com 

a Junta de Freguesia é para intervir, em primeiro lugar, na estrada da Setcom por ser a mais 

perigosa; 

- Vai ser analisada a sugestão para colocação do sinal vertical de trânsito de “estreitamento da 

via”; 

- O lençol de água na zona da nova rotunda à entrada de Quinta do Anjo tem sido alvo de 

intervenções por parte da Autarquia. Há um problema relacionado com o cadastro da linha de 

água que não está no local certo e, possivelmente, terá sido desviada por uma construção, o 

que está a ser acompanhado em vários planos. Há uma acumulação de águas a precisar de 

escoamento, o que poderá ter de passar por uma drenagem lateral, o que terá de ser visto com 

os proprietários dos terrenos confinantes. 
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IV – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezasseis horas e quinze minutos, a Sr.ª Presidente declara encerrada a reunião, 

da qual se lavrou a presente ata, que eu, José Manuel Monteiro, Diretor do Departamento de 

Administração e Finanças, redigi e também assino. 

 

A Presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

O Diretor do Departamento 

 

José Manuel Monteiro 

 

 


