
 

 

 

 

      Município de Palmela 
  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 18/2007: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 12 DE SETEMBRO 

DE 2007: 

 No dia doze de Setembro de dois mil e sete, pelas dezassete horas e quinze 

minutos, no edifício dos Paços do Concelho e respectiva Sala das Sessões, reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal, sob a Presidência de Ana Teresa Vicente Custódio de 

Sá, Presidente, encontrando-se presentes os Vereadores Adília Maria Prates Candeias, 

José Justiniano Taboada Braz Pinto, Octávio Joaquim Coelho Machado, José Manuel 

Conceição Charneira, Adilo Oliveira Costa e José Carlos Matias de Sousa. 

  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª PRESIDENTE: 

 A Sr.ª presidente saúda todos. 

 

 1. Informações: 

 • Atendimento integrado nos Paços do Concelho – A Sr.ª presidente informa que 

desde o início do mês se encontra a funcionar o atendimento integrado no edifício dos 

Paços do Concelho. 

 Recorda que o atendimento integrado é uma área criada no âmbito da nova estrutura 

orgânica da Câmara Municipal de Palmela (C.M.P.). Esta medida tem por objectivo a 

criação de uma zona concentrada de tratamento de todos os assuntos relacionados com a 

Câmara Municipal. Com o atendimento integrado procura-se ultrapassar a dificuldade 

tantas vezes sentida pelos cidadãos de tratarem os seus assuntos, quer em serviços 

distintos, quer em horas diferentes. No serviço de atendimento podem ser tratadas todas 

as questões relacionadas com a Câmara. Este serviço foi instalado no edifício dos Paços 

do Concelho, por ser o edifício central da Câmara.  
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 Informa ainda, que vão decorrer obras de adaptação neste mesmo edifício. 

 

 • Calendarização das reuniões de Câmara - A Sr.ª presidente informa que a 

próxima reunião ordinária da Câmara vai realizar-se no dia 26 de Setembro. As reuniões 

ordinárias do mês de Setembro foram alteradas, em consequência do período das festas 

no concelho. A partir do mês de Outubro normalizar-se-ão as reuniões, realizando-se as 

mesmas na primeira e terceira quarta-feira de cada mês. 

 

 2. Voto de louvor: 

 A Sr.ª presidente apresenta o seguinte voto de louvor que foi subscrito pelo 

executivo da Câmara Municipal: 

 

 “A 45.ª edição da Festa das Vindimas constituiu, uma vez mais, um grande 

acontecimento cultural, económico e social do nosso concelho e atraiu a Palmela centenas 

de milhares de visitantes. 

 É, por isso, de inteira justiça que manifestemos uma palavra de apreço a todos os 

que contribuíram para a sua realização. Foram centenas de homens e mulheres que, com 

o seu trabalho voluntário se empenharam na organização, - designadamente integrando a 

Associação das Festas de Palmela – e nas múltiplas tarefas da festa, de forma a garantir o 

seu sucesso. 

 Sendo um acontecimento importante no plano económico, a Festa das Vindimas saiu 

particularmente enriquecida com uma maior participação dos nossos agricultores e 

viticultores e a promoção e valorização dos seus produtos de excelência. 

 De relevar é ainda o expressivo contributo dos artistas locais, ranchos folclóricos e 

filarmónicas que nos proporcionaram espectáculos de grande qualidade. 

 Merecem uma palavra especial de apreço, o conjunto de pessoas e entidades 

(Associação de Bombeiros Voluntários de Palmela, outras Associações do Concelho e do 

Distrito, Comando Distrital de Operações de Socorro e Comando e efectivos da G.N.R.) 

que garantiram todos os dispositivos de prevenção e socorro, permitindo que a Festa 

decorresse sem incidentes e em segurança. 

 Por fim, é justo que se reconheça publicamente o empenho e dedicação dos 

trabalhadores da Câmara Municipal dos mais diversos sectores de actividade que 

asseguraram um conjunto de tarefas imprescindíveis à realização da Festa. 

 A Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão pública, aprova um voto de 

louvor a todos os que tornaram possível o êxito da Festa das Vindimas e reafirma, uma vez 

mais, o seu empenho na valorização desta grande iniciativa.” 
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 Sobre este voto de louvor intervieram: 

 O Sr. vereador José Braz Pinto saúda a Sr.ª presidente, vereadores, técnicos da 

Câmara Municipal, membros da comunicação social e todos os munícipes presentes. 

 Afirma ser evidente que os vereadores do P.S. vão votar favoravelmente o voto de 

louvor. 

Aproveita a ocasião para manifestar algumas considerações à Festa das Vindimas. 

Nestes termos: 

 Num artigo da comunicação social, publicado em 01.12.2006, os vereadores 

Socialistas da C.M.P. reclamaram uma maior participação dos viticultores na Festa das 

Vindimas.  

 Nas reuniões de Câmara realizadas em 01.03.2006 e 04.04.2007, no Período Antes 

da Ordem do Dia, os vereadores do P.S. também expressaram a vontade de assistir a um 

maior envolvimento dos viticultores. 

 Seguidamente, enaltece que, na Festa das Vindimas tenha havido, pelo menos, três 

acções importantes: 

 1.ª: a participação de maior número de viticultores (12 stands); 

 2.ª: introdução à prova de vinhos (contou com a presença de cerca de 40 pessoas); 

 3.ª: realização de um simpósio sobre as perspectivas da viticultura no concelho (para 

além de reunir representantes da C.M.P., estiveram representantes de diversas entidades, 

como sejam, do Ministério da Agricultura, da CDR – Cooperação de Desenvolvimento 

Regional, da AVIPE - Associação de Viticultores do Concelho de Palmela e da CAP 

(seguramente estavam mais de 100 participantes). 

Estas acções vieram demonstrar que a afirmação feita pela Associação de Festas, 

de que era difícil mobilizar os viticultores, afinal parece que não foi assim tão difícil. Os 

viticultores responderam, o que foi bom. De qualquer forma, entende que, ainda é pouco e 

é preciso fazer mais. 

Lamenta que na Festa das Vindimas tenham sido colocadas roulottes para venda de 

farturas e de sandes que faziam venda e propaganda ao vinho do Alentejo. Esta situação é 

quase um insulto. Não se pode proibir que os alentejanos venham vender o seu vinho, mas 

provavelmente se se for ao Redondo ou às festas locais do Alentejo, provavelmente, não 

se encontra à venda vinho de Palmela. É preciso lutar mais para afirmar o vinho do 

concelho de Palmela. 

 Reparou numa outra situação, que descreve: os oito pavilhões destinados às adegas 

(tanto quanto julga saber, é a primeira vez que aparecem na Festa das Vindimas) deviam 
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estar situados em lugares mais nobres e destacados, do que aqueles que lhes foram 

atribuídos. 

Por último, deixa aqui o apelo para que, para o ano, se tenha a coragem de lançar 

uma “feira de vinhos” e um “encontro de enólogos do concelho”. Já existem muitos 

enólogos e se estes se juntassem trocavam saberes, o que se reflectia na qualidade dos 

vinhos. 

O Sr. vereador Octávio Machado cumprimenta a Sr.ª presidente, vereadores, 

técnicos da Autarquia, comunicação social e munícipes. 

Em diversas reuniões do executivo foi tema de discussão a Festa das Vindimas. Se 

se compilarem as actas, lê-se com frequência a discussão sobre a necessidade de 

transmitir o que o executivo sente.. Parece mesmo que alguns se tornaram insensíveis às 

opiniões de que foram portadores e iam transmitindo. 

Gosta de falar antes das situações acontecerem e, às vezes, perde a razão por isso. 

O seu objectivo ao falar antes das situações acontecerem é tão-somente para funcionar 

como “profilaxia”, de modo a prevenir que situações desagradáveis aconteçam. 

Seguidamente, vai ler parte da sua intervenção aquando da atribuição do subsídio à 

Festa das Vindimas: “Esta proposta faz referência ao simulacro de incêndio no Castelo, 

quanto a si queria ver bem definidas todas as questões a este propósito no sentido de 

zelar, para que situações desagradáveis, como já sucedeu no passado, não se voltem a 

repetir. Gosta muito de assistir ao fogo de artifício, mas gosta muito mais de poder apreciar 

as zonas envolventes do Castelo. Acrescenta que deve ser discutida a essência da Festa 

das Vindimas, o vinho e a vinha da região de Palmela, e não transformar como principal 

evento das festas uma sessão de fogo de artifício, a festa não se esgota no fogo.” 

Refere que a promoção da Festa das Vindimas é feita tendo por base o fogo de 

artifício, mesmo sem saber se haveria autorização ou não. Não há propaganda ao vinho, 

mas o fogo de artifício é visível em todo o programa. Classifica esta tomada de opção 

como um tremendo erro. Se havia a intenção de transformar a Festa das Vindimas em 

defesa pela divulgação da vinha e do vinho, desmoronou-se tudo, quando aconteceram 

aqueles episódios tristes à volta do fogo de artifício. Tomou-se o fogo de artifício como o 

emblema da Festa das Vindimas, como algo de maior importância, mas de facto não é. 

Nestes 46 anos em que decorre a Festa das Vindimas não se lembra de haver qualquer 

tipo de problema, a não ser, nestes 2 últimos anos. Inclusivamente em 2003, a Sr.ª 

presidente da Câmara Municipal e os bombeiros, quando o país passava por uma tragédia 

com 15 mortos, 6 dos quais bombeiros, a proposta (e muito bem) de não haver fogo de 

artifício foi assumida em termos de solidariedade, e consta em acta. Na altura, o Sr. 

vereador, actualmente presidente da Festa das Vindimas, numa posição completamente 
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contrária, foi insensível à dor e à tragédia que efectivamente existia ao redor de todos 

(basta consultar as actas desse tempo) e, inclusivamente, incorreu num erro tremendo: 

exigiu à Sr.ª presidente da Câmara, que exige-se do presidente dos Bombeiros Voluntários 

de Palmela um parecer positivo em relação ao fogo de artifício. O presidente, na altura, 

dos Bombeiros de Palmela (é uma pessoa que conhece) não tem nada a ver com este tipo 

de situações. Mas incorrer no mesmo erro em 2007 é muito pior. Quer sublinhar a 

insensibilidade humana, perante a dor de tanta gente, perante a dor que o país 

atravessava e que estava em chamas, a arder. E é esta insensibilidade, esta 

incompreensão do trabalho por aqueles que preservam a segurança que tem de realçar. 

Acusava então a Câmara, em 2003, de não ter um plano de emergência contra os fogos 

florestais, está escrito. Mas, em 2007, a Câmara Municipal de Palmela, os Bombeiros e a 

Protecção Civil elaboraram um plano de emergência para as zonas envolventes do Castelo 

e um plano de emergência para o recinto da Festa das Vindimas. Não crê que haja 

algumas festas em Portugal que possuam um plano de emergência como tem a Festa das 

Vindimas. O mais engraçado de tudo isto é que, há poucos dias, um “desses palmelões”, 

aparecia num jornal de Setúbal, todo contente, com um plano de emergência feito para o 

estádio do Bonfim. Efectivamente, Sr.ª presidente, é preciso divulgar o que é feito em 

Palmela para que as pessoas saibam que existe uma equipa a trabalhar há muitos anos 

que, embora possa ter muitos defeitos, não deixa de continuar de trabalhar para que as 

pessoas que vivem em Palmela, e neste concelho, possam viver em segurança e em paz. 

Lamenta profundamente tudo o que aconteceu em torno da Festa das Vindimas. 

Vai votar favoravelmente o voto de louvor apresentado, porque conhece o trabalho 

árduo de muitas pessoas e não confunde esse trabalho com a maneira como dois ou três 

se comportaram. A Festa das Vindimas é um dos cartazes mais importantes do turismo 

desta região, mas urge fazer muito mais. É preciso passar do plano das intenções para a 

acção. Considera que, colocar os produtores de vinho de Fernando Pó numa zona 

secundária da Festa das Vindimas, em detrimento das barracas de farturas e das barracas 

de cachorros, é algo que considera ofensivo. 

Chama a atenção para o facto de que há dois anos, foi criado, num projecto entre a 

Comissão de Festa das Vindimas e a ADREPES (Associação para o Desenvolvimento 

Rural da Península de Setúbal), o pavilhão do vinho, que já desapareceu. Este projecto 

tinha um período de validade de 4 anos, servia para se fazer a divulgação dos produtos em 

diversas feiras no país e, também, na Festa das Vindimas, mas já desapareceu. O custo 

deste projecto rondou os 20.000 euros. 

Vai continuar a lutar para que seja feita uma discussão em torno da Festa das 

Vindimas, porque é necessário dar-lhe o sentido que esta verdadeiramente merece. É 
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preciso definir se “se quer uma festa ou uma feira”. É de opinião que a requalificação da 

Quinta da Cerca e do Largo de São João vai obrigatoriamente ajudar a que este passo 

seja dado. Assim tenha cada um a consciência e a responsabilidade de assumir as 

responsabilidades inerentes. 

A Sr.ª Presidente refere que pretende encerrar a discussão sobre a Festa das 

Vindimas pelo menos para este ano.  

Respeita as opiniões dos Srs. vereadores. Relativamente a alguns aspectos pode 

sentir-se a concordar mais ou menos com uma ou outra interpretação ou leitura dos 

acontecimentos da Festa ou da forma como a mesma se materializou. 

É preciso ter claro o seguinte: é que a Câmara Municipal de Palmela não manda na 

Festa das Vindimas, nem em nenhuma outra festa local. 

Dirige-se aos Srs. vereadores dizendo que, sendo muito respeitadas as suas 

opiniões sobre este tema, mas, para não se reacender no próximo ano esta mesma 

discussão, é enquanto cidadão que cada um se deve envolver. A própria lei implica que 

seja constituída uma comissão ou associação para gestão das festas e é enquanto 

cidadão que cada um deve procurar influenciar com a sua opinião o carácter das festas. 

Nestes termos, recomenda aos Srs. vereadores que adoptem essa postura, e que façam 

no limite dos interesses de cada um, convicções e oportunidades, a participação em todos 

os acontecimentos. A Câmara Municipal não deve imiscuir-se na organização das festas 

locais da maneira como os Srs. vereadores vêm sugerindo. 

Acha saudável recomendar a afirmação do vinho, porque se trata de facto da 

essência da origem da Festa das Vindimas, mas é preciso não esquecer que existe uma 

Comissão que a organiza. A Câmara deve apoiar no que tem a apoiar, criticar o que tem a 

criticar, mas tem de estabelecer um limite. É necessário atender que essa veemência de 

querer fazer as festas como cada um entende que deve ser, independentemente de estar 

de acordo ou não com determinados aspectos, não é correcta.  

De acordo com sugestão do Sr. Vereador Octávio Machado o voto de louvor deve 

especificar as entidades a seguir descritas: Associação de Bombeiros Voluntários de 

Palmela, outras Associações do Concelho e do Distrito, Comando Distrital de Operações 

de Socorro e Comando e efectivos da G.N.R.. No voto de louvor antes transcrito 

encontram-se mencionadas estas entidades. 

 

 Submetido o voto de louvor a votação, foi o mesmo aprovado, por unanimidade 

e em minuta. 
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 INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR ADILO COSTA: 

 Voto de congratulação: 

 O Sr. Vereador Adilo Costa apresentou o seguinte voto de congratulação que foi 

subscrito pelo executivo da Câmara Municipal: 

 

 “João Santos, pescador da Associação Académica Pinhalnovense, sagrou-se 

Campeão Nacional de Pesca de Alto Mar na prova realizada em Sines nos dias 7, 8 e 9 de 

Setembro, garantindo, deste modo, o direito de participar no Campeonato do Mundo que 

se realizará no próximo ano, entre 24 e 31 de Outubro, em Colijnplaat – Holanda. 

 Em virtude de ter sido 4.º classificado no Campeonato Nacional de 2006, garantiu 

também o direito, juntamente com o seu colega de equipa Ivo Machado (3.º classificado), 

de participar entre 29 de Setembro e 6 de Outubro de 2007, no 43.º Campeonato do 

Mundo que se realizará em Blankenberge – Bélgica. 

 A Câmara Municipal de Palmela, reunida nos Paços do Concelho, aprova um voto de 

congratulação a João Santos pelos resultados alcançados e faz votos que continue a obter 

êxitos desportivos que o seu empenho e dedicação merecem.” 

 

 Submetido o voto de congratulação a votação, foi o mesmo aprovado, por 

unanimidade e em minuta. 

 

 INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

 1. Festa das Vindimas: 

O Sr. vereador Braz Pinto refere que ouviu atentamente a Sr.ª presidente aquando 

da sua intervenção sobre a Festa das Vindimas. 

Assume que a Sr.ª presidente concordará que o Período Antes da Ordem do Dia é 

de certa forma uma tribuna de que vereadores se servem para expressar as suas opiniões 

políticas acerca do desenvolvimento do concelho e do desenvolvimento do país. Portanto, 

pede desculpa, mas gostaria de fazer mais algumas considerações acerca da Festa das 

Vindimas. 

A sua intervenção é feita em representação dos vereadores do P.S. 

Entende que a Festa das Vindimas deverá ser cada vez mais uma festa do concelho, 

e menos uma festa de Palmela. Seria do seu inteiro agrado que houvesse uma 

envolvência de todo o concelho, bem como das demais Autarquias do concelho. É certo 

que estavam pavilhões vários, assim como nos cortejos, desfilaram as marchas, os 

ranchos folclóricos, que de certa forma eram de uma ou outra freguesia, mas gostaria 

muito de assistir a uma maior participação na Festa das Vindimas de todas as freguesias 
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do concelho, de forma a sentir-se que todo o concelho “pulsava” naquele momento pela 

Festa.  

Realça que a Festa das Vindimas não deve ser só da Vila de Palmela, mas deve ser 

do Concelho de Palmela. 

Apresenta a seguinte situação: para concorrer à rainha da Festa das Vindimas 

concorreram 19 jovens, sendo que a rainha e as damas de honor são oriundas de Setúbal 

(a rainha Vanessa Ferreira, 17 anos; a primeira dama de honor é Diana Costa, 17 anos e a 

segunda dama de honor é Andreia Silva, 18 anos). Quem conseguiu salvar esta situação 

foi a Ana Rita Cardoso, eleita miss simpatia, natural de Cabanas e, portanto, do concelho 

de Palmela. Denuncia a seguinte situação: uma leitora de um determinado jornal, de seu 

nome Maria da Silva, refere que a organização impunha como condições para concorrer ao 

concurso de eleição da rainha a naturalidade ou residência no concelho de Palmela. 

Verificou, diz a leitora, que essas condições não foram cumpridas e para poderem 

concorrer, as candidatas deram moradas falsas.  

A Sr.ª vereadora Adília Candeias é a própria a manifestar que é preciso repensar a 

eleição da rainha da Festa das Vindimas. Disse, inclusivamente a Sr.ª vereadora que tem 

saudades dos tempos em que a eleição da rainha era extraordinariamente concorrida e 

espera que, para esta edição da Festa das Vindimas, a situação melhore. Naquela altura, 

havia uma forte mobilização dos jovens em volta do palco do Cine-Teatro S. João e em 

redor da eleição da rainha da Festa. 

Uma vez que o Período Antes da Ordem do Dia das reuniões de Câmara é uma 

tribuna onde os vereadores podem apresentar temas distintos, reitera o apelo para que, 

em próximas edições do concurso para eleição da rainha, seja mudada a forma de 

realização do mesmo. Sugere que a eleição da rainha seja uma eleição feita em todo o 

concelho. Assim, numa primeira fase, decorreria o concurso em cada uma das freguesias 

do concelho e, depois, seguir-se-ia o apuramento final das candidatas para designar a 

rainha da Festa das Vindimas. Este procedimento seria uma forma de também envolver as 

freguesias do concelho e as respectivas Autarquias e, talvez, a Autarquia em cada local 

pudesse envolver o movimento associativo. Está em crer que, com esta forma de 

actuação, conseguir-se-ia um maior número de candidatas, porque surgiriam pessoas de 

cada freguesia a torcer pela sua candidata. Talvez se pudesse até alterar a forma clássica 

de eleger duas damas de honor, e eleger-se-ia uma dama de honor por cada freguesia. A 

sugestão que firma em deixar, pode surtir numa forma de mobilizar maior número de 

concorrentes, bem como conseguir-se um maior envolvimento da população. 
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2. Falta de resposta a questões apresentadas: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que não recebeu qualquer resposta 

relativamente a uma questão que apresentou na passada reunião sobre um abaixo-

assinado para colocação de contentores junto à estrada da Mini-saia (Poceirão). 

Acrescenta que, até à presente data, não recebeu nenhuma resposta convincente 

relativamente ao parque de automóveis da Ria Latina. Neste sentido, os Vereadores do 

P.S. enviaram para o gabinete da Sr.ª presidente um requerimento no sentido de lhes ser 

fornecido o processo da Ria Latina, na medida em que detêm sérias preocupações acerca 

de como é feita a drenagem naquele espaço. 

A Sr.ª Presidente refere que o Sr. vereador José Braz Pinto tem o direito de falar 

sobre aquilo que entender, mas também deve respeitar a orgânica da Câmara Municipal.  

E especifica: no Período Antes da Ordem do Dia desta reunião introduziu o tema da 

Festa das Vindimas e o Sr. vereador usou da palavra. Não é correcto que passada a 

discussão sobre a Festa das Vindimas, o Sr. vereador traga o tema de novo à discussão. 

Gosta que se utilize algum rigor metodológico e quando se quer falar num determinado 

assunto a intervenção seja feita no momento certo. Sugere que, numa próxima ocasião, o 

Sr. vereador não reintroduza o tema da Festa das Vindimas quando ela mesmo pediu para 

se encerrar este ciclo. 

Acrescenta que, de facto, a Câmara Municipal não faz a Festa das Vindimas. Poder-

se-á, porventura até, desenvolver uma discussão sobre se o Município quer ou não 

condicionar a Festa das Vindimas. Essa será certamente uma discussão interessante e de 

natureza diferente, e que não é válida só para a Festa das Vindimas, mas sim para todas 

as festas do concelho. 

Sobre os conteúdos da Festa das Vindimas começa já a ficar um pouco “cansada”, 

nomeadamente que a reunião de Câmara tenha meia hora sobre este tema. Os Srs. 

vereadores são livres para falarem onde entenderem, agora na reunião de Câmara, alerta  

para que haja alguma disciplina. Foi apresentado por si o voto de louvor à Festa das 

Vindimas e foi dada a vez para os Srs. vereadores usarem da palavra. Neste momento, 

pede ao Sr. vereador José Braz Pinto para que não reincida sobre este assunto. 

 

 INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

1. Parque infantil para a vila de Palmela: 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que na vila de Palmela existe um parque 

infantil que não responde às necessidades actuais. As crianças precisam de ter um espaço 

para se desenvolverem harmoniosamente em termos físicos e intelectuais e, 

efectivamente, na vila de Palmela não existe um espaço que dê resposta adequada. 
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Faz votos para que, aquando da requalificação do espaço do Largo de S. João e da 

Quinta da Cerca, possa ser avaliada a criação de um parque infantil para as crianças 

brincarem. 

 

 2. Quartel para a Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura: 

 O Sr. vereador Octávio Machado refere que o novo quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Águas de Moura vai mesmo avançar este ano. Obteve esta informação e 

quer partilhá-la com os presentes. 

Sublinha que as actuais instalações são exíguas para as reais necessidades. 

O novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura é uma grande obra 

para uma Associação que dignifica o concelho e trabalha em prol da segurança de 

pessoas e bens. 

 A Sr.ª presidente dá a palavra ao Chefe de Gabinete para que responda se tem 

alguma informação oficial relativamente ao novo quartel para a Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Águas de Moura, ao que este respondeu não possuir nenhuma informação 

nesse sentido. 

 

 INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

 O Sr. vereador José Carlos de Sousa cumprimenta todos os presentes na sala. 

 1. Parque infantil José Ary dos Santos, em Pinhal Novo: 

 O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere-se ao parque infantil José Ary dos 

Santos, em Pinhal Novo. Este parque infantil foi construído com o envolvimento da Junta 

de Freguesia de Pinhal Novo e com os moradores. 

O Sr. presidente da Junta de Freguesia referiu, em 2000 ou 2001, que a Câmara 

Municipal de Palmela se comprometeu a executar os acessos ao referido parque infantil. 

Esses acessos nunca foram feitos. O parque infantil José Ary dos Santos esteve em 

perfeitas condições durante muito tempo, mas actualmente encontra-se muito degradado e 

tem uma frequência de utilizadores que não é a melhor. 

 Deixa o alerta quanto ao acesso ao parque infantil que nunca foi feito e, ainda, 

quanto ao facto de o parque não está efectivamente em condições. 

A propósito deste tema (parques infantis / espaços de jogo e recreio), a Sr.ª 

vereadora Adília Candeias solicita o uso da palavra para prestar um esclarecimento, na 

medida em que quem estiver menos informado pode pensar que é fácil ter parques infantis 

ou espaços de jogo e recreio em qualquer ponto do concelho.  
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Efectivamente, seria do agrado de todos que existisse um maior número de parques 

infantis. O Município está a trabalhar no sentido de poder perspectivar nos novos 

loteamentos, tanto quanto for possível, espaços de jogo e recreio. 

Há alguns anos, foi fácil montar estes equipamentos em muitos espaços do 

concelho, mas actualmente a legislação é, e deve sê-lo, muito exigente. Com o devido 

enquadramento da legislação, a C.M.P. decidiu já há algum tempo planear a sua 

intervenção nos espaços de jogo e recreio. 

Em 1.º lugar, colocar os espaços de jogo e recreio nas escolas para as faixas etárias 

a que o equipamento escolar se destina, ou seja, se há uma escola que não tenha jardim 

de infância, o equipamento a colocar deverá abranger a faixa etária dos 6 aos 10 anos, e 

na zona mais próxima da escola executar um parque infantil adequado aos mais 

pequenos. É neste sentido que o trabalho tem sido direccionado. Apesar desta intervenção 

os espaços de jogo e recreio são ainda em número inferior ao que todos desejariam. Esta 

situação está relacionada com as condições financeiras da Autarquia. Nos últimos anos o 

planeamento das várias obras e actividades não tem sido fácil. Apesar das dificuldades, no 

caso concreto de Palmela, há um parque infantil no interior da área duma escola, na Terra 

do Pão há outro parque infantil para complementar o da escola, em Aires há um parque 

infantil no interior da área da escola. De facto não é só em Palmela que se verifica a 

urgência na instalação de parques infantis, há a necessidade de reforçar este equipamento 

em algumas escolas. 

Pressupõe que todo o executivo camarário é unânime em concordar com a 

instalação de espaços de jogo e recreio. Aquando da elaboração do PPI (Plano Plurianual 

de Investimentos) e, tendo em conta as possibilidades financeiras da Autarquia, poder-se-á 

programar a instalação de mais equipamentos desta natureza. 

 

 2. Questões diversas: 

 O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que tem dois pontos a apresentar: 

 1.º - Estrada da Cobra – A estrada está em péssimas condições e quase 

intransitável. 

Não compreende como é que se faz toda a prevenção relativamente à Festa das 

Vindimas e se deixa a Estrada da Cobra sem as necessárias condições para passar uma 

viatura dos Bombeiros. 

Há necessidade efectiva de se fazer uma intervenção urgente naquela estrada. 

2.º - Garantia bancária – Gostava de saber o ponto de situação relativamente ao 

accionamento da garantia bancária da Mobel. 
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No ano transacto foram incluídas em plano de actividades as obras inerentes a esta 

urbanização, o que é facto é que já  volveram nove meses do ano em curso e tudo está 

exactamente na mesma. 

 

Face às questões apresentadas pelos Srs. vereadores José Braz Pinto 

(processo da Ria Latina) e José Carlos de Sousa (parque infantil José Ary dos 

Santos / accionamento da garantia bancária referente à Mobel), o Sr. vereador José 

Charneira responde da seguinte maneira: 

Começa por saudar todos os presentes na sala. 

Será facultado ao Sr. vereador José Braz Pinto o processo da Ria Latina. 

Posteriormente, o Sr. vereador poderá pedir os esclarecimentos que achar oportuno. 

Esclarece que o parque infantil José Ary dos Santos, em Pinhal Novo, pertence à 

respectiva Junta de Freguesia. A C.M.P. tinha intenção de criar acessos mais dignos ao 

parque só que, de facto, não é possível fazer tudo. Essa tem sido a dificuldade. 

Relativamente ao accionamento da garantia bancária da Mobel, adianta que o 

processo está a tramitar nos serviços. Houve necessidade de fazer o levantamento de tudo 

o que existia no local e de comparar os projectos existentes com o que estava 

efectivamente executado. O processo está a ser desenvolvido e está em crer que o mesmo 

está na fase final. Brevemente será lançado o concurso para execução das obras de infra-

estruturas que faltam concluir naquele loteamento. 

Relativamente à intervenção do Sr. vereador José Braz Pinto, adianta que, os 

serviços lhe transmitiram que não existe nenhum abaixo-assinado referente à Estrada da 

Mini-saia. De qualquer forma vai ainda averiguar,, na medida em que o Sr. vereador refere 

que existe efectivamente este documento. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa aproveita a oportunidade para agradecer ao 

Sr. vereador Adilo Costa a celeridade na resposta a uma questão discutida em reunião de 

Câmara, relacionada com o programa de desenvolvimento do basquetebol. A resposta 

dada não é, contudo, conclusiva. Vai ter de reler o documento. 

Sempre que apresentam questões, vêm-se confrontados com a demora na obtenção 

de resposta, mas de facto, desta vez, tudo se processou com a celeridade devida. 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª VEREADORA ADÍLIA CANDEIAS: 

 Abertura do ano lectivo 2007/2008: 

 Face à abertura do ano lectivo 2007/2008, a Sr.ª Vereadora Adília Candeias passa 

a ler a seguinte informação: 
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 “A abertura do ano lectivo no concelho de Palmela vai decorrer no período oficial 

previsto, entre 12 e 17 de Setembro. 

A Câmara Municipal concluiu um conjunto de obras de beneficiação em algumas 

escolas, que melhorarão as condições de trabalho e aprendizagem do corpo docente e 

discente. Tratou-se de um investimento no valor global de 100.000 €, de onde gostaria de 

destacar as seguintes intervenções: 

- Beneficiação do logradouro de EB1 Lagoa da Palha; 

- Remodelação das Instalações Sanitárias da EB1 Pinhal Novo 1; 

- Beneficiação Geral do edifício da EB1 de Lagameças (substituição de caixilharias e 

portas exteriores, recuperação de pavimento das salas de aula, fecho lateral de telheiro) 

logradouro (drenagem de águas pluviais) e construção de espaço para serviço de 

refeições; 

Durante o presente ano lectivo, terão início as obras de ampliação e remodelação da 

EB1/JI de Cajados (edifício novo), bem como a execução de projecto para ampliação e 

remodelação da EB1 Pinhal Novo n.º 2. 

Em relação ao Programa de Alimentação Escolar, destinado aos alunos do 1.º ciclo e 

pré-escolar, importa referir que o mesmo abrangerá cerca de 2.513 alunos e 

corresponderá a uma despesa de cerca de 621.000 euros. Este ano lectivo o Programa 

adoptou novos procedimentos, tendo o município realizado concurso internacional para o 

fornecimento das refeições escolares e celebrou Protocolo de Colaboração com os 

Agrupamentos de Escolas para concretização do mesmo. De referir que as refeições serão 

fornecidas mediante a aquisição de senhas, que estarão à venda nos serviços de 

Atendimento da CMP, em Palmela, Quinta do Anjo e Pinhal Novo. Em dias específicos as 

famílias poderão ainda adquiri-las no Centro Cultural de Poceirão, Pólo da Biblioteca 

Municipal em Águas de Moura e EB1/JI de Bairro Alentejano. Aos alunos carenciados 

serão disponibilizas senhas na sua escola.  

Os transportes escolares terão, este ano lectivo, um custo aproximado de 995.000 

euros, abrangendo cerca de 2.525 alunos. 

Importa referir, também, que recentemente foi aprovado e publicado Regulamento 

específico sobre esta matéria o qual define as condições de acesso aos transportes 

escolares dos alunos do ensino básico e secundário. 

Informo, também, que daremos continuidade à componente de animação sócio-

educativa e apoio à família, em cinco Jardins de Infância da rede pública, permitindo a 

permanência das crianças até às 17h30. 
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Registamos com agrado a entrada em rede da Escola de 2.º e 3.º ciclos do Poceirão, 

da responsabilidade do Ministério da Educação lamentando, no entanto, o atraso verificado 

na sua conclusão. 

A Câmara Municipal assegurou a construção de infra-estruturas exteriores à escola, 

cujo valor rondou os 600 mil euros. 

  Com a abertura desta nova escola foram criados 3 circuitos públicos de transportes 

(TST) destinados aos alunos que frequentam este estabelecimento. Estes transportes 

poderão ser igualmente utilizados pela população em geral. 

No entanto, não podemos deixar de alertar que iniciamos mais um ano lectivo sem 

que as escolas do nosso concelho tenham sido dotadas do necessário e imprescindível 

pessoal não docente, e de sublinhar a necessidade de um maior investimento por parte do 

Ministério da Educação, no sentido de garantir a construção de Pavilhões Desportivos nas 

Escolas Secundárias de Palmela, Pinhal Novo e Poceirão, bem como da necessidade de 

construção de mais uma EB 2,3 em Pinhal Novo. 

O mês de Outubro será dedicado à recepção da Comunidades Educativa. Este 

momento é um espaço de encontro, de partilha, de reflexão e de formação de boas 

práticas educativas no concelho de Palmela, segundo os princípios do Movimento das 

Cidades Educadoras.” 

 

Relativamente à informação sobre a abertura do ano lectivo 2007/2008 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que é seu entendimento que estes 

instrumentos e tomadas de posição têm de ser políticas. 

Tem a sublinhar os seguintes aspectos: 

― Ao nível da política governativa o alargamento das refeições ao 1.º ciclo e ao pré-

escolar e a comparticipação feita pelo Ministério da Educação é algo que não existia até 

Outubro.2005. 

― Existem, ainda, as actividades de enriquecimento curricular. 

― Existe uma comparticipação maior para os transportes escolares (a C.M.P. recebe 

cerca de 200.000 euros / anuais). 

― Por despacho foram actualizadas as verbas que os municípios recebem 

relativamente às salas de pré-escolar. 

― Tem havido alguns ganhos óbvios dos municípios em relação a várias matérias. É 

evidente que é a si, enquanto vereador do Partido Socialista, que lhe cabe fazer estas 

considerações e não à Sr.ª vereadora Adília Candeias. 

― Lamenta o atraso verificado na conclusão da Escola 2 + 3 do Poceirão. E explica: 

o placard colocado na obra menciona Agosto.de 2006 como o mês de início da obra,, 
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sendo previsto o prazo de execução de 16 meses, o que significa que a obra deve terminar 

em Novembro.2007. 

Houve um avanço significativo nas obras, no sentido de permitir que as crianças em 

pudessem a escola em Setembro frequentar, em vez de continuarem nos pré-fabricados. 

Este objectivo foi conseguido, embora a escola não esteja completamente concluída. Dizer 

que houve atraso, não é verdade, porque os 16 meses previstos para execução da obra 

ainda não perfizeram. 

― Concorda com a Sr.ª vereadora Adília Candeias relativamente ao pessoal não 

docente. Há efectiva dificuldade de pessoal não docente e, neste momento, esta situação 

está a ser coberta através da bolsa de emprego. Provavelmente, também, a Câmara 

Municipal de Palmela (C.M.P.) terá de recorrer à bolsa de emprego (excedentários dos 

Ministérios). Certamente a Sr.ª vereadora concordará que, no ano lectivo de 2006/2007 

não houve dificuldade nenhuma ao nível da abertura dos estabelecimentos de ensino que 

foram cobertos por tarefeiros do Ministério da Educação. 

Por outro lado, com a passagem, que se previa para Janeiro.2008 mas que, neste 

momento, se fala em Setembro.2008, julga que será difícil a contratualização de pessoal 

auxiliar de acção educativa que venha de alguma forma onerar as Autarquias de futuro. Há 

necessidade de enquadrar as pessoas para fazer avançar todos os processos e as 

Autarquias. Depois, se se chegar a um entendimento entre o Ministério e a A.N.M.P. 

(Associação Nacional dos Municípios Portugueses), concerteza terão ocasião para, de 

acordo com os rácios de cada Autarquia, colocar o pessoal para cada uma das escolas e a 

contribuição poderá ser feita directamente. É diferente para as Autarquias terem, “outros” 

funcionários do que terem os “seus” funcionários. 

O Sr. vereador Octávio Machado saúda a construção da Escola 2 + 3 do Poceirão. 

A necessidade de construção desta escola contou com o empenho das populações, da 

Autarquia, dos Partidos, na medida em que uns iniciaram o processo outros o concluíram. 

A Câmara Municipal contribuiu com a sua parte. O que interessa de facto é que a Escola 

tenha sido construída. Este equipamento é necessário para contribuir para a fixação das 

populações e dos jovens. 

Salienta que muitos dos jovens que vão frequentar a Escola 2 + 3 do Poceirão 

frequentavam estabelecimentos de ensino em Pegões e Montijo. Tece votos para que 

todos os alunos que frequentavam escolas, fora da sua área de residência, possam ser 

integrados nesta nova escola. 

Alerta para a necessidade de precaver a segurança nos transportes escolares. É 

fundamental que não se assista a situações de risco ou de menor segurança no transporte 

das crianças e dos jovens.   



Acta n.º 18/2007 
Reunião de 12 de Setembro de 2007 

 16

Independentemente de quem parte a iniciativa de beneficiar as populações, sente-se 

sempre agradado de que as acções sejam desenvolvidas no sentido de beneficiar as 

populações. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias refere que discorda que a intervenção seja uma 

opinião meramente política, provavelmente tudo o que os vereadores possam dizer é 

interpretado como política, porque são partidários. 

Procurou que a informação que deu fosse honesta e correcta para os munícipes, 

para os utentes dos estabelecimentos de ensino e suas famílias. É importante que todos 

saibam o conhecimento que a C.M.P. tem, neste momento, relativamente ao início do ano 

escolar.  

No que respeita ao Ministério da Educação podia manifestar outras opiniões, mas 

entendeu não o fazer, porque considera que “nem tudo tem de caber no mesmo saco”. A 

sua informação pretende esclarecer o que foi feito por parte da Câmara Municipal e aquilo 

que é conhecido da parte do Ministério da Educação, assim como lamentar situações que 

carecem de intervenção. E se a Câmara Municipal não esclarecesse este ponto, os 

munícipes poder-se-iam interrogar porque razão o Município não aborda tais questões.  

Esteve presente numa reunião do Conselho Municipal de Educação, realizada na 

passada semana, em que foram abordadas várias questões, entre as quais a dos 

pavilhões desportivos nas escolas. Nem tão pouco refere os adjectivos utilizados nessa 

mesma reunião. 

A Câmara Municipal vai procurar que o ano lectivo decorra com estabilidade e 

serenidade, para que os alunos e suas famílias gostem da escola. Pretende-se que 

nenhuma escola seja motivo de desagrado e de problemas. Julga que todos concordarão 

com este ponto. 

Esclarece que o facto de, se lamentar o atraso em relação à Escola 2 + 3 do 

Poceirão, não é relativamente ao concurso, mas sim pelo compromisso da Autarquia com 

a comunidade educativa, de que este ano iria entrar em rede a referida escola. No entanto, 

tudo indica que a Escola vai entrar em rede mais tarde, mas, deste facto, o Ministério dará 

as justificações que entender. Não faz desta questão um problema político, mas o assunto 

tem de ser tratado tal como ele é, ou seja, lamentar o atraso, mas ainda assim é um atraso 

que pode ser compensado no futuro com uma boa escola. 

Sobre o pessoal não docente, tem a fazer as seguintes observações: no futuro 

dever-se-á discutir todos os pormenores, assim como os prós e contras. Se a C.M.P. 

tivesse a mesma postura com os funcionários que estão nos refeitórios dos pré-escolares, 

provavelmente não tinham funcionários na maior parte das escolas, o que seria dramático. 

E explica que, se o “visto” para contratar mais pessoal para as escolas dependesse do Sr. 
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Ministro das Finanças, neste momento não conseguiriam ter funcionários nas escolas 

novas, na medida em que, de acordo com a nova legislação os Municípios são obrigados a 

consultar a Administração Central por causa dos “excedentes”. Por experiência de 

concursos realizados em outras escolas resulta que não existe nenhuma contratação feita. 

A C.M.P. procurou, com a realização de contratos a termo nalguns casos, garantir o 

mínimo de segurança no que respeita à responsabilidade que detém nas escolas. 

Acrescenta que a concretização da Escola 2 + 3 do Poceirão é uma vitória da 

comunidade. Não vai desvalorizar a iniciativa do Ministério da Educação, ainda que seja 

sua a obrigação de construção da escola. 

Sobre os transportes escolares, adianta que, no ano lectivo de 2006/2007, a C.M.P. 

recebeu 119.280 euros da Administração Central e à sua parte teve de custear mais de 

900.000 euros. Relativamente às refeições escolares recebeu-se da Administração Central 

a verba de 105.039 euros e à Câmara Municipal coube uma despesa superior a 600.000 

euros. Há de facto uma grande diferença nestes valores. Estes dados podiam vir também 

mencionados na informação que acabou de ler, mas entendeu não o dever fazer. 

Está francamente optimista relativamente ao ano lectivo 2007/2008 e considera que 

o mesmo vai decorrer com boas perspectivas de realização. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que a obra para execução dos acessos à Escola 

2 + 3 do Poceirão já terminou. A rede viária está devidamente infraestruturada, foi 

colocada iluminação e assegurada a segurança nos transportes. 

Salienta que é salutar a comparticipação do Ministério da Educação no que respeita 

aos transportes e às refeições escolares, mas de facto seria desejável que houvesse uma 

inversão dos números. E explica: a C.M.P. comparticipa com 275 euros por aluno 

enquanto que o Ministério da Educação tem uma participação de 47 euros por aluno. É 

esta inversão de valores que gostaria de ver assegurada por parte do Governo Central. 

A Sr.ª presidente refere que o que o Sr. vereador Adilo Costa se esqueceu de 

sublinhar que é “contra ventos e marés que os acessos à Escola estão concluídos” e se 

respeitasse somente aos acessos a escola estaria completamente pronta para funcionar. 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que é ele “o vento e a maré”. 

Acrescenta que, na passada semana, viu que a obra estava atrasadíssima, mas há 

três dias eram mais de cem os trabalhadores a intervir na obra (“enfim, um pouco à 

maneira portuguesa, mas não é só com obras da Câmara que se vêm situações destas. 

Tudo é feito nos últimos três dias”). Saúda o esforço para se concluir a obra. 

Manifesta a seguinte preocupação: está absolutamente convencido que, tal como 

sucedeu com outra rotunda do concelho (em Aires), também o raio de curvatura da rotunda 

respeitante à Escola 2 + 3 do Poceirão é insuficiente para a os autocarros, sendo que 
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estão previstos três circuitos de transportes para ali. Deixa o apelo aos técnicos da 

Câmara Municipal para que analisem os projectos e vejam com atenção os raios de 

viragem das rotundas, porque estar a executar rotundas e em seguida ter de as corrigir, é 

estar a deitar dinheiro fora. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

1. No âmbito das Divisões de Loteamentos e Obras Particulares: 

A Câmara tomou 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 pelo Sr. Vereador José Charneira, no 

período de 16.08.2007 e 31.08.2007. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

 A Sr.ª Presidente deu conhecimento à Câmara que, no período compreendido entre 

os dias 22.08.2007 e 11.09.2007, foram autorizados pagamentos, no valor de € 

2.349.433,18 (dois milhões, trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e três 

euros e dezoito cêntimos). 

A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta acta como documento n.º 2. 

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

 A Sr.ª Presidente informou que o balancete, nesta data, apresenta um saldo de € 

6.384.584,28 (seis milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro 

euros e vinte e oito cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 5.118.375,56 (cinco milhões, cento e dezoito mil, 

trezentos e setenta e cinco euros e cinquenta e seis cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.266.208,72 (um milhão, duzentos e sessenta e 

seis mil, duzentos e oito euros e setenta e dois cêntimos). 
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ORDEM DO DIA 
 

      I – GABINETE DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO 

 

 Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 Redução da Taxa de I.M.I. no Centro Histórico de Palmela: 

 

 PROPOSTA N.º 1/GRCH/18-2007: 

 

«O problema de conservação e reabilitação do tecido edificado dos centros históricos 

é uma questão complexa que, em larga medida, escapa ao âmbito de intervenção dos 

municípios. 

Fundamentalmente, diz respeito a um parque edificado do domínio privado, recaindo 

na responsabilidade directa nos particulares as acções de conservação e reabilitação dos 

edifícios. 

Independentemente duma política que assente no exercício de competências da 

Câmara Municipal, por exemplo ao nível das obras coercivas, não se deverão descurar as 

iniciativas e medidas dirigidas aos particulares, no sentido de os apoiar e incentivar, 

promovendo melhores condições de enquadramento para assumirem as suas 

responsabilidades próprias. 

É sobre este preceito que se considera também essencial actuar noutros níveis, 

designadamente através de mecanismos financeiros. A possibilidade conferida aos 

municípios, de minorar a taxa de imposto municipal sobre imóveis (I.M.I) permite, pelo 

desagravamento fiscal, tornar mais atractiva a propriedade de imóveis maioritariamente de 

baixo rendimento económico, num sistema urbano em regressão demográfica e numa área 

com profundas necessidades de reabilitação do edificado, e pode contribuir para a 

dinamização do respectivo mercado de arrendamento. 

Assim, à semelhança da medida tomada no ano transacto e tendo presente uma 

política global de recuperação e revitalização do Centro Histórico e de incentivo ao 

arrendamento, propõe-se: 

• Nos termos do n.º 5, do artigo 112.º, do Decreto-Lei n.º 287/03, de 12 de Novembro 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis – (CIMI), aprovar e propor para deliberação de 

Assembleia Municipal, a redução em 30% da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, 

que vier a ser aprovada para o ano de 2007, a aplicar na área do Centro Histórico; 
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• De acordo com o previsto no n.º 6, do artigo 112.º, do Decreto-Lei n.º 287/03, de 12 

de Novembro, aprovar e propor para deliberação da Assembleia Municipal, a redução em 

20%, da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, que vier a ser aprovada para o ano de 

2007, a aplicar a prédios arrendados situados na área do Centro Histórico. Esta redução é 

cumulativa com a anterior.» 

 

Sobre a proposta de Redução da Taxa de I.M.I. no Centro Histórico de Palmela 

numerada 1/GRCH/18-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que a sua intervenção não se vai 

distanciar muito da que produziu há um ano atrás. De todo o modo, este ano, a Câmara 

terá certamente mais dados do que tinha na altura. Por este facto tem a apresentar as 

seguintes questões: 

- Quantas pessoas ou famílias beneficiaram da medida (redução da taxa de I.M.I. no 

Centro Histórico de Palmela) no ano anterior? 

- Quantas pessoas cadastraram os seus edifícios, face à medida tomada pela 

Câmara Municipal? 

Constata que, para uma casa situada no Centro Histórico contemplada com 50% de 

redução para quem tem a casa alugada, e contemplada com 30% de redução para quem 

vive em casa própria, e que possua uma área de cerca de 120 m² tem a pagar 

sensivelmente 80 € (oitenta euros) de I.M.I., quando antes da entrada em vigor do I.M.I. 

pagava 100$00 (cem escudos). Houve claramente um prejuízo para as pessoas que vivem 

no Centro Histórico relativamente ao imposto que vigorava. Os 100$00 que mencionou 

reportam-se ao ano 2000.  

Opina que os vereadores do P.S. concordam com a medida adoptada pelo Município 

de Palmela (redução da taxa do I.M.I. no Centro Histórico de Palmela), que também não se 

pode referir que seja completamente isolada, é sim uma medida que pretende contribuir 

para a revitalização e requalificação do Centro Histórico. Mas parece que a mesma peca 

pela falta de algum suporte. Daí que se torne importante perceber qual o foi o número de 

pessoas que aderiram o ano passado a esta iniciativa. 

Afirma que os vereadores do P.S. vão votar favoravelmente a proposta, mais pela 

ideia do que propriamente pelos resultados que a mesma vá “abarcar” (benefício para as 

populações), mas é uma medida, entre outras possíveis. 

Realça que, no ano passado, a tomada desta medida foi amplamente divulgada, 

inclusivamente através de prospectos distribuídos à população. 

A proposta apresentada menciona que o problema da conservação e reabilitação do 

tecido edificado nos Centros Históricos escapa ao âmbito de intervenção dos municípios. 
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Sobre esta afirmação tem a referir o seguinte: são vários os exemplos no país onde os 

Centros Históricos conseguem ter uma capacidade muito diferente daquela que o Centro 

Histórico de Palmela tem, com a agravante de que este tem vindo a perder qualidade nos 

últimos anos. Salienta como bons exemplos os Centros Históricos de Óbidos, Évora, Beja, 

Bragança e Castro Marim. Nos exemplos que deu, os Centros Históricos conseguiram 

evoluir, enquanto que no Centro Histórico de Palmela tal facto não se verificou. 

A Sr.ª Presidente refere que, no ano passado, aderiram a esta medida mais de 

metade dos fogos identificados no Centro Histórico. Concretamente: não chegam a 900 os 

fogos existentes no Centro Histórico e aderiram a esta iniciativa 478 pessoas. Ascendeu, 

portanto, a mais de 50%. 

Explicita que o simples facto de se ter uma casa no Centro Histórico permite uma 

redução de 30% e o facto de se ter essa casa alugada permite uma redução de 50%. 

Comparativamente com a legislação que vigorava anteriormente (os valores 

diferenciais entre o que se pagava e o que se paga actualmente, como o Sr. vereador 

exemplificou) tem a referir que lamenta, mas a lei não é ditada pela Câmara Municipal. 

Evidentemente, quando as pessoas dizem que estão fortemente penalizadas pelos 

impostos que pagam, tem a responder que a C.M.P. mantém o mesmo o nível das taxas 

que lhe cabem aplicar, ou seja, as percentagens que cobra, mantêm-se sensivelmente 

idênticas há muitos anos. A Câmara Municipal já tem justificado porque razão mantém 

valores máximos, mas a verdade é que a legislação e a nova forma de cálculo foi 

substancialmente alterada e faz com que muitas pessoas tenham deixado de pagar, o que 

se cifra em valores consideráveis, neste momento, de impostos. 

Adianta que a medida agora proposta (redução da taxa de I.M.I. no Centro Histórico 

de Palmela) não é a única assumida. Esta medida procura discriminar positivamente o 

Centro Histórico de Palmela. Há outras medidas que são menos positivas mas que 

procuram, igualmente, intervir no Centro Histórico. A decisão que se impõe aos munícipes 

quando a Autarquia obriga coercivamente a que façam obras, esta obrigação que recai 

sobre os munícipes, é também uma forma de expressar que a recuperação do Centro 

Histórico se faz muito pela intervenção dos particulares. Há outras medidas, como 

exemplo, apoios que a Câmara Municipal procura estimular (através da Divisão de 

Actividades Económicas e do Gabinete de Recuperação do Centro Histórico), como seja a 

revitalização do comércio, a qual tem de acontecer muito por acção dos próprios. 

Salienta que a Autarquia não permite que nas recuperações das habitações sejam 

utilizados materiais menos qualificados ou que não correspondam inteiramente ao que é 

aconselhável para não se descaracterizar o Centro Histórico. 
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Finaliza dizendo que a medida ora proposta, idêntica à tomada no ano passado, 

pode não significar muito dinheiro para os munícipes, mas, ainda assim, significou algo 

positivo, o que se prova pela adesão de mais de 50% das pessoas que, em 2006, fizeram 

a sua declaração nos termos propostos. 

 

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

minuta. 

 

II – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

II.I. – DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 

 

Pelo Sr. vereador José Charneira foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

Loteamentos: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAU-DL/18-2007: 

ASSUNTO: Autorização provisória para o início das obras de urbanização – 

Redes de abastecimento de água, de drenagem doméstica e pluvial, rede telefónica e 

rede gás (Proc.º L-18/86): 

REQUERENTE: Comissão de Administração da AUGI da Quinta da 

Carrasqueira. Requerimentos n.ºs 7793/04 (18.Ago.), 1718/07 (19.Fev.) e 7867/07 

(10.Set.): 

 

 «Por deliberação de 28 de Outubro de 2002 e a pedido da requerente, na qualidade 

de legítima representante dos comproprietários, foi licenciada a operação de loteamento 

correspondente à reconversão urbanística dos prédios descritos na Conservatória do 

Registo Predial de Palmela sob os nºs 16955, livro B-52 e 142002, livro B-44, com áreas 

de 49.587,00 m2 e 31.548,00 m2 respectivamente, situados na freguesia da Quinta do Anjo. 

Por deliberação de 28 de Outubro de 2002 foi autorizado provisoriamente o início da 

execução das infra-estruturas eléctricas, nos termos do n.º 6, do art. 25º, da Lei n.º 91/95, 

de 2 de Setembro, (com as alterações introduzidas pela Lei n.º 165/99, de 14 de Setembro 

e Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto), em virtude do respectivo projecto ter merecido 

aprovação por parte da EDP. 
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Por deliberação de 4 de Julho de 2007, foi licenciada a alteração à operação de 

loteamento aprovada em 2002, referente à subdivisão do lote 51 em 2 e do lote 83 em 3, o 

que se traduziu no aumento do número total de lotes em 3, todos para habitação 

unifamiliar.  

Através do requerimento n.º 1718/07, de 19 de Fevereiro, a requerente vem solicitar 

autorização provisória para o início dos trabalhos referentes às infra-estruturas de 

abastecimento de água, drenagem de águas residuais, domésticas e pluviais, 

telecomunicações e gás. 

A pretensão enquadra-se no previsto no n.º 6, do art.º 25.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de 

Setembro, republicada, considerando-se em condições de deferimento, apenas a 

autorização referente às redes internas de abastecimento de água e de drenagem de 

águas residuais (domésticas e pluviais), nos termos do parecer da DAAR – Divisão de 

Águas Abastecimento e Residuais de 10.01.2005 e dos pressupostos expressos na 

informação de 07.09.2007 da DL – Divisão de Loteamentos, em anexo. 

No que se refere às infra-estruturas telefónicas e de gás deverá ser garantida a 

prévia aprovação dos respectivos projectos pelas entidades competentes para, PT e DRE-

LVT. 

Face ao exposto e nos termos da informação da Divisão de Loteamentos já referida, 

propõe-se a autorização provisória para o início dos trabalhos das redes internas de 

abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, ao abrigo da legislação já 

invocada, salvaguardando as necessárias adaptações resultantes das soluções de ligação 

às respectivas redes públicas a implementar. 

Mais se propõe que, previamente ao início das obras de urbanização antes 

referidas, sejam apresentados os seguintes documentos: 

• Termo de responsabilidade do técnico responsável pela direcção técnica da obra; 

• Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, contendo as 

autorizações correspondentes à natureza e valor dos trabalhos a realizar; 

• Declaração da seguradora titulando a celebração e a validade de seguro que cubra 

a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho, nos 

termos da Lei n.º 100/97, de 13 de Setembro; 

• Livro de Obra com menção do Termo de Abertura; 

• Mapa dos trabalhos a executar; 

• Comprovativo da prestação de caução, relativa ao valor 316.275,66 € (trezentos e 

dezasseis mil, duzentos e setenta e cinco euros e sessenta e seis cêntimos), estimado 

para os trabalhos necessários à obra antes referida; 

• Plano de Segurança e Saúde respeitante à obra em causa. 
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Tendo em vista o acompanhamento técnico dos trabalhos autorizados pelos serviços 

municipais competentes, a data do seu início deverá ser comunicada a esta Câmara 

Municipal, com pelo menos 48 horas de antecedência. 

Em anexo constam os pareceres da DAAR, de 10.01.2005 e da DL de 07.09.2007» 

 

Sobre a proposta de Autorização provisória para o início das obras de urbanização – 

Redes de abastecimento de água, de drenagem doméstica e pluvial, rede telefónica e rede 

gás (Proc.º L-18/86), em que é requerente Comissão de Administração da AUGI da Quinta 

da Carrasqueira numerada 1/DAU-DL/18-2007 intervieram: 

O Sr. vereador Braz Pinto refere que é conhecida a posição dos vereadores do P.S. 

relativamente às AUGI’s. Como tal, em tudo o que se relacione com a tramitação dos 

processos que visem a legalização destas áreas, bem como acções que visem o melhor 

ordenamento do território, são bem-vindas pelos vereadores Socialistas. Contudo, tem a 

apresentar as seguintes observações que certamente irão dar origem a explicações por 

parte do Sr. vereador José Charneira. 

A presente proposta trata da autorização para o início das obras de urbanização para 

as redes de abastecimento de água, de drenagem doméstica e pluvial, rede telefónica e 

rede gás. Compulsado o processo, consta uma informação técnica de 13.10.1986, que 

refere “(...) as soluções de ligação das redes de abastecimento de água e de drenagem de 

águas às rede municipais encontram-se ainda em estudo constatado na zona não 

estruturada (...)”. Posteriormente, numa outra informação, datada de 10.01.2005, 

menciona-se “(...) não existem infra-estruturas de abastecimento de água na vizinhança da 

área do loteamento, pelo que até haver a ligação a um sistema de abastecimento não 

estão reunidas as condições de abastecimento de água (...)”. Entretanto, no final desta 

proposta refere-se: “(...) tendo em vista o acompanhamento técnico dos trabalhos 

autorizados pelos serviços municipais competentes à data do seu início deverá ser 

comunicado a esta Câmara (...)”. A situação presente é a que passa a descrever: vai 

construir-se uma rede de água sem que haja água para a abastecer. Sem água não é 

possível fazer os ensaios, logo, não há garantias de que a rede fique em condições 

perfeitas. Para que serve então o acompanhamento técnico? O acompanhamento técnico 

é forçosamente insuficiente se se tiver em atenção que não há água para realizar os 

ensaios. Esta situação é preocupante, na medida em que, são constantes as roturas na 

rede de abastecimento de água no concelho de Palmela.        

Eventualmente poder-se-á testar a rede de abastecimento de água através de uma 

máquina que fecha a malha e dá-lhe pressão. 
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O Sr. vereador Charneira refere que, tal como o Sr. vereador José Braz Pinto 

acabou por dizer, existe efectivamente possibilidade de testar a rede de abastecimento de 

água. 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que a possibilidade de realização dos testes 

que mencionou são manifestamente insuficientes. Fazia esses testes nas redes de rega 

parciais dos jardins e pode adiantar que havia imensos casos em que, depois de se fazer o 

teste, estava tudo bem e, posteriormente, verificavam-se rebentamentos. 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que esta proposta e as duas seguintes 

propostas, processos L-35/95 e L-17/00, tratam de situações idênticas.  

Refere que existe uma informação da DAAR (Divisão de Águas de Abastecimento e 

Residuais) de 2005 que alerta quanto ao abastecimento de água. Questiona sobre se o 

abastecimento de água é apoiado nos sistemas de abastecimento de água existentes e 

que servem a Autoeuropa. Questiona, igualmente, sobre se os furos disponíveis são 

suficientes para possibilitar o abastecimento de água.  

O Sr. vereador José Charneira responde ao Sr. vereador José Braz Pinto que, tal 

como mencionou existe a possibilidade de fazer ensaios sem ter ligação feita à rede. Se as 

redes de rega rebentavam, tal como o Sr. vereador mencionou, é porque não estavam em 

condições, ou então, se os ensaios davam bons resultados e depois a rede rebentava, era 

porque os ensaios não eram bem feitos. Tecnicamente há possibilidades de realizar os 

ensaios à rede de abastecimento de água. E sublinha: ser possível e viável ensaiar as 

redes e fazer testes de estanquicidade. Através de uma máquina que cria pressão na rede 

são feitos os ensaios por sectores. 

Em relação às questões apresentadas pelo Sr. vereador Octávio Machado, o Sr. 

vereador José Charneira refere o seguinte: 

A presente proposta pretende autorizar, de acordo com a lei das AUGI, a execução 

das redes internas de um loteamento que de facto ainda não o é. As construções só irão 

ser autorizadas depois do alvará de loteamento. Este só existirá quando estiverem 

reunidos todos os pressupostos. Como tal, não existe a possibilidade de se estar a 

autorizar algo agora e, no futuro, não haver água para fornecer às pessoas. Esta proposta 

está a utilizar uma ferramenta que a lei permite e que trata as AUGI de forma diferente dos 

loteamentos normais. E naturalmente porque são processos diferentes permite-se que as 

pessoas avancem com a execução das infra-estruturas à medida das suas possibilidades 

financeiras, porque tudo o que há a realizar custa muito dinheiro e exige muito empenho 

por parte das pessoas envolvidas que ainda para mais não são construtores, nem 

loteadores.  
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Alerta para a seguinte questão: a informação da DAAR (Divisão de Águas de 

Abastecimento e Residuais) é de 2005, neste momento, as situações referidas na 

informação já não estão exactamente assim. Refere que, estão praticamente concluídas as 

infra-estruturas na Quinta das Flores e a  Simarsul está a executar a estação elevatória a 

seguir à Quinta das Flores. Prevê-se que até meados do próximo ano seja possível ter 

concluído o sistema de drenagem de águas residuais. Em relação à rede de 

abastecimento de água é necessário executar os prolongamentos. Na Quinta das Flores já 

existem reservatórios apoiados e furos de captação. O complexo da Autoeuropa possui 

sete furos de captação, três bombas hidropressoras, dois reservatórios apoiados e um 

reservatório elevado e está dimensionado para fornecer água à Autoeuropa e a todos os 

associados à Autoeuropa, assim como às AUGI naquela zona, até à AUGI da Bela Vista. 

Pode adiantar que, neste momento, o sistema da Autoeuropa não está a ser explorado a 

100%.  

Informa que, há cerca de dois anos, a Autoeuropa executou dois furos de captação 

de água com a autorização da CCDR (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional). Neste momento, a água que a Autoeuropa consome do sistema que já existia, é 

utilizada para as cozinhas e sanitários. Tudo o mais, como seja: regas e lavagens de 

tanques é feito através dos dois furos que mandaram construir. Por este motivo é que a 

factura de consumo de água que a Autoeuropa pagava à Câmara Municipal baixou 

substancialmente. 

Esclarece que o sistema de abastecimento de água executado, foi previsto com 

capacidade para resolver a situação das AUGI. Daí não vai advir nenhum problema. 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 2/DAU-DL/18-2007: 

ASSUNTO: Licenciamento das obras de urbanização (Proc.º L-35/95): 

REQUERENTE: Comissão de Administração da AUGI do Extremo Norte de 

Palmela – Bela Vista – Palmela. Requerimentos n.ºs 9364/00 (28.Dez.), 12006/06 

(30.Nov.) e 7133/07 (7.Ago.): 

 

 «Por deliberação municipal de 10 de Maio de 2000, foi aprovada a operação de 

loteamento de reconversão, incidente sobre 110.000,00 m2 do prédio rústico sito na 

Herdade do Pinhal das Formas, freguesia de Quinta do Anjo, registado na Conservatória 
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do Registo Predial de Palmela sob o n.º 02244/031094, com uma área total de 159.882,00 

m2 e inscrito na matriz cadastral sob o artigo 107 da mesma freguesia. 

Pelo requerimento 9364/00 foram apresentados os projectos de infra-estruturas, 

formalizando o pedido de licenciamento das obras de urbanização previsto no art.º 23.º, do 

D.L. 555/99, de 16 de Dezembro alterado pelo D.L .177/01, de 4 de Junho, subsidiário da 

Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro alterada pela Lei 64/03, de 23 de Agosto (Regime de 

excepção das AUGI’S) . 

Os projectos de infra-estruturas eléctricas, telefónicas e de gás natural mereceram 

aprovação das entidades competentes, respectivamente EDP (ref.ª 647/01/PSPC-LU de 2-

07-2001), PT (ref.ª 15/2001 de 4-04-2001) e Setgás (ref.ª 7/2001 de 2.01.2001). 

  Por deliberação de 19.07.2006 foi aprovada uma alteração à operação de 

loteamento, cujas implicações nas infra-estruturas foram traduzidas nos aditamentos aos 

projectos de obras de urbanização apresentados pelo requerimento 12006/06, de 30 de 

Novembro. 

O acesso viário ao loteamento encontra-se assegurado mediante o nó de ligação à 

EN 379-2, licenciado pela Estradas de Portugal, EPE, conforme licença n.º 44/2006 emitida 

a 30.06.2006 e já executado.   

Relativamente às infra-estruturas de arranjos exteriores, viárias, de abastecimento de 

água e de drenagem residual doméstica e pluvial, foram emitidos os pareceres dos 

serviços internos, Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos (DASU), Divisão de Rede 

Viária (DRV), Divisão de Abastecimento e Águas Residuais (DAAR) e, mais recentemente, 

Gabinete de Planeamento e Controle de Qualidade das Infra-estruturas (GPCQI), 

genericamente favoráveis e traduzidos na informação da Divisão de Loteamentos (DL) de 

10.09.2007. 

Perante o exposto, propõe-se a aprovação do licenciamento das obras de 

urbanização, nos termos da legislação antes invocada, fixando-se para a sua execução o 

prazo de 2 anos.  

Os aspectos indicados na informação da DL antes referida, deverão ser acautelados 

no âmbito da execução das obras de urbanização, constituindo assim condicionantes a 

verter no alvará de loteamento. 

Propõe-se também que, previamente à emissão do alvará de loteamento, a 

requerente promova os seguintes procedimentos: 

• Pagamento das Taxas Municipais de Urbanização no valor de 573.360,10 € 

(quinhentos e setenta e três mil, trezentos e sessenta euros e dez cêntimos); 

• Pagamento de 262.938,27 € (duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e trinta e 

oito euros e vinte e sete cêntimos) relativos à carência de 888,00 m2 de cedência para 
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espaços verdes e de utilização colectiva e de 3825,00 m2 de cedência para equipamentos 

de utilização colectiva, nos termos do PDM e conforme deliberação de 19-07-2006; 

• Prestação de caução nos termos do art. 54º do RJUE no valor de 1.694.838,78 € 

(um milhão, seiscentos e noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e oito euros e setenta e 

oito cêntimos), fixando-se o valor da comparticipação de cada lote em conformidade com o 

disposto no n.º 3, do art.º 26.º, do Regime de excepção das AUGI’S, nos termos do quadro 

de comparticipações anexo à presente proposta e que dela faz parte integrante; 

 • Apresentação, nos termos da Portaria 1.105/2001, dos seguintes documentos: 

- Comprovativo de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho; 

- Termo de responsabilidade do técnico responsável pela direcção técnica das 

obras; 

- Declaração de titularidade do certificado de classificação de empreiteiro de 

obras públicas; 

- Livro de obras com o termo de abertura devidamente preenchido; 

- Plano de Segurança e Saúde; 

- Certidão de Teor da Conservatória do Registo Predial de Palmela, 

actualizada; 

• Dez exemplares em papel opaco e um em papel reprodutível da Planta Síntese 

aprovada na deliberação de 19.07.2006.    

Mais se propõe que se comunique à requerente o teor e validade da presente 

deliberação, bem como o disposto no art.º 27.º, da Lei 91/95 republicada, devendo no 

prazo de um ano dar cumprimento ao acima proposto e requerer a emissão do alvará de 

loteamento, nos termos do art.º 76.º, do D.L. 555/99, republicado pelo D.L. 177/01, sob 

pena de caducidade expressa no n.º 1, do art.º 71.º, do diploma referido. 

Em anexo constam: Quadro de comparticipação de cada lote na caução, pareceres 

da EDP, PT, Setgás, DL, DAAR, DRV, DASU, GPCQI e licenças emitidas pela CCDR-

LVT.» 

 

Sobre a proposta de Licenciamento das obras de urbanização (Proc.º L-35/95), em 

que é requerente Comissão de Administração da AUGI do Extremo Norte de Palmela – 

Bela Vista – Palmela numerada 2/DAU-DL/18-2007 intervieram: 

 O Sr. vereador José Braz Pinto refere que a AUGI do Extremo Norte de Palmela – 

Bela Vista foi, na passada reunião de Câmara, objecto de intervenção por parte de duas 

munícipes. As referidas senhoras levantaram a questão reportando-se a um possível litígio 
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que envolverá as Estradas de Portugal. Formula a seguinte pergunta: está devidamente 

acautelado que na faixa (alvo do litígio) não passa nenhuma rede infra-estruturada. 

 Apresenta, igualmente, a seguinte questão: porque motivo é que na proposta 

anteriormente apresentada se refere “(...) Tendo em vista o acompanhamento técnico dos 

trabalhos autorizados pelos serviços municipais competentes, a data do seu início deverá 

ser comunicada a esta Câmara Municipal, com pelo menos 48 horas de antecedência (...)” 

e na proposta ora apresentada omite-se esta advertência. 

 Para responder às questões formuladas pelo Sr. vereador José Braz Pinto, o Sr. 

vereador José Charneira intervém nos seguintes termos: 

 ⎯ Começa pela última questão: o facto de nesta proposta não se mencionar que “a 

data de início dos trabalhos deverá ser comunicada à Câmara Municipal com pelo menos 

48 horas de antecedência” não se deve rigorosamente a motivo nenhum. De facto, a 

C.M.P. faz a fiscalização de todas as infra-estruturas e as pessoas estão avisadas que é 

assim que se procede. Aliás, o próprio Regulamento da Urbanização especifica esta 

medida. Talvez a anterior proposta “peque” por exagero. 

 ⎯ Em relação à 1.ª questão que coloca, tem a esclarecer que não há interferência 

nenhuma das infra-estruturas que é necessário fazer com a tal faixa que está em litígio 

entre os particulares. 

 Adianta que está marcada uma reunião para dia 14.Set.2007 (sexta-feira), no local, 

com as Estradas de Portugal, as Câmaras Municipais da Moita e de Palmela, bem como 

com os moradores da Azinhaga. A propriedade sobre a qual incide a operação de 

loteamento não conflitua com nenhuma das pessoas que estiveram na anterior reunião de 

Câmara e são munícipes da Moita. Não há nenhum conflito entre a C.M.P. e as senhoras 

que aqui se apresentaram. 

 Em relação ao nó das Estradas de Portugal, refere que a licença foi emitida há mais 

de um ano e foi esta entidade que obrigou a AUGI, tanto quanto sabe, a elaborar o 

projecto desta forma (o projecto teve de contemplar o separador físico). Passou no local 

para observar a situação e percebe a preocupação das Estradas de Portugal, porque ali 

faz uma lomba e a visibilidade torna-se difícil. Consegue perceber porque razão do ponto 

de vista técnico as Estradas de Portugal queiram aquela solução. Possivelmente terá de se 

encontrar um meio termo, porque não se pode ignorar a azinhaga e as pessoas que lá 

moram. Está confiante que na reunião a acontecer na próxima sexta-feira vai ser possível 

reunir o consenso para se encontrar a melhor solução. 

 

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

minuta. 
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PROPOSTA N.º 3/DAU-DL/18-2007: 

ASSUNTO: Licenciamento das obras de urbanização (Proc.º L-17/00): 

REQUERENTE: Flojorul – Sociedade de Construções, Ld.ª. Requerimentos n.ºs 

6947/05 (7.Jun.), 8087/06 (1.Ago.), 4421/07 (14.Mai.), 1427/07 (9.Fev.) e 7254/07 

(10.Ago.): 

 

«Por deliberação municipal de 6 de Outubro de 2004, foi aprovada uma operação de 

loteamento para o prédio inscrito na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 

03378/20010306, com área de 8094,00 m2, sito na freguesia de Quinta do Anjo e 

propriedade de Flojorul - Sociedade de Construções, Lda. 

Através dos requerimentos acima referenciados foram entregues os diversos 

projectos de infra-estruturas que consubstanciam o pedido de licenciamento de Obras de 

Urbanização, enquadrado no âmbito do Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, com 

redacção publicada pelo Decreto-Lei 177/01 de 4 de Junho, também designado por 

Regime Jurídico de Urbanização e Edificação – RJUE. 

Os projectos de infra-estruturas eléctricas e de telecomunicações foram merecedores 

de pareceres favoráveis das respectivas entidades externas, EDP ( ref.ª 2710/05/PSPC de 

25-10-2005) e PT (ref.ª ITEDSul/N321/93077/ 05/NP/NITU06B de 14-10-2005) e o projecto 

da rede de gás foi licenciado pela DRE – LVT – Direcção Regional do Ministério de 

Economia Lisboa e Vale do Tejo (741/15/8/235 de 2-05-2007), em cumprimento do art. 19º 

do referido RJUE. 

Relativamente aos projectos de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais, de infra-estruturas viárias e de arranjo de espaços exteriores, as divisões 

internas desta Câmara Municipal com competência de apreciação técnica, DAAR (19-10-

2006), DRV (29-09-2006) e DASU (11-10-2006), emitiram os respectivos pareceres, 

favoráveis com algumas questões a considerar em telas finais. 

Face ao exposto e em conformidade com a informação da Divisão de Loteamento de 

07 de Setembro de 2007, propõe-se a aprovação do licenciamento das Obras de 

Urbanização, nos termos do n.º 1 do art. 23º do Regime jurídico já invocado, atribuindo 

para a sua execução o prazo de um ano. 

Face à mesma informação da Divisão de Loteamento e atendendo ao parecer de 07-

09-2007 da DPU, bem como à previsão de que a parcela a ceder para domínio privado da 

CMP destinada a Equipamentos, de acordo com a deliberação que aprovou a operação de 

loteamento, venha a ser complementada por outras decorrentes de ocupações 

confinantes, nos termos do anexo III do PDM, propõe-se a rectificação da deliberação de 
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06 de Outubro de 2004, determinando-se que a cedência de 564,00 m2 para 

Equipamentos de utilização colectiva integre o domínio público municipal, conforme o 

disposto no n.º 3 do art. 44º do RJUE.  

 Propõe-se ainda que, previamente à emissão do respectivo alvará de loteamento, se 

solicite à requerente que promova os seguintes procedimentos: 

• Pagamento das Taxas Municipais de Urbanização no valor de 68.087,40€ 

(sessenta e oito mil e oitenta e sete euros e quarenta cêntimos), de acordo com o disposto 

no art.º 31.º do RUEMP – Regulamento da Urbanização e Edificação do Município de 

Palmela, nos termos do art .116º do RJUE e em conformidade com o seu art. 74º; 

• Prestação de caução para garantia da boa e regular execução das Obras de 

Urbanização, nos termos do art.º 54.º do RJUE, no valor de161.363,84 € (cento e sessenta 

e um mil, trezentos e sessenta e três euros e oitenta e quatro cêntimos); 

• Apresentação, nos termos da Portaria 1105/2001, dos seguintes documentos: 

 Certidão de teor da Conservatória do Registo Predial de Palmela, 

válida e actualizada; 

 Comprovativo de seguro que cubra a responsabilidade pela 

reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho; 

 Termo de responsabilidade do técnico responsável pela direcção 

técnica das obras; 

 Declaração de titularidade do certificado de classificação de 

empreiteiro de obras públicas; 

 Livro de obras com o termo de abertura devidamente preenchido; 

 Plano de segurança e Saúde; 

• Dez exemplares em papel opaco e um em papel reprodutível da Planta Síntese 

aprovada na deliberação 6-10-2004 e oportunamente entregue com o requerimento n.º 

779/04, com a correcção indicada no número 1 da mesma deliberação << A área de 

implantação das construções deverá possuir igual representação na legenda e na matriz 

de desenho urbano proposta; >>  

  Mais proponho que se comunique à requerente o teor e validade da presente 

deliberação, devendo no prazo de um ano dar cumprimento ao acima proposto e requerer 

a emissão do alvará de loteamento, nos termos do art.º 76.º, do Decreto-Lei 555/99, de 16 

de Dezembro, republicado pelo Decreto-Lei 177/01, de 4 de Junho, sob pena de 

caducidade expressa no art.º 71.º, do diploma referido. 

Em anexo constam os seguintes pareceres da EDP, PT, DRE-LVT, DL, DAAR, DRV, 

DASU e DPU.» 
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Sobre a proposta de Licenciamento das obras de urbanização (Proc.º L-17/00), em 

que é requerente Flojorul – Sociedade de Construções, Ld.ª, numerada 3/DAU-DL/18-2007 

intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto chama a atenção para uma situação que 

sistematicamente surge nos pareceres da E.D.P., relativamente aos processos de 

loteamentos e que é: “sugerimos que a presente carta figure como anexo ao respectivo 

alvará”. Não sabe se é habitual a Câmara anexar a carta da E.D.P. ao alvará de 

loteamento respectivo, mas exultava a que efectivamente se desse cumprimento a esta 

prática. 

O Sr. vereador José Charneira refere que não é prática da C.M.P. anexar as cartas 

aos alvarás de loteamento. E esclarece: o alvará que é registado tem como pressuposto 

todos os documentos que levaram à sua emissão, como tal, todos esses documentos farão 

parte desse alvará. Todas as obrigações constantes nos documentos e que conduziram à 

emissão daquele alvará, farão parte do mesmo. Só aparecem nos alvarás questões muito 

específicas, por exemplo: registar uma hipoteca de um lote (em vez do loteador apresentar 

uma garantia bancária, hipotecam-se alguns lotes), porque esse ónus tem 

,obrigatoriamente, de , ficar registado na Conservatória, para quem for comprar o lote 

saber que tem ali um ónus. Outro exemplo: em casos em que haja sobreiros a abater tem 

de se fazer menção que “a construção não pode ser feita sem que seja licenciado o acto 

sobre o abate do mesmo”, para que, quem for comprar o lote saber que tem aquele 

problema para resolver. No caso desta proposta, como são infra-estruturas gerais do 

loteamento e não há directa incidência sobre nenhum lote, não há necessidade de impor 

nenhuma restrição deste tipo, porque a mesma resulta dos documentos que acompanham 

a emissão do alvará. 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 4/DAU-DL/18-2007: 

ASSUNTO: Pedido de informação prévia de alteração à licença de loteamento 

n.º 82 (Proc.º L-23/80). Requerimento n.º 11591/04: 

REQUERENTE: Jaime Veríssimo Rodrigues e Lúcia de Jesus Carrelo Rodrigues 

Cardoso: 

 

«Pretendem os requerentes, na qualidade de proprietários do lote n.º 14, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 00420/160885, localizado na 
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operação de loteamento titulada com o alvará de loteamento n.º 82, emitido a favor de 

Francisco Luís Gouveia, informação prévia sobre a possibilidade de alteração do referido 

alvará, nos termos do art.º 14.º, do D.L. 555/99, de 16.Dez., com as alterações 

introduzidas pelo D.L. 177/01, de 4.Junho. 

 As alterações pretendidas incidem apenas no referido lote n.º 14 e nas seguintes 

prescrições do alvará de loteamento: 

- Subdivisão do mesmo em duas parcelas distintas, com 3.842 m2 e 1.800 m2; 

- Previsão de construção de uma moradia suplementar. 

 A urbanização em que se integra a pretensão encontra-se actualmente consolidada, 

caracterizando-se por uma densidade de ocupação de 1 fogo/ha, correspondente à 

tipologia de moradias unifamiliares e anexos de apoio, assumindo uma notória 

preocupação com o arranjo paisagístico dos respectivos logradouros. 

 De acordo com as plantas de Ordenamento do PDM, a urbanização titulada com o 

alvará de loteamento n.º 82 e inserida actualmente no Perímetro Urbano de Aires, está 

sujeita à classificação de Tecido Urbano Consolidado (B2c), submetendo-se à aplicação 

dos parâmetros determinados no artigo 11.º do regulamento do PDM e 

complementarmente aos indicados no seu artigo 12.º. 

 Sem prejuízo da pretensão respeitar os indicadores estipulados no regulamento do 

PDM, designadamente no que respeita ao acréscimo de área bruta de construção e 

aumento de número de fogos, resulta que a reduzida dimensão dos lotes em consequência 

da alteração pretendida e a densificação pontual proposta, sem qualquer estudo de 

integração urbanística, colide com as características urbanas dominantes na zona. 

 Não obstante a pretensão assumir um modelo actualmente dissonante com a 

envolvente, foi a mesma submetida a parecer do Departamento de Planeamento. 

 Do parecer emitido, conclui-se que a urbanização está inserida no Plano de 

Pormenor da Quinta Tomé Dias, em fase de elaboração, o qual nos termos do n.º 2 do 

artigo 11.º do regulamento do PDM, contemplará a definição de melhorias na 

requalificação e estruturação interna, passíveis de eventualmente absorver as expectativas 

da presente pretensão. 

 Face ao exposto e resultando que actualmente a pretensão suscita, 

comprovadamente, inconvenientes para o correcto ordenamento urbano da área loteada e 

do aglomerado em que se insere, violando os princípios estipulados no artigo 11.º do 

regulamento do PDM, procedeu-se à audiência escrita dos interessados, nos termos dos 

artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo revisto pelo D.L. n.º 6/96, 

de 31 de Janeiro, através do n/ ofício n.º 4261, de 11.10.2005. 
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 Tendo decorrido o período de audiência sem que os requerentes apresentassem 

qualquer exposição ou elementos complementares que suscitassem a revisão do sentido 

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

nos termos do artigo 16.º, do D.L. 555/99, de 16.Dez., com redacção dada pelo D.L. n.º 

177/2001, de 4.Junho. 

 Propõe-se, igualmente, que se notifiquem os requerentes de que, caso a proposta 

de alteração venha a merecer enquadramento no âmbito do Plano de Pormenor da Quinta 

Tomé Dias, poderá a presente decisão ser revista. 

 Em anexo constam os pareceres da Divisão de Loteamentos e do Departamento de 

Planeamento.» 

  

Sobre a proposta de Pedido de informação prévia de alteração à licença de 

loteamento n.º 82 (Proc.º L-23/80), em que é requerente Jaime Veríssimo Rodrigues e 

Lúcia de Jesus Carrelo Rodrigues Cardoso numerada 4/DAU-DL/18-2007 intervieram: 

 O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que os vereadores Socialistas 

concordam que se inviabilize esta pretensão, até porque já não é a primeira vez que são 

debatidas questões semelhantes. 

 A questão da subdivisão de uma parcela de terreno para duas tem tido, umas vezes 

pareceres favoráveis, outras vezes pareceres desfavoráveis. Os pareceres desfavoráveis 

estão muitas vezes relacionados com a qualidade do solo ou do sítio onde se pretende 

construir. 

 A única questão que tem a apresentar é a seguinte: num parágrafo da proposta 

refere-se “Não obstante a pretensão assumir um modelo actualmente dissonante com a 

envolvente, foi a mesma submetida a parecer do Departamento de Planeamento”. Fez uma 

leitura atenta ao parecer do Departamento de Planeamento, assim como ao parecer do 

Departamento de Gestão Urbanística e, deste último, realça uma expressão da Sr.ª Arqt.ª 

Isabel Almeida que menciona “Há já uma excepção à tipologia vigente no local”. Essa 

excepção é do lote n.º 10 (processo E-337/91) como se menciona “licenciada face à 

configuração do mesmo e aos “antecedentes de loteamento”.”  Gostava que o Sr. vereador 

José Charneira o esclarecesse sobre se os “antecedentes do loteamento” permitiram que 

se construíssem moradias bi-familiares e agora já não é possível fazer tais construções. 

 O Sr. vereador José Charneira começa por referir que este loteamento é de facto 

muito antigo e anterior à aprovação do P.D.M.. 

 Explicita que a pretensão não se refere a moradias bi-familiares, mas da constituição 

de um lote em dois. O Plano de Pormenor da Quinta Tomé Dias surge precisamente por 

que este é um loteamento antigo e, na altura, foi feito com base numa figura chamada de 
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“rurbarnização”, seria, portanto, uma urbanização rural. São lotes com cerca de 5.000 

metros e outros até maiores. Mais tarde a Câmara teve de fazer um Plano de Pormenor 

para aquela zona, porque quando a pressão começa a ser muito grande sobre a zona, há 

necessidade de reordenar o espaço de uma forma um pouco diferente. Neste momento, 

precisamente porque o Plano de Pormenor está a ser desenvolvido, a emissão de parecer 

desfavorável é a mais adequada. Sublinha que a proposta menciona que “Se notifica os 

requerentes de que a proposta de alteração pode vir a merecer enquadramento no âmbito 

do Plano de Pormenor da Quinta Tomé Dias e, portanto, poderá a presente decisão ser 

revista”.  

 Salienta que o urbanismo é algo que não é fixo, é dinâmico, talvez por esse motivo 

quando apareceu uma primeira pretensão há 15 ou 20 anos, ninguém deu muita 

importância, mas quando começaram a surgir várias pretensões a Câmara Municipal 

respondeu negativamente.. Foi necessário dizer não e elaborar um Plano de Pormenor 

para reordenar o território o melhor possível.   

 Discorda da opinião do Sr. vereador José Carlos de Sousa sobre o facto de não ter 

havido equidade, porque uns podem e outros não. De facto nuns casos a situação é uma, 

noutros a situação é outra. Quando os processos são semelhantes e as situações são 

idênticas a resposta da Câmara é a mesma, quando se está perante situações diferentes, 

de facto, o procedimento pode ser diferente, como é óbvio. 

 O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que o Município de Palmela está a 

reordenar tardiamente. Além do que antes referiu, no parecer da Sr.ª Arqt.ª Isabel Almeida 

é mencionado textualmente o seguinte: “(..) tendo também sido admitida alguma tolerância 

no cumprimento do limite de implantação na generalidade dos lotes (...)”.  Como tal, cai por 

base a tese do Sr. vereador José Charneira de que “ao primeiro não se ligou muito, e 

depois com os outros já houve mais atenção”. Insiste que o reordenamento está a ser feito 

tardiamente, essa é que é a questão. 

 Quando na sua intervenção se referiu à dualidade de critérios, é porque há alturas 

em que o mesmo lote (dependendo obviamente dos terrenos) pode ser subdividido em 

duas moradias, já aqui se aprovou. Há alturas em que o mesmo lote pode ser subdividido, 

mas tem que ser uma moradia bi-familiar. e noutras alturas não se permite nada. Portanto 

são assumidas em reuniões de Câmara posições diferentes, obviamente devido aos locais 

a que as pretensões respeitam. Sobre a pretensão em concreto, concorda que o pedido 

seja indeferido, mas tem de se ter em linha de conta que não é só ficar à espera do tal 

Plano de Pormenor da Quinta Tomé Dias, até porque é preciso usar da maior atenção e 

não sabe mesmo se será possível ordenar algo face àquilo que já existe. 
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 O Sr. vereador José Braz Pinto refere que tem a apresentar um problema que é 

genérico, e não se vai reportar em relação a este loteamento propriamente, e que é o 

seguinte: quando se estabelece um loteamento, calculam-se as redes, quer de 

abastecimento, quer de saneamento. Se, de um momento para o outro, se forem subdividir 

lotes, significa que duplica a carga humana e, obviamente, provocam-se insuficiências das 

redes que foram programadas para um determinado número inicial de pessoas. 

Evidentemente que lhe poderão responder que as redes serão reforçadas, mas é preciso 

muita atenção, porque provavelmente os encargos vão recair sobre a Câmara Municipal. 

 O Sr. vereador Charneira explicita que para este lote em concreto já existe uma 

moradia. O processo é de 1986 e o respectivo alvará é de 1985. O processo de que se faz 

referência sobre o lote 10 é de 1991, anterior à aprovação do Plano Director Municipal, que 

data de 1997. Tudo o que foi feito, foi num contexto totalmente diferente. 

 O que lhe parece importante frisar é que a Câmara Municipal sentiu que havia uma 

certa pressão no sentido de se começarem a subdividir os lotes e, de facto, o loteamento 

não estava dimensionado para duplicar ou triplicar a ocupação. Como tal, propõe-se a 

emissão de parecer desfavorável, admitindo-se a possibilidade de efectuar uma revisão à 

presente pretensão, caso o Plano de Pormenor aponte nesse sentido. Este é o assunto 

que está em discussão. 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 5/DAU-DL/18-2007: 

ASSUNTO: Pedido de alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 

140 (Proc.º L-55/82): 

REQUERENTE: Bestmeal – Indústria Alimentar, Ld.ª. Requerimentos n.ºs 

1677/07 (16.Fev.) e 5809/07 (26.Jun.): 

 

«Através do requerimento n.º 1677/07, de 16.02.2007, subscrito por Bestmeal – 

Indústria Alimentar, Lda. e ao abrigo do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, foi solicitada a 

alteração à licença de loteamento, titulada pelo alvará n.º 140, emitido a favor de António 

Xavier de Lima e registado na Câmara Municipal de Palmela, no livro 2, em 10 de Julho de 

1989, no que respeita às prescrições relativas aos lotes 151 e 152. 
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 Os lotes antes referidos, destinados ao uso industrial, encontram-se descritos sob os 

n.os 02912/120290 e 02913/120290, respectivamente, na Conservatória do Registo Predial 

de Palmela, a favor da empresa requerente. 

 A alteração pretendida, que incide apenas nos lotes antes indicados, mantém o uso 

industrial e consiste na alteração das seguintes prescrições: 

- Emparcelamento dos dois lotes num único com 2.100,00 m2 de área e a designar 

por lote 151 - Consequente anulação do lote 152; 

- Previsão da seguinte edificabilidade no novo lote 151: 

• Área de implantação de 735,00 m2; 

• Área de construção de 735,00 m2, resultante do somatório das áreas antes 

previstas no alvará, para os lotes 151 e 152 e da área correspondente aos 5% previstos na 

nota (A). 

• Volume de construção de 4.095,00 m3; 

• Área não impermeabilizada de 735,00 m2, resultante do somatório das áreas antes 

previstas no alvará para os dois lotes. 

A apreciação da proposta de alteração da licença, enquadra-se no âmbito do 

procedimento previsto nos n.os 2 a 7, do artigo 27.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho. 

As alterações descritas, mantêm inalterável o modelo urbano antes licenciado e 

possuem enquadramento no que se refere ao cumprimento dos parâmetros determinados 

no Plano Director Municipal para a classe de espaço em que se insere a urbanização – 

Espaço Industrial Existente – (artigo 15.º do Regulamento do P.D.M.) nomeadamente no 

que se refere aos usos, índice de utilização bruto, percentagem de ocupação do lote e 

volumetria. 

A alteração pretendida não dá lugar ao cálculo de áreas de cedência para espaços 

verdes e de utilização colectiva ou para equipamentos de utilização colectiva, uma vez que 

não se verifica o aumento de área bruta de construção prevista no alvará inicial. 

De igual forma, não haverá lugar ao pagamento de qualquer taxa pela realização, 

manutenção e reforço de infra-estruturas urbanísticas. 

Conforme disposto no n.º 2, do art.º 27.º e no n.º 3, do art.º 22.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, republicado, a pretensão foi precedida de um período de 

discussão pública, que não registou qualquer objecção ou manifestação contrária à 

presente proposta de alteração. 

Perante o exposto, propõe-se, ao abrigo do art.º 23.º, daquele Diploma, a aprovação 

da alteração à licença de loteamento, consubstanciada na planta síntese apresentada 
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através do requerimento n.º 5809/07, de 26.06.2007, a qual deverá ser corrigida de acordo 

com os aspectos a seguir enumerados: 

 1. Eliminar a referência ao lote 152, na representação gráfica do novo lote 151; 

 2. Corrigir o número que identifica o lote 59 no quadro síntese, uma vez que figura o 

número 58; 

 3. Eliminar o valor de 105,00 m2 constante no quadro síntese na linha 

correspondente ao novo lote 151 e na coluna referente aos 5% de área do lote previstos 

na nota (A). 

 4. Corrigir para o valor de 160.546,08 m2 a informação relativa à área destinada a 

domínio público constante do ponto 3.2 da informação “Dados Numéricos Principais”. 

 5. Corrigir para 1,8 m3 o valor que estabelece o limite do índice volumétrico, no texto 

da nota (B). 

Da referida planta síntese deverão ser oportunamente apresentadas 10 (dez) cópias 

em papel opaco e 1 (uma) em suporte reprodutível, acompanhada do correspondente 

suporte informático actualizado, a fim de ser lavrada a respectiva alteração ao alvará. 

Deverá ainda ser realizada a taxa correspondente à emissão da alteração ao alvará 

de loteamento, nos termos previstos no Regulamento da Urbanização e Edificação do 

Município de Palmela, no valor de 55,80 € (cinquenta e cinco euros e oitenta cêntimos). 

 Conforme determinado no art.º 76.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, a presente deliberação é válida 

por um ano, devendo nesse prazo ser requerida a emissão da correspondente alteração 

ao alvará de loteamento. 

Estando em tramitação mais três pedidos de alteração ao loteamento, referentes aos 

lotes 16 e 21, lote 80 e lotes 43 e 135, propõe-se que o requerente seja informado de que, 

caso os mesmos sejam licenciados previamente à emissão da presente alteração, 

resultará necessário proceder à sua indicação na planta síntese.» 

 

Sobre a proposta de Pedido de alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará 

n.º 140 (Proc.º L-55/82), em que é requerente Bestmeal – Indústria Alimentar, Ld.ª, 

numerada 5/DAU-DL/18-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Charneira explicita que a proposta não o refere, mas esta 

pretensão deve-se ao facto de que se pretende implantar uma unidade industrial. Existem 

dois lotes previstos que seriam para construções isoladas e agora o objectivo é o de reunir 

os lotes e fazer uma construção única, com as mesmas áreas de ocupação e 

impermeabilização, de modo a fazer uma unidade com a dimensão que o requerente 

necessita. 
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O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que as questões relacionadas com o 

urbanismo eram totalmente desconhecidas para si, mas tem sido “um gozo fantástico” 

perceber como é que estas dinâmicas são conseguidas. Por aquilo que aprendeu, deve 

existir um requerimento (que foi efectivamente feito em 16.02.2007 pela empresa 

requerente), deve haver uma discussão pública (que houve efectivamente) e, face à não 

objecção na discussão pública e a nenhuma interposição, deve ser apresentada proposta 

para aprovação da Câmara, que posteriormente será comunicada aos requerentes. 

No entanto, constata que as situações se passaram exactamente ao contrário. A 

construção já existe há muito tempo, mesmo antes da entrada do requerimento na Câmara 

Municipal. Não percebe porque se faz uma proposta nesta base, quando já está tudo 

consumado no local, falta unicamente o nome da empresa. Sente-se ridicularizado pela 

maneira como este processo e outros, são tratados. Trata-se de uma política de facto 

consumado. E apresenta as seguintes questões: 

- Se a construção existente possui licença de construção; 

- De que data é a licença de construção; 

- Se houve alguma intervenção da Câmara relativamente à construção existente. 

O Sr. vereador José Charneira refere que da mesma forma que não se consegue 

evitar que as pessoas andem em excesso de velocidade na estrada, também não se 

consegue evitar que as pessoas façam construções de forma clandestina. E de facto, 

quando se fazem construções de forma clandestina, a Câmara Municipal actua de acordo 

com os instrumentos que estão disponíveis. Esta situação não inviabiliza que as pessoas, 

apesar dos embargos, façam as construções. Lamentavelmente, estes processos 

arrastam-se em Tribunal durante muitos anos. Se houvesse uma forma mais ágil de 

resolver estes problemas, de certeza que as pessoas não fariam construções clandestinas 

da forma como o fazem por todo o país.  

Contudo, quando as pessoas que cometem a ilegalidade de construir 

clandestinamente, se dirigem à Câmara, dizendo que cometeram um erro, uma infracção, 

tiveram uma coima, pagaram a multa e pretendem legalizar a construção, a Autarquia (se a 

situação for possível de legalizar) dita a forma legal de resolver a situação. É isto o que 

sucede com a presente proposta. 

Aproveita para informar o seguinte: esta proposta, bem como outras de idêntica 

natureza, são submetidas a deliberação da Câmara Municipal devido a uma tomada de 

decisão política, porque de acordo com a legislação, a aprovação de operações de 

loteamento é uma competência da Sr.ª Presidente que pode delegar no Vereador que 

detém o pelouro. Contudo, como já referiu, por uma tomada de decisão política, para que 

os Srs. vereadores tenham oportunidade de opinar sobre os assuntos, verificar in loco as 



Acta n.º 18/2007 
Reunião de 12 de Setembro de 2007 

 40

situações e aprender (conforme expressão do Sr. vereador José Carlos de Sousa) e 

porque não há intuito de se esconder rigorosamente coisa alguma, na medida em que não 

há nada a recear, a decisão política tomada foi a de submeter estas situações à Câmara 

Municipal. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa opina que existe efectivamente a intenção de 

esconder, porque não se escreve nada sobre o que já existe, o processo não indicia nada, 

e se não se for ao local não há conhecimento sobre o que já está feito. A Sr.ª Dr.ª Dora 

Mendes produziu um parecer no dia 05.Set.2007 que é omisso relativamente à edificação 

que está construída. Sublinha que o assunto é omitido positivamente. 

Efectivamente não sabia que a Sr.ª Presidente podia deferir estes processos, mas 

tomou a decisão de delegar no Executivo da Câmara Municipal estes deferimentos e, 

desta forma, os Vereadores são co-responsabilizados na política que é assumida 

relativamente ao urbanismo. Logo, os Eleitos na sua totalidade ficam politicamente 

responsabilizados pelas deliberações tomadas. Refere que lhe custa admitir não haver 

frontalidade para se escrever na proposta e/ou anexos à mesma que, na base deste 

processo está o cometimento de uma ilegalidade e que agora se pretende legalizar o que 

efectivamente já está construído. De facto, todo o processo omite a realidade. Nesta 

proposta, assim como em todas que têm sido apresentadas nas mesmas condições, refere 

que se sente defraudado. 

 

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

minuta, com a abstenção dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 

Sousa, que apresentam declaração de voto. 

 

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

 

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

considerarem que a decisão está a ser tomada quando, na realidade, os lotes em causa já 

estão reunidos e já existe uma edificação com a área total de construção situada em zona 

central e, portanto, abrangendo os dois lotes. 

Se votássemos a favor estaríamos a branquear todo um processo irregular que 

deveria ter começado com este passo e só depois com o licenciamento e construção do 

edifício. 

No entanto, substancialmente, a acção não tem nada de irregular e não oferece 

quaisquer dúvidas. O nosso voto é essencialmente para não nos envolvermos numa 

irregularidade processual.” 
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II.II. – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES E ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 

 

Pelo Sr. Vereador José Charneira foi apresentada a seguinte proposta: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAU-DOPAE/18-2007: 

ASSUNTO: Pagamento de dívida de renda, em prestações (Proc.º H-112/1995): 

REQUERENTE: Maria Luísa Pais, em representação de sua mãe Maria Teresa 

Pais: 

 

«Maria Teresa Ribeiro Aleixo Pais, titular do arrendamento da habitação acima 

referenciada, devido à sua idade e condições de saúde, não pode diligenciar nos assuntos 

relacionados com a habitação que lhe foi atribuída em Janeiro de 2005 no âmbito do PER. 

Nesse sentido, a família é representada pela sua filha Maria Luísa Ribeiro Aleixo Pais. 

O valor das prestações mensais devidas neste tipo de arrendamentos é calculado de 

acordo com o disposto no Decreto-lei n.º 166/93, 07/05, que estabelece o regime de 

cálculo da renda apoiada, a que obedecem os arrendamentos realizados no âmbito do 

PER, assim como as obrigações a que estão sujeitos os seus beneficiários. 

Nos dois últimos anos tem ocorrido na família um conjunto de situações adversas, 

relacionadas com saúde e emprego, que levaram à acumulação de uma dívida no 

pagamento da renda, desde Janeiro do corrente ano. 

A família solicitou, então, que a amortização da dívida acumulada, até ao seu 

pagamento integral, fosse feito em prestações mensais de € 100,00, somados 

mensalmente ao valor da renda actual. 

De acordo com a al. 6 do art.º 8.º, do referido diploma, a família deverá ser informada 

do valor a pagar (para amortização) com uma antecedência mínima de 30 dias.  

Assim, atendendo à frágil situação económica e social e de saúde que a família tem 

vindo a atravessar, bem como aos prazos a respeitar por lei, propõe-se: 

- Que os pagamentos possam decorrer entre Novembro de 2007 e Janeiro de 2009, 

de acordo com o quadro de cálculos elaborado pela Secção de Contabilidade, que se 

anexa à proposta.» 

 

Sobre a proposta de Pagamento de dívida de renda, em prestações (Proc.º H-

112/1995), em que é requerente Maria Luísa Pais, em representação de sua mãe Maria 

Teresa Pais numerada 1/DAU-DOPAE/18-2007 intervieram: 
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O Sr. vereador José Braz Pinto refere que leu atentamente o processo. No mesmo 

constam denúncias relativamente à filha da Sr.ª Maria Teresa Pais, que ela e o seu 

companheiro de facto, há dez anos apresentavam sinais de riqueza tal como viatura, 

motas de alta cilindrada, férias no estrangeiro, entre outros. É evidente que estas 

denúncias valem o que valem. Também, neste processo surge uma prova que o faz sentir 

desgostoso e que é o parecer relativo ao estado clínico da senhora que já tem mais de 80 

anos de idade. Chama a atenção que o parecer do Hospital de São Bernardo devia ser 

apresentado com um peso maior do que o de um simples manuscrito, como por exemplo, 

através de uma certidão médica. 

Refere que os Vereadores do P.S. vão votar a favor da proposta, mas entende que a 

Câmara Municipal deve dar atenção ao drama que a Sr.ª Maria Teresa Pais (com mais de 

80 anos de idade) deve estar a viver. Não pretende levantar nenhum processo de intenção, 

mas tem sérias dúvidas sobre se os familiares desta senhora não queiram estar a viver na 

casa para quando ela morrer terem o direito a viver nela. Julga que a Câmara Municipal 

terá funcionários e técnicos da área da acção social com competência para acompanhar 

este caso e levar a efeito um verdadeiro inquérito sobre o que se passa por detrás de tudo 

o que consta nas denúncias. Será que esta idosa está em perigo? Por aquilo que vem 

mencionado nas denúncias a senhora está em perigo. É evidente que não se pode ir de 

ânimo leve atrás do que são as denúncias, mas também não se podem ignorar. É 

necessário olhar atentamente para as situações e averiguar com cautela e rigor o que se 

passa efectivamente. Entende que deve ser feito um rigoroso inquérito sobre o que sucede 

com esta família. 

Chama a atenção para um erro no anexo à proposta: menciona-se duas vezes 

Janeiro de 2008, quando o correcto deverá ser Janeiro de 2008 e Janeiro de 2009. 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que pretende com a sua intervenção 

reforçar o que Sr. vereador José Braz Pinto mencionou. Julga que a Câmara Municipal tem 

meios para, através da Divisão de Intervenção Social, averiguar o que se está a passar. As 

denúncias valem o que valem, mas também não são únicos os casos em que os filhos 

ostentam e deixam os pais em situações extremamente difíceis e complicadas. É 

importante que se perceba o que está por detrás das denúncias e quais os interesses que 

podem estar em jogo. A Câmara Municipal tem obrigação de averiguar o que se passa.  

A Sr.ª vereadora Adília Candeias refere que este tipo de situações a deixam 

sempre constrangida. 

Pode haver denúncias em vários processos e as denúncias têm o valor que têm. 

Todos sabem o que motiva muitas pessoas a fazer denúncias. As habitações atribuídas no 

âmbito do programa PER (Programa Especial de Realojamento), como é o caso da deste 
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imóvel, suscitam frequentemente denúncias. Há muitas pessoas a precisar de casa e 

naturalmente a desejar ter uma casa em condições mais facilitadas do ponto de vista 

financeiro. Quando uma família tem essa oportunidade, há pessoas que não conseguem 

lidar com a situação e surgem as denúncias. 

Manifesta a sua preocupação não apenas com as habitações atribuídas no âmbito do 

programa PER, mas com as situações sociais das famílias de uma forma geral. Há muitas 

pessoas a deixarem de pagar as suas rendas e vive-se um momento de endividamento 

das famílias. Na presente situação constata-se que a senhora idosa está gravemente 

doente, mas também os membros da família têm trabalho precário. Actualmente vive-se 

um período de muitas dificuldades e há pessoas que  recorrem a tudo para tentar que lhes 

seja atribuída uma habitação em condições semelhantes. Neste momento, é conhecida a 

situação da senhora idosa e ela precisa da casa para viver, não se pode deixar a senhora 

na rua. 

As famílias vivem momentos difíceis e corre-se o risco de vir a acontecer uma 

situação pior que a criada no Bairro da Nova Palmela há alguns anos, em que muitas 

pessoas deixaram de pagar as suas casas. A acontecer uma situação destas, haverá 

muitas mais famílias a querer uma habitação no âmbito do “PER” ou do actualmente 

denominado “Pró-Habita”. 

 

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

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 
 

 DIVISÃO DE REDE VIÁRIA: 

 

 Pelo Sr. vereador José Charneira foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 Empreitada: 
 

 PROPOSTA N.º 1/DAI-DRV/18-2007: 

 OBRA: “Repavimentação e alargamento do C.M. 1038 entre Águas de Moura e 

Fernando Pó”: 

 ASSUNTO: Contrato adicional n.º 1: 

 
 «Tendo sido adjudicada a empreitada de “Repavimentação e Alargamento do 

C.M.1038 entre Águas de Moura e Fernando Pó” à empresa Teodoro Gomes Alho & 
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Filhos, Ld.ª, pelo montante de 455.036,89 € acrescido de IVA a taxa legal em vigor, 

verificou-se a necessidade de proceder à alteração de alguns trabalhos para concretização 

do projecto de modo a garantir que a sua filosofia seja globalmente satisfeita, trabalhos 

esses traduzidos na informação n.º 164/14.442, de 2007.04.24. 

Deste modo, solicitou-se proposta ao empreiteiro, a qual se traduz do seguinte modo: 

Designação dos trabalhos 
Valor 

€ (euros) 

Percentagem 

% 

Trabalhos a menos 33.160,87 7,29 

Total (trabalhos a menos) 33.160,87 7,29 

   

Trabalhos a mais com preços contratuais 2.555,00 0,56 

Trabalhos a mais com preços propostos 62.517,57 13,74 

Total (trabalhos a mais) 65.072,57 14,30 

   

DIFERENCIAL 31.911,70 7,01 

 

Assim, o custo adicional associado à execução destes trabalhos é de 65.072,57 € 

(sessenta e cinco mil, setenta e dois euros e cinquenta e sete cêntimos), correspondendo 

a 14,30% do montante global da adjudicação. 

Considerando que: 

 - Os trabalhos a mais propostos se destinam à realização da mesma empreitada e 

verificando-se que estes trabalhos não podem ser técnica e economicamente separados 

do contrato sem inconveniente grave para o dono da obra e ainda considerando que são 

estritamente necessários ao acabamento dos trabalhos de acordo com o n.º 1, do art.º 

26.º, do Decreto-Lei 59/99, de 2 de Março; 

 - O valor acumulado resultante dos trabalhos a mais já aprovados não excede 15% 

do valor do contrato da empreitada; 

- Estes trabalhos estão considerados no Plano de Actividades do corrente ano, 

Propõe-se: 

• A aprovação dos trabalhos a mais apresentados em anexo; 

• A aprovação dos preços apresentados pelo empreiteiro, relativamente às espécies 

de trabalhos não considerados no contrato adicional; 

• A aprovação da execução do contrato adicional à firma Teodoro Gomes Alho & 

Filhos, Lda., adjudicatária da empreitada pelo montante de 65.072,57 € (sessenta e cinco 

mil, setenta e dois euros e cinquenta e sete cêntimos), que acrescido de I.V.A. à taxa legal 

em vigor perfaz o valor de 68.326,20 € (sessenta e oito mil, trezentos e vinte seis euros e 

vinte cêntimos). 

• Aprovação da Minuta do Contrato Adicional.» 



Acta n.º 18/2007 
Reunião de 12 de Setembro de 2007 

 45

 

 Sobre a proposta de empreitada de “Repavimentação e alargamento do C.M. 1038 

entre Águas de Moura e Fernando Pó” -  Contrato adicional n.º 1 numerada 1/DAI-DRV/18-

2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que efectuou uma leitura atenta às 

Grandes Opções do Plano para 2007/2010. Verifica que estava adstrita à 

“Repavimentação do Caminho Municipal 1038” a verba de 340.000,00 €. Posteriormente, 

na 1.ª alteração ao Orçamento de 2007 é feito um reforço de 60.000,00 €, ficou assim 

previsto o valor total de 400.000,00 €. Na 1.ª revisão ao Orçamento de 2007 é 

contemplada, para esta mesma obra, o valor de 64,000.00 €, o que perfaz 464,000.00 €. 

Verifica que, se a obra custou inicialmente 455.000,00 € mais IVA, e agora se propõe um 

acréscimo do valor de 65.072,00 mais IVA, não existe dinheiro em orçamento para pagar a 

obra. Como é possível aprovar esta proposta sem haver dotação financeira suficiente para 

cabimentar a obra? 

O Sr. vereador José Charneira dá a palavra ao técnico que acompanhou a obra 

para dar as explicações necessárias face à intervenção do Sr. vereador José Carlos de 

Sousa. 

O Sr. vereador José Charneira adianta que a obra foi cabimentada em 22.06.2007 

e se a aplicação aceitou é porque existia dinheiro suficiente, caso contrário a aplicação não 

permitia a cabimentação.  

Esclarece que as cabimentações e descabimentações são feitas automaticamente 

na aplicação e se a cabimentação foi aceite é porque havia verba disponível para tal. 

O Sr. vereador Octávio Machado considera que esta obra é das mais importantes 

para o desenvolvimento vitivinícola daquela região. Esta empreitada é ansiada por todos, 

agora fica só a faltar a obra que liga a estrada do Poceirão à Marateca. A execução destas 

obras vai surtir em benefício para os produtores de tomate e viticultores, pois vão poder 

usufruir de uma rede viária em melhores condições. Fica a faltar ainda uma obra. De 

qualquer modo, denota a sua satisfação pela concretização da obra a que a proposta se 

refere. 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que é do seu conhecimento que houve uma 

pequena complicação com um proprietário, concretamente no que respeita à última curva 

da estrada para o Bairro do Margaça. Este percalço fez com que a dita curva ficasse 

totalmente estrangulada. Apresenta as seguintes questões: 

- Se efectivamente a curva vai ficar nestas condições; 

- Quais os procedimentos que se prevêem encetar para ultrapassar este facto; 
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- Se os trabalhos a menos, contemplados nesta proposta englobam a não 

pavimentação dessa mesma curva. 

O Sr. vereador José Charneira refere que houve de facto contactos com o 

proprietário do terreno. Os contactos foram feitos por si. Não houve disponibilidade por 

parte do proprietário para resolver a questão e foi apresentada uma série de 

reivindicações. Deve haver razoabilidade na forma como os assuntos são tratados. Face à 

situação, a Divisão Jurídica da Câmara Municipal iniciou o processo que irá conduzir à 

expropriação. 

 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

 IV.I. – DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL: 

 

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

 

 Eliminação de documentação de arquivo da DFA – Divisão de Finanças e 

Aprovisionamento: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DAF-DAG/18-2007: 

 

 «Nos termos da Portaria n.º 412/2001, de 17 de Abril, que estabelece o Regulamento 

Arquivístico para as Autarquias Locais e respectiva Tabela de Selecção que determina os 

prazos mínimos de conservação administrativa da documentação produzida no âmbito da 

actividade desenvolvida pelas Autarquias, e ainda, nos termos do Aviso n.º 7404/2005, II 

Série, de 4 de Novembro, que estabelece o Regulamento de Funcionamento do Arquivo 

Municipal da Câmara de Palmela, foram observados os procedimentos legais 

estabelecidos, a saber, apreciação e autorização por parte do Chefe de Divisão de 

Finanças e Aprovisionamento perante a Relação de Eliminação e posterior apreciação e 

parecer positivo do Arquivo Distrital de Setúbal, documentos que se anexam à presente 

proposta. 
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Assim, nos termos do n.º 4 do art.º 11 do Aviso n.º 7404/2005, II Série, de 4 de 

Novembro, propõe-se, para efeitos de autorização em reunião de Câmara a eliminação da 

documentação em Relação anexa.» 

 

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

minuta. 

 

 IV.II. – DIVISÃO JURÍDICA: 

 

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

 

 Apresentação de candidatura à criação de um Julgado de Paz: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DAF-DJ/18-2007: 

 

 «Nos termos da Lei n.º 78/2001, de 13 Julho, que define a organização, competência 

e funcionamento dos Julgados de Paz, e passada que se encontra a fase dos projectos 

experimentais aí definidos, o Ministério da Justiça apresentou um Plano de 

Desenvolvimento da Rede de Julgados de Paz, elaborado pelo Instituto Superior das 

Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), que estabelece a localização mais adequada 

para a criação de novos Julgados de Paz (o Plano está disponível em 

http://www.mj.gov.pt/sections/destaques/home-ie-dto/plano-de-desenvolvimento/). 

A elaboração do Plano foi orientada, segundo os autores, por critérios de população 

residente, pelo volume de litigância, tendo sido também ponderado o factor afastamento 

das populações. 

Esse Plano estabelece 12 fases de implementação dos Julgados de Paz em vários 

Concelhos a nível nacional, estando previsto que o Ministério da Justiça co-financie quatro 

novos Julgados de Paz em cada um dos anos de 2007 e 2008, mediante propostas dos 

Municípios interessados. 

Os Municípios de Palmela e Setúbal foram colocados na Fase 1 do Plano, o que 

significa a disponibilidade do Ministério da Justiça para co-financiar a criação de Julgados 

de Paz nestes Concelhos já em 2007.  

Não obstante os dois Municípios partilharem uma candidatura conjunta, o Ministério 

da Justiça veio esclarecer informalmente que irão ser criados dois Julgados de Paz, um 

em Palmela, outro em Setúbal, autónomos, partilhando o mesmo Juiz de Paz. 
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A criação de um Julgado de Paz no Concelho de Palmela constituir-se-á como um 

meio para proporcionar à comunidade uma maior celeridade na resolução de conflitos. 

O co-financiamento do Ministério da Justiça traduz-se no pagamento do Juiz e do(s) 

mediador(es), sendo por conta dos Municípios os encargos com instalações (aquisição, 

arrendamento, funcionamento e manutenção), funcionamento administrativo especializado 

e equipamento informático. 

A área indicada pelo Ministério da Justiça como necessária para a instalação de um 

Julgado de Paz é de cerca de 150/200 m2, estimando igualmente o Ministério da Justiça 

que as Autarquias tenham custos de instalação e funcionamento no primeiro ano de cerca 

de € 120.000, valor que diminuirá nos anos seguintes, uma vez que não incluirá já os 

custos de instalação. 

Cada um dos Municípios envolvidos, Palmela e Setúbal, deverá apresentar a 

candidatura conjunta até ao final de Setembro, o que passa pela apresentação aos 

respectivos órgãos executivos de uma proposta convergente sobre esta matéria; 

Assim, nos termos da alínea e) do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, 

Considerando que: 

- A criação de um Julgado de Paz no Concelho de Palmela proporcionará à 

comunidade local uma maior celeridade na resolução de conflitos, e aproximará a justiça 

da população; 

- A candidatura conjunta dos Municípios de Palmela e Setúbal, condição imposta 

pelo Ministério da Justiça, é viável; 

- Se perspectiva que os custos estimados terão uma adequada contrapartida na 

melhoria do acesso dos cidadãos à justiça; 

- A presente proposta não significa nenhuma tomada de posição sobre a 

reorganização do mapa judiciário, nem qualquer desistência ou reorientação sobre a nossa 

firme determinação na instalação do Tribunal de Palmela, uma vez que o Julgado de Paz, 

apesar de ter o estatuto de tribunal, não exclui, antes complementa o Tribunal de 

Comarca; 

• Proponho que a Câmara Municipal delibere apresentar uma candidatura à criação 

de um Julgado de Paz no Concelho de Palmela, apresentando essa candidatura em 

articulação com a Câmara Municipal de Setúbal.» 

 

Sobre a proposta de Apresentação de candidatura à criação de um Julgado de Paz 

numerada 1/DAF-DJ/18-2007 intervieram: 
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O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que os Vereadores do P.S. se 

congratulam pelo facto de o concelho poder vir a ter um Julgado de Paz. 

O primeiro Julgado de Paz data de 2001 e situa-se em Telheiras. Desde 2001 até à 

presente data, o único Julgado de Paz que existe é o do Seixal. 

Sendo que este Julgado de Paz vai servir os concelhos de Palmela e Setúbal, 

conclui que Palmela vai ter um Juiz a meio tempo.  

Tal como a proposta menciona - e a proposta está muito bem redigida - o Julgado de 

Paz garante seriedade nas questões tratadas. Pode haver inclusivamente um incremento 

do tratamento das questões da CPCJ (Comissão de Protecção de Crianças e Jovens) já 

que esses processos estão praticamente “entupidos” no Tribunal de Família e Menores de 

Setúbal. 

A proposta estima custos de instalação e funcionamento, no primeiro ano, no valor 

de 120.000 euros, o que é dispendioso, mas vale perfeitamente o investimento em prol da 

população do concelho. 

É de opinião que o Julgado de Paz deve ser sedeado num local estratégico no 

concelho. Esse local estratégico deve estar munido com acessibilidades, para permitir a 

deslocação das pessoas. 

Valoriza o papel do Ministério da Justiça no que respeita à implementação dos 

Julgados de Paz e valoriza, igualmente, o desempenho da Câmara Municipal de Palmela 

ao aceitar o repto que lhe foi lançado.  

O Sr. vereador Octávio Machado intervém a propósito desta proposta e passa a ler 

a intervenção que se transcreve integralmente: 

 

“Apraz-me registar que me agrada muito a ideia de um Julgado de Paz em Palmela. 

Não posso, contudo, esquecer que há muito foi criada a Comarca de Palmela e que um 

Julgado de Paz não substitui o Tribunal pelo qual continuamos à espera. 

Quero, por isso, que fique claro que a razão porque defendo a criação de um Julgado 

de Paz em Palmela tem só a ver com as vantagens de um Julgado de Paz em qualquer 

comarca, em qualquer concelho, mesmo naqueles em que já há Tribunal. Por exemplo, 

como sucede no Seixal. 

De facto, já existem Julgados de Paz em diversas comarcas e os resultados, 

segundo a comunicação social, apontam para que se justifique que sejam criados noutros 

locais. E percebe-se que assim seja, uma vez que, sem grandes formalidades e com 

custas judiciais muito reduzidas, resolvem os litígios mais frequentes entre vizinhos, as 

cobranças de pequenas dívidas, os problemas de condomínio, conferem pequenas 
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indemnizações. Isto é, desentopem os tribunais, tirando-lhes os litígios menos graves, e 

permitem aos interessados encontrar soluções mais rápidas para esses pequenos litígios. 

O valor de uma sentença do Julgado de Paz é igual aos de um Tribunal de 1.ª 

Instância; o juiz de um Julgado de Paz tem poderes semelhantes ao juiz de outros 

Tribunais. 

Há ainda a possibilidade de, no âmbito de um Julgado de Paz, serem resolvidos por 

mediação muitos dos conflitos dos nossos dias. 

Acredito que um Julgado de Paz nos traga uma justiça mais célere e mais barata. 

Por isso, estou inteiramente de acordo que haja um Julgado de Paz em Palmela. Mas, 

repito, não podemos satisfazer-nos com um Julgado de Paz. Temos de manter a nossa 

exigência pela instalação de um Tribunal. Faz falta para a Comarca de Palmela criada já 

na década de 1980 e reafirmada mais do que uma vez por sucessivos Governos e é, por 

isso, um direito que não poderemos deixar morrer.” 

 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que está inteiramente de acordo com as 

intervenções feitas pelos Srs. Vereadores. 

Acrescenta que há dois anos atrás, cerca de 40% dos processos do Tribunal Judicial 

da Comarca de Setúbal são oriundos do concelho de Palmela. 

Quando, muitas vezes, a nível do Ministério ou da Secretaria de Estado se deita um 

olhar sobre dois territórios próximos entre si e se julga que o assunto está resolvido por os 

concelhos estarem tão próximos, isso não é verdade. E tanto assim é que, os Magistrados 

Judiciais do Ministério Público em Setúbal, concordam perfeitamente com a tese de que a 

criação de um Julgado de Paz vai aliviar o Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal que 

está em plena ruptura devido ao volume de processos que trata (e manifestaram-no numa 

reunião que tiveram consigo e com a Sr.ª Presidente da Câmara). 

É compreensível que em termos económicos a Câmara Municipal deva diminuir 

custos, mas também se compreende que não poderá haverá um desgaste que leve à falta 

de qualidade da aplicação da justiça ou da sua morosidade.  

Existem dois patamares distintos. Num patamar está o Tribunal Judicial de Setúbal 

que está sobrelotado de processos, sendo que, desde os anos de 80, a Câmara Municipal 

de Palmela tem vindo a lutar para que haja de facto o Tribunal Judicial da Comarca de 

Palmela. Num outro patamar estão os Julgados de Paz, que são mais céleres e menos 

onerosos para os munícipes. O acesso à justiça é de facto dispendioso e os processos 

tratados nos Julgados de Paz cifram-se num custo inferior ao dos Tribunais. Em muitos 

casos o processo não chega sequer ao Juiz porque é tratado por um elemento 
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importantíssimo: o Mediador. O Mediador com a sensibilidade local que consegue resolver 

o problema entre os cidadãos. 

Passa a dar alguns exemplos dos assuntos que podem ser tratados num Julgado de 

Paz: conflitos de condomínio, incumprimento de contratos e obrigações, responsabilidade 

civil contratual e extra-contratual, direitos sobre bens moveis e imóveis, arrendamento 

urbano (excepto as acções de despejo), acidentes de viação e pedidos de indemnização 

cível até um determinado valor. Enaltece os Julgados de Paz, em termos até de mediação 

e do papel que podem desempenhar mesmo antes de chegar ao Juiz. 

A Sr.ª presidente refere que está inteiramente de acordo com as intervenções que 

os Srs. vereadores produziram. 

A adesão da Câmara Municipal de Palmela ao desafio lançado pelo Ministério da 

Justiça no que respeita à criação do Julgado de Paz não a faz desistir do Tribunal de 

Palmela, até porque o número de casos que o Tribunal de Setúbal confirma ter, vêm em 

grande número do concelho de Palmela, o que justifica que Palmela seja Comarca e tenha 

a funcionar um Tribunal. 

 

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

 DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

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

 

 Criação de preço de inscrição no “+60” – Programa Municipal de Actividade 

Física: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DCD-DD/18-2007: 

 

 «O “+60” – Programa Municipal de Actividade Física é desenvolvido desde 1996 e 

destina-se a todos os munícipes com 60 anos ou mais. Tem como objectivos a promoção 

da saúde e a manutenção da autonomia durante o envelhecimento. Sabendo que a 

actividade física regular tem sido descrita como um excelente meio para atenuar a perda 

funcional atribuível à idade, a prática regular e controlada de actividade física torna-se 

determinante para este escalão etário. Assim sendo, o envelhecimento não pode ser 
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considerado um obstáculo à realização de exercício físico. Pelo contrário, deve passar a 

ser um elemento determinante da sua continuidade ou, na maioria dos casos, do seu 

início. O aumento da actividade física e desportiva como promotora da aptidão física e 

funcional torna-se, assim, um dos objectivos nacionais de saúde pública, devendo ser 

promovida durante todas as fases da vida do ser humano, com particular ênfase nos 

escalões etários mais velhos. 

Consciente deste pressuposto, o “+60” desenvolve, em todas as freguesias do 

concelho de Palmela, em parceria com diversas associações locais, um conjunto de 

actividades físicas com carácter regular, proporcionando aos seus participantes o acesso 

semanal a três actividades distintas: Actividades Aquáticas, Ginástica e Dança. O “+60” 

contava em Julho de 2007 com 359 participantes, distribuídos por onze grupos em sete 

localidades, com uma média etária de 70 anos. 

Pontualmente, o desenvolvimento das actividades físicas é complementado com 

actividades de animação social onde se privilegia o desenvolvimento das relações 

interpessoais e o bem-estar psicológico dos participantes. 

A conjuntura económica actual, o número de anos em que as actividades foram 

gratuitas e o investimento público realizado no Programa, justifica a introdução de um 

preço de inscrição, de modo a que os beneficiários contribuam também para atenuar as 

despesas totais do Programa. Estima-se que esta contribuição represente cerca de 10% 

do custo total por participante por ano para as actividades regulares e cerca de 20% do 

custo total por participante em cada actividade pontual. Tendo em consideração que se 

trata de um relevante serviço público de natureza social (comprovado pelos onze anos de 

realização ininterrupta do Programa, pelo aumento contínuo do número de grupos e de 

participantes e pela crescente procura verificada), proporcionado a um estrato populacional 

mais vulnerável e com elevadas carências em matéria de actividade física regular, 

entende-se que não se deve impor aos beneficiários, a elevada carga financeira que o 

custo real por pessoa envolve. 

Assim, nos termos da alínea c) do artigo 10.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, 

propõe-se que a Câmara Municipal aprove, no âmbito das competências atribuídas na 

alínea j) do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os seguintes preços: 

1. 15,00 € (quinze euros) por participante para a inscrição anual no “+60”, sendo 11 € 

relativo à inscrição e 4 € relativo ao pagamento do seguro de acidentes pessoais. 

2. 4,00 € (quatro euros) por participante pela inscrição em cada actividade de 

animação social realizada fora do concelho com a duração máxima de 18 horas. 

3. 5,00 € (cinco euros) por participante pela inscrição para a semana de praia.  
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Propõe-se, também, no mesmo âmbito legal, que os aderentes do Cartão Municipal 

Sénior sejam isentos de todos os pagamentos.» 

 

Sobre a proposta de Criação de preço de inscrição no “+60” – Programa Municipal de 

Actividade Física numerada 1/DCD-DD/18-2007 intervieram: 

Sr. vereador Octávio Machado refere que tem acompanhado, através de outras 

funções que detém, algumas das actividades que estes “jovens” desenvolvem e enaltece 

este trabalho. Sublinha que a prática destas actividades contribui para que as pessoas que 

nelas participam possam viver com mais qualidade. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que vai discordar de uma série de 

aspectos relativamente a esta proposta, e discrimina-os: 

― Este programa não contempla idosos que estejam a tempo inteiro em instituições, 

que ficam automaticamente excluídos de participar no “+ 60”; 

― São 359 participantes a 11 euros / cada, que equivale ao total de 3.949 euros, o 

que não é significativo. Ressalta que não é visível discriminação positiva. É feita referência 

ao cartão municipal sénior. Tentou informar-se na DIS (Divisão de Intervenção Social) 

sobre este cartão (já que na página da Internet da Câmara Municipal de Palmela é omissa 

qualquer informação) e não havia ninguém que o pudesse esclarecer.  

Da consulta à página da Internet da C.M.P. ficou informado que o pagamento da 

verba para inscrição no programa “+ 60” termina hoje. Acontece uma vez mais , ser 

apresentada à Câmara Municipal uma proposta que não é de aprovação mas sim a 

ratificação. A C.M.P. já divulgou e implementou a medida que vem agora propor ao órgão 

executivo. Este tipo de situação acontece com bastante frequência. 

― A proposta nos termos em que vem, perde o cariz social, na medida em que tanto 

cobra o valor de 15 € a quem tem uma reforma de 200 €, como a quem tem uma reforma 

de 2.000 euros. Não lhe parece correcto que a Câmara cobre estas verbas de forma 

indiscriminada. 

Finaliza dizendo que o Programa Municipal de Actividade Física “+ 60” pode ser 

avaliado como fundamental, quer pela parte física dos que nele participam, quer pelo 

convívio que proporciona, pela postura das pessoas, quer pelo enraizamento e contactos 

que se fazem.  

O Sr. vereador Adilo Costa refere que não vem mencionado na proposta, mas o 

pagamento de um valor simbólico significa também o compromisso das pessoas em aderir 

ao programa. As pessoas possuidoras do cartão municipal sénior estão isentas de 

pagamento.  
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Acrescenta que a Sr.ª vereadora Adília Candeias poderá esclarecer melhor sobre se 

os idosos das instituições podem ou não participar no programa “+ 60”. 

Esclarece que, até ao momento, tem sido permitido aos interessados fazer a pré-

inscrição, pois ainda ninguém pagou nada e não há nenhum facto consumado. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que a página da Internet é explícita e 

menciona inscrições e não pré-inscrições. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias refere que vai intervir sobre a questão das 

instituições. A C.M.P. tem estabelecido parcerias com as instituições a propósito de vários 

projectos, como por exemplo: o “Chá Dançante” e as actividades no âmbito do “Mês do 

Idoso”. Nem sequer é necessária a inscrição nem o pagamento dos idosos das instituições 

nas grandes acções que são levadas à prática. Quanto ao facto de os idosos das 

instituições não serem englobados diariamente ou regularmente no Programa Municipal de 

Actividade Física “+ 60”, a ideia que prevalece é a de que estes já estão enquadrados nas 

actividades físicas da própria instituição. A Câmara, dentro das suas possibilidades i 

contribui para apoiar as instituições nos programas que promove, para valorizar os idosos. 

Refere um exemplo na área da Educação, em que o Ministério não apoia os almoços das 

crianças que estejam na escola do 1.º ciclo e que frequentem os ATL (Actividades de 

Tempos Livres), porque já apoia aquela actividade e não vai custear um segundo apoio. 

Porque é de dinheiros públicos que se trata, é preciso ter um cuidado acrescido nas 

despesas. 

O Município de Palmela acompanha mais de 300 idosos em actividades regulares, o 

que não é fácil, tendo em conta o orçamento. Talvez haja a possibilidade de, no próximo 

ano, estender a participação no programa “+ 60” a mais idosos que estão em fila de 

espera. 

Adianta que as instituições estão sempre contempladas num vasto número de 

actividades, como exemplo, salienta a passagem de modelos feita no S. João, assim como 

o programa “Mexa-se em Palmela”, o “Chá Dançante”, outros programas de dança e 

bailes. Na realização e acompanhamento destas actividades participam técnicos da 

Divisão de Desporto e da Divisão de Intervenção Social da C.M.P. 

Quanto ao pagamento simbólico que é pedido aos participantes no programa “+ 60” 

significa o compromisso das pessoas para não faltarem às actividades, porque se faltarem, 

ou vai um autocarro com menos pessoas quando poderiam ir mais, ou o número de 

técnicos a acompanhar a actividade é o mesmo que seria se fosse a lotação de 

participantes. Assim, o pagamento simbólico significa a criação de um compromisso por 

parte do participante. 
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O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que é possível admitir-se a 

possibilidade de substituição das pessoas inscritas que faltem com regularidade às 

actividades, por aquelas que estão em lista de espera.  

Insiste que não é compreensível o pagamento de igual valor para todas as pessoas 

que participem no “+ 60”. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias adiante que as pessoas consideradas 

carenciadas são detentoras do cartão do idoso.  

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que nem todas as pessoas possuem o 

cartão do idoso, nem o cartão municipal sénior. Há reformas de valores muito díspares, 

sendo que o pagamento de 15 € para pessoas que recebem 2.000 € de reforma não é 

nada, quando o pagamento de 15 € para uma pessoa que recebe uma reforma de valor 

inferior a 500 € se cifra em muito. 

O Sr. vereador Adilo Costa esclarece que o pagamento de 15 € é anual,. Salienta 

que a Divisão de Intervenção Social não permitia que nenhum idoso ficasse excluído deste 

programa por dificuldade em pagar a inscrição e solucionaria o problema, nem que para 

isso tivesse de se prever o pagamento em prestações ou a possibilidade de atribuir à 

pessoa em causa o cartão municipal sénior. 

Finaliza que é seu desejo que haja mais idosos do sexo masculino a participar no 

Programa Municipal de Actividade Física “+ 60”. 

 

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

minuta, com a abstenção dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 

Sousa. 

 

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 
  

1. Sr. Avelino Fajardo em representação da AUGI da Lagoa da Palha: 

Vai intervir sobre a AUGI da Lagoa da Palha. 

Há dois anos esteve numa reunião de Câmara por causa da licença das infra-

estruturas da AUGI da Lagoa da Palha, assunto este que foi aprovado logo de seguida. 

Agora vem apresentar que, passados dois anos, ainda está por ligar a rede de 

abastecimento de água. Continuam a aguardar. 

A escritura de avos para metros quadrados foi feita, existe uma hipoteca, houve já 

um extracto da Comissão do princípio do ano, enviado para a Câmara Municipal e 

desconhece se já houve alguma aprovação. Já foi aos serviços jurídicos para lhe retirarem 
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a hipoteca sobre a sua parte, uma vez que está liquidada e responderam-lhe que este 

assunto ainda não lhes chegou. Gostaria que lhe fosse adiantada alguma informação 

sobre o assunto. 

Tem, ainda, a apresentar os seguintes assuntos: 

- Na Rua Ferreira da Costa o trânsito de viaturas atinge velocidades muito elevadas 

(80 a 90 Km / hora). Existe ali uma escola. Propõe que sejam colocadas lombas de modo a 

obrigar os condutores dos veículos a reduzir a velocidade. 

- Na Rua de Angola sucedia antigamente que as válvulas ali existentes estavam 

constantemente a deixar correr água. Chama a atenção para o facto de, numa rua do outro 

lado, foram mexer nas válvulas e deixaram-nas mal colocadas. Sugere que seja feita a 

reparação desta situação. 

- Pergunta se não há possibilidade de colocar uma rampa na passadeira entre a Rua 

da Salgueirinha e a Rua de Queiroz, porque quem vem da Lagoa da Palha (Rio Frio) e 

segue para o lado da rotunda vem com excesso de velocidade. Quem vem da Avenida 

José Afonso normalmente é encadeado pelo sol, e já se deram acidentes graves no local. 

O Sr. vereador José Charneira refere que numa reunião de Câmara recente (julga 

que em Julho último) foi aprovada a desipoteca de uma série de lotes. As desipotecas são 

feitas a pedido da Comissão da AUGI respectiva.  

Explicita que a hipoteca dos lotes funciona como caução para a execução das infra-

estruturas e os distrates são feitos à medida que a Comissão da AUGI vai solicitando à 

Câmara Municipal. É a Comissão da AUGI que solicita à Câmara os lotes que pretende 

que sejam desipotecados e a Câmara avalia se os lotes correspondem ao valor da caução. 

Refere que o Sr. Avelino Fajardo deve averiguar junto da Comissão da AUGI da 

Lagoa da Palha relativamente às desipotecas dos lotes que requereu. 

Explicita que a C.M.P já oficiou à Comissão a informar da deliberação tomada em 

reunião de Câmara e, na posse desse ofício, a Comissão da AUGI deve deslocar-se à 

Conservatória do Registo Predial para levantar o ónus das hipotecas que foram feitas. 

A Sr.ª presidente aconselha o Sr. Avelino Fajardo a abordar a Comissão da AUGI 

da Lagoa da Palha para o informarem a propósito deste assunto. Caso necessite de 

alguma informação mais detalhada pode marcar uma reunião junto dos serviços 

camarários (Divisão de Loteamentos do Departamento de Administração Urbanística). 

Acrescenta que sobre os demais assuntos apresentados, o Sr. vereador José 

Charneira vai tomar devida nota dos mesmos. 
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2. Sr. em representação da Comissão da AUGI da Carrasqueira: 

 Em nome da Comissão da AUGI da Carrasqueira vem apresentar os agradecimentos 

pela aprovação, nesta reunião, da autorização para o início das obras de urbanização das 

redes de abastecimento de água, de drenagem doméstica e pluvial, rede telefónica e rede 

gás. 

 Dirige-se ao Sr. vereador José Braz Pinto para dizer o seguinte: “Possivelmente o 

Sr. vereador ignora o que são as AUGI e que devia saber mais. Em Brejos Carreteiros já 

temos água ligada; não precisamos de ter água porque aquilo já está em carga com o 

devido equipamento, assim como o gás. Se o Sr. vereador quiser saber um pouco mais 

convida-o e será o seu cicerone.” 

  

VI – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das vinte horas e vinte minutos, a Sr.ª presidente declarou encerrada a 

reunião, da qual se lavrou a presente acta, que eu, Maria Pilar Rodrigues Rodriguez, chefe 

da Divisão de Administração Geral, redigi e também assino. 

 

A presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

A chefe de Divisão 

 

Maria Pilar Rodrigues Rodriguez 

 


