
 

  

 

      Município de Palmela 
  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 16/2007: 
 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 

2007: 
 No dia dezoito de Julho 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 José Justiniano Taboada Braz Pinto, Octávio 

Joaquim Coelho Machado, José Manuel Conceição Charneira, Adilo Oliveira Costa e José 

Carlos Matias de Sousa. 

 A Sr.ª Vereadora Adília Maria Prates Candeias não se encontrava presente, por estar 

de férias. 

  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª PRESIDENTE: 

 A Sr.ª Presidente saúda os presentes. 

 Informações prestadas pela Sr.ª Presidente: 

a) FIG -  a Sra. Presidente informa que no início do mês de Julho teve lugar a 6ª. 

Edição do Festival Internacional de Gigantes, com cerca de 40 espectáculos, que 

trouxe muita festa às ruas de Pinhal Novo e envolveu milhares de espectadores e 

dezenas de artistas. Foi uma organização em parceria entre a Câmara Municipal 

de Palmela e alguns agentes locais e mais uma vez significou um grande 

momento da nossa cultura e da forma diferente de fazer cultura que o FIG 

representa. 

b) 2º. Festival Internacional de Saxofones de Palmela -  A Sra. Presidente refere 

que culminou no passado fim de semana o 2º. Festival Internacional de 

Saxofones de Palmela que movimentou toda a Vila de Palmela, cruzando muitas 

pessoas de idades diferentes, trazendo novas experiências, muitos e novos 

artistas, com uma componente de formação muito interessante na área da 
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música e especificamente dos saxofones e a certeza de que é uma iniciativa para 

continuar. Esta iniciativa aconteceu por organização da Sociedade Filarmónica 

Humanitária, e do seu Conservatório Regional de Palmela, significando um 

grande potencial pelas pessoas que movimentou durante toda a semana, pelo 

interesse que despertou e que mereceu uma grande aceitação por parte da 

comunidade. Deixa os parabéns à Sociedade Humanitária porque se tratou de 

iniciativa de grande qualidade e beleza. 

c) FIAR – a Sr.ª Presidente apela à participação no FIAR – Festival Internacional 

de Artes de Rua que vai decorrer durante três dias, no último fim-de-semana de 

Julho, inaugurando na sexta-feira dia 27. Este Festival, numa organização 

conjunta da Associação FIAR, Teatro o Bando e Câmara Municipal de Palmela, 

traz as artes de rua ao Centro Histórico da Vila, pelo que vamos poder assistir a 

muitos espectáculos e a diferentes encontros entre várias manifestações 

artísticas e culturais, nacionais e estrangeiros, numa mistura entre artistas 

profissionais e amadores do concelho que trazem uma nova beleza e novas 

formas culturais à nossa terra. 

d) Reuniões de Câmara no período de férias - A Srª. Presidente informa que 

durante o mês de Agosto vai realizar-se apenas uma reunião de Câmara que 

deverá ter lugar no dia 22. 

e) Projecto de Requalificação da Quinta da Cerca e Largo de São João em 

Palmela – A Srª. Presidente informa que amanhã, 5ª. feira, vai ter lugar na 

Biblioteca Municipal em Palmela, pelas 19 horas, uma sessão pública para 

apresentação de um projecto de intervenção para a Requalificação da Quinta da 

Cerca e Largo de São João. É uma reunião que não resulta de qualquer 

imperativo legal mas do desejo da Câmara de partilhar com a população as 

propostas de intervenção que foram desenvolvidas pelos serviços e que visam 

requalificar toda a zona. Sendo a zona mais significativa da Vila de Palmela 

acharam que deviam partilhar com a população as solução que estão a ser 

desenvolvidas para o local. Deixa o convite uma vez que a reunião é pública e 

aberta a todos os interessados. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto apresenta cumprimentos a todos os presentes. 

1. Palmeiras junto à Igreja de São Pedro em Palmela – O Sr. Vereador José Braz 

Pinto diz que o dia de hoje é muito triste porque viu abater dois espécimes de grande valor 

paisagístico e arquitectónico. Trata-se das duas palmeiras que estavam junto à Igreja de 

São Pedro e o seu abate foi precedido de um comunicado à população, através de folheto 
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da Protecção Civil, onde se dizia que uma tinha caído e as outras duas estavam escoradas 

para a segurança de pessoas e bens enquanto se procedia a avaliação da sua condição 

fito sanitária. Nesse mesmo comunicado diz-se que o seu abate foi objecto de demorada 

análise por parte do Serviço Municipal de Protecção Civil, Junta de Freguesia de Palmela e  

Paróquia de Palmela. Gostaria de perguntar onde está o parecer técnico acerca do estado 

fito sanitário das palmeiras. Em sua opinião as palmeiras abatidas estavam em bom estado 

e não ofereciam perigo e, mesmo que oferecessem perigo, havia maneira de o resolver. 

Mesmo que resolvessem tirar os espécimes, pelo seu valor paisagístico, arquitectónico e 

histórico, uma vez que devem ultrapassar os cem anos de vida, havia possibilidade de se 

transplantarem. Recorda que já foram feitos transplantes de palmeiras daquele tamanho 

em municípios vizinhos. Em primeiro lugar, fica um pedido de informação sobre o parecer 

técnico que accionou o abate e em segundo lugar, os custos do abate para se poder 

considerar qual devia ser a proporção entre abater ou transplantar. Termina dizendo que 

brevemente entregará para consulta os regulamentos sobre protecção de palmeiras e 

árvores de interesse municipal que teve oportunidade de elaborar quando trabalhou na 

Câmara de Setúbal. Entende que as informações solicitadas poderiam ter evitado a 

resolução tomada, porque são oposição mas querem intervir na tomada das melhores 

soluções. 

2. Ponte do Zambujal  – O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que a informação 

não chega à oposição e muitas vezes têm conhecimento dos assuntos na comunicação 

social de forma incompleta e às vezes deturpada. Existem situações de carácter menos 

político em que a oposição é a última a saber. 
Pergunta o que se passa quanto à ponte do Zambujal, uma vez que a comunicação 

social diz que vai ser recuperada pela REFER. É verdade?  

3. Passagem desnivelada do Poceirão – O Sr. Vereador José Braz Pinto 

pergunta o que se passa com a passagem desnivelada do Poceirão. De acordo com a 

comunicação social a obra vai começar no próximo ano. É verdade? 

4. Castelo de Palmela – O Sr. Vereador José Braz Pinto diz que numa entrevista 

ao Jornal do Pinhal Novo, a Sra. Presidente refere estar a preparar-se um concurso para 

obras no Castelo, nomeadamente na Praça de Armas e que a Torre de Menagem vai 

reabrir. Como estamos em plena época alta do turismo pretende saber quando vão 

acontecer estas intervenções, se no próximo ano durante a época turística, ou se é só uma 

promessa porque de promessas não cumpridas a oposição está um pouco farta. 

5. Ria Latina – O Sr. Vereador José Braz Pinto recorda que na sessão de 20 de 

Julho, realizada em Quinta do Anjo, quando o Sr. Vereador Charneira foi interpelado 

quanto à obra da Ria Latina, Logística Veículos S.A., que anuncia abrir em Setembro no 

Poceirão, pediu para responder noutra sessão depois de analisado o projecto e para não 

prejudicar o tempo de intervenção dos munícipes. Já passou um mês e duas sessões, pelo 
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que espera que seja hoje. Tendo em vista os temores quanto à drenagem do local, tomou 

esta obra o nome que não é animador e é mau prenúncio “Ria Latina”. Não pode afirmar 

que o projecto está mal feito porque não o conhece, teme o perigo de alagamento pela 

localização, elevada impermeabilização e possível inexistência ou insuficiência da rede de 

drenagem, que poderá provocar verdadeiramente uma ria. Se não obtiver resposta 

requisitará o processo para análise e meios para se deslocar ao local porque o assunto 

não ficará esquecido. 

6. Desperdício de água – O Sr. Vereador José Braz Pinto recorda, ainda, que o 

Sr. Vereador Charneira na sessão de 24 de Janeiro, face à análise do consumo exagerado 

de água por roturas, disse que: “… numa próxima oportunidade pode trazer o estudo 

elaborado referente à água bombada (quantidade extraída dos furos) e a que é distribuída 

nas redes de abastecimento e dai verificar o valor das perdas …”. Dado que já passaram 

seis meses, e hoje vamos analisar sete consumos exagerados, pergunta para quando a 

resposta ou o cumprimento da promessa.  

7. Rua 5 de Outubro em Quinta do Anjo – O Sr. Vereador José Braz Pinto 

pergunta para quando as obras na rua 5 de Outubro em Quinta do Anjo. Refere que já 

passou mais um ano e que o Inverno irá transformar a rua que dá acesso à Colinas da 

Arrábida e Palmela Village numa vala de drenagem pluvial, culpa do mau planeamento dos 

projectos referidos. Há que ter cuidado com tudo isto porque parece que a Câmara está 

cada vez mais a meter água. 

 

Termina a sua intervenção desejando à Sra. Presidente, aos Srs. Vereadores, 

Técnicos e Comunicação Social que tenham umas férias tão boas como as que para si 

deseja. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

O Sr. Vereador Octávio Machado apresenta cumprimentos a todos os presentes. 

1. Palmeiras junto à Igreja de São Pedro em Palmela – O Sr. Vereador Octávio 

Machado refere que já algum tempo numa outra sessão chamou à atenção para o estado 

do muro de suporte que evidenciava algumas fissuras prevendo o que viria a acontecer. 

São árvores centenárias que nos deixam tristes e espera que no seu abate tenham sido 

tomados em conta os pressupostos de segurança em primeiro lugar. 

2. 2º. Festival Internacional de Saxofones de Palmela – O Sr. Vereador Octávio 

Machado diz que, tal como muito bem referiu a Sra. Presidente, o concelho de Palmela é 

um concelho com uma dinâmica cultural impar, no distrito e no país. Com diversos eventos 

que trazem a Palmela milhares de pessoas gostaria de falar num em particular, sem por 

em causa todos os outros que são feitos com a maior dedicação, uma vez que foi 
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organizado por uma Associação que tem estado a atravessar momentos particularmente 

difíceis. Todos nós sabemos que há bem pouco tempo a Sociedade Filarmónica 

Humanitária se debatia com graves problemas. Só por isso, quer destacar a organização 

deste 2ª. Festival que trouxe até nós os melhores saxofonistas nacionais, europeus e 

mundiais. Num concurso de jovens onde se apresentaram músicos de diversos pontos da 

Europa e que atraiu em 24 espectáculos mais de 8.000 pessoas. Para uma Associação 

que estava em dificuldades, ser capaz em tão pouco tempo de se levantar e dar alma a um 

projecto desta dimensão, é sinónimo de que merecem toda a nossa atenção. Alerta para o 

apoio que aquele Conservatório de Música deve merecer de todos nós, não só da 

autarquia mas também do Ministério da Cultura porque é fundamental. Quem faz coisas 

destas, e quem tem estas respostas, merece ser olhado de outra maneira. 

3. Constituição de Zona de Caça Municipal – O Sr. Vereador Octávio Machado 

informa que foi convidado, noutra qualidade que não a de vereador, para estar presente 

numa reunião que se realizou no passado fim-de-semana em Vale do Alcube. Já tinha 

ouvido falar na constituição de uma zona de caça em Palmela, mas foi com alguma 

surpresa que soube que iria ser zona de caça municipal. Surpresa pela forma como as 

coisas decorreram, porque sendo municipal o município irá geri-la e terão acesso todos os 

caçadores deste concelho. Os proprietários dos terrenos não tinham conhecimento e foram 

apanhados de surpresa. Vale dos Barris constitui para todos nós uma zona de altíssimo 

risco e pensa que no mais breve curto espaço de tempo, toda esta situação de uma 

eventual conflitualidade, tem que ser atenuada. Em sua opinião a autarquia tem que fazer 

uma campanha de sensibilização, quer junto dos proprietários quer junto dos caçadores, e 

dizer quais são os seus projectos em relação ao futuro desta zona de caça. Se assim não 

for, e está a falar de uma coisa com muita urgência pois o clima é de quase conflitualidade, 

este verão pode trazer graves riscos para aquela zona. Pensa que a autarquia tem aqui 

um papel fundamental a desempenhar no atenuar do surgimento destas conflitualidades. 

Refere o papel excelente da Protecção Civil Municipal, que também esteve presente na 

reunião, para sensibilizar os proprietários na criação de uma equipa de intervenção para a 

promoção da prevenção da segurança dos seus terrenos, com a abertura de caminhos 

para um acesso mais fácil e um combate mais eficaz a qualquer situação que possa surgir. 

Está completamente de acordo quando a autarquia diz claramente que é estritamente 

proibido por lei, no período compreendido entre 1 de Julho e 30 de Setembro em todos os 

espaços rurais e áreas florestais, fazer queimadas, queimar lixo, lançar foguetes ou outras 

formas de fogo na proximidade das matas e sem autorização, fazer fogueiras ou qualquer 

espécie de fogo, fumar na floresta ou locais densamente arborizados, lançar pontas de 

cigarro para fora. Daí dizer que a defesa do património deste concelho não se faz só na 

defesa do património do Castelo de Palmela e da casa Hermenegildo Capelo porque o 

nosso património não é só esse. O nosso património é também o cultural, o paisagístico e 
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o ambiental e esse impede-nos todos de práticas que possam por em perigo esse espaço. 

Já ouviu falar em queimadas na encosta do castelo com o objectivo de prevenir. Em 

alternativa, propõe que se faça o reflorestamento de toda aquela área que ardeu a seguir à 

Festa das Vindimas. Pensa que as associações deste concelho, a autarquia, a junta de 

freguesia, os “Amigos de Palmela” estarão todos dispostos numa primeira fase a proceder 

desta maneira em vez de promover práticas que podem dar alguns minutos de prazer mas  

provocar danos numa das nossas maiores riquezas que é a nossa paisagem e o nosso 

ambiente. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa cumprimenta a Sra. Presidente, os Srs. 

Vereadores, Técnicos, Comunicação Social e Munícipes. 

1. FIG – O Sr. Vereador José Carlos de Sousa saúda a Câmara Municipal pelo 

FIG. Pensa que o FIG cumpriu com os objectivos culturais, artísticos e patrimoniais a que 

se propôs. Teve ocasião de assistir a alguns dos espectáculos e entende que houve uma 

boa difusão, não só de tudo aquilo que é do concelho mas muito essencialmente daquilo 

que veio de fora e que trouxe muito brilho, muita cor e muita alegria ao Pinhal Novo. A 

única coisa que tem a dizer tem a ver com a própria inauguração do FIG. Acha que numa 

próxima oportunidade se poderia pensar numa outra hora para o fazer, já que a 

inauguração caiu num vazio completo de acção uma vez que o que se passou a seguir foi 

a apresentação de um vídeo no auditório municipal e não havia nenhum espectáculo de 

rua aquela hora. Dá os parabéns pela iniciativa e pela forma como decorreu porque uma 

das coisas importantes que notou é que os prazos e timmings foram cumpridos, senão ao 

minuto, aos cinco minutos, o que é de valorizar porque pessoalmente valoriza muito a 

pontualidade. 

2. Urbanizações Quinta do Pinheiro e Vilabela – O Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa refere que hoje vai ser aprovada uma acta de uma reunião em que perguntou ao 

Sr. Vereador Charneira porque é que as urbanizações da Quinta do Pinheiro e Vilabela 

ainda não tinham sido recepcionadas. Está a falar de uma acta que é de Maio tendo já 

passado dois meses. O Sr. Vereador na altura referiu que não tinha informação mas que a 

daria na próxima sessão. Essa informação não foi prestada na sessão seguinte, mas a 

curto prazo tem que se perceber porque é que aquelas duas urbanizações ainda não estão 

em posse da Câmara e continuam por entregar por parte do promotor. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR ADILO COSTA: 

O Sr. Vereador Adilo Costa cumprimenta todos os presentes. 

 6



Acta n.º 16/2007 
Reunião de 18 de Julho de 2007 

1. Rua 5 de Outubro em Quinta do Anjo – O Sr. Vereador Adilo Costa diz que, 

esta questão foi abordada na reunião descentralizada de Câmara realizada em Quinta do 

Anjo. No entanto, pode referir que esta empreitada previa, inicialmente, apenas uma 

intervenção nos sistemas de drenagem de águas residuais e pluviais e depois julgou-se 

necessário uma intervenção na rede de abastecimento de água. O projecto vai ser 

reformulado, tendo já sido lançado o concurso e, neste momento, já foram abertas as 

propostas e está em fase de adjudicação. Prevê-se que a execução do projecto decorra 

até Outubro de 2007, o concurso de Novembro de 2007 até Março de 2008 e a obra a 

partir de Abril de 2008 até Setembro de 2008. Recorda que o início desta empreitada foi 

sucessivamente adiado por causa da compatibilização da execução e da conclusão da via 

norte/sul.  

2. Constituição de Zona de Caça Municipal – O Sr. Vereador Adilo Costa informa 

que estão a aguardar a aprovação, por parte do Ministério, desta zona de caça municipal 

que surgiu antes da constituição do Conselho Cinegético Municipal. O que os proprietários 

estão a ser alertados é para o exercício do direito de não caça e muitos deles já estão a 

exercer esse direito. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA: 

O Sr. Vereador José Charneira cumprimenta todos os presentes. 

1. Urbanizações Quinta do Pinheiro e Vilabela – O Sr. Vereador José Charneira 

informa que existem duas situações por resolver: em Vilabela há uma situação que tem a 

ver com um arruamento que foi criado à posteriori e que não estava previsto no alvará de 

loteamento, pelo que há que regularizar a situação. Quando foi criado estacionamento, no 

arruamento que não existia, em frente de garagens foi com conhecimento e apoio da 

Câmara porque achamos que deveria ser feito naquela altura até porque era necessário e 

resolveu um problema de conflito. Neste momento falta regularizar a situação com a 

apresentação das telas finais. Todos nós sabemos as dificuldades que o promotor tem 

passado ultimamente, pelo que é um assunto que estamos a acompanhar e a procurar 

resolver de modo a fazermos a recepção provisória daquelas infra-estruturas. A Câmara, 

inclusivamente, já faz a manutenção daqueles espaços verdes pelo que de alguma forma 

estamos a falar da regularização formal do processo. Em relação à Quinta do Pinheiro há 

algumas questões que estão por sanar, nomeadamente as que têm a ver com esgotos, 

ramais trocados, colectores ligados ao doméstico, caixas domiciliárias doméstico/pluviais 

inacabadas, o problema do entupimento constante de um ramal porque a inclinação não 

está bem feita e que têm que ser resolvidas pelo promotor. Também nesta urbanização os 

espaços verdes já são tratados pela Câmara. Os serviços estão a acompanhar estas duas 
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situações e assim que as questões estejam resolvidas far-se-á a recepção provisória das 

infra-estruturas. 

2. Ria Latina – O Sr. Vereador José Charneira em relação à questão da Ria Latina 

diz que o Sr. Vereador José Braz Pinto tem toda a razão pelo que pode pedir o processo 

para verificar a situação. Adianta que a solução que foi aprovada, e licenciada pela CCDR, 

tem poços de drenagem que foram previstos para fazer os esgotos pluviais que entram no 

terreno. O terreno não é na zona do estacionamento que é a grande zona porque a 

edificação em si é aquele edifício que lá está. É uma zona de estacionamento que não vai 

ser impermeabilizado, ou seja, não leva betuminoso tirando as vias que têm acesso, e é 

isto que está aprovado. O que está feito em obra ou não, não sabe, mas vai passar no 

local e eventualmente tomar alguma medida. Está à disposição para esclarecimentos após 

consulta do processo e possível deslocação ao local. 

3. Desperdício de água – O Sr. Vereador José Charneira em relação aos estudos 

da água informa que tem em sua posse os estudos e ainda esta semana irá formalmente 

fazer a entrega. Aproveita para referir que a Proteste publicou um artigo este mês sobre a 

qualidade da água, numa análise a nível do país, em que se pode verificar que a qualidade 

da água em Palmela é excelente. Durante o ano de 2006 foram feitas 260 análises à rede, 

o plano de análises está aprovado pelo Instituto Regulador das Águas e dos Resíduos que 

faz o controle sistemáticos das análises. Estas análises são de vários tipos e englobam 

14.820 parâmetros. Neste número estão englobados 35 parâmetros de incumprimento e 

desses 35 depois da contra análise tivemos apenas 15 parâmetros de incumprimento: 3 

que tem a ver com turvação em núcleos rurais de Palmela e Pinhal Novo, situação que tem 

muitas vezes a ver com roturas,  12 têm a ver com a correcção do PH em vários sistemas 

que vão sucessivamente sendo corrigidos. Perante estes resultados podemos, com toda a 

propriedade, dizer que a água no concelho de Palmela é de óptima qualidade e os 

munícipes podem estar completamente tranquilos. 

 

Relativamente às questões apresentadas no Período Antes da Ordem do Dia 

foram dadas as seguintes respostas pela Sra. Presidente: 
 

• Em relação à questão apresentada pelo Sr. Vereador José Braz Pinto 

sobre a passagem desnivelada do Poceirão (3.) a Sr.ª Presidente diz não saber a que 

obra se está a referir, para o próximo ano, para a passagem desnivelada do Poceirão 

porque não conhece. Provavelmente deve ser alguma má interpretação de alguma palavra 

de alguém. Aquilo que a Câmara tem vindo a fazer, até porque como se sabe, esta obra é 

da responsabilidade das Estradas de Portugal e da REFER, são diligências junto do 
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Governo Civil, juntamente com a Junta de Freguesia de Poceirão, de que resultaram 

algumas reuniões, para as quais a Câmara preparou um projecto e se disponibilizou a 

comparticipar na obra. Comparticipação essa que será mínima em relação aos outros dois 

parceiros. Considerando que neste momento, com o grande investimento que se prevê 

para a nova plataforma logística de Palmela, não se deverá permitir um aumento de 

tráfego nas nossas estradas sem solucionar algumas questões críticas, sendo a passagem 

do Poceirão uma delas.  

 

• Em relação à questão apresentada pelo Sr. Vereador José Braz Pinto sobre o 

Castelo de Palmela (4.) a Sr.ª Presidente não sabe se a ideia do concurso a que se terá 

referido não seria o concurso para as lojas porque não está preparado nenhum concurso 

para obras no Castelo. O que está nos planos da Câmara é preparar um concurso para as 

lojas no sentido de reabrir o espaço comercial. 

 

• Em relação à questão apresentada pelo Sr. Vereador José Braz Pinto sobre a 

Ponte do Zambujal (2.) a Sr.ª Presidente diz que também não é verdade que seja a 

REFER que vai fazer a obra. Reuniram com a REFER e com os proprietários da Herdade 

do Zambujal e ficou acordado que a REFER vai formalizar uma peritagem às condições da 

ponte e dizer o que é necessário para repor a ponte na situação original. Essa peritagem 

vai ser alvo da elaboração de um projecto para a intervenção na ponte, avaliando os seus 

custos. O proprietário está a diligenciar no sentido de suportar uma parte dos custos e a 

Câmara Municipal aguarda que, face aos custos apresentados, possa analisar qual a sua 

comparticipação. Para a REFER não existe qualquer interesse reactivar a ponte, pelo que 

não vai investir numa solução de viabilizar o trânsito. 

 

• Em relação à questão apresentada pelo Sr. Vereador José Braz Pinto 

sobre as Palmeiras junto à Igreja de São Pedro em Palmela (1.) a Sr.ª Presidente diz 

que tem na melhor conta as palavras do Sr. Vereador mas a questão é que as informações 

que têm, incluindo o parecer técnico, é exactamente ao contrário do que o Sr. Vereador 

diz. Isto é, as palmeiras eram perfuradas no seu tronco com um ferro o que quer dizer que 

tinham zonas do seu tronco que estava oco e que corria perigo pelo que não tiveram a 

menor hesitação em promover o abate. Aceita a discordância do Sr. Vereador, não quer 

sequer discutir tecnicamente este assunto aqui, mas quer dizer que tomaram uma decisão 

que pareceu a única decisão adequada porque não são apologistas de derrubar árvores 

quando elas têm interesse, e sobretudo quando têm tantos anos, e fazem parte do 

embelezamento do monumento – igreja. A partir do momento em que se soube que as 

árvores não dariam condições de segurança, e apesar de todos termos pena, não houve 
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hesitação na decisão da Câmara Municipal. A questão do transplante não foi tomada em 

conta porque as árvores estavam com problemas de saúde e os troncos ocos não podem 

ser replantadas. Como já afirmou não quer discutir a questão tecnicamente mas se o Sr. 

Vereador quiser fazer chegar algum parecer técnico aceita-o sem qualquer problema. 

 

 Ainda no âmbito do Período de Antes da Ordem do Dia voltaram a usar da palavra: 

- O Sr. Vereador José Braz Pinto, em relação à informação da Sra. Presidente, 

refere que a empresa que fez o abate das árvores está perfeitamente habilitada a fazer a 

monitorização das árvores através da tomografia computorizada. É evidente que quando 

cai uma árvore há que tomar o maior cuidado com as outras duas. Simplesmente o que 

acontece é que, ao contrário da informação que deram à Sra. Presidente - e é por isso que 

solicita a informação técnica - as árvores não estavam nada perfuradas, as fibras estavam 

correctas pelo que acha que havia outras possibilidades. 

- O Sr. Vereador Adilo Costa para prestar informação sobre obras realizadas:  

• Terminou a obra de abastecimento de água a núcleos rurais em Aldeia Nova 

da Aroeira. Obra que teve um pequeno período de suspensão por parte das Estradas de 

Portugal mas que, depois de obtida autorização para a realização dos trabalhos ao longo 

da EN nº. 4, teve um bom termo. 

• Terminou, também, a obra de ampliação do Gabinete do Centro Histórico que 

cria melhores condições de funcionamento e atendimento aos moradores do Centro 

Histórico. 

• Terminou a obra para instalação dos trabalhadores na Abegoaria que, como é 

do conhecimento geral, estavam em piores condições de instalação. 

 

PROPOSTA RETIRADA DA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª Presidente propôs, a pedido do Sr. Vereador José Charneira, a retirada da 

proposta nº. 8 da Ordem do Dia: 

- Licenciamento de obras de urbanização e rectificação à planta síntese aprovada em 

03/03/2006. Requerente: Maria Lélia de Oliveira e Silva Caleira. Procº. L-27/01, Olival do 

Corvo, Aires – Palmela. 

Foi aprovado, por unanimidade, retirar a proposta nº. 8 da Ordem do Dia. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração Urbanística: 
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 
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documento n.º 1, dos processos despachados pelo Sr. Vereador José Charneira, no 

período de 02.07.2007 a 13.07.2007. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELA SR.ª PRESIDENTE, POR DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Gabinete de Recuperação do Centro Histórico: 
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 2, dos processos despachados pela Sra. Presidente, no período de 

17.04.2007 a 29.06.2007. 

 

CONTABILIDADE: 
 

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

os dias 04.07.2007 e 17.07.2007, foram autorizados pagamentos, no valor de € 

2.142.800,32 (dois milhões cento e quarenta e dois mil oitocentos euros e trinta e dois 

cêntimos). 

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

 

 

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

2.597.339,15 (dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil, trezentos e trinta e nove 

euros e quinze cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 1.592.067,37 (um milhão, quinhentos e noventa e dois, 

mil sessenta e sete euros e trinta e sete cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.005.271,78 (um milhão, cinco mil duzentos e 

setenta e um euros e setenta e oito cêntimos). 

    

ORDEM DO DIA 
 

I – APROVAÇÃO DE ACTA 
 
Ao abrigo do preceituado no n.º 2 e para os efeitos do n.º 4, do artigo 92.º, da Lei n.º 

169/99, de 18.09, e bem assim do que se dispõe o n.º 2 e n.º 4, do artigo 27.º, do Decreto-
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Lei n.º 442/91, de 15.11, na redacção do Decreto-Lei 6/96, de 31.01 (C.P.A.), a Câmara 

Municipal deliberou a aprovação da acta nº 11/2007, sendo a mesma assinada pela Exm.ª 

Senhora Presidente e por quem a lavrou. Foi dispensada a leitura da mesma, por 

unanimidade, por ter sido previamente distribuída a todos os membros do órgão 

executivo: 

• ACTA n.º 11/2007, reunião ordinária de 02.Maio.2007 – aprovada por 

unanimidade. 

 

      II – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 
 

 Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 Fundo de maneio: 
 

 PROPOSTA N.º 1/GAP/16-2007: 

 ASSUNTO: Festa das Vindimas 2007: 

 
 «À semelhança dos anos anteriores, os Municípios de Cabo Verde e Espanha (Praia, 

São Filipe, Jávea e Barcarrota), vão estar representados na Festa das Vindimas, no 

período que decorre entre 29 de Agosto e 4 de Setembro. 

 Considerando que estes Municípios estarão em Palmela a convite desta Câmara 

Municipal, propõe-se, ao abrigo do n.º 2.3.4.3 das Considerações Técnicas do Decreto-Lei 

n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, a constituição de um Fundo de Maneio para fazer face a 

despesas decorrentes da estadia das delegações respectivas, no valor de € 600,00 

(seiscentos euros) em nome de Patrícia Maria Teixeira Santos de Oliveira Soares, técnica 

do Gabinete de Apoio à Presidência.» 

 

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

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Orçamento 2007 e Grandes Opções do Plano 2007-2010: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAF/16-2007: 
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ASSUNTO: 3.ª Alteração: 

 
«A 3.ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano económico 

de 2007 tem essencialmente a finalidade de reajustar a dotação de algumas acções 

previstas nos documentos à execução física e financeira actual. 

As alterações no Orçamento resultam em grande parte das modificações 

introduzidas nas GOP. O reforço das despesas com pessoal é consequência do término 

das requisições de 2 funcionários pertencentes ao quadro deste Município. 

As modificações introduzidas totalizam 507.352 euros (quinhentos e sete mil, 

trezentos e cinquenta e dois euros), que corresponde a 1,1% do Orçamento em vigor. 

Assim, e nos termos do Decreto-Lei n.º 54 – A/99, de 22 de Fevereiro, proponho a 

aprovação da 3.ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano.» 

 

Sobre a proposta de 3.ª Alteração intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que, tal como a Sra. Presidente acabou de 

dizer, 1,1% é uma alteração pouco significativa e que, obviamente, não vem alterar em 

nada a filosofia do Orçamento e continua tudo mais ou menos na mesma. No entanto, há 

alguns esclarecimentos e observações que gostariam de fazer.  

Em primeiro lugar, diz-se que há dois funcionários requisitados que voltaram aos 

lugares de origem, pelo que perguntam em que lugares foram enquadrados quando 

regressaram porque eventualmente poderiam ser chefias intermédias e na altura em que 

saíram concerteza foram substituídos. Ao regressarem o que aconteceu aos trabalhadores 

que foram substituídos. 

Por outro lado no resumo das Grandes Opções do Plano aparece um reforço líquido 

de 141.845 €, relativo à Administração Geral. Pergunta para quê este reforço na 

Administração Geral. 

No Ordenamento do Território aparece uma anulação líquida de 184.663 €, pelo que 

gostariam de saber porquê. 

Nas modificações do Orçamento de Despesa aparecem, na página 3, Investimentos 

Incorpóreos e, relativo ao DP/ATA, uma anulação no valor de 57.790 €,; no DP há também 

uma anulação de 146.870 €, pretendem esclarecimentos acerca destas anulações. 

Na DOTI, página 6, aparece um reforço de 125.000 €, nas instalações de serviços. 

Pergunta que instalações e que serviços. 

Entrando nas modificações ao Plano, gostariam de lamentar uma anulação contida 

na página 2 no valor de 6.140 € e referente ao plano intermunicipal de intervenção nas 

florestas. Mais à frente, na página 3, verificam que no plano de urbanização de Pinhal 

existe uma anulação de 19.730 € que significa que este plano desapareceu. No plano de 

urbanização de Quinta do Anjo há uma anulação de 19.400 €, tendo também desaparecido 
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este plano. No plano de urbanização de Cabanas há uma anulação de 6.000 €. No Plano 

Director há uma anulação de 36.300 € o que significa um corte de cerca de 70%. No plano 

de pormenor de Bacelos, em Quinta do Anjo, há uma anulação de 34.210 €, o que significa 

que desapareceu, porque era a verba toda que lá estava. O mesmo aconteceu com o 

plano de pormenor da Quinta Tomé Dias que anulando a verba de 8.150 € desaparece. No 

plano de pormenor das Cabanas desaparecem 23.568 €, o que equivale a um corte de 

56%. No plano de pormenor de saneamento de Vila Amélia, desaparece 27.790 € , que era 

a verba toda e significa que este plano também desaparece. No alargamento do plano de 

pormenor de Vila Amélia desaparecem 16.500 €, o que significa que ficam  só 500 € que é 

meramente residual. No plano de urbanização dos Olhos de Água desaparecem 21.000 € 

o que significa que também ficam só 500 €.  

Sempre protestaram por uma falta de planeamento na Câmara Municipal de Palmela 

e estes cortes, neste momento, só lhes vêm dar razão a não ser que haja alguma 

justificação. Não compreendem e acham que é uma falta de visão de futuro e de  

continuidade de uma política com a qual não estão de acordo. 

Em termos de esclarecimentos, embora muito pouco significativo, aparecem reforços 

no pessoal do quadro do regime da função pública.  Aparece um reforço para o GAFOL de 

2.000 €, na DAJ um reforço de 10.000 €, na DIC um reforço de 5.490 €, na DOP um 

reforço de 4.000 €, totalizando 21.490 €. É evidente que são valores nada significativos, 

mas o que também é evidente é que sendo pessoal do quadro não lhe parece que haja 

uma variação a não ser que se esteja a admitir pessoas.  

O Sr. Vereador Octávio Machado diz que esta alteração é pouco significativa tendo 

em conta o orçamento, mas não deixa de estar preocupado face às alterações de verbas 

propostas e outras que desaparecem, nomeadamente nos planos de pormenor, mas que 

terão a sua justificação. Numa altura em que tudo se faz com planeamento, estes planos 

de pormenor são fundamentais para criação de condições para o futuro.   

A Sr.ª Presidente começa pela questão dos planos de pormenor que não vai tratar 

individualmente mas globalmente. Todos os planos de ordenamento do território estão com 

atrasos de anos na administração central e por isso a Câmara não consegue cumprir a sua 

programação. Isto é, aquilo que se previa, ou prevê, fazer em relação ao desenvolvimento 

dos planos, não é possível ser executado com os atrasos que sistematicamente sofrem.  

Deste modo, não fazia sentido manter verbas afectas a planos que não se vão 

desenvolver ao ritmo que se esperava. As alterações em cada um dos planos são 

alterações muito pontuais e de valores exactos, correspondendo a valores que estavam 

previstos para determinados passos na sua tramitação. Não acontecendo, em 

consequência de demoras, desafectam-se verbas. Os planos não são abandonados mas 

significa um atraso e uma reprogramação.  
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Lamentavelmente a revisão do Plano Director Municipal, apesar de todos os esforços 

, tem um atraso de um ano. Já deveria estar pronto no ano de 2007 mas, na melhor das 

hipóteses, a pré-proposta só estará pronta em 2008.  

No caso concreto do plano de urbanização de Pinhal Novo, está há ano e meio na 

CCDR a aguardar parecer. 

É evidente que não se pode, nem  deve, manter verba cativa  durante ano e meio. 

Neste momento que estamos a meio do ano é possível reprogramar toda a actividade em 

função destas situações concretas.  

A outra questão que parece mais complicada é a mais simples de explicar e trata-se 

da questão do pessoal. Em primeiro lugar, há o regresso de dois quadros, um quadro 

superior jurista que voltou às funções técnicas em que se encontrava anteriormente e que 

regressa da Câmara do Montijo e o regresso ao Departamento de Recursos Humanos de 

uma funcionária que estava na Câmara de Setúbal. Na altura da sua saída esta funcionária 

era chefe de secção e voltou às suas funções porque o lugar não foi ocupado. 

Relativamente às mudanças no quadro de pessoal, justificam-se pela reestruturação, 

porque estão afectos a novas unidades, quadros que não tínhamos antes da 

reestruturação,. Há mais quadros superiores, há quadros superiores com outra categoria 

dentro da carreira e pode ser necessário o reforço de verba para pagar a estes quadros. 

Não há novas admissões na Câmara Municipal mas sim a rearrumação do quadro 

existente. 

Em relação à Administração Geral e à justificação de alguns reforços tem a dizer que 

existe uma despesa significativa que tem a ver com a necessidade de passarmos a ter um 

Revisor Oficial de Contas, imposição legal que decorre da nova Lei das Finanças Locais.  

A mexida nas instalações tem um reforço de 125.000 €, é destinado a financiar as 

obras nas lojas que foram alugadas para as novas instalações e as obras nos Paços do 

Concelho. Outros reforços significativos têm a ver com os transportes escolares, no valor 

de 50.000 €, o reforço da verba necessária para o pagamento de juros dos empréstimos 

uma vez que a dotação inicial era insuficiente, o reforço para a sinalização e trânsito é uma 

correcção. Outro valor que o Sr. Vereador José Braz Pinto não referiu mas que tem algum 

significado na alteração, é uma verba de 52.000 € para construção de gares para 

contentores e aquisição de papeleiras, e ainda a verba para aquisição de peças para 

reparação de viaturas municipais que totaliza 21.000 €.  

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que sobre duas ou três coisas não está 

esclarecido, como é o caso da redução dos investimentos incorpóreos no DP/ATA e da 

redução dos investimentos incorpóreos no DP. Pergunta também para onde foi o 

investimento de 125.000 € nos sistemas de informação. Recebeu a justificação da retirada 

das verbas que estavam afectas aos planos de pormenor e de urbanização, mas pretende 
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saber se, quando se fez o Orçamento no princípio do ano não se previa já que os planos 

não iriam ter andamento? Se já se sabia porque é que se colocaram as verbas? 

A Sra. Presidente diz que não se sabia. Só com o decorrer do ano é que se 

manifestam os atrasos e neste momento sabem que já não se consegue todo o plano de 

trabalho.  

Informa que a verba de 125.000 € se destinou a instalações como já referiu. 

O Sr. Vereador Octávio Machado diz que manifestou na Quinta do Anjo a sua 

grande preocupação acerca das opiniões do Sr. Presidente da CCDR-LVT, mormente no 

que respeita às acessibilidades, uma vez que contrariam tudo aquilo que sentimos no dia a 

dia.  

Hoje está muito mais preocupado quando, em relação à discussão da questão do 

aeroporto para Rio Frio/Poceirão/Faias, os pareceres são muito rápidos e decisivos. 

Gostaria de saber se esta situação se passa só com a autarquia de Palmela ou se 

em toda a zona de decisão da CCDR-LVT. Esta questão deixa-o preocupado porque as 

autarquias preparam os planos, porque são instrumentos decisivos na estruturação do 

futuro, e o certo é que esta entidade continua a não dar respostas, no prazo que as 

autarquias desejavam, aquilo que são as suas necessidades e as suas ambições.  

Está muito mais preocupado do que estava, embora enalteça de alguma maneira a 

disponibilidade do Sr. Presidente da CCDR para andar por vários pontos do distrito a tentar 

justificar aquilo que são as linhas de orientação em termos de desenvolvimento para a 

Região do Vale do Tejo. 

A Sr.ª Presidente informa que a CCDR apresentou um plano de reestruturação e 

reorganização interna com o objectivo de acelerar significativamente os prazos de 

licenciamento e acompanhamento de todos os planos de ordenamento. Espera que essa 

reestruturação seja feita porque neste momento, com os actuais procedimentos, é 

impossível cumprir com as regras que estão definidas para o planeamento no nosso país. 

A CCDR acompanha mais de cinquenta processos de revisão de planos directores 

municipais o que é impossível se analisarmos o trabalho que dá cada um deles. Tem que 

ser feita alguma coisa em termos de procedimentos para desbloquear estas situações. O 

mais grave é que um atraso de ano e meio, como acontece com o plano de urbanização de 

Pinhal Novo, não se reflecte só num ano económico mas num mandato inteiro. 

 

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

minuta, com o voto contra dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 

Sousa. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO 
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DIVISÃO DE TURISMO E ECONOMIA LOCAL: 

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Atribuição de apoio financeiro: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCA-DTEL/16-2007: 

ASSUNTO: “Festa da Fruta / Dia do Associado”: 

REQUERENTE: Cooperativa Agrícola de Palmela: 

 
«A Cooperativa Agrícola de Palmela tem desenvolvido diversas actividades para 

promoção da qualidade da fruta produzida no nosso concelho, sendo de destacar a defesa 

e preservação da maçã riscadinha. Nesta linha de trabalho, a Cooperativa promove no dia 

24 de Julho a "Festa da Fruta/Dia do Associado". O programa deste ano inclui um 

seminário no qual participam diversas entidades ligadas ao sector e um almoço convívio 

para os associados, pretendendo-se com estas iniciativas dinamizar o debate em torno de 

temas que interessam ao sector agrícola e reforçar o espírito associativo. 

A preservação, a qualificação e a divulgação dos produtos locais de qualidade são 

objectivos da Câmara Municipal de Palmela, no âmbito da dinamização da economia local. 

A Festa da Fruta/Dia do Associado, que deverá mobilizar cerca de 150 participantes, é 

uma iniciativa que concorre para estes objectivos. Por esse motivo propõe-se, ao abrigo 

da alínea a) do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 

5–A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição de um apoio financeiro no valor de 1.500 € (mil e 

quinhentos euros) à Cooperativa Agrícola de Palmela, para fazer face às despesas 

inerentes à organização desta actividade.» 

 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto em primeiro lugar felicita a Cooperativa Agrícola 

pela acção que vai fazer. Espera que a Cooperativa crie uma dinâmica a cem por cento, 

tem conhecimento que o seu volume de negócios neste momento só com uma superfície 

comercial já vai em larguíssimas dezenas, para não falar de centenas, de toneladas de 

produto. Significa algum dinamismo que é preciso acentuar cada vez mais, no sentido da 

Cooperativa Agrícola ter o dinamismo que a agricultura precisa neste momento. 

Chama a atenção para o facto de, no nosso concelho a nível associativo ligado à 

área económica da agricultura temos, para além da Cooperativa Agrícola, a Adega 

Cooperativa de Palmela e a Arcolsa. Ligado à área do comércio que pode ter alguma 

aliança com a agricultura, temos a Pluricoop para não falar de outra associação, fora do 
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concelho, que tem uma larguíssima influência no nosso concelho que é a Adega 

Cooperativa de Pegões. 

Face às perspectivas do concelho em relação aos projectos turísticos, à plataforma 

logística e um possível aeroporto que possa influenciar a região - que deseja 

veementemente que se transformem em realidades - deixa o apelo para todo o movimento 

associativo ligado à agricultura ou ao comércio, que se reforce e que ganhe alguma 

interacção que potencie os seus aspectos económicos e de implantação nos mercados 

nacionais e internacionais. Temos necessidade de rapidamente desenvolver a marca 

Palmela, e é muito importante que se desenvolva nestes domínios e isso só se consegue 

com uma inter comunicabilidade destes movimentos associativos.  

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que as potencialidades deste concelho em 

termos frutícolas, vitivinícolas e até em termos hortícolas são por demais evidentes. Há 

que sensibilizar todos estes produtores, todas estas associações, no sentido de 

aproveitarem as Festas das Vindimas e fazerem uma grande demonstração da sua 

qualidade e da sua capacidade. Esse deve ser o primeiro objectivo da Festa das Vindimas, 

uma vez que autarquia, ao comparticipar este evento, tem em conta também e 

principalmente, a promoção daquilo que são os valores, a cultura e qualidade dos produtos 

produzidos no concelho de Palmela. Tem algumas saudades de ver debaixo das arcadas 

do cinema a exposição de todos os produtos frutícolas do concelho de Palmela. A maneira 

como a Festa das Vindimas se tem desenvolvido e o ter metido num cubículo aquilo que é 

uma das suas grandes riquezas, constituiu um rude golpe naquela que era a oportunidade 

das pessoas visualizarem e comprarem tudo aquilo que é nosso. A mostra de frutas 

naquele local nunca deveria ter sido trocada da maneira que foi. 

 A Sr.ª Presidente diz que globalmente estão todos de acordo quanto à importância 

destes nossos produtos e a Cooperativa Agrícola de Palmela tem aqui um papel 

importante e daí o envolvimento e esforço da Câmara para manter este apoio. 

 

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

minuta.  
 

V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
 

 DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 

 

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

 

 1 – Loteamentos: 
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 PROPOSTA N.º 1/DAU-DL/16-2007: 

 ASSUNTO: Pedido de alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará de 

loteamento n.º 189 (Proc.º L-11/90): 

 REQUERENTE: José Mendes Guerreiro: 

 
 «Pelo requerimento n.º 2654, de 23 de Abril de 2002, subscrito pelo proprietário do 

lote n.º 3 e ao abrigo do Decreto-Lei n.º 555/91, de 16 de Dezembro, republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, é solicitada alteração à licença de loteamento, 

titulada pelo alvará n.º 189, emitido a favor de Manuel dos Santos Fernandes da Silva e 

outro, conforme registado na Câmara Municipal de Palmela, no livro n.º 3, em 18 de Julho 

de 1994. 

A alteração cujo licenciamento se requer e que incide apenas no lote n.º 3, descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 02306/281294 – Quinta do Anjo, 

decorre do interesse expresso pelo requerente em proceder à subdivisão do lote em 

apreço, constituindo dois lotes (lote 3 e 3A), com os seguintes parâmetros de 

edificabilidade: 
Lote 3 : 

área do lote - 443,08 m2

área de ocupação - 75,00 m2

área de utilização - 75,00 m2

área de anexo - 50,00 m2

uso - habitação 

n.º de fogos - 1 

n.º de pisos - 10 

Lote 3A : 

área do lote - 368,92 m2

área de ocupação - 102,00 m2

área de utilização - 204,00 m2

área de anexo - 29,20 m2

uso - habitação 

n.º de fogos - 1 

n.º pisos - 2 

Na globalidade e no que reporta à área sujeita ao alvará de loteamento n.º 189, a 

alteração pretendida resulta unicamente num acréscimo de 1 fogo e numa edificabilidade 

acrescida de 233,20 m2, de área bruta de construção. 

Nos termos do Plano Director Municipal, a área abrangida pelo alvará de 

loteamento em apreço, está sujeita à classificação de Área de Expansão de Média 
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Densidade - H1, pelo que os indicadores urbanísticos previstos no art.º 12º., do 

Regulamento do P.D.M., suportam a alteração pretendida. 

 Relativamente às áreas de cedência para espaços verdes e de utilização colectiva e 

para equipamentos de utilização colectiva, sendo a pretensão anterior à versão revista do 

P.D.M. (Junho de 2002) resulta aplicável a Portaria 1.182/92, de 22 de Dezembro, pelo que 

ao acréscimo de 1 fogo corresponde uma carência de 25,00 m2 para cada uma das 

cedências num total de 50,00 m2. 

Inserindo-se a pretensão numa urbanização já servida por infra-estruturas, será esta 

área convertida em compensação em numerário, nos termos do n.º 4, do artigo 44º., do 

D.L. 555/99, de 16 de Dezembro. 
Considerando o acréscimo de 1 lote / 1 fogo e conforme decorre do art.º 19.º, do 

Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, republicado, foram promovidas as consultas à 

EDP, Portugal Telecom, e ainda à Divisão de Águas de Abastecimento e Residuais 

(DAAR) e Departamento de Planeamento (DP). 

Os pareceres emitidos são favoráveis à alteração proposta, dos mesmos resultando 

que não haverá lugar a obras de urbanização. No âmbito dos pedidos de autorização a 

interpor para os lotes deverão ser apresentados os projectos de especialidades que 

garantam as respectivas ligações prediais. 

Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 27º. e n.º 3, do artigo 22º., ambos do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 

de Junho, a pretensão foi sujeita a discussão pública, conforme aviso n.º 30/DGU/DL/05, 

publicado no Diário da República n.º 207, de 27 de Outubro de 2005, III Série, que não 

registou qualquer reclamação, observação ou sugestão, dentro do prazo legal. 

Face ao exposto, propõe-se, ao abrigo do artigo 23.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 aprovação da 

alteração à licença de loteamento, condicionada à apresentação da planta síntese 

interposta com o requerimento n.º 2.591/07, de 15 de Março de 2007, corrigida quanto ao 

valor da área de ocupação do lote n.º 8, (96,80 e não 98,80 m2), da qual deverão ser 

apresentadas 10 cópias em papel opaco e uma em material reprodutível, a fim de ser 

lavrado o respectivo aditamento ao alvará. 

Deverá ainda ser apresentada ficha de elementos estatísticos (I.N.E.) relativa à 

totalidade do loteamento e que contemple já a alteração proposta, bem como suporte 

informático com a proposta de alteração em ficheiro dwg ou dxf, nos termos da Portaria 

1.110/01, de 19 de Setembro e do art.º 4.º do RUEMP. 

Para efeito de emissão da alteração ao alvará, deverão ainda ser realizadas as 

seguintes taxas e compensações: 
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- 2.789,50 € (dois mil, setecentos e oitenta e nove euros e cinquenta cêntimos), 

correspondente à conversão em numerário das áreas de cedência não realizadas, 

calculada de acordo com a fórmula publicada no art.º 37.º do RUEMP. 

- 6.113,20 € (seis mil, cento e treze euros e vinte cêntimos), correspondente à Taxa 

pela realização, manutenção e reforço de infra-estruturas, nos termos do art.º 31º do 

RUEMP. 

- 78,10 € (setenta e oito euros e dez cêntimos) correspondente à taxa pela emissão 

do alvará, fixada no quadro I da tabela anexa ao RUEMP. 

 Conforme determinado no art.º 76.º, do Decreto-lei 555/99, de 16 de Dezembro, 

republicado pelo Decreto-Lei 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. 

 Em anexo constam os pareceres da EDP, PT, DL, DAAR e DP.» 

 

 Sobre a proposta de Pedido de alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará 

de loteamento n.º 189 (Proc.º L-11/90), cujo requerente é José Mendes Guerreiro 

numerada 1/DAU-DL/16-2007 intervieram: 

 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa diz que genericamente a proposta não lhe 

causa nenhuma dúvida porque está bem enquadrada e bem fundamentada, ao contrário 

do que acontece com as seguintes. Está de alguma forma a “pegar moda” termos 800 m2 

como é o caso do lote inicial e dividir-se o lote a meio. Há duas reuniões consecutivas que 

se está a fazer isso.  

 De acordo com os estudos e os pareceres técnicos está em consonância, a sua 

única questão tem a ver com o facto de estarmos a aplicar uma conduta que lhe dá ideia 

que está a deturpar a malha completa da própria urbanização que foi criada, à partida 

permitindo que num lote com esta dimensão, possam ser criadas duas casas geminadas. 

Teve em conta o facto de se estar claramente a beneficiar o requerente, de acordo com o 

parecer dos técnicos. Estando o aglomerado urbano consolidado dá-lhe ideia que a malha 

urbana fica de alguma forma diferente por estarmos a colocar um único lote de 800 m2, e 

nos outros 800 m2 colocarmos dois. De resto, todo o processo está salvaguardado e foram 

salvaguardados quer o interesse dos requerentes, quer o dos próprios urbanizadores. 

  

 O Sr. Vereador José Charneira refere que o alvará é de 1994, antes da aprovação 

do PDM e de facto, do ponto de vista legal está tudo correcto. O alvará em vigor permite 

uma área bruta de construção para aquele loteamento de 3.201 m2, enquanto o PDM 

permite 5.940 m2. Com esta alteração o requerente passou a ter 3.434 m2. Em relação 
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aos fogos no alvará em vigor, são 17 e com esta alteração passam a ser 18 fogos, 

enquanto que o PDM permite fazer 44 fogos, situando-se claramente abaixo.  

 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa diz que na pasta do processo que lhe foi 

apresentada, vol. 5, o primeiro requerimento que lá aparece é o nº. 2.654/2002. 

  

 O Sr. Vereador José Charneira torna a referir que o alvará é de 1994 e o primeiro 

requerimento para esta pretensão, da subdivisão, é de 2002. O requerente tem vindo 

sucessivamente a apresentar requerimentos, sendo o último deles já em 2007 e é sobre 

esse que nos estamos a debruçar. 

 

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

minuta. 

 

 PROPOSTA N.º 2/DAU-DL/16-2007: 

 ASSUNTO: Licenciamento de operação de loteamento (Proc.º L-648/2007): 

 REQUERENTE: Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Quinta da Ribeira: 

 
 «Pelo requerimento n.º 3697, de 19/04/2007, e ao abrigo do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, é solicitado o 

licenciamento de uma operação de loteamento que, nos termos da alínea i), do art.º 2.º, da 

legislação antes invocada, corresponde ao emparcelamento dos seguintes prédios, 

propriedade da requerente: 

- Prédio urbano, com 5.000,00 m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Palmela sob o n.º 0046/020387 e inscrito sob o artigo 2303 – freguesia da Quinta do Anjo; 

- Prédio urbano, com 12.423,00 m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Palmela sob o n.º 00428/020387 e inscrito sob o artigo 3930 – freguesia da Quinta do Anjo; 

- Prédio urbano, com 5.000,00 m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Palmela sob o n.º 00429/020387 e inscrito sob o artigo 7781 – freguesia da Quinta do Anjo. 

 Os prédios indicados totalizam assim a área de 22.423,00 m2, incidindo a operação 

de loteamento em 21.180,50 m2 abrangidos, face ao Plano Director Municipal em vigor, por 

Espaço Industrial Existente, com edificabilidade conferida pela aplicação dos parâmetros 

urbanísticos determinados no art.º 15.º do seu Regulamento. 

A restante área de 1.242,50 m2, integrada em Reserva Ecológica Nacional, constitui 

área remanescente. 

A operação de loteamento pretendida e formalizada no projecto apresentado, 

configura a constituição de um único lote, com uso de indústria/armazém e que, sendo 
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compatível com os indicadores urbanísticos do Plano Director Municipal, sumariamente 

propõe: 

 - Área do Lote 1 de 20.930,80 m2

 - Área a ceder para o domínio público destinada a passeios de 249,70 m2

 - Área de implantação total de 6.670,80 m2

 - Área bruta de construção total de 7.000,00 m2

 - Volumetria máxima de 43.800,00 m2

Nos prédios antes indicados como objecto do presente emparcelamento, existem já 

construções com um total de 4.056,05 m2 de área bruta de construção, destinada a uso 

industrial e que, nos termos do Processo de Obras E-8/70 e como decorre do n.º 1, do art.º 

116.º, do RJUE, foram sujeitas ao pagamento das taxas a que se refere a alínea b) do art.º 

19.º, da Lei n.º 42/98, de 06/08, bem como aos demais procedimentos de licenciamento 

urbanístico. 

 Deste modo, a presente operação resulta na previsão da ampliação da construção 

existente e licenciada, em 2.943,95 m2 de área bruta de construção, valor a considerar 

para efeitos de cálculo da taxa prevista no n.º 2 do antes citado art.º 116.º. 

 De modo idêntico e no que se refere às cedências, destinadas a espaços verdes e 

equipamento de utilização colectiva, determinadas no art.º 43.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16/12 republicado, resulta que o cômputo das mesmas é também aplicável apenas à 

área de ampliação pretendida, resultando em 677,11 m2 para espaços verdes e de 

utilização colectiva e 294,40 m2 de espaços para equipamento de utilização colectiva. 

 Atento o parecer da Divisão de Planeamento (DP), de teor favorável à presente 

pretensão, e acautelados os aspectos mencionados na informação da Divisão de 

Loteamentos (DL), propõe-se que as cedências sejam, conforme o art.º 44.º da legislação 

antes invocada, convertidas em compensação em numerário, calculada nos termos do art.º 

37.º do R.U.E.M.P. 

 Relativamente ao parecer emitido pelo Gabinete de Planeamento, Controlo e 

Qualidade de Infra-estruturas (GPCQI), e consubstanciando a pretensão a manutenção do 

uso das propriedades a lotear, actualmente já consolidado, não suscitando assim o 

agravamento das necessidades de acessibilidade, deverão os aspectos indicados nos 

pontos 2.1 e 3 relativos às infra-estruturas de abastecimento de água e drenagem de 

águas residuais, bem como os pontos 1 a 4 relativos à rede viária, ser acautelados no 

âmbito do pedido de autorização de ampliação das edificações que vier a ser interposto, 

constituindo assim condicionantes à ocupação do lote, a verter no alvará de loteamento. 

 A proposta de loteamento inclui a consolidação do alargamento da via e a execução 

de passeios a realizar pelo promotor, pelo que estas obras deverão igualmente ser 

incluídas nos projectos de especialidades de ampliação das construções, ficando a 
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emissão da respectiva autorização de utilização condicionada à conclusão e recepção de 

tal obra. 

 Nos termos do art.º 19.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, republicado, foram 

ainda consultadas a: Setgás, EDP e PT. 

 A Setgás produziu parecer de teor favorável, sendo que a EDP e PT não se 

pronunciaram no prazo legal previsto para o efeito, pelo que se assume haver 

concordância daquelas entidades com a pretensão formulada, nos termos do n.º 9 do 

mesmo art.º 19.º. 

 Face ao exposto, propõe-se, ao abrigo do art.º 23.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16/12, republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04/06, a aprovação e licenciamento da 

presente operação de loteamento, condicionada à apresentação da Planta Síntese 

interposta com o requerimento n.º 5237, de 11/06/2007, com as correcções de pormenor a 

seguir descritas, e da qual deverão ser oportunamente apresentadas 10 (dez) cópias em 

papel opaco e 1 (uma) em material reprodutível a fim de ser lavrado o respectivo alvará de 

loteamento: 

1. - Rectificação do “Total de Área Terreno a Lotear” de 20.930,80 m2 para 

21.180,50 m2 no Quadro 1 

2. - Correcção dos valores da área de construção existente e proposta indicados 

no lote 1 e no total (Quadro 2), os quais deverão ser iguais. 

3. - Substituir a designação de “Área de Construção” por “Área Bruta de 

Construção” no Quadro 2. 

4. - Rectificar o valor da cedência para espaços verdes e de utilização colectiva 

de 521,5 m2 para 677,11 m2 no Quadro 4. 

5. - Rectificar o valor da cedência para equipamentos de 226,8 m2 para 294,40 m2 

no “Quadro 4. 

6. - Eliminar a nota de rodapé com referência à legenda do “Limite Actual do 

Terreno”. 

 Para efeito da emissão do alvará, que titulará esta operação urbanística, deverão 

ainda ser realizadas as seguintes compensações e taxas: 

- 54.200,54 € (cinquenta e quatro mil, duzentos euros e cinquenta e quatro 

cêntimos), correspondente à conversão em numerário das áreas de cedência não 

realizadas, calculada de acordo com a fórmula publicada no art.º 37.º, do RUEMP. 

- 87.377,61 € (oitenta e sete mil, trezentos e setenta e sete euros e sessenta e um 

cêntimos), correspondente à Taxa pela realização, manutenção e reforço de infra-

estruturas, nos termos do art.º 31.º, do RUEMP. 

- 133,90 € (cento e trinta e três euros e noventa cêntimos) correspondente à taxa 

pela emissão do alvará, fixada no quadro I da tabela anexa ao RUEMP. 
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 Conforme determinado no art.º 76º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04/06, a presente deliberação é válida por um ano, 

devendo nesse prazo ser requerida a emissão do correspondente alvará de loteamento. 

 Em anexo constam os pareceres da Setgás, D.L., D.P.U. e G.P.C.Q.I..» 

 

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

minuta. 

 

 2 – Cauções: 

 

 PROPOSTA N.º 3/DAU-DL/16-2007: 

 ASSUNTO: Redução do valor da caução prestada para garantia da boa e 

regular execução das obras de urbanização (Proc.º L-42/82): 

 REQUERENTE: Administração Conjunta da AUGI sito na Lagoa da Palha: 

 
 «O alvará de loteamento n.º 263 emitido a favor de Administração Conjunta de AUGI 

em 03 de Agosto de 2005, titula o licenciamento de uma operação de loteamento e 

respectivas obras de urbanização, que incidiu sobre os prédios sitos em Lagoa da Palha, 

registados na Conservatória do Registo Predial sob os n.º (s) 01918/131291 e 

02133/29092 da freguesia do Pinhal Novo. 

De acordo com o respectivo alvará de loteamento e nos termos  do n.º 3 do art. 27.º, 

da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 

64/2003, de 23 de Agosto, foi prestada caução para garantia da boa e regular execução 

das obras de urbanização mediante a hipoteca legal de todos os lotes que integram a 

AUGI. 

Através do requerimento n.º 6.242/07, de 06 de Julho de 2007, a Administração 

Conjunta da AUGI solicitou a redução parcial da caução, reportando-se aos lotes 2, 3, 15, 

21, 28, 29, 30 e 35 correspondentes a 25% do valor inicial. 

A pretensão enquadra-se no âmbito do n.º 6, do artigo 27.º, do Diploma antes 

mencionado, que prevê a redução parcial das garantias em função do andamento dos 

trabalhos. 

Relativamente às obras de urbanização e de acordo com as informações técnicas da 

Divisão de Loteamentos de 12/07/2007, os trabalhos encontram-se na sua grande maioria 

concluídos e em fase de recepção provisória nos termos do n.º 7, do art. 27.º. do diploma 

já invocado. 
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Foram ainda apresentados os certificados emitidos pela EDP, PT e Setgás, 

atestando a conformidade dos trabalhos executados com os projectos previamente 

aprovados. 

Face ao exposto, propõe-se, nos termos do n.º 6, do artigo 27.º, da Lei n.º 91/95, de 

02 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2003, de 23 de 

Agosto, a redução parcial da caução prestada por hipoteca legal aos lotes 2, 3, 15, 21, 28, 

29, 30 e 35, que representa 25% do valor inicial da garantia, mantendo-se a hipoteca legal 

sobre os restantes lotes da urbanização. 

Em anexo constam os pareceres da DL.» 

  

 Sobre a proposta de Redução do valor da caução prestada para garantia da boa e 

regular execução das obras de urbanização (Proc.º L-42/82), cujo requerente é 

Administração Conjunta da AUGI sito na Lagoa da Palha numerada 3/DAU-DL/16-2007 

intervieram: 

 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa diz que tem por várias vezes apreciado 

diferentes plantas do concelho onde estão localizadas as AUGI’s, mas esta AUGI 

localizada na Lagoa da Palha, mas que é dentro de Pinhal Novo, nunca lhe foi 

apresentada, não sabe se por omissão, mas teve alguma dificuldade por dois aspectos: 

Primeiro porque nos dossiês que lhe foram apresentados, nem sequer tinham a planta de 

localização e quando tentou localizar a AUGI na Lagoa da Palha percebeu que não era lá. 

Estamos a falar de uma AUGI que está no coração de Pinhal Novo entre a Rua Diogo Cão 

e a Rua Lagoa da Palha, por isso tem muitas dúvidas se a partir do matadouro se pode 

chamar aquela zona Lagoa da Palha. 

 Neste momento esta AUGI tem as infra-estruturas efectuadas, tem o alcatroamento 

feito pelo que a sua primeira pergunta deriva da proposta onde se lê: …”os trabalhos 

encontravam-se na sua grande maioria concluídos …” , isso de grande maioria é uma 

coisa vaga porque de 51% a 99% é grande maioria, e por outro lado dois pareceres da 

mesma técnica, um deles de 17 de Maio onde se lê: “… não vê inconveniente na recepção 

das obras …” e depois a 5 de Julho: “ … devem ser realizados testes com vista à 

passagem do auto de vistoria para a recepção provisória…” . A sua pergunta é se foram ou 

não foram feitos os testes. 

 De uma visita que fez à AUGI, conseguiu perceber que o espaço que é do domínio 

público, que são os lotes 36 e 37, tem três carros velhos lá colocados e a configuração dos 

lotes confina com 5 moradias já existentes. As moradias confinam com a traseira do lote 

03, o que em termos de desenho e de tudo, não é nada. A forma como esta bifurcação é 
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feita no final da urbanização revela que há dificuldades em se perceber, até porque a sua 

grande dúvida por não ter tido acesso ao processo no seu todo, é a génese de tudo isto.  

 Os lotes que lá estão têm pequenas casas, algumas delas estão à venda, o que lhe 

causa alguma estranheza, pelo que teriam que votar contra a proposta. Tratando-se de 

uma AUGI, vão dar o benefício da dúvida de que as coisas vão ser tratadas da melhor 

forma possível para viabilizar a edificação das moradias de acordo com a planta que é 

apresentada. 

 

 O Sr. Vereador José Charneira diz que o nome de Lagoa da Palha vem do título de 

propriedade, uma vez que a certidão da conservatória diz que é sítio da Lagoa da Palha. 

Não é caso único porque há inscrições de propriedades à saída de Pinhal Novo que são 

chamadas de Venda do Alcaide. 

 Esta é uma AUGI cujo processo se iniciou em 1982. Trata-se de um parcelamento 

ilegal feito nos anos 70 e a maioria das pessoas que adquiriram os lotes são, ou eram, 

ferroviários que ali investiram o seu “pé-de-meia”. Não é um loteamento mas sim um 

fraccionamento e, mais tarde quando se inicia o processo em 1982 a Câmara decide fazer 

um plano de pormenor para aquela área, com o intuito de resolver o problema do 

fraccionamento ilegal. Quando surgiu a Lei das AUGI’s, constitui-se uma AUGI e foi tratada 

como tal. Depois de mais de vinte anos conseguiu-se, em 03 de Agosto de 2005, emitir um 

alvará de loteamento e resolver os problemas que havia para resolver. 

 As obras estão feitas, as dúvidas que os pareceres do Gabinete de Infra-estruturas 

levanta são em relação a algumas coisas que estão enterradas – rede de águas e esgotos 

– e que gostaria de serem feitos alguns ensaios para perceber se estará tudo como deve 

ser.  

 Neste momento não se está a fazer a recepção, mas sim a reduzir a garantia 

bancária que é a hipoteca de lotes,  uma das formas previstas na Lei, uma vez que esta 

Comissão de Administração não tem capacidade para chegar a um banco a pedir uma 

garantia bancária. É a forma mais simples e vincula toda a gente, pois só levantando o 

ónus da hipoteca é que se podem aprovar os projectos para as pessoas fazerem as casas. 

Estamos a desafectar alguns lotes por conta das obras que já foram executadas e o seu 

valor é muito maior que o dos lotes que se estão a desipotecar. 

 Em relação à ocupação dos lotes que serão para a Câmara, e que também fizeram 

parte de todo o procedimento, as infra-estruturas só serão recebidas quando os lotes 

estiverem desocupados. Quando isso acontecer a Câmara deverá fazer a vedação dos 

lotes, de modo a não permitir a invasão dos mesmos. 

 Em relação às construções abarracadas que lá existem, foram construções 

clandestinas mas que por força da Lei das AUGI’s passaram a incorporar a planta síntese. 

Actualmente algumas são passíveis de reconversão, de acordo com o que está no 
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loteamento, outras não e terão que ser demolidas caso contrário não se consegue 

conceder licença de utilização às casas novas. Haverá algumas que se vão manter depois 

da emissão da licença de construção até à emissão da licença de utilização, para servirem 

de armazenamento de materiais. Este é um aspecto particular da lei das AUGI’s que 

permite flexibilidade neste tipo de processos. 

  

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa é evidente que o tratamento dado à questão 

é ao abrigo da Lei das AUGI’s e é diferenciado. No entanto, há uma questão que o 

preocupa e tem a ver com o escoamento de trânsito, porque daqui a dez ou quinze anos 

quando a urbanização estiver concluída, temos cerca de trinta e tal lotes que vão mais 

uma vez escoar para uma via principal directamente, que é a rua Lagoa da Palha através 

da rua Macau. Estamos num enclave que não tem saída nem para poente, nem para 

nascente, nem para sul e só tem para norte para a rua Lagoa da Palha que não tem 

capacidade para recolher este trânsito. 

 

 O Sr. Vereador José Charneira em relação a esta última questão diz que está muito 

mais preocupado com a promessa da REFER, de há quatro anos a esta parte, de fazer 

uma passagem inferior na rua Diogo Cão que permitiria passar para a rua do Alentejo e 

também poder escoar esse trânsito para lá. Há quatro anos que prometeram a obra, ainda 

há três meses voltaram a reafirmar e o que é facto é que já viu o projecto mas obra não vê.  

 

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

minuta. 

 

 PROPOSTA N.º 4/DAU-DL/16-2007: 

 ASSUNTO: Redução do valor da caução prestada para garantia da boa e 

regular execução das obras de urbanização (Proc.º L-29/98): 

 REQUERENTE: Construções Edgar & Costa, Ld.ª: 

 
 «O alvará de loteamento n.º 265 emitido a favor de Construções Edgar & Costa, 

Lda., em 19 de Janeiro de 2006, titula o licenciamento de uma operação de loteamento e 

respectivas obras de urbanização, que incidiu sobre o prédio sito em Cascalheira, 

registado na Conservatória do Registo Predial sob o artigo n.º 132, da freguesia do Pinhal 

Novo. 

De acordo com o respectivo alvará de loteamento, foi prestada caução para garantia 

da boa e regular execução das obras de urbanização mediante garantia bancária n.º 125-

02-0878800, emitida pelo Banco Comercial Português, S.A. a favor desta Câmara 

 28



Acta n.º 16/2007 
Reunião de 18 de Julho de 2007 

Municipal e no valor de 153.625,15 € (cento e cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e 

cinco euros e quinze cêntimos), correspondente à totalidade dos trabalhos orçamentados. 

Através do requerimento n.º 5.827/07, de 20 de Junho de 2007, o titular do alvará de 

loteamento, solicitou a redução da caução para o valor de 30.725,03 € (trinta mil, 

setecentos e vinte e cinco euros e três cêntimos), correspondente a 20% do valor inicial da 

caução. 

A pretensão enquadra-se no âmbito do artigo 54.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, com a redacção alterada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho que 

prevê, reduções da caução prestada em função do andamento dos trabalhos, sendo que o 

valor da totalidade das reduções concedidas não pode ultrapassar os 90% do valor inicial 

da caução. 

Relativamente às obras de urbanização e de acordo com a informação técnica da 

Divisão de Loteamentos de 26/06/2007, os trabalhos encontram-se na sua grande maioria 

concluídos e em fase de recepção provisória nos termos do art.º 87.º do diploma já 

invocado. 

Foram ainda apresentados os certificados emitidos pela EDP, PT e Setgás, 

atestando a conformidade dos trabalhos executados com os projectos previamente 

aprovados. 

Face ao exposto, propõe-se nos termos do artigo 54.º, Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, com a redacção alterada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, a 

redução da caução prestada por garantia bancária n.º 125-02-0878800, no valor de 

153.625,15 € (cento e cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e cinco euros e quinze 

cêntimos), para o valor de 30.725,03 € (trinta mil, setecentos e vinte e cinco euros e três 

cêntimos), correspondente a 20% do seu valor inicial.  

 Em anexo constam os pareceres da DL.» 

 

 Sobre a proposta de Redução do valor da caução prestada para garantia da boa e 

regular execução das obras de urbanização (Proc.º L-29/98), cujo requerente é 

Construções Edgar & Costa, Ld.ª numerada 4/DAU-DL/16-2007 intervieram: 

 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa a primeira sugestão que tem a fazer é que 

os processos sejam entregues na sua totalidade. Percebe que por vezes possa ser 

complicado fazer chegar vinte dossiês, por exemplo, mas aqueles que se reportam ao 

início do processo e aqueles que se reportam à medida que tem que ser tomada à data, 

têm que ser fornecidos. 

 Em relação a esta proposta, no dossiê nº5 A, não havia sequer uma planta de 

implantação ou de localização. Fala-se na Cascalheira, mas como a Cascalheira é muito 

 29



Acta n.º 16/2007 
Reunião de 18 de Julho de 2007 

grande, teve alguma dificuldade em perceber onde é que estava implantada esta 

urbanização.  

 Depois de ter conseguido localizar e ter visto a urbanização onde já está construída 

uma moradia, não existe no processo nenhuma informação técnica acerca de testes e 

ensaios da rede de água e colectores. Não obstante, no livro de obra, a 13 de Setembro, 

dizer ter sido testada a rede pluvial com pressão de 15 Kg por cm2. Pergunta se houve ou 

não testes e ensaios.  

 Por outro lado na informação técnica aparecem as questões relacionadas com a 

regularização da Vala da Salgueirinha que deduziu seja aquilo que foi feito junto à Vila 

Paraíso e está a ser iniciado, de uma forma muito ténue, junto à urbanização.  

 Causa-lhe mais perplexidade este loteamento olhando para toda a mancha de 

construção: num loteamento com 20 lotes, temos 190 m2 de zona verde, o que é 

insuficiente. A justificação para tal é que, aparentemente nesta zona nascerá uma zona 

verde muito grande que ligará à outra urbanização. Outra questão muito preocupante é a 

acessibilidade que está prevista,  de acordo com estudo camarário, mas cuja saída é feita 

por uma rua que só tem um sentido e que sai da urbanização do Rolo e vem para a rua 1º. 

de Janeiro que não é solução. Também não é solução vir por dentro da outra urbanização 

e  escoar directamente à rua Infante D.Henrique. Termina dizendo que têm dúvidas ao 

nível dos pluviais e muitas dúvidas em relação ao trânsito. 

  

 O Sr. Vereador José Charneira em relação à Vala da Salgueirinha o que falta é 

regularizar a chamada “boca de lobo” de acordo com o projecto licenciado pela CCDR e 

por isso é que não se está a reduzir na totalidade a garantia bancária, de modo a que o 

problema se resolva. 

 Em relação às outras observações do Sr. Vereador José Carlos de Sousa, e 

concretamente à questão dos ensaios não lhe consegue dizer neste momento como é que 

as coisas se passaram. De qualquer modo, a legislação actual, e a que está para vir, vai 

por as Câmaras fora desta questão uma vez que os ensaios são todos feitos à 

responsabilidade do técnico. Basta que no processo apareça o termo de responsabilidade 

a dizer que está executado de acordo com o projecto, para a Câmara ficar inibida de 

intervir. Em relação aos 190 m2 de zona verde é o que resulta da aplicação da portaria, 

uma vez que a portaria é do Governo e, se acham que está mal, fazem o favor de propor 

alterações, uma vez que é da responsabilidade de um Governo do Partido Socialista. Não 

se pode de maneira alguma exigir que um promotor faça mais do que está previsto na 

portaria, apesar de concordar que esta área é pouca. 

 Quanto ao trânsito, existe a saída para a rua 1º. de Janeiro e o proprietário do 

terreno ao lado, quando quiser lá fazer alguma coisa, vai ter que ceder terreno para a outra 

faixa de rodagem. O escoamento principal é feito pela urbanização Rolo, até porque os 
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alvarás destas duas urbanizações foram emitidos um quase a seguir ao outro, porque 

muitas das infra-estruturas que foram feitas estão ligadas ,como é o caso dos pluviais, da 

rede de águas, da electricidade e da rede viária. 

 Em termos de densidade, 20 moradias não é muito porque face ao PDM esta é uma 

zona na franja em que se vai baixando a densidade. 

 

 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. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 
 

 SECÇÃO DE GESTÃO DE CONSUMOS: 

 

 Pelo Sr. Vereador José Charneira foram apresentadas as seguintes propostas que, 

por sugestão do Sr. Vereador José Braz Pinto, será feita em conjunto: 

 

 Consumo anormal de água: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DAI-SGC/16-2007: 

 ASSUNTO: Tarifa de saneamento – liquidação: 

 REQUERENTE: Beatriz dos Santos Machuqueiro: 

 
 «Através do ofício registado no passado dia 23 de Maio de 2007, a Sra. Beatriz dos 

Santos Machuqueiro, viúva do titular do contrato, com local de consumo sito na Estrada 

dos Espanhóis, peixaria CCI 4205, em Venda do Alcaide, solicitou a redução da tarifa de 

saneamento debitada na factura de água n.º 7001053017, relativa ao mês de Maio/2007. O 

valor de € 603,20, correspondente a 235 m3 foi devido à ocorrência de uma rotura na 

canalização interior.  

 Considerando que, 

 O consumo anormal de água naquele período foi proveniente de causas fortuitas e 

involuntárias; 

 A tarifa de saneamento é apurada para efeitos de liquidação através do consumo de 

água efectuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a recolha e 

tratamento de resíduos sólidos e outra para a recepção e tratamento de águas residuais; 
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 O consumidor não está ligado à rede de drenagem de águas residuais, sendo 

aplicada a tarifa referida na percentagem referente à recolha e tratamento de resíduos 

sólidos;  

 De acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá incidir 

sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo na produção de 

resíduos domésticos. 

 Assim e conforme estabelece a alínea j) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, conjugada com o 

disposto no n.º 1, do art.º 16.º, da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro – Lei das Finanças Locais, 

propõe-se a fixação do montante da tarifa de saneamento de acordo com a média de 

consumo de água apurada nos 12 meses posteriores à rotura a qual foi de 13 m3 

mensais.» 

 

 PROPOSTA N.º 2/DAI-SGC/16-2007: 

 ASSUNTO: Tarifa de saneamento – liquidação: 

 REQUERENTE: Centro de Renovação Cristã: 

 
 «Através do ofício registado no passado dia 14 de Maio último, o Centro de 

Renovação Cristã, com local de consumo sito na Rua Marquês de Pombal 1, Quinta da 

Fonte Nova, em Olhos de Água, solicitou a redução da tarifa de saneamento debitada na 

factura de água n.º 7001025235, relativa ao mês de Fevereiro/2007. O valor de € 1.187,48, 

correspondente a 648 m3 foi devido à ocorrência de uma rotura na canalização interior.  

 Considerando que, 

 O consumo anormal de água naquele período foi proveniente de causas fortuitas e 

involuntárias; 

 A tarifa de saneamento é apurada para efeitos de liquidação através do consumo de 

água efectuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a recolha e 

tratamento de resíduos sólidos e outra para a recepção e tratamento de águas residuais;

 O consumidor não está ligado à rede de drenagem de águas residuais, sendo 

aplicada a tarifa referida na percentagem referente à recolha e tratamento de resíduos 

sólidos; 

 De acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá incidir 

sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo na produção de 

resíduos domésticos. 

 Assim e conforme estabelece a alínea j) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, conjugada com o 

disposto no n.º 1, do art.º 16.º, da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro – Lei das Finanças Locais, 
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propõe-se a fixação do montante da tarifa de saneamento de acordo com a média de 

consumo de água apurada nos 12 meses posteriores à rotura a qual foi de 57 m3 

mensais.» 

 

 PROPOSTA N.º 3/DAI-SGC/16-2007: 

 ASSUNTO: Tarifa de saneamento – liquidação: 

 REQUERENTE: João Viriato Ferreira Carvalho: 

 
 «Através do ofício registado no passado dia 17 de Abril último, o Sr. João Viriato 

Ferreira Carvalho, com local de consumo sito na Rua de Macau 39-r/c, em Cabanas, 

solicitou a redução da tarifa de saneamento debitada na factura de água n.º 7001041018, 

relativa ao mês de Março/2007. O valor de € 642,63, correspondente a 216 m3 foi devido à 

ocorrência de uma rotura de água ocorrida na canalização predial.  

 Considerando que, 

 O consumo anormal de água naquele período foi proveniente de causas fortuitas e 

involuntárias;  

 A tarifa de saneamento é apurada para efeitos de liquidação através do consumo de 

água efectuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a recolha e 

tratamento de resíduos sólidos e outra para a recepção e tratamento de águas residuais; 

 De acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá incidir 

sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo do caudal na rede de 

drenagem de águas residuais. 

 Assim e conforme estabelece a alínea j) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, conjugada com o 

disposto no n.º 1, do art.º 16.º, da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro – Lei das Finanças Locais, 

propõe-se a fixação do montante da tarifa de saneamento de acordo com a média de 

consumo de água apurada nos 12 meses posteriores à rotura a qual foi de 16 m3 

mensais.» 

 

 PROPOSTA N.º 4/DAI-SGC/16-2007: 

 ASSUNTO: Tarifa de saneamento – liquidação: 

 REQUERENTE: Manuel Álvaro Marques Cruz: 

 
 «Através do ofício registado no passado dia 24 de Novembro de 2006, o Sr. Manuel 

Álvaro Marques Cruz, com local de consumo sito na Rua do Cardoso CCI 10692, em 

Lagameças, solicitou a redução da tarifa de saneamento debitada na factura de água n.º 
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6001132538, relativa ao mês de Novembro/2006. O valor de € 475,80, correspondente a 

200 m3 foi devido à ocorrência de uma rotura na canalização interior.  

 Considerando que, 

 O consumo anormal de água naquele período foi proveniente de causas fortuitas e 

involuntárias; 

 A tarifa de saneamento é apurada para efeitos de liquidação através do consumo de 

água efectuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a recolha e 

tratamento de resíduos sólidos e outra para a recepção e tratamento de águas residuais; 

 O consumidor não está ligado à rede de drenagem de águas residuais, sendo 

aplicada a tarifa referida na percentagem referente à recolha e tratamento de resíduos 

sólidos;  

 De acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá incidir 

sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo na produção de 

resíduos domésticos.  

 Assim e conforme estabelece a alínea j) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, conjugada com o 

disposto no n.º 1, do art.º 16.º, da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro – Lei das Finanças Locais, 

propõe-se a fixação do montante da tarifa de saneamento de acordo com a média de 

consumo de água apurada nos 12 meses posteriores à rotura a qual foi de 16 m3 

mensais.» 

 

 PROPOSTA N.º 5/DAI-SGC/16-2007: 

 ASSUNTO: Tarifa de saneamento – liquidação: 

 REQUERENTE: Manuel Santos Azenha: 

 
 «Através do ofício registado no passado dia 16 de Março de 2006, o Sr. Manuel 

Santos Azenha, com local de consumo sito na Rua José Peixoto CCI 4020, em Cajados, 

solicitou a redução da tarifa de saneamento debitada na factura de água n.º 6001029014, 

relativa ao mês de Março/2006. O valor de € 751,33, correspondente a 282 m3 foi devido à 

ocorrência de uma rotura na canalização interior.  

 Considerando que, 

 O consumo anormal de água naquele período foi proveniente de causas fortuitas e 

involuntárias; 

 A tarifa de saneamento é apurada para efeitos de liquidação através do consumo de 

água efectuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a recolha e 

tratamento de resíduos sólidos e outra para a recepção e tratamento de águas residuais; 
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 O consumidor não está ligado à rede de drenagem de águas residuais, sendo 

aplicada a tarifa referida na percentagem referente à recolha e tratamento de resíduos 

sólidos; 

 De acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá incidir 

sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo na produção de 

resíduos domésticos. 

 Assim e conforme estabelece a alínea j) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, conjugada com o 

disposto no n.º 1, do art.º 16.º, da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro – Lei das Finanças Locais, 

propõe-se a fixação do montante da tarifa de saneamento de acordo com a média de 

consumo de água apurada nos 12 meses posteriores à rotura a qual foi de 9 m3 mensais.» 

 

 PROPOSTA N.º 6/DAI-SGC/16-2007: 

 ASSUNTO: Tarifa de saneamento – liquidação: 

 REQUERENTE: Nelson Luís Carvalho Figueiredo: 

 
 «Através do ofício registado no passado dia 16 de Março de 2006, o Sr. Nelson Luís 

Carvalho Figueiredo, com local de consumo sito na Rua António Gomes Reis CCI 10104, 

em Cabanas, solicitou a redução da tarifa de saneamento debitada na factura de água n.º 

6001122548, relativa ao mês de Outubro/2006. O valor de € 976,04, correspondente a 388 

m3 foi devido à ocorrência de uma rotura na canalização predial. 

 Considerando que, 

 O consumo anormal de água naquele período foi proveniente de causas fortuitas e 

involuntárias; 

 A tarifa de saneamento é apurada para efeitos de liquidação através do consumo de 

água efectuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a recolha e 

tratamento de resíduos sólidos e outra para a recepção e tratamento de águas residuais; 

 O consumidor não está ligado à rede de drenagem de águas residuais, sendo 

aplicada a tarifa referida na percentagem referente à recolha e tratamento de resíduos 

sólidos; 

 De acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá incidir 

sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo na produção de 

resíduos domésticos. 

 Assim e conforme estabelece a alínea j) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, conjugada com o 

disposto no n.º 1, do art.º 16.º, da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro – Lei das Finanças Locais, 

propõe-se a fixação do montante da tarifa de saneamento de acordo com a média de 
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consumo de água apurada nos 12 meses posteriores à rotura a qual foi de 15 m3 

mensais.» 

 

 PROPOSTA N.º 7/DAI-SGC/16-2007: 

 ASSUNTO: Tarifa de saneamento – liquidação: 

 REQUERENTE: Simone da Conceição Azenha Peixoto: 

 
 «Através do ofício registado no passado dia 21 de Agosto de 2006, a Sr.ª Simone da 

Conceição Azenha Peixoto com contrato em nome de Abílio José Gomes Marques 

Marçalo, com local de consumo sito na Rua José Peixoto, café o Padeiro CCI 40102, em 

Cajados, solicitou a redução da tarifa de saneamento debitada na factura de água n.º 

6001029013, relativa ao mês de Março/2006. O valor de € 948,22, correspondente a 441 

m3 foi devido à ocorrência de uma rotura na canalização interior.  

 Considerando que, 

 O consumo anormal de água naquele período foi proveniente de causas fortuitas e 

involuntárias; 

 A tarifa de saneamento é apurada para efeitos de liquidação através do consumo de 

água efectuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a recolha e 

tratamento de resíduos sólidos e outra para a recepção e tratamento de águas residuais; 

 O consumidor não está ligado à rede de drenagem de águas residuais, sendo 

aplicada a tarifa referida na percentagem referente à recolha e tratamento de resíduos 

sólidos; 

 De acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá incidir 

sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo na produção de 

resíduos domésticos. 

 Assim e conforme estabelece a alínea j) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, conjugada com o 

disposto no n.º 1, do art.º 16.º, da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro – Lei das Finanças Locais, 

propõe-se a fixação do montante da tarifa de saneamento de acordo com a média de 

consumo de água apurada nos 12 meses posteriores à rotura a qual foi de 17 m3 

mensais.» 

 

 Sobre as propostas de Consumo anormal de água apresentadas, cuja discussão 

será feita em conjunto, intervieram: 

  

 O Sr. Vereador José Braz Pinto diz que estas propostas são um problema 

recorrente pelo que gostaria de dizer que durante o ano de 2005, aquele em que tiveram 
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intervenção na autarquia, perderam-se por este processo 2.430 m3 de água, em 2006 

perderam-se 3.255 m3 e em 2007 já se vai em 3.772 m3, o que significa que está em 

crescendo e que as medidas que estão a ser tomadas em vez de dissuasoras são 

permissivas. 

 A  pessoa que perdeu esta água não deve pagar taxa de saneamento porque ela não 

entrou no sistema. Pela mesma lógica a pessoa que tem uma moradia e que regue o 

jardim, a água que gasta com a rega do jardim também não entra nos colectores. A pessoa 

que tem uma vivenda e tem uma piscina, a água que entra na piscina, normalmente, não 

entra nos colectores. Nesta lógica estas pessoas não deviam pagar taxa de saneamento 

por estes consumos de água. 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que os pedidos agora apresentados têm 

como base requerimentos, apresentados pelos requerentes com datas compreendidas 

entre Março de 2006 e Maio de 2007. Pretende saber porque é que só agora são 

apresentados a deliberação e se tem alguma coisa a ver com a reestruturação de serviços. 

 O Sr. Vereador José Charneira em relação aos processos ora apresentados para 

deliberação diz que, à semelhança de todos os outros apresentados até agora, são 

situações devidamente confirmadas pelos serviços. Tratam-se de roturas ocorridas na rede 

que, na maioria das vezes, só são detectadas quando aparece um excesso de consumo 

na facturação. 

 O Sr. Vereador Adilo Costa diz que são situações ocasionais e que tentar aliviar os 

munícipes do pagamento da taxa de saneamento é uma questão de justiça que cabe ao 

Município. 

 A Sr.ª Presidente para terminar as intervenções neste ponto refere que os 

munícipes pagam toda a água gasta, só não pagam  a taxa de saneamento. 

 

 Submetida a proposta, numerada 1/DAI-SGC/16-2007, Tarifa de saneamento – 

liquidação, cujo requerente é Beatriz dos Santos Machuqueiro, a votação, foi a 

mesma aprovada, por maioria e em minuta, com o voto contra dos Srs. Vereadores 

José Braz Pinto e José Carlos de Sousa.    
 

 Submetida a proposta, numerada 2/DAI-SGC/16-2007, Tarifa de saneamento – 

liquidação, cujo requerente é Centro de Renovação Cristã, a votação, foi a mesma 

aprovada, por maioria e em minuta, com o voto contra dos Srs. Vereadores José 

Braz Pinto e José Carlos de Sousa.    

 

 Submetida a proposta, numerada 3/DAI-SGC/16-2007, Tarifa de saneamento – 

liquidação, cujo requerente é João Viriato Ferreira de Carvalho, a votação, foi a 
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mesma aprovada, por maioria e em minuta, com o voto contra dos Srs. Vereadores 

José Braz Pinto e José Carlos de Sousa.    
 

 Submetida a proposta, numerada 4/DAI-SGC/16-2007, Tarifa de saneamento – 

liquidação, cujo requerente é Manuel Álvaro Marques Cruz, a votação, foi a mesma 

aprovada, por maioria e em minuta, com o voto contra dos Srs. Vereadores José 

Braz Pinto e José Carlos de Sousa.    

 

 Submetida a proposta, numerada 5/DAI-SGC/16-2007, Tarifa de saneamento – 

liquidação, cujo requerente é Manuel Santos Azenha, a votação, foi a mesma 

aprovada, por maioria e em minuta, com o voto contra dos Srs. Vereadores José 

Braz Pinto e José Carlos de Sousa.    

 

 Submetida a proposta, numerada 6/DAI-SGC/16-2007, Tarifa de saneamento – 

liquidação, cujo requerente é Nelson Luis Carvalho Figueiredo, a votação, foi a 

mesma aprovada, por maioria e em minuta, com o voto contra dos Srs. Vereadores 

José Braz Pinto e José Carlos de Sousa.    

 

 Submetida a proposta, numerada 7/DAI-SGC/16-2007, Tarifa de saneamento – 

liquidação, cujo requerente é Simone da Conceição Azenha Peixoto, a votação, foi a 

mesma aprovada, por maioria e em minuta, com o voto contra dos Srs. Vereadores 

José Braz Pinto e José Carlos de Sousa.    
  

 

VII – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

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

 

 CDR – Cooperação e Desenvolvimento Regional, S.A. – Agência de 

Desenvolvimento Regional de Setúbal: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DAF/16-2007: 

 ASSUNTO: Proposta de suprimentos: 

 
 «A CDR – Cooperação e Desenvolvimento Regional é uma Agência de 

Desenvolvimento Regional, cujos accionistas são: AERSET (Associação Empresarial da 

Região de Setúbal), AEERPPAS (Associação Areeiros Autarquias para Preservação do 
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Ambiente do Seixal), BES (Banco Espírito Santo) e Associação de Comerciantes de 

Setúbal, como accionistas privados e a AMRS (Associação de Municípios da Região de 

Setúbal), os municípios de Alcochete, Barreiro, Moita, Palmela, Seixal, Setúbal e Sesimbra, 

a Região de Turismo de Setúbal e o IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias 

Empresas) enquanto entidades públicas. 

 Nos últimos anos esta agência tem apresentado uma situação económico-financeira 

difícil pelo que, em 16 de Maio de 2007, o Conselho de Administração deliberou entre 

outras medidas o estabelecimento de contratos de suprimentos com base nos art. 243º, 

244º e 245º do Código das Sociedades Comerciais, num total de 525.000 €, a realizar 

entre 16 de Maio e 31 de Dezembro. 

 De acordo com a proposta e a situação accionista o Município de Palmela deverá 

realizar 50.000 € (cinquenta mil euros) de suprimentos, a serem reembolsados no prazo de 

um ano. 

 Assim, nos termos da alínea j) do n.º 2, do art.º 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, propõe-se que o município participe 

no processo de entrada imediata de suprimentos na CDR – Cooperação e 

Desenvolvimento Regional, S.A., proposto pelo Conselho de Administração da sociedade, 

no montante de 50.000 € (cinquenta mil euros), nos termos e condições da minuta do 

contrato, que se anexa.» 

 

 Sobre a proposta CDR – Cooperação e Desenvolvimento Regional, S.A. – Agência 

de Desenvolvimento Regional de Setúbal, numerada 1/DAF/16-2007 intervieram: 

  

 O Sr. Vereador José Braz Pinto diz que a CDR é um fantasma porque não 

conseguiram encontrar nada nos arquivos das vereações antecedentes que dissesse quais 

os estatutos desta S.A. e o que tem feito. Chegaram à conclusão que esta sociedade 

anónima é constituída por privados e públicos mas os privados só subscrevem 6,5 por 

cento do capital total. 

 Coloca também a questão em relação à denominação da AEERPAAS porque existe 

concerteza um erro. 

 Enumeradas as entidades que constituem a CDR, quer públicas quer privadas, refere 

que a Câmara Municipal de Palmela tem um capital de 92.500 € mas concerteza que todas 

estas Câmaras acabam por gastar mais do que este capital na medida em que elas 

próprias fazem parte da Associação de Municípios e existe uma quota parte desta 

Associação que também é das Câmaras que a compõem. 

 Gostaria de saber porque é que as Câmaras de Almada e do Montijo não participam 

na agência, quando é que foi constituída a sociedade anónima, qual o seu objecto, que 

 39



Acta n.º 16/2007 
Reunião de 18 de Julho de 2007 

acções tem desenvolvido, porque está nesta situação económica dramática e que 

interesse é que há para o município de Palmela continuar nesta sociedade.  

 Se esta sociedade anónima não consegue fazer desenvolvimento, e se ainda por 

cima está numa situação económica caótica, se calhar é melhor acabar com ela. 

 Por outro lado gostariam, se possível, que lhes fossem fornecidos os estatutos e 

planos de actividade de anos anteriores desta sociedade anónima.  

 

 O Sr. Vereador Adilo Costa responde dizendo que a Câmara Municipal de Almada 

tem uma agência de desenvolvimento local própria e não está englobada na CDR. De 

qualquer modo a adesão é sempre voluntária. Em relação ao Montijo é porque, 

eventualmente, não vê na CDR algum interesse. 

 Quanto aos elementos que pediu far-lhe-á chegar os planos de acção e os estatutos 

o mais brevemente possível. 

 Esta decisão, é uma decisão importante tomada numa reunião do Conselho de 

Administração, ocorrida em 16 de Maio de 2007, que reconheceu a difícil situação da CDR 

que vem manifestada na proposta. Em concreto, há uma dívida ao Estado, há salários em 

atraso, há dívida a fornecedores, há dívida a particulares e uma pequena dívida ao serviço 

de dívida à banca e que há que sanear tudo isso. Essa reunião do Conselho de 

Administração foi muito importante porque decidiu por um lado, propor aos seus 

associados a entrega de suprimentos num total de 525.000 €, cabendo à Câmara de 

Palmela 50.000 € e, por outro lado, promover uma subscrição de 150.000 novas acções, 

de 5,00 €, subscrição essa que vai ser levada a cabo pelos privados.  

 A CDR é uma agência de dimensão reduzida, em termos de despesas e não tem 

muitos trabalhadores, mas existe a perspectiva, quer das autarquias quer dos particulares, 

de se poder fazer algum trabalho relacionado com o QREN. Assim sendo os privados vão 

injectar dinheiro para eles próprios, até finais de Junho de 2008. Com as acções vão 

aumentar o capital de 856.000 € para 1.606.000 €. Às autarquias é solicitado a realização 

de suprimentos que serão reembolsados ao fim de um ano. 

  

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

minuta, com o voto contra dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 

Sousa e a abstenção do Sr. Vereador Octávio Machado. 

 

 O Sr. Vereador Octávio Machado apresenta declaração de voto dizendo que a sua 

posição tem a ver com a falta de elementos que poderiam, eventualmente, dar uma ideia 

mais concreta do que representa esta CDR. 
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VIII – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 
 

 DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

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

 

 Protocolo de Cooperação: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DCD-DAC/16-2007: 

 A CELEBRAR COM: Grupo de Teatro O Bando: 

 ASSUNTO: Renovação do Protocolo de Cooperação: 

 
 «Em 2 de Julho de 2003 foi aprovada uma proposta em reunião de Câmara, na qual 

se afirmava que “a instalação e actividade do Teatro o Bando no Concelho de Palmela, 

contribuiu para o enriquecimento da vida cultural e da imagem de Palmela como terra de 

cultura, trazendo ao Concelho muitas pessoas, mas também levando o nome de Palmela a 

muitas partes do mundo.” 

 Tal como nessa data, a presença do teatro o Bando no nosso concelho deve ser 

sublinhada, pela importância que representa, não só pelo facto de levar a mais locais o 

nome de Palmela nas suas deslocações, mas sobretudo no envolvimento que tem vindo a 

estabelecer com a comunidade local. Esta ligação tem-se materializado, nomeadamente 

através das co-produções ou dos apoios à produção com agentes culturais locais, da 

participação de criadores e actores locais nas suas produções, na relação com as escolas 

do concelho. 

 O trabalho desenvolvido pelo grupo de teatro o Bando mereceu em 2004, a 

atribuição da Medalha de Mérito Cultural, atribuída pelo Ministério da Cultura. 

A proposta apresentada em 2003 e anteriormente referida estabeleceu um Protocolo 

de Cooperação cujos pressupostos se mantêm actuais e têm sido cumpridos, como o 

memorando anexo documenta. 

 Assim, ao abrigo do artigo da alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

propõe-se a renovação do Protocolo celebrado em 2003 e cuja minuta faz parte integrante 

da presente proposta.» 

 

 Sobre a proposta de Protocolo de Cooperação, numerada 1/DCD-DAC/16-2007 

intervieram: 
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 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa deixa três ou quatro notas sobre a proposta 

e principalmente sobre o protocolo. 

 Teve ocasião de ler a proposta que foi apresentada na reunião de Câmara, em 02 de 

Julho de 2003, e que tinha como finalidade a aprovação de um protocolo de cooperação. 

Ficou preocupado com o facto da primeira parte da proposta de 2003 e a primeira parte da 

proposta de 2007 serem exactamente iguais. Diz que o pior é que desde a sua instalação 

em Palmela, o Bando estreou oito novas peças e realizou duzentos e quarenta e oito 

espectáculos em Vale dos Barris, com cerca de onze mil e quinhentos espectadores, em 

2003. Em 2007 a proposta diz exactamente a mesma coisa. Será que de 2003 para 2007 o 

Bando não estreou mais nada? Das contas que fez, verifica que os pressupostos do 

protocolo não têm sido cumpridos. Deste modo propõe a retirada da proposta. 

 O Sr. Vereador Adilo Costa diz que se trata da renovação de um protocolo que vem 

de 2003. O texto actual não é igual ao texto inicial. De imediato passa a enumerar as 

actividades do grupo de teatro O Bando desde o ano de 2004. 

 O Sr. Vereador Octávio Machado em relação à presente proposta de protocolo de 

cooperação não põe em causa a qualidade do grupo de teatro O Bando no entanto acha 

muito elevadoo custo de cada espectáculo. Trata-se de uma forma de cultura muito cara 

que não abrange todos os públicos.  

 Pretende saber porque é que se mantém o mesmo valor do apoio a atribuir ao grupo 

de teatro O Bando quando existe uma diminuição dos apoios financeiros às outras 

associações que desenvolvem o seu trabalho no concelho.  

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa reafirma que o protocolo não pode ter o 

mesmo preâmbulo pelo que não concorda com a forma de apresentação do mesmo. 

 A Sra. Presidente diz que percebe a intervenção dos Srs. Vereadores da oposição. 

No entanto a proposta é muito clara e fica apensa ao protocolo. 

 Para evitar a retirada da proposta sugere ao Sr. Vereador José Carlos de Sousa que 

se acrescente na proposta a informação dada verbalmente pelo Sr. Vereador Adilo Costa 

sobre a actividade do grupo de teatro desde 2004 e ainda a frase: “renovação do protocolo 

que se anexa”. 

 O Sr. Vereador Adilo Costa diz que é aceitável incorporar a informação sobre a 

actividade como anexo à proposta. 

 A Sra. Presidente terminando as intervenções neste ponto, refere que se junta 

informação sobre a actividade do grupo de teatro que de seguida se transcreve e ficará 

anexa a esta proposta: 

 “Avaliação do Protocolo de Cooperação celebrado em 2003 entre a Câmara 

Municipal de Palmela e o Grupo de Teatro O Bando: 

 42



Acta n.º 16/2007 
Reunião de 18 de Julho de 2007 

 O Grupo de Teatro O Bando no hiato compreendido entre 2003 e 2006 realizou um 

total de 16 novas criações, 397 espectáculos, para 102.000 espectadores. 

 Em resultado do Protocolo estabelecido, o nome de Palmela figura em todos os 

documentos editados pelo teatro O Bando, quer pela sua presença no Concelho, quer pela 

referência ao apoio da Câmara. 

 O grupo tem integrado nas suas criações artistas locais e interagido com grupos de 

amadores e associações do concelho. 

 A presença do grupo no concelho gerou um pólo de desenvolvimento económico 

criando emprego e promovendo os valores tradicionais, contribuindo para a divulgação das 

actividades locais, junto de outros públicos. 

 Anualmente, o grupo de teatro O Bando apresentou à Câmara Municipal de Palmela 

o plano e relatório de actividades, dos quais se destaca: 

 No ano de 2004 o grupo realizou 5 novas criações que foram representadas em 77 

espectáculos para 16.000 espectadores. As itinerâncias em território nacional 

corresponderam a 40 espectáculos com 20.000 espectadores, já a itinerância internacional 

teve 1.000 espectadores num total de 16 espectáculos. 

 Este ano ficou assinalado pela atribuição pelo Ministério da Cultura da Medalha de 

Mérito Cultural ao Teatro O Bando, nos 30 anos de existência do grupo. Evocando esta 

data foram realizadas as Jornadas de Reflexão e Retrospectiva nas instalações de Vale de 

Barris que contaram com a participação de dezenas de intervenientes. 

 Em 2005 o grupo realizou 4 novas criações que foram representadas em 79 

espectáculos para 15.000 espectadores. As itinerâncias em território nacional 

corresponderam a 19 espectáculos com 20.000 espectadores; a itinerância internacional 

18.000 espectadores num total de 19 espectáculos. 

 Destaca-se igualmente em 2005 a estreia do espectáculo Ensaio Sobre a Cegueira e 

o retomar da produção O Pino do Verão. 

 Finalmente em 2006 o grupo realizou 7 novas criações para 7.000 espectadores. As 

itinerâncias em território nacional e estrangeiro corresponderam a 85 espectáculos com 

25.000 espectadores. 

 Destaca-se neste ano a estreia do espectáculo Grão de Bico com grande difusão 

junto da comunidade educativa do Concelho, bem como a passagem de vários grupos 

escolares pela acção Um Dia Por Dentro do Bando, enquadrada pelo plano de mobilidade 

do projecto Fantasiarte. 

 Ao longo do triénio de destacar ainda a continuada actividade nas instalações do 

Bando /espectáculos, residências artísticas, Sábados Culturais, exposições e seminários), 

o envolvimento do Grupo na parceria FIAR, e a participação no evento FARO 2005.” 

 43



Acta n.º 16/2007 
Reunião de 18 de Julho de 2007 

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

minuta, com o voto contra dos Srs. Vereadores José Braz Pinto, José Carlos de 

Sousa e Octávio Machado, e o voto de qualidade da Sr.ª Presidente. 

 

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 

 
1.  António Alpalhão:  
Na qualidade de membro da Comissão de Administração da AUGI da Quinta da 

Carrasqueira vem solicitar que seja feito um esforço por parte dos serviços 

camarários no sentido de darem andamento ao requerimento apresentado e relativo 

ao processo L-18/86, no seguimento da deliberação tomada na última reunião de 

Câmara. 

 

2. Américo Gonçalves: 
Vem solicitar a melhor atenção do executivo no sentido de ser resolvido o problema 

de destruição da fossa da sua habitação devido às obras de construção de moradias, 

no início da estrada dos Carvalhos. 

 

Em resposta às questões colocadas no Período destinado ao Público intervém: 

A Sra. Presidente informando que o executivo tomou nota das questões 

apresentadas e que, junto dos serviços, irão tentar resolvê-las o mais rapidamente 

possível. 

  

IX – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 
 Cerca das vinte horas, 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 

 44


	Município de Palmela
	CÂMARA MUNICIPAL

