
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 19/2007: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO 

DE 2007: 

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

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

ordinariamente a Câmara Municipal, sob a presidência de Adília Maria Prates Candeias, 

vice-presidente, encontrando-se presentes os vereadores José Manuel Conceição 

Charneira, José Justiniano Taboada Braz Pinto, Octávio Joaquim Coelho Machado, Adilo 

Oliveira Costa e José Carlos Matias de Sousa. 

 A Sr.ª vice-presidente refere que a Sr.ª presidente da Câmara, Ana Teresa Vicente 

Custódio de Sá, não se encontra presente, por estar ausente do país, em Barcelona, num 

seminário internacional promovido pela C.G.L.U. – Cidades e Governos Locais Unidos. Vai 

fazer uma intervenção neste seminário sobre experiências em curso no concelho de 

Palmela na área da participação. 

Informa que a Câmara Municipal de Palmela integra esta organização (C.G.L.U.) por 

indicação da A.N.M.P. (Associação Nacional de Municípios Portugueses) e do presidente 

do seminário. Este evento tem como objectivos orientadores a organização do Congresso 

que se vai realizar no próximo ano.  

Tendo sido colocada a votação a justificação da falta da Sr.ª Presidente, foi a 

mesma aprovada, por unanimidade. 

  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª VICE-PRESIDENTE: 

 1. Modo de funcionamento das reuniões de Câmara: 

 A Sr.ª vice-presidente começa por explicitar aos presentes o modo de 

funcionamento das reuniões de Câmara. As reuniões ordinárias são divididas em três 
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períodos distintos: Período Antes da Ordem do Dia, Ordem do Dia e Período destinado ao 

Público.   

Refere que terá o maior gosto em ouvir a apresentação dos assuntos que os Srs. 

Munícipes tomem por necessários, mas no respeito pela ordem em que a reunião decorre, 

a palavra será dada aos Munícipes no Período destinado ao Público. 

 

2. Informações: 

a) Comemorações do Mês do Idoso: 

Sobre as Comemorações do Mês do Idoso, a Sr.ª vice-presidente presta a seguinte 

informação: 

 

“A Câmara Municipal de Palmela promove até ao dia 31 de Outubro, um conjunto de 

actividades com o objectivo de aprofundar o convívio, a cultura e o lazer, junto da 

população idosa do concelho numa perspectiva de impulsionar um envelhecimento bem 

sucedido e com qualidade de vida, concretizando-se numa programação que coloca em 

destaque as vertentes lúdicas, social, cultural e formativa. 

Neste sentido, destaca-se já no dia 07 de Outubro em Pinhal Novo, um Espectáculo 

de Teatro, na SFUA, apresentado pela Universidade da Terceira Idade do Barreiro; 

Nos dias 9,10 e 11 de Outubro serão realizadas sessões de cinema Português, nas 

freguesias de Pinhal Novo, Palmela e Poceirão; 

Entre 15 e 26 de Outubro, realizar-se-ão Ateliers de Grafia Antiga, os quais irão 

decorrer em todas as Instituições de Idosos do Concelho, reunindo avós e netos, numa 

única acção; 

De 15 de Outubro a 16 de Novembro, realizar-se-á uma acção de formação dirigida 

a técnicas, animadoras e ajudantes de acção directa, das IPSS do concelho, tendo por 

objectivo, a qualificação dos recursos humanos das Instituições; 

Nos dias 23 e 24 de Outubro, realizar-se-á uma Mostra de Mezinhas e de 

Gastronomia, respectivamente, resultante de uma recolha efectuada junto da população 

idosa que se encontra institucionalizada bem como da população idosa em geral residente 

no concelho, com o objectivo de valorizar o nosso património cultural e gastronómico.  

No dia 30 de Outubro será feito o lançamento do “ Roteiro de Viagens”. Trata-se do 

resultado de uma compilação de trabalhos em prosa e poesia realizados pelos idosos que 

participam no Atelier de Escrita realizado em Outubro de 2006, no âmbito das actividades 

realizadas pelo Serviço de Atendimento e Informação à População Idosa, da Câmara 

Municipal de Palmela. 
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Para encerrar as comemorações do Mês do Idoso, realiza-se no dia 31 de Outubro, 

no Pavilhão Desportivo Municipal, em Pinhal Novo, o já tradicional Chá Dançante, iniciativa 

que reúne os idosos de todo o concelho, para uma tarde de franco convívio. 

A programação foi definida em parceria com as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social do Concelho, as quais se por sua vez se envolvem activamente na 

concretização das próprias iniciativas.” 

 

b) Comemorações do Dia Mundial da Música: 

Sobre as Comemorações do Dia Mundial da Música, a Sr.ª vice-presidente passa a 

ler a seguinte informação: 

 

“Comemora-se a 1 de Outubro o Dia Mundial da Música, data com relevância para a 

comunidade musical, não só pela visibilidade que essa arte tem nesta ocasião, mas 

sobretudo pelo reconhecimento que é atribuído através dela aos seus executantes e 

autores, sem os quais não seria possível desfrutar de alguns dos belos momentos que ao 

longo da vida podemos usufruir. 

Uma data comemorativa criada a partir do empenho, em 1975, de Lord Yehudi 

Menuhin procurando promover a Música junto de todas as secções da sociedade, através 

dos princípios da UNESCO de promoção da paz e amizade entre os povos, da evolução 

das suas culturas, da troca de experiências e apreciação mútua dos seus valores 

estéticos.   

A Câmara Municipal de Palmela reconhecendo a forte implantação a tradição 

musical do Concelho e a sua importância para o bem estar das populações e para o seu 

desenvolvimento cultural e intelectual, tem procurado comemorar esta data não só através 

de programação própria, como de apoio a eventos organizados por outras estruturas e 

apresentados dentro do concelho, apoiando as estruturas associativas que ao longo do 

ano contribuem para o ensino da música no Concelho e continuidade das Bandas 

Filarmónicas e Ligeiras aqui residentes. 

Do programa de 2007 destacam-se: 

- Dia 1 de Outubro – Concerto cénico-musical com o Coral Públia Hortênsia 

“Ensaladas”;  

- Entre 3 e 6 de Outubro – no Castelo de Palmela os Encontros de Música 

Experimental; 

- Nos dias 13, 14 e 20 e 21 de Outubro – Festival Internacional de Música “Palmela 

Terra de Cultura”; 

- Nos dias 6 e 27 de Outubro – concertos em Cabanas e Poceirão com as Orquestra 

de Guitarras da SFUA; 



Acta n.º 19/2007 

Reunião de 26 de Setembro de 2007 

 4 

- 12 de Outubro em Pinhal Novo – Os Quase Por 4 com Banda Sonora Sherlock Jr; 

- 13 e 20 de Outubro e 4 de Novembro – Workshop de construção de instrumentos 

“Um conto na Floresta” com Luís Macedo em vários locais do concelho (Cajados, 

Poceirão, Bairro Alentejano, Aires, Pinhal Novo.” 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR ADILO COSTA: 

Informações: 

a) Jornadas Europeias do Património: 

Sobre as Jornadas Europeias do Património, o Sr. vereador Adilo Costa presta a 

seguinte informação: 

 

“As Jornadas Europeias do Património são uma iniciativa anual do Conselho da 

Europa e da União Europeia, com o objectivo de sensibilizar os povos europeus para a 

importância da salvaguarda do Património. Neste sentido, cada País elabora anualmente 

um programa de actividades a nível nacional, a realizar em Setembro, acessível ao público 

gratuitamente. 

O tema escolhido pelo IGESPAR para as Jornadas Europeias do Património de 

2007 - "PATRIMÓNIO em DIÁLOGO", parte da ideia-base de que todas as comunidades 

possuem os seus monumentos de referência, mas que é importante ter em consideração 

que tais realizações não estão isoladas do tecido cultural que as envolve e que as justifica.  

O Museu Municipal de Palmela propõe-se dialogar com o visitante em actividades de 

observação/leitura de monumentos e exposições existentes no concelho de Palmela, no 

sentido da sua compreensão nas múltiplas vertentes que caracterizam a sua envolvente 

humana, cultural, simbólica e memorial.   

Dá-se destaque: 

- ao património vitivinícola – com base na visita à Adega da Quinta do Piloto e à 

exposição “Adiafa: a Festa das Vindimas”(28 de Setembro) ; 

- às Grutas Artificiais de Quinta do Anjo (29 de Setembro) e sua importância para a 

comunidade local; 

- ao Património da Freguesia de Pinhal Novo (29 de Setembro), a partir da visita à 

exposição “Ferreiro Faria – Entre Ferro e Fogo”; 

- e a um circuito, na manhã de domingo, 30 de Setembro, por alguns Chafarizes, 

Fontes e Tanques do concelho.” 

 

O Sr. vereador Adilo Costa informa que estas iniciativas vão ser levadas a efeito pela 

Câmara Municipal de Palmela em colaboração com as Juntas de Freguesia do concelho, a 
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ADREPAL (Fortuna Artes e Ofícios) e a CARPAL (antiga casa agrícola Humberto 

Cardoso). 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

1. Saudação pela entrada em funcionamento da Escola 2 + 3 do Poceirão / 

Marateca: 

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

da Câmara, membros da comunicação social e munícipes. 

Começa por fazer uma saudação especial pela entrada em funcionamento da Escola 

2 + 3 do Poceirão / Marateca. A referida escola entrou em funcionamento na passada 

segunda-feira. A execução desta escola e a sua entrada em funcionamento é um sonho 

acalentado há muito tempo pelas duas das freguesias do concelho que considera serem 

as mais deprimidas. 

Salienta que o equipamento em causa está construído com as mais actuais 

formações e formulações, e está suficientemente dimensionado para poder crescer. Faz 

votos para que o espaço envolvente possa vir a ser ocupado pela Câmara Municipal de 

Palmela com uma edificação destinada ao 1.º ciclo. 

Considera que as freguesias de Poceirão e Marateca estão de parabéns com a 

entrada em funcionamento deste equipamento escolar e, provavelmente, estará ainda 

mais de parabéns o Poceirão, porque situando-se a mesma no Poceirão certamente 

provocará algum desenvolvimento acrescido à freguesia onde a mesma se encontra 

localizada. 

Chama a atenção para o facto de que, na última reunião de Câmara, alertou para 

algumas insuficiências do projecto exterior a esta escola, designadamente no que se 

referia a uma plataforma giratória (rotunda) que não possibilitava sequer a inversão de 

marcha do seu carro, quanto mais a manobra de um autocarro. Constatou que estavam 

muitos técnicos no local a ver a rotunda e ao que parece a Câmara Municipal está de facto 

decidida a resolver este problema, o que espera poder vir a acontecer o mais rápido 

possível. 

Refere que quando os vereadores do P.S. fazem chamadas de atenção não têm o 

intuito de querer deitar abaixo. A oposição é feita com o objectivo de passar uma 

mensagem, e por acreditarem sinceramente naquilo que estão a dizer. Quando não estão 

de acordo é porque seus princípios não se coadunam com as situações em análise. Não 

estão nas reuniões de Câmara a assumir a postura de fazer oposição por oposição e isso 

mesmo já foi revelado nas suas votações.  
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Lamenta que a Sr.ª Presidente só passados oito dias da sua chamada de atenção, 

se tenha deslocado à escola para, finalmente, decidir tomar medidas rápidas e urgentes 

para sanear um problema gravíssimo no que respeita à sinalização horizontal.  

Salienta que na sessão da Assembleia Municipal de ontem, muito foi falado sobre o 

historial da Escola 2 + 3 do Poceirão / Marateca. Parte deste historial não foi, 

provavelmente, devidamente evidenciado ou foi omitido. Consta que no passado houve 

algum despique entre os dois presidentes de Juntas de Freguesia de Poceirão e Marateca 

e cada um queria reivindicar para si a localização da referida escola. Nessa sessão da 

Assembleia Municipal realizada em 25.Set.2007, assistiu-se à intervenção do Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia de Marateca dizendo que a referida Junta de Freguesia 

não tinha colocado nenhum obstáculo à construção da Escola 2 + 3 de Poceirão / 

Marateca, por o objectivo ser o de a escola servir as duas freguesias independentemente 

de se localizar numa ou noutra. Acrescentou ainda o mesmo Presidente que, 

relativamente ao que sucedeu no passado, tinha perdido o despique, porque 

efectivamente a escola acabou por se situar no Poceirão e não na Marateca. 

Seguidamente, mencionou que no âmbito da toponímia foram apresentados três nomes 

diferentes para a rua onde a escola se situa,: Rua do Povo Unido, Rua dos Estudantes ou 

Rua da Escola do Poceirão. Pediu para que todos os envolvidos na apreciação do nome, 

reflectissem acerca de não ser considerado “Rua da Escola do Poceirão”, uma vez que a 

opção por esta designação iria reavivar a ferida do “despique” entre as duas freguesias. 

Havia uma outra proposta para a rua se denominar Rua Xavier de Lima, que acabou por 

não ser aprovada, como compensação pelo facto de o Sr. António Xavier de Lima ter 

doado o terreno para a escola. Só que essa doação foi feita no cumprimento pelas 

compensações previstas no âmbito do alvará de loteamento. Felizmente que essa 

proposta não foi aceite.  Refere,felizmente porque considera muito mau lisonjear pessoas 

em vida. 

Hoje passou pela Escola 2 + 3 do Poceirão / Marateca e constatou que no local já 

existe uma placa identificadora do nome da rua com a denominação de “Rua do Povo 

Unido”. Sobre este facto questiona se, será possível colocar primeiramente no local a 

placa com o nome da rua e só depois a atribuição do nome vir a aprovação da Câmara 

Municipal. Será que se tratou de um acto revolucionário? Se assim for está decidido o 

nome e não será feita nenhuma definição toponímica, nem a proposta será sujeita à 

aprovação, nem da Câmara, nem da Assembleia Municipal. A placa “Rua do Povo Unido” 

está colocada no local e, por si, nada tem a obstar a esta designação. Efectivamente 

gostaria que o povo estivesse sempre unido em torno dos seus verdadeiros problemas, e 

o nome encontrado reverte no que foi a conquista do povo daquelas duas freguesias, que 
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lutou com todos os meios para que a escola viesse a ser uma realidade. Faz votos para 

que a placa não seja retirada. 

  

2. Pedido de informação – Ria Latina: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que já tem perguntado, por diversas vezes, 

sobre a solução de drenagem adoptada no âmbito do processo da Ria Latina. Como não 

lhe foi dada nenhuma explicação cabal, na última reunião de Câmara comunicou 

verbalmente o que já havia colocado por escrito. Pediu, também, que lhe fosse facultado o 

processo para o poder analisar e este nunca lhe foi remetido. Parece ser pouco importante 

o que pediu, ou que a distância entre a Gestão Urbanística e o seu Gabinete é muito 

grande. Volta a insistir que gostava de poder observar o processo em causa, se possível 

antes da unidade estar inaugurada. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

1. Aniversário da Associação dos Dadores Benévolos de Sangue de Pinhal 

Novo: 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que esteve presente no aniversário da 

Associação dos Dadores Benévolos de Sangue de Pinhal Novo. 

A dádiva de sangue por parte das pessoas reverte num acto de grande significado. 

No aniversário da Associação em causa ficou mais uma vez demonstrada a importância da 

mesma. Enaltece a entrega e a paixão das pessoas que se dedicam ao voluntariado e 

nomeadamente a esta área.  

 

2. Saudação pela entrada em funcionamento da Escola 2 + 3 do Poceirão / 

Marateca: 

O Sr. vereador Octávio Machado saúda a entrada em funcionamento da Escola 2 + 

3 do Poceirão / Marateca. 

Opina que mais importante do que tirar benefícios políticos da situação, é que este 

objectivo foi conseguido com a conjugação de vários intervenientes (Governo anterior, 

Governo actual e Câmara Municipal de Palmela). Sublinha a intervenção da 

população,pais e das mães que lutaram com persistência para que esta escola pudesse 

vir a ser uma realidade.  

Quanto ao nome para a rua, sugere que esta podia denominar-se “Burro Justino”, 

porque este foi o símbolo do movimento dum grupo de pessoas da população. Foi por esta 

denominação que, em termos nacionais, ficou conhecido o movimento que se gerou. Este 

movimento nasceu espontaneamente e resulta da vontade das pessoas. A luta pela 

construção da escola teve o seu epílogo aquando da inauguração da mesma. Foi um 
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momento extraordinário para a população das duas freguesias envolvidas, onde a 

mobilidade é escassa, as dificuldades são inúmeras, e as crianças tinham de se deslocar 

muitas dezenas de quilómetros inclusivamente para fora do concelho. 

É de opinião que a alegria destes alunos e dos seus pais suplanta largamente a 

discussão sobre quem recai a responsabilidade ou a maior responsabilidade na execução 

desta obra. 

Seria realmente bom e desejável que viessem para o concelho mais obras do género 

e todos ficariam felizes com isso. 

 

3. Reserva Municipal de Caça: 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que foi constituída já há algum tempo a 

Reserva Municipal de Caça de Palmela. 

O período de caça iniciou-se em 15 de Agosto, com a caça às rolas e a partir de 01 

de Outubro tem início a caça geral. Sabe que existe o movimento de alguns proprietários 

de terrenos para desanexar os seus terrenos. 

Tem vindo a ser interpolado sobre o modo como vai funcionar a reserva de caça. É 

da opinião que a informação disponibilizada aos caçadores escasseia. É importante que o 

que foi criado com uma intenção de ordenamento, não reverta num foco de conflitualidade 

entre os interessados nesta actividade. É necessário facultar toda a informação necessária 

às pessoas. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa saúda a Sr.ª vice-presidente, vereadores, 

técnicos da Câmara Municipal, jornalistas e público. 

1. Actividade da Câmara Municipal de Palmela no período de 01.Junho a 

31.Agosto.2007: 

a) Estudo de ordenamento da Ilha Brava – O Sr. vereador José Carlos de 

Sousa refere que leu no relatório da actividade municipal sobre a realização de um estudo 

de ordenamento da Ilha Brava, no Pinhal Novo. Enaltece este objectivo, mas tem a referir 

que é uma intenção difícil já que vai ter de se organizar o que está desorganizado. No 

relatório da actividade municipal refere-se inclusivamente “alinhavou-se uma proposta do 

desenho urbano”. É evidente que se “alinhavou”, porque não há hipótese de desenhar sem 

se alinhavar primeiro. Não lhe parece que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia do 

Pinhal Novo tenha gostado do “alinhavar”, mas o facto é que esta questão tem sido 

levantada inúmeras vezes e houve, inclusivamente, a intenção de elaborar planos de 

pormenor para a área em causa, sem que nada se tivesse conseguido . Foi-se deixando 
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construir e chegou-se à situação actual. Existem edificações nos centros das vias e postes 

telefónicos e eléctricos em sítios onde dificilmente conseguirão ser removidos. 

 

 b) Número de presenças nas sessões de cinema em Pinhal Novo – O Sr. 

vereador José Carlos de Sousa refere que no relatório da actividade municipal, relativo 

ao período entre 01.Junho e 31.Agosto, é visível que as 12 sessões de cinema que 

decorreram no Pinhal Novo, contaram somente com 113 presenças, o que implica menos 

de 10 presenças por sessão. Estes números indiciam que algo está mal. Pode acontecer 

que o programa de cartaz não esteja a ser valorizado, ou não cativa as pessoas a irem ao 

cinema. Custa-lhe esta situação, porque trazer 12 filmes para cartaz, significa um 

investimento significativo. 

 Ressalta que a prática de ir ao cinema tem vindo a perder-se, porque há diversas 

formas de poder ver filmes em casa. De todo o modo há ainda um público muito fiel às 

salas de cinema. 

 

 c) Subsídios atribuídos ao movimento associativo – O Sr. vereador José Carlos 

de Sousa refere-se aos subsídios atribuídos ao movimento associativo no período de 

01.Junho a 31.Agosto a que se reporta o relatório da actividade da Câmara Municipal.  

Refere que a Câmara Municipal de Palmela tem regulamentos para tudo e até 

considera que isso é bom. Há regulamentos para  apoios ao movimento associativo, desde 

o desporto, às colectividades, às instituições privadas de solidariedade social, às 

cooperativas, etc.. O facto é que tem alguma dificuldade em perceber como é que neste 

período se atribuíram para actividades 45 mil euros e para acções pontuais 35 mil euros. 

Não considera coerente que entre 60 a 70% do valor dos subsídios atribuídos neste 

período, sejam para acções pontuais.  

 

 d) Horário do Posto de Turismo – O Sr. vereador José Carlos de Sousa denota a 

sua satisfação pelo facto do Posto de Turismo, a partir do mês de Julho, ter passado a 

funcionar na galeria n.º 7 da praça de armas do Castelo, na sequência da degradação 

verificada nas instalações de origem. 

 Aproveita para insistir numa situação que já tem abordado e que é o facto do Posto 

de Turismo estar encerrado ao fim de semana. Um Posto de Turismo não pode estar 

encerrado ao fim de semana porque, enquanto assim for, não existe possibilidade de fazer 

nada no que reporta ao turismo, quer do Castelo, quer do Centro Histórico da Vila.  

 

e) Núcleo Museológico da Vinha e do Vinho - O Sr. vereador José Carlos de 

Sousa refere que o Sr. vereador Adilo Costa informou recentemente numa reunião que o 
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Núcleo Museológico da Vinha e do Vinho teria encerrado por falta de condições e que 

estaria a ser alvo de arranjos. Essa informação é consubstanciada pelo facto de no 

período entre 01 de Junho e 31 Agosto esse Núcleo Museológico não ter recebido 

nenhuma visita. A propósito do encerramento deste espaço tem a seguinte dúvida: 

recebeu via Internet, informação acerca de um evento que vai decorrer no Kartódromo de 

Palmela durante um fim-de-semana. Nessa informação é amplamente divulgada a visita 

ao Núcleo Museológico da Vinha e do Vinho. Gostava de saber se estão reunidas as 

condições de segurança necessárias para as pessoas puderem visitar aquele espaço. 

 

2. III Feira do Cavalo: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere a título de informação,que, no próximo 

fim-de-semana, se vai realizar a III Feira do Cavalo, em Pinhal Novo. Esta iniciativa é 

organizada pela Junta de Freguesia. 

 

Face às questões apresentadas no Período Antes da Ordem do Dia foram 

dadas as seguintes respostas: 

• Relativamente ao assunto apresentado pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa - 

Subsídios atribuídos ao movimento associativo – responderam: 

A Sr.ª vice-presidente refere que a atribuição dos subsídios ao movimento 

associativo consta da metodologia de trabalho das reuniões de Câmara. 

Clarifica que: os regulamentos apontam dois grandes momentos para a atribuição de 

verbas ao movimento associativo, um 1.º momento no início do ano, para as actividades 

culturais e para algumas actividades desportivas anuais, um 2.º momento que ocorre 

sensivelmente nesta altura do ano, para as actividades regulares desportivas cuja época 

se inicia em Setembro. Não é de admirar que no período a que o Sr. vereador se referiu 

tenha havido um maior número de acções pontuais a serem validadas. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que seria desejável que todas as iniciativas 

pudessem vir plasmadas nos respectivos planos de actividades das várias entidades a 

quem são atribuídos subsídios. A programação atempada das iniciativas reverteria numa 

melhor previsão dos recursos financeiros a despender pelo Município. 

 

O Sr. vereador José Charneira saúda a Sr.ª vice-presidente, vereadores, técnicos 

da Autarquia, imprensa e público presente. 

• Relativamente ao assunto apresentado pelo Sr. vereador José Braz Pinto - Entrada 

em funcionamento da Escola 2 + 3 do Poceirão / Marateca, o Sr. vereador José 

Charneira informa que está marcada para o dia 10 de Outubro uma reunião da Comissão 

de Toponímia. A propósito do nome a atribuir à rua, adianta que foi contactado pelo Sr. 
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Presidente da Junta de Freguesia que lhe transmitiu que tinha sido feito um processo 

democrático de votação do nome “Rua do Povo Unido” e o Sr. Presidente questionou se a 

Câmara Municipal não se oporia a que, quando fosse inaugurada a escola, já lá estivesse 

colocado o nome da rua. Não viu qualquer inconveniente a propósito deste pedido e a 

Comissão de Toponímia há-de sancionar esse nome. Aliás, é hábito e tradição nas 

reuniões da Comissão de Toponímia, acolher as propostas feitas pelas respectivas 

freguesias. A única ocasião de que se recorda em que houve discordância na atribuição 

de um topónimo foi com a “Rua da Misericórdia” em Palmela, as demais propostas têm 

sido pacíficas.  

Acrescenta que não deverá haver nenhuma manifestação contrária ao nome 

sugerido até porque, como o Sr. vereador José Braz Pinto disse, o nome “Rua do Povo 

Unido” retrata o que foi a união e a luta do povo de Poceirão e de Marateca para conseguir 

que a construção da Escola 2 + 3 viesse a ser uma realidade. Esta é uma forma justa de 

homenagear o povo atribuindo àquela rua o topónimo “Rua do Povo Unido”. 

 

Em relação a assuntos apresentados anteriormente pelo Sr. vereador José 

Braz Pinto, o Sr. vereador José Charneira presta os seguintes esclarecimentos: 

- Abaixo-assinado apresentado para a Rua da Mini-saia – O Sr. vereador José 

Charneira refere que na última reunião de Câmara, quando foi questionado acerca deste 

assunto, respondeu que não tinha qualquer indicação por parte dos serviços de que 

houvesse um abaixo-assinado. Contudo, assume que transmitiu uma informação errada e 

confirma que houve, de facto, um abaixo-assinado. O abaixo-assinado deu entrada na 

Câmara em 21.Junho.2005. O Gabinete da Sr.ª Presidente remeteu este documento para 

os serviços respectivos que fizeram a análise do que era solicitado e oficiaram o subscritor 

do requerimento que acompanhou o abaixo-assinado, o Sr. Júlio Ramalheira Oliveira, em 

02.Agosto.2005. A posição assumida pela Câmara Municipal era de que não se justificava 

a colocação de mais contentores na Rua da Mini-saia, em virtude de existirem dois 

contentores junto ao café Azenha. Em relação aos vidrões, informou-se que o assunto 

seria encaminhado para a Amarsul, entidade com responsabilidade para tratar desta 

matéria. Em 30 de Junho foi enviado um fax para a Amarsul a solicitar a colocação de dois 

vidrões, um junto ao café Túnel e outro junto ao café Azenha. A Amarsul entendeu por 

bem que, nesta altura, não seria possível satisfazer o pedido. A posição da Câmara 

Municipal relativamente aos contentores é a que continua a prevalecer:, não há falta de 

contentores. Só falta acrescentar que a frequência da recolha dos resíduos dos 

contentores colocados na zona é de duas vezes por semana, às terças e sextas- feiras. 

Refere que o abaixo-assinado é subscrito por 41 pessoas mas, na Rua da Mini-saia existe 

unicamente um morador. 
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- Pretensão em nome de Ria Ibérica – O Sr. vereador José Charneira esclarece 

que não existe nenhuma pretensão em nome de Ria Latina, pelo que deve haver algum 

equívoco. Existe sim uma pretensão em nome de Ria Ibérica. Ainda hoje recebeu um e-

mail a perguntar se sabia qual era o processo da Via Latina e acabou por informar que não 

é Via Latina mas certamente Ria Ibérica. Já deu indicações aos serviços para remeterem 

este processo ao Gabinete dos Srs. vereadores do Partido Socialista. 

Em relação ao processo da Ria Ibérica, adianta o seguinte: 

- A Ria Ibérica propôs, em sede de processo de licenciamento, que o terreno seria 

realizado com terra compactada e acabamento em gravilha permeável..Haveria um 

pavimento em betuminoso impermeável para a circulação e a zona junto ao parque de 

estacionamento seria também em betuminoso impermeável. O sistema de drenagem 

assentava na criação de uma malha com vários poços absorventes. Quando começaram a 

realizar a obra, verificou-se, confirmado também pela C.C.D.R. (Comissão de 

Coordenação de Desenvolvimento Regional) que os pressupostos inicias não podiam ser 

cumpridos, porque por baixo da ligeira camada de areia existe uma camada de argila com 

alturas variáveis, nalgumas zonas bastante densas, pelo que não é possível fazer a 

descarga directamente no solo. A solução foi acertada com a C.C.D.R. e consiste no que 

lá está feito. Em suma, vai-se manter a permeabilidade do solo. Acresce que o sistema de 

drenagem foi todo redimensionado de modo a criar-se uma bacia de retenção a Norte do 

empreendimento, bacia que já está a ser feita de modo a ligar à linha de água, de acordo 

com as indicações da C.C.D.R. O projecto foi apresentado a esta entidade em Maio último 

e a informação que se conhece é a de que, em breve, o mesmo estará para aprovação. 

Tudo o que está a ser realizado está em perfeito acordo com o acompanhamento da 

C.C.D.R. Na altura, o despacho, para a licença de construção, refere que a licença de 

utilização só será concedida após o licenciamento da descarga, pela C.C.D.R. Sabe que 

este assunto está a ser tratado. 

Em relação a este empreendimento gostava de salientar que se trata de um 

entreposto logístico de automóveis e, de imediato, vai criar 80 postos de trabalho na 

freguesia do Poceirão. Esteve esta semana no local a observar a realização dos trabalhos 

e está tudo a decorrer da melhor forma Já têm muitos clientes e são muitas marcas de 

automóveis a querer deixar lá os seus carros para colocar no mercado. Já estão em curso 

negociações com o Sr. António Xavier de Lima, que é o dono daquele e dos terrenos 

situados a Norte, de modo a aumentar aquele parque,. É de opinião que este entreposto 

logístico é importante. 

É também importante acrescentar que, tanto o que está a ser feito como o que 

poderá vir a ser feito, se insere na zona industrial do Poceirão e está perfeitamente 

enquadrado no P.D.M.. Num momento em que se vivem inúmeras dificuldades e o 

emprego escasseia, é de realçar a criação imediata de 80 postos de trabalho. É também 
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de realçar que esta plataforma logística vai criar dinamismo na própria aldeia do Poceirão, 

o comércio local vai certamente dinamizar-se o que é bem vindo e desejável. 

 Percebe as preocupações manifestadas pelo Sr. vereador José Braz Pinto 

relativamente a este projecto. Assegura que quer a Câmara Municipal bem como a 

C.C.D.R., têm vindo a acompanhar este projecto. 

Uma vez que está identificado o processo, está em crer que o mesmo será 

disponibilizado ao Sr. vereador José Braz Pinto ainda na semana em curso. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto agradece as informações dadas pelo Sr. vereador. 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que relativamente ao abaixo-assinado, 

solicita que lhe seja disponibilizada uma cópia da resposta dada pela Câmara Municipal, 

uma vez que o Munícipe que se lhe dirigiu, mencionou que a C.M.P. não tinha dado 

resposta , pelo que gostaria de lhe poder mostrar a mesma.  

Ainda sobre o abaixo-assinado,  nomeadamente sobre o pedido para colocação de 

contentores na Rua da Mini-saia, o Sr. vereador José Braz Pinto refere que os 

contentores para deposição do lixo, colocados junto ao café Azenha e ao café Túnel, não 

servem as pessoas que vivem na Rua da Mini-saia, assim como as que vivem na Rua 

Francisco Romão. As pessoas ali residentes, para fazer a deposição dos resíduos nos 

contentores existentes, têm de passar pelo túnel por baixo do caminho-de-ferro que não 

possui iluminação e cujos passeios são reduzidíssimos e, quando passa um carro este 

tem de ir a velocidade reduzida para não atropelar o peão. As pessoas não estão 

minimamente motivadas para, principalmente à noite quando normalmente vão despejar o 

lixo, atravessar um túnel escuro. Está convencido que as pessoas que fizeram o abaixo-

assinado mencionaram a Rua da Mini-saia porque esta é das ruas mais conhecidas no 

Poceirão,  porque foi a primeira rua a ser asfaltada. E foi asfaltada e arranjada com a 

ajuda dos populares. 

Relativamente à Ria Ibérica e concretamente sobre as explicações dadas pelo Sr. 

vereador José Charneira, o Sr. vereador José Braz Pinto refere que a razão da sua 

preocupação é real, uma vez que existe uma camada de argila profunda e espessa. Como 

todos sabem, a argila é impermeável e o resultado é a deposição de água no local em 

causa. Tem dúvidas sobre se o estacionamento de automóveis ligeiros e de carga não se 

vão enterrar, caso a argila por baixo não esteja consolidada. 

Sobre os postos de trabalho a criar, afirma que tem de ver para crer. Aquando da 

campanha eleitoral para as eleições da Junta de Freguesia do Poceirão, à qual concorreu, 

teve ocasião de falar com o Sr. Xavier de Lima, que lhe transmitiu a sua intenção de fazer 

algo naquele local, o que resultaria na criação de trabalho para 5 ou 6 pessoas. O Sr. 

vereador José Charneira vem agora dizer que vão ser criados 80 postos de trabalho. É 

uma enorme diferença.e tem sérias dúvidas. 
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Continua a afirmar que o Poceirão e a Marateca são as freguesias mais deprimidas 

em relação ao desenvolvimento geral do concelho e tudo quanto venha ajudar a 

ultrapassar esta realidade merece o seu apoio, mas não é certamente este tipo de 

indústria que fica pelo carregamento das viaturas, o seu estacionamento no parque e 

limpeza que vai resultar na criação de trabalho ou do desenvolvimento daquela região. É 

evidente que mais vale ter este parque do que não ter nada, nem sequer quer ser 

derrotista, mas, quanto a si, o que seria desejável era a instalação duma indústria 

transformadora, por exemplo, de produtos agrícolas. Esta situação seria a ideal. Vai 

aguardar para ver o que efectivamente vai acontecer. 

O Sr. vereador José Charneira refere que vai providenciar para que os documentos 

comprovativos da resposta da Câmara ao abaixo-assinado sejam entregues ao Sr. 

vereador José Braz Pinto. 

Acrescenta que existem quatro contentores para deposição de resíduos sólidos na 

Rua Francisco Romão e a Autarquia está a cuidar das zonas rurais, nomeadamente 

concentrando os contentores junto às zonas onde existem maior número de pessoas a 

morar. 

Em relação à Ria Ibérica, o Sr. vereador José Charneira esclarece que o 

investimento em causa não é do Sr. Xavier de Lima.Trata-se de uma empresa de Vila 

Nova de Gaia que há muitos anos trabalha na área da logística. Os números 

disponibilizados quanto à criação dos postos de trabalho são os que foram mencionados. 

Não tem legitimidade nem possibilidade de duvidar desta intenção. 

Acrescenta que de facto interessava que naquela zona se investisse na implantação 

de uma indústria de transformação do sector agrícola. Mas, assim sendo, não percebe 

porque é que o Governo escolheu o Poceirão para fazer a maior plataforma logística do 

país, se calhar valeria a pena fazer ali a maior plataforma industrial do país. 

 

• Relativamente ao assunto apresentado pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa - 

Estudo de ordenamento da Ilha Brava, o Sr. vereador José Charneira refere que as 

casas que estão no meio da rua são as casas da Ilha Brava. A Câmara Municipal vai 

procurar manter o património do pátio. Lembra-se que, há anos atrás, não se passava de 

uma determinada rua para cima, porque era a Ilha Brava e ninguém lá entrava. Essa é a 

memória que se vai procurar preservar, com a colaboração dos proprietários e dos 

moradores, porque não há hipótese de se impor ali uma solução de fundo. 

 

• Relativamente aos assuntos apresentados pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa, 

o Sr. vereador Adilo Costa deu as seguintes respostas: 

- Núcleo Museológico da Vinha e do Vinho (3.) – O Sr. vereador Adilo Costa 

refere que o espaço está encerrado ao público em geral desde 02 de Junho último, devido 
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ao estado de conservação do edifício. Está em curso o concurso por ajuste directo para 

realização das obras.  

Explicita que o representante do Kartódromo de Palmela reuniu consigo porque 

houve alguma precipitação na inclusão da visita no programa. Conseguiram chegar a um 

consenso e a visita ficou limitada a dois grupos (um de 15 pessoas, outro de 20 pessoas) 

que . 

- Número de presenças nas sessões do cinema em Pinhal Novo (1. b) – O Sr. 

vereador Adilo Costa refere que é preciso atender que este período das sessões de 

cinema abarcou o Verão e o período de férias das pessoas. De todo o modo, talvez se 

tenha de repensar ou rever algo no que respeita à projecção de filmes. 

Adianta que tem havido sessões de cinema temático, quer em Pinhal Novo, quer em 

Palmela. A discussão sobre os filmes tem sido bastante interessante e a sua qualidade 

tem sido realçada.  

 

• Relativamente ao assunto apresentado pelo Sr. vereador Octávio Machado - 

Reserva Municipal de Caça (3.), o Sr. vereador Adilo Costa refere que o Sr. vereador 

Octávio Machado tem toda a razão a respeito da criação da Reserva de Caça Municipal. 

Sabe que muitos proprietários de terrenos se estão a movimentar para que não seja 

possível caçar nos seus terrenos. Este é um assunto importante, até porque a época de 

caça se inicia já em Outubro. 

 

• Relativamente ao assunto apresentado pelos Srs. vereadores José Braz Pinto e 

Octávio Machado - Saudação pela entrada em funcionamento da Escola 2 + 3 do 

Poceirão / Marateca, o Sr. vereador Adilo Costa refere que considera que tem sido 

ampla e suficientemente discutido que a construção da Escola 2 + 3 de Poceirão / 

Marateca é uma vitória de todos, e sobretudo uma vitória do povo. Foi o convencimento da 

população destas freguesias e os elementos que a Câmara Municipal e Autarquias Locais 

dispunham que contribuíram para convencer o Governo de que havia alunos suficientes e  

que justificava a execução e funcionamento da escola, concomitante com a intenção de 

obviar o insucesso escolar. 

Em relação ao topónimo a atribuir à rua Rua, o Sr. vereador Adilo Costa refere que 

o nome “Rua do Povo Unido” é aquele que reúne maior consenso. 

Quanto ao alerta feito pelo Sr. vereador José Braz Pinto relativamente à 

impossibilidade de manobra na rotunda junto àquela escola, o Sr. vereador Adilo Costa 

utiliza a expressão “pior cego é aquele que não quer ver”. Adianta que há ali, sem dúvida, 

uma insuficiência. O que existe não é uma rotunda, embelezou-se e fechou-se, quando se 

devia ter deixado aberto. Talvez o erro fosse mesmo esse, aquilo é a continuação para o 
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loteamento e não devia ter sido fechada. A solução do impasse obrigou também a que a 

sinalização horizontal passasse de contínua para descontínua. De todo o modo, têm de se 

criar condições para que os autocarros circulem. Há três propostas para serem avaliadas 

no que respeita à rotunda. Após a avaliação serão imediatamente feitas as correcções. 

  

• Relativamente ao assunto apresentado pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa -  

Horário do Posto de Turismo   (1. d), a Srª. vice-presidente refere que o Posto de 

Turismo está aberto aos sábados e domingos, no entanto, durante a semana o horário é 

pouco alargado. A Autarquia tem dificuldade no que respeita à admissão de pessoal. De 

qualquer maneira está-se a procurar complementar este horário com o horário da Casa 

Mãe da Rota dos Vinhos e o horário de funcionamento do Castelo, de forma a poder 

promover melhor o património. 

 

• Relativamente ao assunto apresentado pelos Srs. vereadores José Braz Pinto e 

Octávio Machado - Saudação pela entrada em funcionamento da Escola 2 + 3 do 

Poceirão / Marateca, a Sr.ª vice-presidente refere que partilha da saudação manifestada 

pelos Srs. Vereadores. Passaram-se alguns anos desde o início da luta para construção 

da escola e este equipamento resulta numa vitória de todos os que se envolveram e este 

facto é que deve ser valorizado. É de opinião que não se deve despender mais tempo em 

reuniões públicas a falar sobre quem se propunha a fazer o quê, porque é um momento 

que não contribui nem para valorizar a escola nem o estado de espírito de ninguém, e 

usando uma expressão do Sr. vereador José Braz Pinto “não ajuda a aumentar nem a 

diminuir a depressão” quando se fala muito daquilo que é mau ou negativo, o que é 

importante é olhar em frente e ver de que forma se pode contribuir para que a escola 

funcione bem. Naturalmente que a placa identificadora do nome da rua é importante, 

assim como o topónimo que lhe for atribuído, mas o que é importante é o de que o nome 

escolhido seja um factor de união e não de divisão entre as pessoas. Como a Sr.ª 

Presidente afirmou ontem na sessão da Assembleia Municipal o que é importante é a 

felicitação pela execução e entrada em funcionamento da escola e que as crianças de 

Poceirão e da Marateca tenham uma escola com condições, a que sempre tiveram direito, 

que se sintam orgulhosos da mesma e que saibam que a construção da sua escola 

resultou duma luta de várias gerações. 

Acrescenta que esteve presente em manifestações à porta do Governo Civil para 

reivindicar a necessidade de construção desta escola, e recorda-se o quão difícil era ouvir 

pessoas que diziam que não era tão necessária assim ou que faltava uma carta escolar. 

Agora que a escola está construída, deve-se aproveitá-la ao máximo e todos devem ficar 

mais satisfeitos e menos “deprimidos”.   
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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 

documento n.º 1, dos processos despachados pelo Sr. Vereador José Charneira, no 

período de 03.09.2007 a 21.09.2007. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

 A Sr.ª vice-presidente deu conhecimento à Câmara que, no período compreendido 

entre os dias 12.09.2007 e 25.09.2007, foram autorizados pagamentos, no valor de € 

2.767.693,02 (dois milhões, setecentos e sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e três 

euros e dois cêntimos). 

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

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

 A Sr.ª vice-presidente informou que o balancete, nesta data, apresenta um saldo de 

€ 5.697.234,19 (cinco milhões, seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e trinta e quatro 

euros e dezanove cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 4.458.375,63 (quatro milhões, quatrocentos e 

cinquenta e oito mil, trezentos e setenta e cinco euros e sessenta e três cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.238.858,56 (um milhão, duzentos e trinta e oito 

mil, oitocentos e cinquenta e oito euros e cinquenta e seis cêntimos). 

    

ORDEM DO DIA 

 

      I – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

 DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 

 

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

 

 PROPOSTA N.º 1/DAU-DL/19-2007: 

 ASSUNTO: Pedido de alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 

22 (Proc.º L-26/55): 

 REQUERENTE: Maria Celeste Miranda Paião: 

 

 «Através dos requerimentos n.º 4077/07 de 02/05/2007, e n.º 5646/07 de 

20/06/2007, subscritos pelos proprietários do lote n.º 203 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 

solicitada a alteração à licença de loteamento, titulada pelo alvará n.º 22, registado na 

Câmara Municipal de Palmela no livro n.º 1, em 29 de Novembro de 1976, e emitido a 

favor de Luísa Freire Cabral Vilar. 

O lote antes referido, com a área de 175,00 m2, destinado a habitação colectiva 

com 3 (três) pisos, encontra-se registado a favor dos requerentes e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 02614/111094. 

A alteração decorre do interesse expresso pelos requerentes e incide apenas no 

lote 203 e nas seguintes prescrições do alvará de loteamento: 

• modificação da utilização definida para o 2.º piso da edificação prevista no lote, de 

habitação para comércio e/ou serviços e/ou habitação (clínica médica); 

• especificações em quadro síntese, constante na planta síntese proposta, 

relativamente à utilização afecta a cada um dos pisos, bem como área de 

implantação, n.º de pisos e n.º máximo de fogos. 

As alterações descritas não implicam modificações em termos de desenho urbano 

e de disciplina de ocupação traduzida em alvará, estando ainda em conformidade com as 

disposições regulamentares do Plano Director Municipal (PDM), estipuladas para a classe 

de espaço em que se insere a urbanização - Tecido Urbano Consolidado de Alta 

Densidade (H3c) - nomeadamente no art.º 11º. 

De igual modo e face aos usos pretendidos (comércio e/ou serviços e/ou 

habitação) não se antecipam impactos negativos da proposta sobre a área envolvente, da 

qual não resultam ainda quaisquer alterações às obras de urbanização. 

Aplicando-se à mudança de uso, os parâmetros de dimensionamento estipulados 

no regulamento do PDM (Anexo III - Portaria 1136/01 de 25.Set.), resulta uma carência na 

área de cedência para espaços verdes e de utilização colectiva de 7,76m2. 

Uma vez que a pretensão se insere numa urbanização consolidada, 

consequentemente já servida por infra-estruturas e atendendo ainda à reduzida área de 
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cedência, propõe-se que a mesma seja convertida em compensação em numerário, 

conforme previsto no n.º 4 do art.º 44º do D.L. 555/99 de 16.Dez., republicado. 

De acordo com o estipulado no n.º 2 do art.º 27.º e no n.º 3 do art.º 22.º, do D.L. 

555/99 de 16/12, republicado pelo D.L.177/01 de 04/06, a pretensão foi sujeita a um 

período de discussão pública, que não registou qualquer objecção à presente proposta de 

alteração (Aviso n.º 20/DAU/DL/2007). 

Perante o exposto, propõe-se ao abrigo do art.º 23.º do D.L. 555/99 de 16.Dez., 

republicado, a aprovação da alteração à licença de loteamento, consubstanciada na planta 

síntese entregue através  do requerimento n.º 5646/07 de 20.Junho.2007. 

A fim de ser lavrada a respectiva alteração à licença deverão ser apresentados os 

seguintes elementos:  

−  dez cópias da planta síntese em opaco e uma em material reprodutível; 

−  Substituição da ficha com os elementos estatísticos (INE), devidamente 

preenchida com os dados actualizados referentes à totalidade da operação de 

loteamento (de acordo com o estipulado na alínea a), do n.º 2, do parágrafo 8º da 

portaria 1110/01 de 19.Setembro). 

Para efeitos de emissão do referido título, deverão ainda ser realizadas as seguintes 

taxas e compensações: 

−  519,51 € (quinhentos e dezanove euros e cinquenta e um cêntimos), 

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

calculada de acordo com fórmula publicada no art.º 37º do RUEMP (Regulamento da 

Urbanização e Edificação Município de Palmela); 

−  690,28 € (seiscentos e noventa euros e vinte e oito cêntimos), correspondente 

à taxa pela realização, manutenção e reforço de infra-estruturas, nos termos do 

art.º31º do RUEMP; 

−  58,80 € (cinquenta e oito euros e oitenta cêntimos) correspondente à taxa pela 

emissão do alvará fixada no art.º 16º, quadro I da tabela anexa ao RUEMP; 

Conforme determinado no art.º 76º, do Decreto Lei 555/99 de 16.Dez, republicado 

pelo Decreto Lei 177/01 de 04.Junho, a presente deliberação é válida por um ano, 

devendo nesse prazo ser requerida a emissão da correspondente alteração ao alvará de 

loteamento.» 

 

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

n.º 22, referente ao processo L-26/55 numerada 1/DAU-DL/19-2007, cuja requerente é 

Maria Celeste Miranda Paião intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que vai usar três adjectivos que a Sr.ª 

vice-presidente utilizou na sua anterior intervenção: valorizar, criticar e deprimido. Para 
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dizer que é preciso valorizar o papel dos vereadores. Só com a valorização do papel dos 

vereadores é que se pode entender que a crítica não é usada só por criticar, mas 

pressupõe um sentido construtivo. Esta proposta não o faz sentir-se deprimido, mas 

quando são propostas para “aprovação” como esta, em vez de virem para “ratificação”, é o 

mesmo que estar a passar um atestado de menoridade a todos os elementos que 

compõem esta mesa, não só aos que são da oposição como também aos que são do 

executivo. E já não é a primeira vez que situações destas são sujeitas a deliberação da 

Câmara Municipal. Entende que estas propostas não deviam ser sujeitas ao órgão 

Câmara, deviam ser os Eleitos com responsabilidade a aprová-las internamente, até 

porque têm mecanismos para o fazer.  

Acrescenta que não tem nada contra a Sr.ª Celeste Paião, pessoa que conhece há 

quarenta anos, não é a pessoa que está em causa, o que está em causa é o processo e o 

método de eficiência dos serviços. Se no local já está tudo a funcionar, pergunta o que é 

que se vai aprovar. 

Salienta que a Ordem de Trabalhos desta reunião é composta por catorze pontos e 

não é unicamente esta proposta que está nestas condições. 

A Sr.ª vice-presidente refere já ter havido, na última reunião de Câmara, uma 

discussão sobre situações idênticas à desta proposta.  

Ressalta a importância e a obrigatoriedade de regularizar os casos que se 

encontrem nestas circunstâncias. A interpretação que os Srs. Vereadores Socialistas 

fazem destes casos é diferente da que pauta a maioria do executivo.  

Considera que esta proposta, assim como outras de natureza semelhante, não 

revelam falta de consideração por ninguém, nem pelos Srs. vereadores, mas revela a 

apreciação e interpretação que é feita da lei de sujeitar a deliberação de Câmara as 

alterações a licenças de loteamentos.  

O Sr. vereador José Charneira refere que, como já disse numa ocasião anterior, a 

legislação actual permite que estes assuntos não sejam submetidos à Câmara Municipal, 

o mesmo sucede até no que respeita à aprovação de operações de loteamento e emissão 

de alvarás. Contudo, a maioria do Executivo Municipal, tomou a decisão politica no início 

do mandato, como aliás era tradição neste Município, de não delegar esta competência na 

Presidente da Câmara. 

Refere que este caso em concreto é um caso em que, de acordo com o alvará de 

loteamento, seriam feitos três pisos, os requerentes optaram por executar dois pisos, e o 

edifício era usado como habitação. Mais tarde, em 2002, vieram solicitar uma alteração 

para, no rés-do-chão, fazerem uma clínica. Este processo teve aprovação. Em 

Fevereiro.2007 vêm submeter a apreciação da Câmara o projecto para executar uma 

clínica no 1.º andar do edifício. Aquando da análise desta pretensão os serviços 

camarários transmitiram às pessoas em causa que, para tal ser possível aprovar, é 
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necessária uma prévia alteração ao alvará de loteamento. O pedido de alteração ao alvará 

deu entrada em Maio último e é o que agora se vem propor para aprovação. Só após esta 

aprovação é que é possível licenciar as alterações da edificação. Não é possível “ratificar” 

seja o que for. 

Como o Sr. vereador José Carlos de Sousa mencionou, esta não é a primeira vez 

que acontecem casos em que já está tudo a funcionar antes do licenciamento. Se as 

pessoas vêm à Câmara Municipal manifestar a intenção de regularizar a situação e desde 

que sejam cumpridas todas as premissas legais, porque é que a Câmara há-de dizer que 

não? Percebe o incómodo dos Srs. vereadores. É sua opinião que é preferível actuar 

deste modo, até porque há condições para efectuar o licenciamento, em vez de transmitir 

à requerente que nunca vai ser possível legalizar o que está feito. 

A Sr.ª vice-presidente refere que em teoria está de acordo com a posição do Sr. 

vereador José Carlos de Sousa, mas na prática têm de ser aplicados todos os preceitos da 

legislação e a forma encontrada é a que resulta nos procedimentos que são adoptados. 

De qualquer modo ficam registadas as observações que os Srs. vereadores entenderem 

dever fazer. 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que concorda com tudo o que o Sr. vereador 

José Charneira disse na sua intervenção, mas pergunta porque é que a proposta omite 

todos estes dados. Quanto a si, o documento apresentado devia mencionar quando se 

construiu, o que funciona no edifício e que agora há necessidade de legalizar o que está 

feito, a proposta devia plasmar a realidade. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que claramente há uma decisão 

política de sujeitar estes processos à aprovação da Câmara quando, por lei, poderiam ser 

aprovados directamente pela Sr.ª Presidente. 

Acrescenta que os Vereadores do P.S. já perceberam o entendimento da maioria do 

Executivo Municipal, porque trazem estes assuntos para aprovação à Câmara e ficam com 

algum aval, mas nem sequer necessitam disto, portanto, que façam, decidam, e 

comprometam-se. Custa-lhe muito que este tipo de acções seja uma prática comum da 

Câmara Municipal de Palmela e de qualquer Município que se preze. 

A Sr.ª vice-presidente refere que, sendo estes assuntos apresentados à Câmara 

Municipal, resulta que os Srs. vereadores têm possibilidade e oportunidade para 

manifestar as suas opiniões e de dizerem que estão contra. Porventura haverá 

disponibilidade para, no futuro, se encontrarem outras formas de actuação, tendo em 

conta a opinião dos Srs. vereadores. 

 

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

minuta, com a abstenção dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 

Sousa, que apresentam declaração de voto. 
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O Sr. vereador Octávio Machado apresenta igualmente declaração de voto. 

 

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

 

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

considerarem que a decisão está a ser tomada, quando na realidade, a habitação colectiva 

registada a favor dos requerentes e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Palmela sob o n.º 02614/111094, já está a ser utilizada no 2.º piso da edificação prevista 

no lote como serviços – Clínica médica. 

 Se votássemos a favor estaríamos a branquear o processo irregular que deveria ter 

começado com este passo e só depois com o licenciamento e modificação do edifício. 

 No entanto, substancialmente, a acção não tem nada de irregular e não ofereceria 

quaisquer dúvidas. O nosso voto visa essencialmente não validar uma irregularidade 

processual.” 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO DO SR. VEREADOR DO P.S.D.: 

 

“Compreendo que em teoria, e Sr.ª vice-presidente acabou por reconhecer, existam 

algumas situações que são compreensíveis, e é importante regularizar casos que estejam 

em situação irregular, só que este mandato autárquico tem sido pautado por uma série de 

casos destes. Crítico a forma como algumas situações foram tratadas no passado e é 

importante que não se voltem a permitir situações idênticas para que, em mandatos 

posteriores, não haja mais casos destes para aprovar.” 

 

PROPOSTA N.º 2/DAU-DL/19-2007: 

 ASSUNTO: Pedido de alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 

240 (Proc.º L-37/94): 

 REQUERENTE: Pedro Gil Cardoso do Vale: 

 

 «Através do requerimento n.º 12492/06 de 18/12/2006, subscrito por Pedro Gil 

Cardoso do Vale e ao abrigo do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, foi solicitada a 

alteração à licença de loteamento, titulada pelo alvará n.º 240, emitido a favor de 

Mecminop – Sociedade Técnica de Máquinas e Equipamentos Industriais, S.A., no que 

respeita às prescrições relativas ao lote 40. 
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 O lote antes referido, destinado a habitação unifamiliar, encontra-se registado a favor 

do requerente e está descrito na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 

03575/20010416. 

 A alteração pretendida, que incide apenas no lote 40, mantém o uso habitacional e 

consiste na modificação das seguintes prescrições: 

- Acréscimo de 116,7 m2 na área de implantação (de 149 para 265,7 m2) e 

consequente reformulação do polígono previsto no lote; 

- Transferência do valor de 29,2 m2 de área destinados a garagem para a área 

bruta de construção destinada a habitação; 

- Construção de uma cave com a área de 60,0 m2 destinada a estacionamento; 

- Adopção da tipologia T3 para o fogo (anteriormente definido como T4). 

A pretensão mantém inalterável o modelo urbano antes licenciado, não suscitando 

igualmente qualquer modificação nos indicadores de ocupação aprovados, uma vez que, 

como resulta do disposto no art.º 32º do Regulamento do Plano Director Municipal de 

Palmela, as áreas em cave das moradias unifamiliares, destinadas a parqueamento e com 

um máximo de 60,0 m², não são contabilizadas para efeitos de cálculo do índice de 

utilização bruto. 

Da alteração pretendida não resulta ainda qualquer impacto nas áreas de cedência 

para espaços verdes e de utilização colectiva ou para equipamentos de utilização 

colectiva, uma vez que se mantém o uso habitacional e o número de fogos. 

Conforme dispõe o n.º 2 do art.º 27º e n.º 3 do art.º 22º, do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro, republicado, a pretensão foi precedida de um período de discussão 

pública, que não registou qualquer objecção ou manifestação contrária à presente 

proposta de alteração. 

Face ao exposto, propõe-se, ao abrigo do art.º 23.º da legislação antes invocada, 

a aprovação da alteração à licença de loteamento, consubstanciada na planta síntese 

apresentada através do requerimento n.º 12492/06, da qual deverão ser oportunamente 

apresentadas 10 (dez) cópias em papel opaco e 1 (uma) em material reprodutível, a fim de 

ser lavrada a respectiva alteração ao alvará. 

Para efeitos de emissão da alteração, deverá ser realizada a taxa municipal de 

urbanização, nos termos do art.º 31º do Regulamento da Urbanização e da Edificação do 

Município de Palmela, correspondente ao seguinte valor: 

TMU (€) = 2,00 x 60,00 m2 = 120,00 € (cento e vinte euros) 

Acresce ainda a taxa devida pela emissão do referido título, nos termos do art.º 16º 

do Quadro I do RUEMP e que corresponde a 58,80 € (cinquenta e oito euros e oitenta 

cêntimos). 
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 De acordo com o art.º 76.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, a presente deliberação é válida 

por um ano, devendo nesse prazo ser requerida a emissão da correspondente alteração 

ao alvará de loteamento.» 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 3/DAU-DL/19-2007: 

 ASSUNTO: Alteração da proposta de operação de loteamento aprovada em 

reunião de Câmara de 02 de Fevereiro de 2000 e licenciamento das obras de 

urbanização (Proc.º L-14/98): 

 REQUERENTE: Europaraíso, S.A. e Socieduca, Ld.ª: 

 

 «Pretendem as requerentes, na qualidade de proprietárias de duas parcelas de 

terreno descritas na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob os nºs 

09354/000803 e 09355/000803, e inscritas na matriz cadastral sob o art.º 226 da secção X 

(rústico) e artigo 10205 (urbano), respectivamente, localizadas na freguesia de Palmela e 

com a área total de 175.064,00 m², proceder à alteração da proposta de operação de 

loteamento licenciada por deliberação de 02 de Fevereiro de 2000, bem como licenciar os 

projectos de obras de urbanização. 

Atentas as alterações propostas e encontrando-se a deliberação que aprovou o 

licenciamento da operação de loteamento, ainda em vigor, as pretensões mantêm-se 

enquadradas no mesmo regime jurídico, prosseguindo a sua tramitação ao abrigo do D.L. 

448/91, de 29 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo D.L. 334/95, de 28 de 

Dezembro. 

As modificações introduzidas decorrem na sua maioria da actualização da descrição 

do prédio no qual incidia inicialmente a operação de loteamento (subdividido por registo da 

Certidão de destaque emitida pela CMP a 17.Abril.00), na Conservatória do Registo 

Predial de Palmela, conforme condição expressa na deliberação anterior, e da 

necessidade de compatibilização da proposta de ocupação consubstanciada na planta 

síntese, com o disposto no regime de protecção do sobreiro e azinheira (D.L.11/97, de 14 

de Janeiro). 

 As alterações propostas incidem assim nos seguintes aspectos: 

� clarificação / rectificação da área total de intervenção para 175.064,00, correspondente 

ao somatório das áreas dos prédios acima identificados; 
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� (ligeiro) acréscimo na área total de lotes, para 113.156,68 m², decorrente da 

rectificação dos limites dos lotes 88 e 148 e do acerto da extrema sudoeste da 

propriedade - lotes 158 a 162;  

� aumento do n.º de pisos previsto no lote 1 e 148 a 150, para 2 + cave, e consequente 

aumento da cércea máxima para 6,5 m; 

� acréscimo do n.º de pisos previstos em cave, para 2, no lote 89; 

� especificação / rectificação dos usos previstos nos lotes 87 (equipamento de ensino), 

89 (comércio / serviços) e 148 (comércio / serviços); 

� acréscimo na área do lote 212, para 5.035,82 m², por supressão dos lotes 213 a 218 e 

integração de 556,37 m² de arruamentos; 

� aumento da área bruta de construção antes prevista no lote 212, para 1.761,49 m², bem 

como do n.º de Lpa’s (para 14) e da superfície coberta para estacionamento (para 

280,0 m²), mantendo-se inalterados os valores totais antes previstos no loteamento; 

� diminuição do n.º de fogos em habitação unifamiliar isolada, para 192, com 

consequente redução do total previsto na urbanização (383); 

� introdução de notas complementares esclarecendo as condições de ocupação dos 

lotes, designadamente no lote 87, áreas de estacionamento e sótãos;  

� especificação (no “quadro de loteamento geral” e legenda) das áreas de caves e 

superfícies cobertas, destinadas a estacionamento, previstas nos lotes 1 a 24, 40 a 56, 

67 a 86, 89 a 92, 150 a 162, 198 a 212 e 219 a 231; 

� reformulação dos polígonos de implantação previstos nos lotes 148, 149, 199, 208 a 

211, 219, 221 e 223, de forma a garantir a preservação dos sobreiros existentes;  

� alteração da tipologia de ocupação prevista nos lotes 78 a 81, de habitação unifamiliar 

geminada para isolada; 

� correcção dos polígonos de implantação das moradias unifamiliares e plurifamiliares em 

banda, de modo a permitir o balanço de varandas (lotes 25 a 39, 57 a 66, 130 a 147 e 

163 a 197); 

� ligeiro decréscimo do número de lugares de parqueamento automóvel (Lpa’s) previstos 

no exterior dos lotes, para 575, e consequente diminuição dos Lpa’s totais criados no 

loteamento (1.187); 

� aumento da área total de cedência destinada a arruamentos, para 46.434,53 m², 

decorrente da rectificação da área da propriedade e da contabilização das parcelas G e 

H;  

� aumento da área de cedência para equipamentos de utilização colectiva, para 

15.254,57 m², resultante nomeadamente da contabilização da área do lote 87, 

destinado exclusivamente à construção de equipamento privado de utilização colectiva 

(ensino); 
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� clarificação dos limites e indicação das áreas das diversas classes de espaço que 

abrangem a propriedade, de acordo com as Plantas de Ordenamento e Condicionantes 

do PDM; 

� inclusão de quadros síntese referentes a “edificabilidade e usos” (I) e “constituição de 

parcelas de utilização colectiva” (II), traduzindo o enquadramento da pretensão nos 

parâmetros urbanísticos estipulados no art.º 12º do regulamento do PDM e as áreas de 

cedência realizadas nos termos da Portaria 1.182/92, de 22.Dez. (redacção publicada 

no anexo III do regulamento do PDM);  

� pormenorização de alguns aspectos da operação de loteamento, em legenda da planta 

síntese, nomeadamente no que se refere aos sobreiros existentes na propriedade e 

áreas de cedência. 

O projecto de loteamento mantém-se em conformidade com as disposições 

regulamentares do PDM, nomeadamente no que se refere à densidade habitacional, 

índice de utilização bruto, n.º de pisos e parqueamento, não tendo ainda as alterações 

significado ao nível do desenho urbano e da disciplina de ocupação, anteriormente 

aprovadas. 

Em resultado da redução do n.º de fogos em habitação unifamiliar, descrita, a 

pretensão conforma-se agora com os parâmetros de dimensionamento estipulados no 

anexo III do regulamento do PDM, (Portaria 1.182/92, de 22.Dez.), relativamente às áreas 

de cedência para espaços verdes e equipamentos de utilização colectiva. 

A proposta, foi ainda assim, submetida a apreciação dos serviços camarários, tendo 

merecido o devido enquadramento. 

No que se refere ao disposto no regime de protecção do sobreiro e azinheira 

(D.L.11/97, de 14 de Janeiro), os requerentes apresentaram pedido de autorização de 

abate de alguns dos sobreiros existentes na área de intervenção do loteamento, junto da 

Direcção Geral de Recursos Florestais (DGRF), consubstanciado na “planta geral – 

proposta de intervenção” entregue com o requerimento 6362/07. 

Do parecer favorável emitido pela DGRF em 20.09.07, resultou apenas a 

necessidade de redimensionamento do lote 212 (e extinção dos lotes 213 a 218) para 

preservação de 39 sobreiros localizados em povoamento, retractada na planta de síntese 

geral apresentada com o requerimento 8301/07, ficando a autorização de abate 

condicionada à emissão de licença definitiva por parte da Câmara Municipal. 

A planta síntese geral apresentada com o requerimento 8301/07 e que traduz já 

todas as alterações descritas, carece ainda das seguintes rectificações, de pormenor: 

� actualização dos dados referidos no Quadro II (“Constituição de parcelas de utilização 

colectiva”), em função do n.º total de fogos, agora previsto, em habitação unifamiliar 

(192); 
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� correcção do total de área de lotes indicado no “Quadro de loteamento geral” 

(113.156,68 m²); 

� eliminação dos polígonos de implantação de áreas de estacionamento em superfície 

coberta, nos lotes 222 e 223 (sobrepostos a sobreiros a preservar). 

Relativamente às obras de urbanização, os projectos de infra-estruturas eléctricas, 

de telecomunicações e de gás natural mereceram pareceres favoráveis das respectivas 

entidades externas, EDP, PT, e Setgás, em cumprimento do art.º 12º do D.L. 448/91, 

republicado. 

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

residuais, de arranjo de espaços exteriores e de arruamentos, foram objecto de parecer 

genericamente favorável, por parte do GPCQI, apontando rectificações de pormenor a 

representar em telas finais. 

A solução de desembaraçamento das águas pluviais geradas no loteamento, 

prende-se com duas descargas em meio natural, sendo a zona Norte da área a lotear 

servida pela descarga no troço da Linha de Água do Corvo/Cabeço Velhinho, cuja 

regularização foi devidamente licenciada pela CCDR.LVT, no âmbito de uma alteração ao 

Alvará de Loteamento n.º 209, titulado a favor da TDE, e a zona a Sul a descarregar na 

mesma Linha de Água a jusante da intervenção referida. 

O estudo hidrológico que sustenta a proposta de drenagem pluvial antes descrita foi 

submetido pelos requerentes a licenciamento da CCDR.LVT em 27.10.2005 sem que, até 

à presente data esta Entidade comunicasse qualquer decisão sobre o referido pedido de 

licenciamento.  

Face a esta situação, foi apresentada uma solução alternativa (requerimento 

8226/07), tecnicamente viável e de carácter provisório, que prevê a ligação das redes 

pluviais internas do loteamento, a um colector pluvial municipal existente na Av. do 

Caminho de Ferro, Aires (antiga EN 379) até se encontrarem reunidas as condições para 

implementação da solução definitiva, já referida. 

A execução de ambas as soluções, ficará garantida mediante caução no valor de 

custo estimado para as mesmas, estando a implementação da solução definitiva 

dependente do competente licenciamento da CCDR.LVT.  

Todos os custos decorrentes do eventual impacto da implementação da solução 

alternativa de drenagem pluvial, serão da responsabilidade dos requerentes. 

A acessibilidade ao loteamento está garantida pelo nó de ligação (intercepção 

giratória) com a Av. do Caminho de Ferro, Aires (antiga EN 379) a executar por esta 

Autarquia, mediante comparticipação dos titulares das pretensões servidas por esta infra-

estrutura, bem como pela execução do troço da via estruturante de Aires, prevista em 

PDM e que liga o referido nó à urbanização agora em aprovação, cuja execução é da 
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responsabilidade das requerentes conforme deliberação municipal de 02 de Fevereiro de 

2002.   

Estas condições, correspondentes a infra-estruturas gerais que viabilizam a 

ocupação pretendida, carecem de formalização em protocolo, previsto no art.º 13º do D.L. 

448/91, a firmar entre os requerentes e esta Autarquia, designadamente atentos à 

comparticipação de 31% do valor de adjudicação do nó rodoviário já referido, devida pelos 

mesmos (em função da edificabilidade prevista), bem como à dedução de 50% dos custos 

de execução do troço da via estruturante de Aires nas taxas municipais de urbanização, 

conforme previsto no art.º 33.º do RUEMP. 

  No que se refere às modificações à operação de loteamento agora propostas, 

traduzem-se em alterações de pormenor nas infra-estruturas, designadamente por 

anulação das ligações domiciliárias dos lotes suprimidos e do impasse inicialmente 

previsto em frente ao lote 214, sem significado no seu dimensionamento, remetendo-se a 

representação das mesmas para telas finais.   

Face ao exposto e em conformidade com os pareceres técnicos emitidos, propõe-se 

a aprovação da alteração à proposta de loteamento, consubstanciada na planta de síntese 

geral apresentada com o requerimento 5651/07, e do licenciamento das Obras de 

Urbanização com as condições antes expressas, nos termos do n.º 1 do art. 13º e n.º 1 do 

art. 22º do Regime jurídico já invocado, atribuindo-se para a sua execução um prazo de 

três anos.  

Nos mesmos termos se propõe a aprovação da minuta de protocolo já referido, 

concedendo-se à Exma. Sra. Presidente os poderes necessários para o firmar.  

Considerando tudo o exposto, propõe-se ainda que sejam expressas no Alvará a 

emitir as seguintes prescrições, sem prejuízo de outras indicações: 

� Apresentação dos comprovativos de licenciamento do abate dos sobreiros, nos termos 

do parecer da DGRF, antes do início dos trabalhos das infra-estruturas, cuja execução 

colide com os mesmos e/ou da emissão das autorizações de construção dos edifícios / 

muros de vedação; 

� Apresentação dos comprovativos de licenciamento de todas as intervenções em 

domínio hídrico, emitidos pela CCDR.LVT até à data da vistoria para efeitos de recepção 

provisória das obras de urbanização e/ou da emissão das autorizações de construção de 

edifícios / muros de vedação.  

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

loteamento, se solicite às requerentes que promovam os seguintes procedimentos: 

� Pagamento das Taxas Municipais de Urbanização no valor de 1.175.594,33 € ( um 

milhão, cento e setenta e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro euros e trinta e três 
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cêntimos), de acordo com o disposto no art. 31º do RUEMP e contemplando a 

redução de 50% dos custos de execução das obras objecto de protocolo; 

� Pagamento da Taxa Municipal por Emissão de Alvará de Loteamento, previstas no n.º 

1 do art. 16º do RUEMP, no valor de 6752,20 € (seis mil, setecentos e cinquenta e 

dois euros e vinte cêntimos). 

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

Urbanização, nos termos do art. 24.º do diploma antes referido, no valor de 

1.991.080,71 € (um milhão, novecentos e noventa e um mil e oitenta euros e setenta e 

um cêntimos); 

� Prestação de caução para garantia da boa e regular execução das obras objecto de 

protocolo nos termos da clausula 6ª do mesmo, no valor de 303.865,73 € (trezentos e 

três mil, oitocentos e sessenta e cinco euros e setenta e três cêntimos); 

� Apresentação dos seguintes documentos: 

▫ Medições e Orçamentos (detalhados) que serviram de base à actualização dos 

orçamentos globais entregues com o requerimento 7475/07, para os efeitos 

previstos de redução da caução legalmente exigida em função do andamento 

dos trabalhos; 

▫ Medições e Orçamentos (detalhados) correspondentes aos troços A e B da Via 

Estruturante objecto de protocolo e que serviram de base aos valores globais 

constantes na clausula 5ª da minuta agora em aprovação para os mesmos 

efeitos de redução da caução; 

▫ Certidão de teor da Conservatória do Registo Predial de Palmela, válida e 

actualizada; 

▫ Comprovativo de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho; 

▫ Termo de responsabilidade do técnico responsável pela direcção técnica das 

obras; 

▫ Declaração de titularidade do certificado de classificação de empreiteiro de 

obras públicas; 

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

▫ Plano de segurança e Saúde; 

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

oportunamente entreguem com o requerimento n.º 8.301/07 e com as 

rectificações constantes na presente deliberação.    

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

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

a emissão do alvará de loteamento, sob pena de caducidade expressa no art.º 27º do 
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Decreto-Lei 448/91, de 29 de Novembro, republicado pelo Decreto-Lei 334/95, de 28 de 

Dezembro.» 

 

Sobre a proposta de Alteração da proposta de operação de loteamento aprovada em 

reunião de Câmara de 02 de Fevereiro de 2000 e licenciamento das obras de urbanização, 

referente ao processo L-14/98, numerada 3/DAU-DL/19-2007, cujos requerentes são 

Europaraíso, S.A. e Socieduca, Ld.ª intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que esta proposta tem um número de 

páginas considerável e são nove os dossiês que respeitam ao processo. Estes nove 

dossiês fariam as delícias de qualquer romancista nacional mais literado ou mais 

telenovelesco, é que de facto aparece de tudo. 

Para discussão clara nesta reunião interessa o seguinte: no entender dos 

Vereadores do P.S. trata-se de um processo que é mal iniciado, mal conduzido e contém 

muitas deficiências. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa efectua os seguintes comentários: 

− É feita a desanexação do lote n.º 87 para construção de um edifício, o que faz com 

que esse edifício seja construído exactamente em cima de uma linha de água. Quer a 

planta anterior, quer a planta actual faz menção a uma linha de água de uma faixa não 

edificante de dez metros e o edifício está construído sob a linha de água. Ontem, 

deslocou-se ao local com o seu Colega Vereador, Sr. José Braz Pinto, e confirmaram este 

facto. 

− Há uma outra linha de água também com uma faixa não edificante de dez metros 

junto a uma via estruturante, a via estruturante A que está projectada neste projecto. 

− Leu as diferentes trocas de correspondência existentes entre a Camin (que é a 

entidade promotora), a Europaraíso, a Câmara Municipal e alguns dos particulares que lá 

compraram lá lotes (saliente-se que compraram lotes de terreno por 143.000 €) e nunca 

viram nem a edificação feita nem a urbanização completa. 

− Com a presente proposta pretende-se “dar um salto” numa urbanização que vale 

um milhão de euros em taxas (valor significativo) para a Câmara Municipal, mas tem no 

seu passado um leque de trabalho que os deve deixar a pensar. Provavelmente, hoje, 

dificilmente se conseguiria permitir o que foi consentido em 2000. Este processo data de 

1998, tem uma aprovação da Câmara de 02.02.2000. Eram inicialmente 175.000 m2 e 

depois foi feito um destaque de 9.953 m2. Quando se edifica deixa-se uma construção no 

meio de um lote em que quem edificou usou durante todo este tempo uns terrenos que 

não lhe pertencem, já que o promotor do loteamento é o dono legítimo daqueles terrenos 

que agora fazem de estrada para o acesso ao lote n.º 87. 

− Regista, com satisfação, que estão lá os sobreiros. Há indicação da C.C.D.R. 

(Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional) para derrube de alguns, mas 
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do que conseguiu diagnosticar com o seu Colega, e de acordo com a planta 

disponibilizada, os sobreiros estão todos. 

− A operação de loteamento nunca se concretizou. Agora vem a ser apresentado um 

novo desenho para a urbanização. É feita a conjugação de uma série de lotes pequenos 

para lotes de 5.000 e 6.000 m2 e que resultam nas parcelas A e B para área verde livre 

urbana. 

− Tem grandes dificuldades em perceber “para onde vão as águas”. E discorda da 

proposta quando esta refere “os pareceres técnicos estão enquadrados”, na medida em 

que o Eng.º Luís Benzinho escreveu, enquanto director de projectos, no dia 19 de 

Setembro de 2007, o seguinte: “(…) poderá aceitar-se provisoriamente a ligação proposta, 

devendo, em nossa opinião e na sequência de informações anteriores da DAAR (Divisão 

de Águas de Abastecimento e Residuais), o promotor efectuar a descarga directamente na 

vala e obter a respectiva licença de descarga, situação cuja aceitação se deixa à 

consideração superior (…)”. Regista que são os Senhores (a maioria do executivo 

camarário) que politicamente está a viabilizar esta situação, na medida em que há um 

parecer técnico manuscrito (que não vai ler porque, segundo crê, o documento é de 

natureza interna) denota alguma dificuldade em perceber como é que as descargas vão 

ser efectuadas. 

− Muito sucintamente: foi um processo que não começou bem, que eventualmente, 

poderá conseguir agora alguma retoma, prejudicou uma série de particulares que lá 

investiram dinheiro e nunca viram os lotes devidamente aprovados, e inclusivamente 

recorreram à Câmara através de advogados, como se a Câmara conseguisse interceder 

sobre os problemas surgidos. Há uma série de aspectos que conduzem ao que hoje se vai 

tentar aprovar e certamente que a maioria dos Eleitos que constitui a Câmara vai aprovar 

a alteração da proposta de operação de loteamento. Não sabe se esta operação se vai 

encaminhar na plenitude. O terreno é grande e respeita a um espaço nobre na zona da 

Volta da Pedra. Os Vereadores Socialistas detêm sérias dúvidas sobre este mesmo 

processo, atendendo a que já se tapou uma vala real, vai-se tapar outra e questiona com 

uma grande interrogação: para onde vão ser escoadas as águas. 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que o Sr. vereador José Carlos de Sousa 

já aduziu muitos argumentos e ressaltou as preocupações em viabilizar politicamente este 

processo. Infelizmente há mais casos como o deste processo. Há uma série de pessoas 

que foram efectivamente enganadas. Quando o loteamento foi aprovado no ano 2000 era 

dado o prazo de um ano para a concretização de várias obrigações. O certo é que as 

pessoas investiram, compraram, fizeram contratos de promessa de compra e venda e 

estão há sete anos com o seu dinheiro investido sem nada poderem fazer. Esta situação é 

deveras preocupante. 
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Gostava de obter os necessários esclarecimentos relativamente à drenagem das 

águas, uma vez que comunga das mesmas preocupações apresentadas pelo Sr. vereador 

José Carlos de Sousa. 

Face às questões expostas pelos Srs. vereadores, o Sr. vereador José Charneira 

efectua a seguinte intervenção: 

Confirma que, de facto, houve casos de pessoas que fizeram contratos de promessa 

de compra e venda de hipotéticos lotes e se dirigiram à Câmara expondo o assunto. (os 

lotes só existem a partir do momento em que seja emitido o alvará de loteamento e o seu 

registo feito na Conservatória Predial). Nessa altura, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento e percebeu as dificuldades das pessoas, mas a Autarquia estava 

impossibilitada de fazer o que quer que fosse, porque se tratava de lotes de particulares. 

Esta é uma situação que finalmente se vai conseguir resolver com a aprovação da 

presente proposta. 

Salienta que os requerentes são dois proprietários. A Europaraíso que comprou à 

Camin e a Socieduca. 

Explicita que o lote 212 passa a ter 5.000 m2, porque os outros lotes estão 

inviabilizados pelo parecer da Direcção Geral de Recursos Florestais, que inviabilizou o 

acto de abate de uma série de sobreiros na mancha a que chamam de povoamento. A 

solução encontrada pelo promotor foi a de anular os lotes em causa e constituir um único 

lote com 5.000 m2. O loteador acaba por perder seis fogos no meio desta operação. 

Em relação às linhas de água explica que, a linha de água que atravessa o St. 

Peter’s School é uma linha de água de cabeceira, aliás nem é uma linha de água sequer, é 

mais uma zona com um pequeno vale, que começa a Sul do St. Peter’s School. O edifício 

do St. Peter’s School foi licenciado nos idos anos de 2000 precisamente com a condição 

de que a linha de água dentro do St. Peter’s School não fosse ocupada. Actualmente há 

um espaço relvado no meio e um edifício provisório (uma estrutura de alumínio). Adianta 

que a linha de água que ali nasce não tem qualquer expressão. Em termos de drenagem 

do loteamento, a linha de água que está na via estruturante não existe, porque não existe 

ainda a via estruturante e, portanto, vai ser criada uma linha de água que vai entroncar 

numa linha de água que ainda não existe mas que está licenciada pela C.C.D.R.,. O 

loteamento da Teixeira Duarte tinha previsto e também este loteamento tem previsto uma 

inserção na antiga Estrada Nacional 369 (estrada que vai da Volta da Pedra à Estação) 

com uma rotunda. Essa rotunda vai receber a via que vem da Europaraíso e vai entroncar 

na via estruturante que já está feita dentro da T.D.E. que vai entroncar num troço na via 

estruturante que já está feito dentro de Aires. Essa rotunda mais a vala que vai ser feita 

junto à rotunda e depois vem na direcção Sul até à chamada  vala do Zé porco em pé, que 

já está regularizada de um lado. Essa linha de água está licenciada pela C.C.D.R. há 

muito tempo, só que estão lá sobreiros, e foi preciso pedir o abate dos mesmos. Pediu-se 
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o abate dos sobreiros para fazer a rotunda e a linha de água e a Direcção Geral de 

Recursos Florestais (D.G.R.F.), na altura, respondeu à Câmara que da sua parte não viam 

inconveniente no pedido, mas teria de se pedir o reconhecimento de interesse público para 

abate dos sobreiros. Esse processo foi iniciado em 2003 e foi sendo encaminhado de 

entidade para entidade e está, há quase um ano, no Sr. Secretário de Estado do Ambiente 

a aguardar despacho. Ainda hoje teve uma reunião na C.C.D.R. - ordenamento do 

território e domínio hídrico – e tem o parecer que estes fizeram chegar ao Sr. Secretário 

de Estado a afirmar que não viam qualquer inconveniente no abate dos sobreiros. Acresce 

que o parecer da Direcção Geral dos Recursos Florestais também é favorável. São quatro 

anos à espera para o abate dos sobreiros. Vai contactar o Gabinete do Sr. Secretário de 

Estado do Ambiente para tentar desbloquear rapidamente a autorização para o abate dos 

sobreiros. Com a autorização do abate ficam criadas todas as condições para fazer não só 

a rotunda como a linha de água que está licenciada, e portanto este loteamento irá 

descarregar naquela linha de água que segue até à chamada vala do Zé porco em pé e 

vai acabar por ligar a uma linha de água que a Refer fez, em sede da estação do caminho 

de ferro, e vai ter à rotunda em frente à rotunda da estação da Refer onde existe a bacia 

de retenção, passa por baixo do caminho de ferro com manilhas 1500, e vai dar a uma 

passagem hidráulica inferior à auto-estrada (foi feita pela Brisa há alguns anos) e que tem 

alguns problemas, porque a Brisa deixou a soleira da passagem mais elevada e quando 

chove muito a água passa, quando chove pouco a água não passa. A Brisa vai resolver 

esta questão em sede do alargamento da auto-estrada. Os problemas estão identificados 

e, nestes três últimos anos, já depois das obras da Refer feitas (e que fez as obras sem 

comunicar sequer ao domínio hídrico), mas este assunto também está a ser consertado. 

As obras estão feitas, têm funcionado, não tem havido alagamentos naquela zona, e com 

tudo isto consolidado o sistema de drenagem fica completamente assegurado. Em sede 

de elaboração do Plano de Pormenor de Aires estão a ser acertadas com a C.D.D.R. 

algumas questões e pensa que brevemente, talvez durante o mês de Outubro, fique 

concluída a solução e, nesse caso, a C.C.D.R. passará a emitir todas as licenças de 

descarga. É um empreendimento grande, por isso, tem um prazo de execução de infra-

estruturas de três anos. Está absolutamente convencido que quando chegar a altura, 

todas as situações preconizadas estarão resolvidas, porque, neste momento, tudo está 

encaminhado nesse sentido. 

Acrescenta que, como é por todos reconhecido, o St. Peter’s School é uma escola 

importante não só para Palmela, mas para o distrito de Setúbal. Possui 900 alunos e 150 

funcionários. Sabe que houve alguns proprietários que desistiram, mas outros ficaram com 

a expectativa de que tudo se iria resolver, e esta é a forma encontrada de resolver este 

loteamento, que data de 2000. Se fosse hoje, provavelmente, as situações não seriam 
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feitas da forma como o foram na altura, mas o que se pretende é dar o encaminhamento 

necessário para levar o loteamento a bom termo. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que é facto é que independentemente 

de ser uma linha de água de cabeceira ou não, ela está cadastrada em P.D.M. (Plano 

Director Municipal), e  está, portanto, devidamente identificada. 

 O Sr. vereador José Charneira explicita que a linha de água que está cadastrada 

não é a que o Sr. vereador José Carlos de Sousa se está a referir, é uma linha que estava 

ao lado e que está completamente comprometida e, por isso, é que a T.D.E. (na altura do 

loteamento da T.D.E.) se propôs desviar essa linha de água para a via estruturante e, 

portanto, a linha de água que a T.D.E. vai fazer, e que se aguarda pela autorização para 

abate dos sobreiros, é de facto para compensar ou para substituir a outra linha que está 

comprometida.   

  O Sr. vereador José Braz Pinto expressa a dificuldade que os Vereadores da 

Oposição têm de analisar nove volumes que respeitam somente a uma proposta, até 

porque não têm um corpo técnico de apoio, que é impossível existir e nem sequer estão a 

fazer tal exigência, mas é de facto importante que as peças apresentadas venham bem 

desenhadas e compreensíveis. 

Refere que o Sr. vereador José Charneira explicou que a linha de água que passa 

por baixo do St. Peter’s School é uma linha de água de cabeceira, então porque é que no 

desenho a linha de água passa para além do St. Peter’s? Se é uma linha de água de 

cabeceira como disse então não devia nascer onde está identificada, logo o desenho está 

mal feito. 

Acha interessantíssimo que apareça uma linha de água, devidamente assinalada, 

que tem uma zona não edificandi e depois, pura e simplesmente, desaparece. Para onde 

segue a água? Dá impressão que fica naquele sítio um lago ou uma piscina, ou o que é 

apresentado está mal desenhado. De qualquer forma reitera que o que é apresentado é, 

para si, incompreensível. 

O Sr. vereador José Charneira insiste que a linha de água que começa do lado do 

St. Peter’s School é uma linha de água de cabeceira e vai para Norte (para a auto-

estrada), com a outra linha de água sucede o mesmo. O St. Peter’s School está no ponto 

mais elevado e a linha de água começa a descer, porque as cotas são inferiores. 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que já percebeu as explicações dadas. 

A Sr.ª vice-presidente sugere que numa próxima ocasião que se afigure 

necessário, os Srs. vereadores podem pedir todos os esclarecimentos que julguem 

convenientes antes da realização da reunião de Câmara. 
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 Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria e em 

minuta, com a abstenção dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 

Sousa, que apresentam declaração de voto. 

 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que pretende que fique registado em acta 

que o seu sentido de voto foi alterado, em virtude das explicações dadas a propósito das 

linhas de água. 

O que neste processo se lhe afigura como o mais importante é o facto de existir uma 

série de pessoas que há sete anos andam a ser enganadas, fizeram o seu investimento e 

não podem esperar mais tempo por uma resolução. De facto, estas pessoas escolheram 

Palmela para viver, estão desiludidas, e merecem que dê o voto favorável a esta proposta. 

 

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

 

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

considerarem o processo mal enquadrado, mal desenvolvido e mal conduzido. 

 A construção do lote que foi destacado da urbanização foi efectuada sobre uma linha 

de água sem que a devida providência tivesse sido tomada. 

 As medidas agora propostas em nada vêm remediar o facto.” 

 

PROPOSTA N.º 4/DAU-DL/19-2007: 

 ASSUNTO: Licenciamento das obras de urbanização (Proc.º L-27/01): 

 REQUERENTE: Maria Lélia de Oliveira e Silva Caleira e outros: 

 

 «Por deliberação municipal de 01 de Março de 2006, foi aprovada a operação de 

loteamento que incide em duas parcelas de terreno descritas na Conservatória do Registo 

Predial de Palmela sob os números 05664/140995 e 4274, fls 88, do livro B-14 e inscritas 

na matriz cadastral sob os artigos 137 e 138 da secção X , com a área total de 28.250,0 

m2, sitas na freguesia de Palmela e propriedade dos requerentes. 

Através dos requerimentos acima referenciados foram entregues os diversos 

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

urbanização, enquadrado no âmbito do Decreto-Lei 448/91, de 29 de Novembro, com 

redacção publicada pelo Decreto-Lei 334/95, de 28 de Dezembro. 

Os projectos de infra-estruturas eléctricas e de telecomunicações mereceram 

pareceres favoráveis das respectivas entidades externas, EDP e PT em cumprimento do 

art.º 12.º do referido Diploma. 
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A execução das infra-estruturas de gás natural, cujo projecto mereceu parecer 

favorável da Setgás, será da responsabilidade desta Entidade enquanto concessionária 

exclusiva e de serviço público, nos termos do contrato celebrado pela mesma com os 

requerentes (ref.ª 2007 – C – 056). Decorrente do expresso na 3ª e 4ª cláusula do referido 

contrato, a caução a prestar para a boa e regular execução destas infra-estruturas, 

contemplará apenas os custos dos trabalhos da responsabilidade dos requerentes. 

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

residuais, de arranjo de espaços exteriores e de arruamentos, foram objecto de pareceres 

genericamente favoráveis, por parte do GPCQI, que apontam rectificações de pormenor a 

representar em telas finais. 

No que se refere ao desembaraçamento das águas pluviais geradas no loteamento, 

a solução a implementar prende-se com a criação de uma bacia de retenção 

complementada com a respectiva descarga em meio natural, conforme projecto submetido 

pelos requerentes a licenciamento da CCDR.LVT, em 12.06.2006, na sequência dos 

pareceres antes emitidos pela mesma. Até à presente data esta Entidade não comunicou 

qualquer decisão sobre o pedido de licenciamento.  

Face a esta situação e pelo requerimento 8089/07 foi apresentada uma solução 

alternativa, de carácter provisório, que prevê a ligação da bacia de retenção a um colector 

municipal, existente a Norte do loteamento, com recurso a um sistema elevatório que 

funcionará até se reunirem as condições para implementação da solução definitiva, já 

referida. 

A solução alternativa, tecnicamente viável, fica garantida mediante caução no valor 

de custo estimado para a mesma, sendo de desmantelar aquando da implementação da 

solução definitiva (também garantida mediante caução) e decorrente do competente 

licenciamento da CCDR.LVT.  

Qualquer intervenção em domínio hídrico ficará dependente de prévio licenciamento 

desta Entidade, devendo ser apresentados os respectivos comprovativos, até à recepção 

provisória das infra-estruturas agora em aprovação. 

Todos os custos de implementação e manutenção da solução alternativa de 

drenagem pluvial serão da responsabilidade dos requerentes que, no decorrer das obras 

de urbanização e até ao início dos trabalhos correspondentes à estação elevatória, 

deverão fazer entrega de toda a documentação técnica necessária à correcta fiscalização 

deste equipamento por parte dos serviços municipais competentes. 

Face ao exposto, e em conformidade com os pareceres técnicos emitidos, propõe-

se a aprovação do licenciamento das Obras de Urbanização com as condições antes 

expressas, nos termos do n.º 1, do art. 22.º do D.L. 448/91, republicado, atribuindo-se para 

a sua execução um prazo de dois anos.  
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Nos termos da deliberação de 1 de Março de 2006, foi avaliada em 35.795,00 € 

(trinta e cinco mil, setecentos e noventa e cinco euros) a parcela H, com 1.701,00 m2 e a 

integrar o domínio privado desta Autarquia, como compensação em espécie pela carência 

de cedência para equipamentos de utilização colectiva. Assim, de acordo com o disposto 

no art.º 38.º do RUEMP – Regulamento da Urbanização e Edificação do Município de 

Palmela e sendo o valor devido de compensação em numerário 99.393,53 € (noventa e 

nove mil, trezentos e noventa e três euros e cinquenta e três cêntimos), haverá lugar ao 

pagamento de 63.600,53 € (sessenta e três mil e seiscentos euros e cinquenta e três 

cêntimos), até à emissão do alvará de loteamento.  

Para efeitos de emissão do referido título, deverão ainda os requerentes promover 

os seguintes procedimentos: 

� Pagamento das Taxas Municipais de Urbanização no valor de 231.485,68 € (duzentos 

e trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco euros e sessenta e oito cêntimos), de 

acordo com o disposto no art.º 31.º do RUEMP – Regulamento da Urbanização e 

Edificação do Município de Palmela;  

� Pagamento da Taxa Municipal por Emissão de Alvará de Loteamento, previstas no n.º 

1 do art. 16º do RUEMP, no valor de 1.770,50 € (mil setecentos e setenta euros e 

cinquenta cêntimos);  

� Prestação de caução para garantia da boa e regular execução das obras de 

urbanização (incluindo ambas as soluções de drenagem pluvial), nos termos do art.º 

24.º do D.L. 448/91, republicado, no valor de 982.273,35 € (novecentos e oitenta e 

dois mil, duzentos e setenta e três euros e trinta e cinco cêntimos);  

� Apresentação dos seguintes documentos: 

▫ Certidão de teor da Conservatória do Registo Predial de Palmela, válida e 

actualizada; 

▫ Comprovativo de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho; 

▫ Termo de responsabilidade do técnico responsável pela direcção técnica das 

obras; 

▫ Declaração de titularidade do certificado de classificação de empreiteiro de 

obras públicas; 

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

▫ Plano de segurança e Saúde; 

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

com as rectificações constantes na deliberação de 01-03-2006 e oportunamente 

entregue com o requerimento n.º 5651/07.    
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Mais se propõe que se comunique à requerente o teor e validade da presente 

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

a emissão do alvará de loteamento, sob pena de caducidade expressa no art.º 27.º do 

Decreto-Lei 448/91, de 29 de Dezembro, republicado pelo Decreto-Lei 334/95, de 28 de 

Dezembro.» 

 

 Sobre a proposta de Licenciamento das obras de urbanização (Proc.º L-27/01), cujos 

requerentes são Maria Lélia de Oliveira e Silva Caleira e outros numerada 4/DAU-DL/19-

2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que o seu colega, Vereador José Carlos de 

Sousa, mencionou que a proposta anterior dava para um romance, pois tem a dizer que 

esta proposta podia ser o 2.º capítulo do romance, e até já tem um nome para lhe atribuir 

“a vala do Zé porco em pé”. 

Refere que se deslocou com o seu Colega Vereador ao local a que esta proposta 

respeita e fizeram um autêntico corta mato. Com o seu carro percorreu desde o princípio 

do Zé porco em pé até à parte de baixo. Na parte de baixo foram feitas construções que 

bloquearam a linha de água e foi feito um muro de terra para desviar a linha de água. 

Acresce que fizeram uma série de construções sobre a linha de água. A linha de água, 

depois, espraia-se pelo eucaliptal, e vai perder-se num olival que fica à beira da avenida 

que vai para a estação. Teve ocasião de ver, que por baixo da avenida para a estação, foi 

posta uma passagem subterrânea para a futura vala (que não existe), e viram igualmente 

que a CP fez a vala que vai passar na rotunda da CP.  

No princípio da vala do Zé porco em pé existe uma manilha de descarga que tem, 

seguramente, mais de 60 centímetros. É uma grande manilha, e por aquilo que se vê de 

rasto de água, passa ali um caudal de água imenso, que para montante não se sabe onde 

vai dar. Não se sabe, porque está tudo enlameado, e perdeu de vista a linha de água e a 

vala. Possivelmente a linha de água virá da Teixeira Duarte. A solução que é encontrada é 

pura e simplesmente a de criar a bacia de retenção que é independente da vala do Zé 

porco em pé. Presume que essa bacia de retenção irá desaguar para a tal vala que um dia 

irão fazer, e vão por uma central de bombagem para bombear a água, numa distância de 

mais de 200 metros. Isto é quase uma obra babilónica. Quando se fizer a tal variante vai 

ser levantado novamente este assunto. A vala do Zé porco em pé é de facto 

excepcionalmente importante para aquele local. Refira-se que a água só desde não sobe 

e, portanto, todas as águas vão ter a este caudal. E lê-se nos documentos da Camin que 

“(…) fossem encaminhadas para a bacia hidrográfica adjacente a correspondente à linha 

de água, Corvo, Cabeço Velhinho, afluentado ao Vale de Cantador, a qual se desenvolve 

imediatamente na linha de água (…)”.  
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Existe no processo um parecer de um técnico que muito considera (apesar de nem 

conseguir identificar as suas feições), mas considera-o pelas opiniões que dá, e que em 

determinada altura menciona: “(…) no entanto, em nossa opinião, esta proposta apesar de 

ser funcional para os caudais referidos não é a melhor solução do ponto de vista 

económico, pois associado ao consumo de energia, há a acrescer os custos inerentes à 

conservação e manutenção, pelo que será de evitar a generalização destes equipamentos 

associados às águas residuais pluviais, devendo sempre que possível adoptar a drenagem 

gravítica recorrendo aos meios receptivos naturais (…)”. Comunga, em absoluto com a 

opinião deste técnico. Opina que a solução que se vai fazer é perfeitamente enviesada, é 

economicamente má, para além de que a Câmara Municipal vai ficar com um encargo 

referente ao custo de energia, para além de que vai ser um verdadeiro atentado contra o 

ambiente (quando a Câmara tanto defende o ambiente…), porque efectivamente para 

resolver um problema de água gravítica, vai-se por um “tosco” para fazer poluição e gastar 

combustível e despender energia. É uma solução enviesada, que não merece o apoio 

favorável dos vereadores do P.S. 

Na Assembleia Municipal realizada ontem, houve alguém que na sua intervenção 

disse, que seria bom que a Câmara tivesse mais poder sobre as linhas de água naturais. A 

este propósito salienta que este poder devia reverter no respeito pelas linhas de água e 

não para deixar construir sobre elas. 

O Sr. vereador José Charneira refere que vai tecer alguns comentários acerca do 

que o Sr. vereador José Braz Pinto mencionou. E começa exactamente pelo final da sua 

intervenção. Efectivamente a Câmara Municipal considera que, de facto, devia ter mais 

poder e responsabilidade sobre a gestão das linhas de água porque, normalmente, 

quando há problemas ou acidentes as pessoas não vão à C.C.D.R., nem ao Domínio 

Hídrico, mas dirigem-se à Câmara. 

Em relação à vala do Zé porco em pé, adianta as seguintes explicações: há quatro 

anos, era sintomático, que quando chovia, a vala do Zé Porco em Pé (o talude não estava 

tratado), as moradias que lá se encontram começavam a ficar ameaçadas. Foi a Câmara 

Municipal que, na altura, resolveu intervir na vala em causa e fazer a regularização do 

talude Nascente, deixando o talude Poente para estes senhores agora fazerem, até 

porque não havia lá casas, e não havia perigo. Quando a C.M.P. começou a intervenção 

veio imediatamente a C.C.D.R. embargar a obra à Câmara. O Município respondeu que 

estava só a tentar proteger as moradias, porque se não as pessoas ficavam sem casa. A 

C.C.D.R. manifestou que a Câmara não podia intervir sem a sua autorização, ao que o 

Município respondeu que sabia, mas tinha de assumir essa responsabilidade e esse custo. 

A Câmara fez as obras e a C.C.D.R. não mais se manifestou e, de facto, o problema 

resolveu-se. O caudal que lá passa é importante, recebe alguma coisa da T.D.E. e recebe 

sobretudo do loteamento no Olival do Couto (para lá da estação) e todos os pluviais vão 
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dar aí. A Câmara fez a intervenção, regularizou a linha de água no que era possível. 

Também a linha de água que a Teixeira Duarte tem de fazer (junto aos sobreiros) vai ser 

regularizada e vai entroncar numa passagem com uma secção de 1,5 metros por 1,5 

metros. A regularização para Sul da linha de água estará salvaguardada em sede da 

aprovação pela C.C.D.R. do plano hidrológico que a Câmara fez e submeteu a esta 

entidade. 

Parece-lhe importante acrescentar o seguinte: estes senhores (requerentes) 

submeteram o licenciamento para a descarga dos pluviais, em Junho.2006, à C.C.D.R., e 

ainda não obtiveram resposta. Também, a Camin, entregou as últimas peças do seu 

processo à Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional em Junho ou 

Julho.2005, e está a aguardar resposta. Sem resposta não é de facto possível. Por isso é 

que a Câmara aparece com a bacia de retenção na tentativa de laminar os caudais. Todos 

estão de acordo que o ideal era a bacia de retenção pôr imediatamente os caudais de 

fora, laminados, controlados na linha de água. Só que, como não se pode descarregar na 

linha de água sem autorização da C.C.D.R., e como esta entidade não dá resposta foi 

encontrada a solução agora preconizada. Sabendo que esta não é a melhor solução, mas 

que, do ponto de vista técnico a mesma é possível e exequível, foi a forma encontrada de 

conseguir resolver a situação. Depois da reunião em que esteve presente na C.C.D.R. foi-

lhe dito que tudo está bem encaminhado e é possível fazer o que se propõe. Está 

convencido que a solução não vai chegar sequer a ser implementada, porque se vai 

conseguir outra solução. O processo a que respeita esta proposta data de 2001 e, de 

facto, o particular dirigiu-se à Câmara Municipal dizendo o quão demorada estava a ser a 

resposta à sua pretensão, que aguardava a resposta da C.C.D.R., e qual seria a forma 

possível de resolver a situação. Esta foi a solução encontrada, embora se reconheça que 

do ponto de vista técnico não é a melhor. Também percebe a dificuldade da C.C.D.R., 

porque tem de gerir 500.000 processos. 

 Adianta o seguinte: a C.C.D.R. - Domínio Hídrico - tem uma grande preocupação 

com as obras que a Refer fez, e ficaram mesmo zangados, porque a Refer nada lhes 

disse nada e entendiam, agora, que teria de ser a Câmara a procurar resolver tudo. Teve 

de insistir que o problema deve ser tratado com a Refer. Na sua opinião, tem a manifestar 

que do ponto de vista técnico, o que está executado foi bem feito, e a prová-lo estão as 

últimas chuvadas que aconteceram. No entanto, se houver algo a tratar terá de ser entre a 

C.C.D.R. e a Refer, porque a Câmara Municipal não pode ser penalizada. Sabe que estas 

entidades têm tido reuniões.  

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que em engenheira tudo é exequível. É 

verdade que a Câmara Municipal tratou da vala, mas, quanto a si, os terrenos onde estão 

as construções deviam respeitar uma zona não edificandi, deviam servir como zona de 

protecção à vala. Contudo, há construções que distam entre três a quatro metros da vala. 
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Faz votos para que venha rapidamente a aprovação da C.C.D.R. para adopção da 

medida que se submeteu à consideração desta entidade, e que a solução agora proposta 

não venha a ser implementada.  

Faz votos para que muito brevemente a vala do Zé porco em pé tenha uma saída 

como deve ter para aquele trajecto que a Refer fez. 

 

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

minuta, com a abstenção dos Srs. vereadores José Braz Pinto, José Carlos de 

Sousa e Octávio Machado. 

Os Srs. vereadores José Braz Pinto e José Carlos de Sousa apresentam 

declaração de voto. 

 

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

 

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

considerarem o processo mal enquadrado, mal desenvolvido e mal conduzido, propondo 

soluções provisórias inaceitáveis, porquanto, como referido pelo técnico competente, 

conduzirá a um consumo exagerado de energia, com os consequentes encargos para a 

autarquia e prejuízos para o ambiente tendo em conta a libertação de gases poluentes.” 

 

II – DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGÍSTICA E CONSERVAÇÃO 

 

DIVISÃO DE PROJECTOS E OBRAS PÚBLICAS: 

 

Pelo Sr. vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Empreitada: 

 

PROPOSTA N.º 1/DOLC-DPOP/19-2007: 

OBRA: “Remodelação e ampliação da Escola EB1/JI de Cajados”: 

ASSUNTO: Adjudicação da empreitada: 

 

«Em reunião de Câmara realizada em 07.03.2007, foram aprovados o projecto de 

execução e a abertura do concurso público para a realização da empreitada de 

“Remodelação e Ampliação da Escola EB1/JI de Cajados”. 

 A obra consiste na reformulação e ampliação da construção existente.  



Acta n.º 19/2007 

Reunião de 26 de Setembro de 2007 

 42 

 Actualmente o edifício dispõe de duas salas de aula e com a ampliação da escola 

ficaremos com um total de seis salas, das quais quatro (novas) serão dedicadas ao ensino 

básico do 1º ciclo e duas (as existentes) a jardim-de-infância. Para além destas seis salas 

existem mais duas (a reformular) que servirão para sala polivalente e refeitório. A nível de 

instalações de apoio/serviços a Escola será dotada com três grupos de instalações 

sanitárias (feminino, masculino e deficientes), bem como de sala de professores e áreas 

de arrumos.  

 O espaço exterior será dotado de uma diversidade de áreas de recreio das quais 

se destacam duas zonas com equipamentos lúdicos multiusos e um campo polidesportivo 

de dimensões regulamentares que servirá não só para a população escolar como para a 

comunidade local. 

 Concluída a análise das propostas admitidas a concurso, pela comissão nomeada 

para o efeito e no respeito pela alínea b) do n.º 1, do art.º 18.º, do decreto-lei n.º 197/99, 

de 8 de Junho que, por força do disposto na alínea b) do n.º 1, do art.º 40.º do mesmo 

diploma, se aplica à contratação de empreitadas, torna-se necessário que a Câmara 

Municipal delibere sobre a adjudicação da referida empreitada. 

 Assim, tendo em consideração o relatório final de análise de propostas, documento 

que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido, 

 Propõe-se, nos termos da alínea q) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal 

delibere: 

1. Adjudicar a empreitada de “Remodelação e Ampliação da Escola EB1/JI de 

Cajados” ao consórcio Cobeng – Construtora, Lda. e Arlindo Correia & Filhos, S A., 

pelo valor da sua proposta de 726.675,83 € (setecentos e vinte seis mil, seiscentos 

e setenta e cinco euros e oitenta e três cêntimos) que acrescido do valor de 

36.333,79 € correspondente à taxa de IVA em vigor, perfaz a totalidade de 

763.009,62 € (setecentos e sessenta e três mil, nove euros e sessenta e dois 

cêntimos) e pelo prazo de execução de 210 dias; 

2. Considerar o encargo da despesa no Código do Plano 2.1.1.02.06 e na Rubrica 

Orçamental 09.02/07.01.03.05.» 

 

Sobre a proposta de Empreitada de “Remodelação e ampliação da Escola EB1/JI de 

Cajados”- Adjudicação numerada 1/DOLC-DPOP/19-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que os Vereadores Socialistas vão votar 

favoravelmente esta proposta. Tudo o que seja para resolver problemas de uma escola e 

“dos nossos meninos” merece o seu aval. 
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Tem algumas dúvidas que se levantam no respeito pelo processo relativo a esta 

empreitada. Assim: 

Porque motivo só concorreram duas empresas? Constata que se trata de um 

concurso público a que podiam ter concorrido muitas empresas. Não consegue perceber, 

com tanta falta de trabalho que há, com as pessoas a queixarem-se que o país não se 

desenvolve, há uma empreitada que vai ser levada a efeito de quase um milhão de euros 

e só concorrem duas empresas. É extremamente estranho. 

O Sr. vereador Adilo Costa explica que concorreram três empresas, mas uma 

delas foi excluída aquando da abertura das propostas. 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que há situações em relação às empresas 

portuguesas preocupam, porque quando se começa a analisar as propostas apresentadas 

pelas firmas concorrentes, no que respeita à Constrope menciona-se “(…) Apresenta 

peças escritas bem elucidativas do modo de implementação do estaleiro. A peça 

desenhada apresentada refere-se a uma obra que não aquela que está em concurso (…)”. 

Francamente são estas as empresas que concorrem? Questiona se a mesma não devia 

ser eliminada só por este facto. É uma autêntica fraude. É claro que não é fulcral, mas de 

qualquer forma são feitas falsas declarações. Salienta que esta firma acabou por não 

ganhar. Mas não satisfeito com esta situação, quando se chega à análise da metodologia 

da implementação do plano de segurança e saúde, relativo ao consórcio Cobeng 

(empresa vencedora o concurso) menciona-se: “(…) Apresenta um plano de qualidade 

com aceitável desenvolvimento, apresenta um plano de segurança e saúde com aceitável 

desenvolvimento que, no entanto, contém documentos que se referem a outras obras, e 

não à obra em causa (…)”. Outra vez o mesmo. Neste concurso há duas empresas a 

apresentar declarações fraudulentas. Como exemplo, refere que, se quiser concorrer a um 

determinado concurso em que a obrigatoriedade é a de os candidatos terem 18 anos de 

idade, e colocar no processo de candidatura uma fotografia do seu neto como sendo a 

sua, claro que está a cometer uma ilegalidade. É evidente que as situações que referiu 

deste processo de empreitada não são o essencial da obra, porque se fosse o essencial 

da obra estas duas empresas deviam ser eliminadas, o que seria muito mau para a 

Câmara Municipal, porque é preciso que esta obra seja feita o mais rápido possível. 

Refere ainda o seguinte: o prazo de execução da empreitada é de 210 dias (sete 

meses), sendo que o mês em curso é Outubro e a adjudicação deverá recair, 

sensivelmente, no mês de Dezembro, estima-se que a obra termine no início da abertura 

das aulas do próximo ano lectivo de 2008/2009. Como quase sempre as obras atrasam, 

alerta para a necessidade de cuidar para que os prazos sejam respeitados, caso contrário, 

arriscam-se a que em Outubro de 2008 a empreitada não esteja ainda concluída. 
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O Sr. vereador Octávio Machado refere que todos os pressupostos que aqui foram 

aduzidos pelo Sr. vereador José Braz Pinto são verdadeiros e alguns deles até 

preocupantes. Desde o número de empresas que concorreu ao concurso até aos erros 

que foram cometidos. Ressalta a necessidade imperiosa de ter este equipamento a 

funcionar no próximo ano, porque se as empresas fossem eliminadas teria de se abrir 

novo concurso público, o que arrastaria o processo por imenso tempo e atrasaria a obra. 

Mas é uma realidade que tem de se ter de sobreaviso e usar da maior precaução. Talvez o 

acompanhamento a dar a esta empreitada tenha de ser mais rigoroso do que o habitual, 

atendendo aos erros contidos nos documentos apresentados a concurso. 

   O Sr. vereador Adilo Costa concorda plenamente com a questão da rapidez com 

que esta obra deve ser realizada, assim como o dever de a fiscalização municipal de obras 

estar atempadamente junto da realização dos trabalhos a efectuar pela firma adjudicatária 

desta obra. 

Acrescenta que os erros enunciados pelo Sr. vereador José Braz Pinto devem-se, 

quase de certeza, ao facto das firmas fazerem o “copiar/colar” de concurso para concurso 

e acabaram por cometer um erro grosseiro. Este erro não vai afectar a obra em si e a 

Câmara Municipal não pode dominar este facto, até porque a proposta dos concorrentes 

vêm em carta fechada que só é aberta no acto de abertura das propostas, em dia e hora 

devidamente fixados para o efeito. É de opinião que a apreciação e avaliação das 

propostas tem de ser rigorosa, deve penalizar quem deve ser penalizado e deve valorizar 

quem deva ser valorizado. Foi o que aconteceu e a prova disso mesmo foi que nenhum 

dos concorrentes contestou o que veio no resultado final. 

Tem a acrescentar que houve que efectuar uma permuta de terrenos, e em 

14.02.2007, nas vésperas da apresentação da anterior proposta a reunião de Câmara, 

ainda se estava a discutir com a advogada de uma sociedade interessada num terreno 

cujos clientes não queriam assinar. Redunda em afirmar que este não tem sido um 

processo fácil. De todo o modo, agora urge dar a maior celeridade ao processo do 

concurso para realização da obra. 

  

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

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

III.I. – DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

Pelo Sr. vereador Adilo Costa foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

1 - Atribuição de apoio financeiro: 
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PROPOSTA N.º 1/DCD-DAC/19-2007: 

ASSUNTO: No âmbito do Programa Municipal de Música: 

REQUERENTE: EME07 – Encontros de Música Experimental: 

 

 «No âmbito do Programa Municipal de Música têm sido acolhidas propostas para 

apoios pontuais a Festivais a decorrer no Concelho de Palmela que, pela sua qualidade, 

nos empenhamos em apoiar. 

 Estes Festivais contribuem para divulgar, incentivar e promover as artes musicais, 

nas suas diferentes vertentes, procurando o desenvolvimento social e cultural do 

Concelho. 

 EME07 – Encontros de Música Experimental - “O Velho e o Novo - Sons e Imagens 

de 2007 num templo de 1470” - são hoje reconhecidos como um dos projectos 

contemporâneos mais interessantes, com grande destaque nacional e internacional. 

 De 3 a 6 de Outubro, a Igreja de Santiago no Castelo de Palmela acolhe projectos 

de música experimental e instalações artísticas, provocando experiências ímpares, 

nascidas da aliança entre o espaço arquitectónico do Castelo e a contemporaneidade das 

propostas. 

 Os Encontros de Música Experimental têm um papel na dinâmica cultural do 

concelho: na divulgação de correntes emergentes ao nível da experimentação musical, 

contacto com novos projectos e novas linguagens, alargamento de perspectivas de criação 

musical e cruzamento com novos públicos, contando também com o apoio do Instituto das 

Artes / Ministério da Cultura. 

Assim, propõe-se, de acordo com a alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a atribuição de 

apoio financeiro no montante de 2.000,00 € (dois mil euros) à Binaural - Associação 

Cultural, como forma de comparticipação aos EME07- Encontros de Música 

Experimental.» 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 2/DCD-DAC/19-2007: 

ASSUNTO: Comparticipação em despesas: 

REQUERENTES: Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros” e Sociedade 

Filarmónica Humanitária: 
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 «A realização, no passado mês de Junho, da apresentação pública das Marchas 

Populares do Concelho de Palmela, revelou-se um dos momentos altos da actividade de 

parceria entre movimento associativo e autarquia. 

 Estiveram representadas oito associações das Freguesias de Palmela, Pinhal Novo, 

Quinta do Anjo e Marateca envolvendo mais de trezentas pessoas nesta actividade. 

 A Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros” e a Sociedade Filarmónica 

Humanitária, para além de terem apresentado as suas marchas tiveram ainda a seu cargo 

a responsabilidade de confecção e distribuição de uma pequena merenda aos 

participantes. 

 De igual forma, a Sociedade Filarmónica Palmelense Loureiros, assegurou durante a 

realização da última edição das Festas das Vindimas um conjunto de refeições a 

entidades convidadas pela autarquia no âmbito dos projectos de parcerias e intercâmbios 

municipais, bem como de apoio ao funcionamento da festa. 

 A Câmara Municipal de Palmela assumiu com estas entidades o compromisso de 

comparticipação às despesas efectuadas com estes serviços. 

 Assim, propõe-se, de acordo com a alínea b) do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro a atribuição de apoios 

financeiros, num valor total de 3.468,00 € (três mil, quatrocentos e sessenta e oito euros) 

às entidades abaixo indicadas, como comparticipação às despesas efectuadas: 

 - Sociedade Filarmónica Palmelense “Os Loureiros” ............................ € 2.568 

 -  Sociedade Filarmónica Humanitária .................................................. €    900.» 

 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro à Sociedade Filarmónica 

Palmelense “Loureiros” e à Sociedade Filarmónica Humanitária numerada 2/DCD-DAC/19-

2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que vai pedir desculpa por ir agora fazer 

referência à proposta anterior, mas de facto há aqui uma inter-ligação. Chama a atenção 

para o seguinte: veja-se a diferença entre estes dois investimentos culturais. Um 

investimento (o desta proposta) que envolve oito associações e quatro freguesias e o 

investimento da proposta anterior que é bem mais alto e é um pouco mais elitista. É 

evidente que o Sr. vereador Adilo Costa lhe poderá responder que a cultura não tem preço 

ou que tem preços variados. Ressalta contudo, que a presente proposta mobiliza imensa 

gente do concelho..  

Faz votos para que a anterior proposta, que tem um investimento maior, e que tem 

um grande destaque nacional e internacional reverta em muita participação, porque estar a 

fazer eventos destes que são caros e podem-se definir como “elitistas” para depois ter 

somente 10 pessoas, por exemplo, a assistir, não é o que se deseja. É preciso ter uma 

cultura popular e, também, uma cultura erudita. Mas importa não perder de vista a noção 
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de que umas e outras manifestações culturais devem promover o desenvolvimento cultural 

das populações do concelho, devem promover o nome de Palmela ou, em última análise, 

devem promover economicamente o concelho de Palmela através do turismo cultural. 

A Sr.ª vice-presidente refere que deve haver algum equívoco. Adianta que o que se 

propõe aprovar, relativamente ao apoio financeiro a atribuir aos “Loureiros” e à 

“Humanitária” não é o evento em si, mas as despesas com um lanche de determinado 

evento que já teve, num outro momento, um apoio pontual e que se cifrou certamente 

superior a este que agora se estabelece. Resulta que, as associações culturais que 

realizaram as marchas populares receberam, no seu conjunto, uma verba para esse fim 

numa anterior reunião. Por estes motivos, esta proposta não pode ser comparada com a 

anterior. 

O Sr. vereador Adílio Costa refere que se está a lembrar de um escritor russo que 

dizia “se eu tiver fome, dê-me meio pão e um livro”. No caso desta proposta, são duas 

sociedades musicais que vão dar pão, esta proposta é meramente gastronómica. 

Adianta a título de informação, em relação à proposta anterior de “Atribuição de 

apoio financeiro ao EME07 – Encontros de Música Experimental” que vão passar pela 

Igreja de S. Tiago dezassete criadores com criações de Portugal, Espanha, Alemanha, 

Canadá, EUA, Áustria e Reino Unido. No total vão ser doze concertos e o valor que se 

deliberou atribuir foi de 2.000 euros. 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que a presente proposta demonstra a 

disponibilidade das colectividades em colaborar nas acções que se vão desenvolvendo no 

concelho. Deve-se enaltecer este aspecto. A Câmara Municipal de Palmela tem 

encontrado e sabe que continuará a encontrar no seio das Associações do Concelho a 

resposta ao que é pedido: servem bem, em boas condições e por baixo preço.   

 

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

minuta. 

 

2 – Tarifa: 

 

PROPOSTA N.º 3/DCD-DAC/19-2007: 

ASSUNTO: Tarifa para o espectáculo “Ensaladas”, pelo Coral Públia Hortênsia: 

 

 «No âmbito da programação regular do Cine-Teatro São João e associando às 

Comemorações do Dia Mundial da Música será acolhido em Palmela o espectáculo 

“Ensaladas” pelo Coral Públia Hortênsia, no dia 1 de Outubro.  
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 “Ensaladas” é um espectáculo cénico-musical inspirado na obra de Mateu Flexa, que 

conjuga o canto e as suas histórias com a riqueza visual do teatro de marionetas e cenas 

do “Auto da Barca do Inferno”, de Gil Vicente. 

 Assim, e com vista à comparticipação dos custos inerentes ao acolhimento deste 

espectáculo, propõe-se, de acordo com o disposto na alínea j) do artigo 64.º, da Lei 

169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro e o Parágrafo Segundo do Artigo 1.º da Tabela Municipal de Tarifas, Preços, 

Reembolsos e Compensações, a aplicação de uma tarifa de 4 € (quatro euros), com IVA 

incluído, no espectáculo de 1 de Outubro de 2007.» 

 

Sobre a proposta de Tarifa para o espectáculo “Ensaladas”, pelo Coral Públia 

Hortênsia numerada 3/DCD-DAC/19-2007 intervieram: 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que a publicação Catavento já fazia 

menção à tarifa que agora se propõe a aprovação para este espectáculo.  

O Sr. vereador Adilo Costa esclarece que esta proposta jra para ter sido 

apresentada na reunião anterior, mas de facto não veio. Está em crer que este lapso 

possa ser ultrapassado. 

 

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

minuta, com a abstenção dos Srs. vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 

Sousa, que apresentam declaração de voto. 

 

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

 

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

consideram que não se justifica deliberar sobre uma proposta que na prática já está em 

vigor. De facto, o “Catavento” do mês de Outubro já publicado e distribuído refere o preço 

dos bilhetes que agora se pretende aprovar.” 

 

III.II. – DIVISÃO DE PATRIMÓNIO CULTURAL: 

 

Pelo Sr. vereador Adilo Costa foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DPC/19-2007: 

ASSUNTO: Preço de venda ao público do livro “Uma Aventura no Castelo dos 

Ventos”: 
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 «A DPC/Museu Municipal de Palmela adquiriu, à Editorial Caminho, cento e quarenta 

e cinco exemplares do livro juvenil “Uma Aventura no Castelo dos Ventos”, da autoria de 

Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, o qual tem como cenário o Castelo de Palmela e a 

Serra do Louro. As publicações destinam-se a ofertas pontuais e a venda ao público nos 

locais habituais da Câmara Municipal. 

 A fim de se proceder à venda do livro “Uma Aventura no Castelo dos Ventos”, 

editado pela Editorial Caminho, propõe-se que a Câmara Municipal de Palmela, ao abrigo 

do disposto do art.º 64.º, n.º 1, alínea j), da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibere que o preço de venda 

ao público seja de 4,00 € (quatro euros).» 

 

Sobre a proposta de Preço de venda ao público do livro “Uma Aventura no Castelo 

dos Ventos” numerada 1/DCD-DPC/19-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa questiona sobre qual é o custo que fica para 

a Câmara cada exemplar, ao que o Sr. vereador Adilo Costa responde que é a preço de 

custo. 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 2/DCD-DPC/19-2007: 

ASSUNTO: Preço de venda ao público da revista MUSA, n.º 2: 

 

 «A Câmara Municipal de Palmela, membro do Fórum Intermuseus do Distrito de 

Setúbal (FIDS) promovido pelo Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal 

(MAEDS), patrocina – à semelhança de outras autarquias do distrito - a publicação 

periódica MUSA, editada pelo mencionado Museu. A contrapartida desse patrocínio 

constitui a entrega à autarquia de 100 (cem) exemplares de cada número do periódico 

para venda ao público e ofertas pontuais a entidades.  

 O MAEDS vende a publicação no valor de 15 €, pelo que propomos que o preço de 

venda ao público pela CMP seja idêntico. 

 A fim de se proceder à venda da Revista MUSA, n.º 2, propõe-se que a Câmara 

Municipal de Palmela, ao abrigo do disposto do art.º 64.º, n.º 1, alínea j), da Lei 169/99, de 

18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

delibere que o preço de venda ao público seja de 15,00 € (quinze euros) / exemplar.»  
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 3/DCD-DPC/19-2007: 

ASSUNTO: Integração de doações em Inventário Municipal – Museu Municipal 

de Palmela: 

 

«No âmbito da política de incorporação de bens definida pelo Programa Museológico 

Municipal de Palmela, e resultante do trabalho desenvolvido junto da Comunidade Local 

em vários pontos do concelho, os munícipes, artistas plásticos e outras entidades abaixo 

mencionadas apresentaram à Câmara Municipal intenção de doar ou ceder a título 

definitivo, a esta autarquia, para fins museológicos, peças representativas de actividades 

profissionais diversificadas e obras de artes plásticas contemporâneas.  

Os bens da relação apresentada em anexo, e que faz parte integrante desta 

proposta, foram alvo de uma análise por parte dos técnicos do Museu Municipal, estão 

documentados e verifica-se a sua compatibilidade com o Programa Museológico 

Municipal. 

Os actos de doação contribuem para enriquecer o Património Cultural do nosso 

Município e permitem, por um lado, a salvaguarda de peças associadas a memórias de 

alguns ofícios tradicionais e outras profissões já extintas em território concelhio e, por 

outro, a constituição de uma Colecção de Arte Contemporânea do Município.  

As doações que propomos que a Câmara Municipal delibere aceitar são 

provenientes das seguintes entidades, artistas plásticos ou munícipes: 

– Munícipes: Fernando Félix Loureiro, Maria Sabina Miranda e Capitolina Nunes; 

– Museu da Arma de Transmissões do Exército Português; 

– Artistas plásticos: Adão Rodrigues, Alberto Gordillo, António Carmo, António 

Osório de Castro, Boviada, Cidália Rodrigues, Cristina Maldonado, Diogo Félix, Francisco 

Vaz, Graça Morais, H. Kadiri, Hilário Teixeira Lopes, João Moniz, Jorge Castanho, José 

Coelho, José Faria, Kiki Lima, Luís Colaço, Mário Leitão, Nuno David, Paula Souto, Pedro 

Fortuna, Ricardo Paula, Roberto Galvão, Rogério Chora, Sofia de Melo, Vítor Faria, Volker 

Schnuttgen.  

Às obras individuais dos artistas plásticos mencionados, acrescem: três pinturas 

colectivas de alunos da Escola Preparatória Hermenegildo Capelo, ano lectivo 1995/1996, 

orientadas pela pintora Cristina Maldonado; uma pintura colectiva de Adão Rodrigues, 

Cristina Maldonado, Teresa Trigalhos, Alfredo Pais, Ana Horta, Zoran, Hugo Beja e José-

Luís Ferreira. 
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Em face da vontade expressa de doações ou cedências a título definitivo ao 

Município, propõe-se que a Câmara Municipal de Palmela, ao abrigo do disposto na 

alínea h) do ponto 1, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibere aceitar os bens elencados no 

anexo a esta proposta, os quais passarão a fazer parte integrante das colecções do 

Museu Municipal de Palmela.» 

 

Sobre a proposta de Integração de doações em Inventário Municipal – Museu 

Municipal de Palmela numerada 3/DCD-DPC/19-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que saúda as doações mencionadas na 

proposta. É tão raro nos tempos que correm alguém dar algo, de maneira que é de saudar 

que haja, de facto, um conjunto de pessoas cujos nomes importa salientar, e que o Sr. 

vereador Adilo Costa fez muito bem em ler os nomes. Estas pessoas deram algo que 

representa a sua própria história ou a história da sua família a um colectivo que é o 

Município. Esse colectivo terá possibilidade de partilhar estas peças com o resto da 

população. Exactamente sobre a possibilidade de expor as peças, tem a perguntar o 

seguinte: 

- Os acervos doados já estão em exposição? Vão os mesmos ser expostos 

permanentemente. E em caso afirmativo, a Câmara possui espaço, com amplitude e 

dignidade para expor estas peças. Caso não possua espaço nestas condições, o que 

tenciona a Autarquia fazer. 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que o Concelho de Palmela tem uma 

história que a todos nos dignifica. Possui, também, riqueza e tradição. Devia-se investir na 

procura deste espólio e não permitir que ele se perca, porque são as raízes e a história do 

Concelho. 

O Sr. vereador José Braz Pinto acabou por fazer as perguntas que também 

tencionava fazer, pelo que gostaria de ser informado sobre o que a Câmara pretende fazer 

ao espólio doado. 

 O Sr. vereador Adílio Costa refere que a parte mais significativa deste acervo foi o 

resultado de várias exposições feitas pela Autarquia, e era habitual no final da exposição 

ficar sempre uma obra de arte para o Município. Esta situação foi acontecendo ao longo 

dos anos e há, nesta proposta, um trabalho técnico de integração destas doações 

inventariação e enquadramento na legislação e no regulamento existente. Todas as peças 

estão devidamente acondicionadas e poderão ser expostas, futuramente, numa exposição 

colectiva ou temática. Existem vários locais nobres para o poder fazer, nomeadamente, 

Igreja de S. Tiago, Biblioteca Municipal, o Cine-Teatro S. João e/ou o Castelo. 

Ressalta que não são só as peças e obras de arte que são recolhidas com o intuito 

de preservar, a Divisão de Património Cultural tem vindo a trabalhar nas informações orais 
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que vai conseguindo colher para poder transmitir às próximas gerações para que não 

suceda o mesmo que aconteceu com o Município de Jávea (Espanha), cujo Vereador 

aquando da inauguração da exposição que teve lugar no edifício do S. João referiu “no 

nosso território o que agora se expõe já não existe e perdeu-se para território vizinho”. A 

modernidade não tem nada a ver com a preservação da cultura e da identidade dos povos.  

A Sr.ª vice-presidente sugere que seja entregue aos Srs. vereadores José Braz 

Pinto, José Carlos de Sousa e Octávio Machado o programa museológico do Concelho de 

Palmela. Neste documento, faz-se referência às várias fases do museu, bem como aos 

principais objectivos do museu municipal para se criarem as necessárias condições para o 

Município de Palmela se candidatar à Rede Portuguesa de Museus. 

Finaliza que as peças estão devidamente acondicionadas e catalogadas. 

 

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

minuta. 

 

 

PROPOSTA N.º 4/DCD-DPC/19-2007: 

ASSUNTO: Classificação do Chafariz D. Maria I como Imóvel de Interesse 

Municipal: 

 

«O Chafariz D. Maria I, construído na vila de Palmela, é uma construção de 

arquitectura pública civil destinada ao abastecimento de água, e mandada edificar em 

1792, pela rainha D. Maria I, substituindo um chafariz anterior, construído por D. Jorge, 

Mestre da Ordem de Santiago, no séc. XVI. O monumento integra-se na estética e 

cenografia barroca do séc. XVIII. 

Tendo como material construtivo fundamental a pedra, no actual chafariz destaca-se 

como peça central o frontão, encimado pela pedra de armas da rainha D. Maria I e com a 

seguinte inscrição: PUBLICAEUTILLITATI C.D.S.P.Q.R SUBAUSPICCI MARIA I 

MDCCXCII. 

(tradução: Para utilidade pública foi feita por resolução do povo senado e administração do 

concelho sob a protecção de D. Maria I 1792).  

Ao longo do século XIX, e até meados do século XX, foi fundamental para o 

abastecimento de água à população de Palmela; actualmente, a água do chafariz é da 

rede pública municipal. O imóvel tem sido regularmente intervencionado pela Câmara 

Municipal a nível da pintura e do tratamento da pedra e conjuga exemplarmente a 

funcionalidade com uma arquitectura harmoniosa, destacando-se como um dos 

monumentos mais emblemáticos do concelho de Palmela. 
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Assim, propõe-se, ao abrigo da alínea b) do ponto 2, do art.º 20.º, da Lei nº 159/99, 

de 14 de Setembro, a classificação como Imóvel de Interesse Municipal do Chafariz D. 

Maria I. 

Propõe-se, também, que da deliberação tomada em reunião pública e levada a 

Assembleia Municipal, seja dado conhecimento ao Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico (GESPAR, I.P.), propondo que este análise a viabilidade de 

uma eventual classificação do Chafariz D. Maria I como Imóvel de Interesse Público.» 

 

Sobre a proposta de Classificação do Chafariz D. Maria I como Imóvel de Interesse 

Municipal numerada 4/DCD-DPC/19-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que esta proposta é uma surpresa, porque 

julgava que esta obra há muito estava classificada como sendo de interesse municipal. 

Compreende, agora, que não estando o Chafariz da D. Maria I classificado como sendo de 

interesse municipal, o mesmo estivesse, por diversas vezes, muito mal cuidado. Não tem 

sido o caso dos últimos tempos. Espera que com a actual declaração de interesse 

municipal, a sua conservação e manutenção seja um trabalho prioritário. 

Considera que o Chafariz D. Maria I é a obra patrimonial mais vista em Palmela, 

mesmo mais do que o Castelo, atendendo a que existe no local há muitos anos o 

restaurante Retiro Azul, um terminal rodoviário, e uma série de serviços (bomba de 

gasolina, caixas multibanco e entidades bancárias), além de que há desfiles da Festa das 

Vindimas que começam mesmo ali. Esta obra deve ser a mais vista e a mais emblemática 

de Palmela. 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que falar deste Chafariz é ter de recuar no 

tempo em cerca de 56 anos. As pessoas abasteciam-se ali de água e era paragem 

obrigatória para os animais que puxavam as carroças puderem beber água. Este 

monumento é emblemático e encerra em si maior história. Não vai dizer que é o mais 

visto, porque o Castelo é visível de muito longe. 

É com alegria e satisfação que vai aprovar esta proposta. Aproveita para dizer que o 

Concelho de Palmela possui um património de fontes e chafarizes, refiram-se alguns em: 

Olho de Água, Fonte Nova, Estrada da Moita, Baixa de Palmela, Quinta do Anjo, Pinhal 

Novo, Samouco. Todo este património deve ser bem cuidado e recuperado. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que concorda em absoluto com o Sr. vereador 

Octávio Machado. 

A Sr.ª vice-presidente refere que foi publicado recentemente o relato histórico e as 

fotografias das fontes e dos chafarizes do Concelho de Palmela. É o resultado de um 

trabalho extraordinário desenvolvido pelo museu. Este trabalho vai no sentido do que foi a 

intervenção dos Srs. vereadores sobre a necessidade de identificar, catalogar e trabalhar 

as peças com o objectivo de valorização do património histórico e até oral. 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

III.III. – DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

Atribuição de apoio financeiro: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DD/19-2007: 

ASSUNTO: No âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo: 

REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

«No âmbito da sua política de apoio ao associativismo, a Câmara Municipal de 

Palmela tem concedido aos clubes, colectividades e outras associações com prática 

desportiva, diversos apoios com o objectivo de contribuir para a realização de actividades, 

a prestação de serviços à comunidade, particularmente ao nível da formação dos jovens, e 

a afirmação do concelho, com a participação em competições de âmbito supra-municipal. 

Em resultado desta colaboração regular, o número de praticantes desportivos 

federados e não federados tem vindo a aumentar ligeiramente, o que tem também 

contribuído para a rentabilização dos equipamentos desportivos existentes no concelho e 

para uma melhor fruição dos espaços naturais. 

Os clubes desportivos, colectividades e associações com actividade desportiva, 

apresentaram as suas candidaturas para a época desportiva de 2007/2008, tendo em vista 

a concretização dos seus planos de actividade.  

 Neste sentido, com base na apreciação técnica da documentação entregue e de 

acordo com os critérios gerais e específicos definidos nos artigos 7.º e 9.º do Regulamento 

Municipal de Apoio ao Associativismo e em conformidade com a 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 atribuição dos apoios financeiros constantes 

da tabela a seguir apresentada, cujo valor total ascende a € 15.450,00 (quinze mil, 

quatrocentos e cinquenta euros): 

Associação Montante  

Associação de Cultura e Desporto de Poceirão 500 

Clube de Ciclismo de Cabanas (a) 1.800 

Clube Desportivo e Recreativo do Padre Nabeto 500 

Forninho Futebol Clube 2.600 

Grupo Desportivo da Lagoa da Palha 2.600 
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Grupo Desportivo da Volta da Pedra 500 

Grupo Desportivo de Rio Frio 2.600 

Grupo Desportivo Valdera 2.600 

Grupo Desportivo e Recreativo de Palmela 250 

Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz 500 

Quintajense Futebol Clube 500 

União Desportiva da Palhota 500 

TOTAL € 15.450 
 

a) Montante relativo a protocolo.» 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 2/DCD-DD/19-2007: 

ASSUNTO: No âmbito do Programa de Desenvolvimento do Judo: 

REQUERENTES: Associação Distrital de Judo de Setúbal: 

 

«A Associação Distrital de Judo de Setúbal (ADJS) é uma das parceiras da Câmara 

Municipal no Programa de Desenvolvimento do Judo, organizando regularmente diversos 

eventos conjuntamente com a autarquia. Neste Programa participam actualmente seis 

colectividades do concelho. No âmbito da colaboração que foi sendo realizada com os 

parceiros há alguns anos que se instituiu que todos os participantes pertencentes aos 

Centros de Treino existentes deveriam ser federados, no sentido de beneficiarem do 

seguro desportivo obrigatório em condições mais vantajosas.  

A presente proposta engloba um conjunto de apoios financeiros que se destinam a 

comparticipar o funcionamento regular das associações com a prática de Judo no 

concelho e que são, no presente, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Palmela, o Clube Portais da Arrábida, o Grupo Desportivo e Recreativo Cabanense, a 

Sociedade de Recreio e Desporto da Lagoinha, a Sociedade Filarmónica União Agrícola e 

a Sociedade Recreativa e Cultural do Povo – Bairro Alentejano. Assim, esta proposta 

integra o apoio à filiação anual destas colectividades na ADJS e à revalidação/inscrição 

dos seus Treinadores e de um número estimado de 140 judocas para o ano de 2008, 

sendo 120 com menos de 14 anos, e 20 com 14 anos ou mais. Finalmente, esta proposta 

integra também uma comparticipação financeira à ADJS, para fazer face à despesa com a 

equipa de arbitragem que irá estar presente no Torneio Memorial Mestre Joaquim Barata, 

que se irá realizar no dia 2 de Dezembro de 2007, no Pavilhão Desportivo Municipal de 

Pinhal Novo. 

Deste modo, propõe-se, de acordo com a 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 
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11 de Janeiro, a atribuição de apoio financeiro no valor de € 3.505 (três mil, quinhentos e 

cinco euros), à Associação Distrital de Judo de Setúbal.» 

 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro à Associação Distrital de Judo de 

Setúbal no âmbito do Programa de Desenvolvimento do Judo numerada 2/DCD-DD/19-

2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que o texto da proposta menciona 

“engloba um conjunto de apoios financeiros” e faz referência a uma série de clubes, a 

seguir refere “assim esta proposta integra o apoio à filiação anual destas colectividades” e 

finalmente “esta proposta integra também a comparticipação financeira à Associação do 

Judo”. Aparentemente são três tipos de apoio que não são discriminados e há um conjunto 

comum. Da leitura da proposta, parece-lhe que há um 1.º e um 2.º apoio e fica assente 

que os clubes em causa não recebem nada e quem recebe é a Associação Distrital de 

Judo. Em relação aos apoios, gostaria de ser informado qual o valor em que se cifra o 1.º 

para as inscrições e o 2.º apoio para a equipa de arbitragem. A proposta alude ainda a um 

3.º apoio. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que o Sr. vereador José Carlos de Sousa tem 

razão, quando há um terceiro apoio esse é directamente para os árbitros que vão estar 

presentes no torneio a realizar no pavilhão desportivo do Pinhal Novo em 02 de Dezembro. 

Confirma que o 1.º apoio é para garantir a inscrição dos atletas e o 2.º apoio para garantir 

os técnicos. 

Seguidamente, o Sr. vereador Adilo Costa dá a palavra ao Chefe da Divisão de 

Desporto para informar sobre o desdobramento dos valores que se propõe atribuir. Os 

esclarecimentos foram feitos. 

 

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

minuta. 

 

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 

 

Sr. António Henriques: 

Reside no condomínio de Vila Amélia. 

Vai fazer um ponto prévio à sua intervenção. Neste sentido, sugere que o formato da 

reunião pudesse ser alterado, ou seja, que o período destinado à intervenção dos 

Munícipes pudesse ocorrer no início da reunião, de modo a evitar longas esperas por parte 

dos interessados em apresentarem os seus assuntos. 

Passa a expor o assunto que o traz a esta reunião e apresenta as questões que se 

enumeram: 
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1. Na envolvente ao condomínio de Vila Amélia foi criada uma unidade que tem 

contentores armazenados.  

2. Possui uma planta que foi facultada pela Câmara Municipal (embora desconheça 

se a mesma está actualizada porque data de 2001) que determina que o uso previsto para 

os solos onde estão os contentores se designa como área habitacional.  

3. O que foi sendo construído naquele local, assumia à partida a designação de 

“provisório”, mas a pouco e pouco foi tomando forma com contentores, com uma cobertura 

e uma estrutura metálica por debaixo dessa mesma cobertura e o que se vê agora é uma 

edificação para uso industrial. 

4. Nunca viu no local nenhuma placa identificadora do licenciamento da construção. 

5. Acrescenta, inerente à forma o conteúdo: aquela unidade, para além do que será 

produzido no seu interior, produz bastante ruído para o seu exterior (a partir das 8 horas, 

incluindo sábados, e prolonga-se até às 18 ou 19 horas) e, ainda, verifica-se a produção 

de resíduos. São visíveis cortes, limalhas de ferro, óxidos e um número muito considerável 

de contentores que ali são reparados. Produzem-se resíduos metálicos. Em suma estes 

resíduos infiltram-se no terreno.  

6. O condomínio onde habita abastece-se de água num lençol freático que está a 

uma determinada profundidade e esta unidade dista numa distância horizontal entre 200 a 

300 metros deste mesmo condomínio. Sabe que existem contaminações de lençóis 

freáticos a distâncias muito maiores do que esta e teme que esta situação possa suceder. 

Tudo o que são resíduos de ferro e limalhas a infiltrarem-se constantemente no terreno 

possibilita com facilidade a contaminação do lençol freático. Lençol freático esse onde se 

vão abastecer muitas moradias e mesmo unidades industriais próximas. 

7. Formula as seguintes questões:  

– Pode o local em causa albergar uma unidade industrial? 

– Está esta unidade autorizada a produzir este tipo de ruídos? 

– Como são tratados os resíduos que são produzidos? 

8. Este assunto já foi apresentado à Câmara Municipal de Palmela e sabe que os 

serviços já encetaram algumas acções para tratar do assunto, mas o que foi respondido 

pela Câmara não está explícito. Fica mesmo implícito que, no que respeita ao ruído, este 

assunto não estará sob a jurisdição da Câmara. 

9. É prática do Município, quando uma edificação não está legal, aconselhar a 

tomada dos procedimentos necessários com vista à sua legalização. Como morador 

naquela zona esta situação preocupa-o, assim como aos demais moradores no 

condomínio de Vila Amélia. 

O Sr. vereador José Charneira refere que, neste momento, não está em condições 

de esclarecer sobre a classificação de uso do solo, designadamente se a unidade em 

causa está inserida em zona industrial ou habitacional. 
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Sabe que, sobre este assunto, foi disponibilizada toda a informação ao eng.º 

Fernando Neiva. 

Refere que a obra foi embargada e comunicado ao Ministério da Indústria o 

encerramento da actividade. Vai ser comunicada a situação à G.N.R. – Brigada do 

Ambiente - para actuar relativamente ao problema ambiental. 

A Sr.ª vice-presidente refere que percebe o desencanto dos Srs. Munícipes que 

vêm pela primeira vez assistir a uma reunião de Câmara e aguardam durante três horas 

até poderem intervir. Este formato não é de facto convidativo.  

Adianta que, no respeito pela lei têm de ser apresentados os pontos relativos à 

Ordem do Dia. 

Refere que os Srs. Munícipes podem entrar directamente em contacto com os 

serviços da Câmara Municipal e os respectivos Vereadores. De todo o modo é com o 

maior gosto que conta com os Srs. Munícipes a assistir às reuniões de Câmara porque 

conseguem, assim, compreender a complexidade dos assuntos que são tratados e que 

são, no fundo, os problemas do concelho de Palmela. 

Intervém um outro Sr. Munícipe que alerta para o facto de estarem a ser construídos 

no concelho pavilhões e indústrias quando, segundo os dados que possui, as zonas em 

causa estão classificadas como zonas habitacionais. 

 

IV – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das vinte horas e trinta minutos, a Sr.ª vice-presidente declarou encerrada a 

reunião, da qual se lavrou a presente acta, que eu, José Manuel Monteiro, Director do 

Departamento de Administração e Finanças, redigi e também assino. 

 

A Vice-Presidente 

 

Adília Maria Prates Candeias 

 

O Director do Departamento 

 

José Manuel Monteiro 

 
 
 
. 


