
 

 

 

 

      Município de Palmela 
  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 15/2007: 
 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 

2007: 
 No dia quatro de Julho de dois mil e sete, pelas vinte e uma horas e vinte minutos, no 

Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, 

sob a Presidência de Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, Presidente, encontrando-se 

presentes os Vereadores José Justiniano Taboada Braz Pinto, Octávio Joaquim Coelho 

Machado, José Manuel Conceição Charneira, Adilo Oliveira Costa e José Carlos Matias de 

Sousa. 

 A Sr.ª Vereadora Adília Maria Prates Candeias não estava presente na reunião, 

por se encontrar de férias. A falta está devidamente justificada. 

  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª PRESIDENTE: 

 A Sr.ª Presidente saúda os Srs. vereadores, jornalistas, técnicos e munícipes. Dirige 

um cumprimento especial ao Sr. presidente da Junta de Freguesia de Palmela. 

 1. Semana dedicada à freguesia de Palmela: 

 A Sr.ª Presidente refere que a presente reunião de Câmara tem lugar na Biblioteca, 

pelas 21 horas, pelo facto da semana de 02 a 06 de Julho ser dedicada à freguesia de 

Palmela. Durante o 1.º semestre do ano, a Câmara Municipal dedicou uma semana de 

trabalho a cada uma das freguesias do concelho (Marateca, Poceirão, Pinhal Novo e 

Quinta do Anjo). A semana dedicada à freguesia de Palmela veio a concretizar-se no mês 

de Julho, na medida em que foi impossível a realização deste projecto nos seis primeiros 

meses do ano. 

Refere que o 2.º semestre do ano deverá ser dedicado ao “Orçamento Participativo”. 

Para a concretização deste projecto de trabalho, a Câmara Municipal vai realizar reuniões 

pelas freguesias do concelho. Estas reuniões destinam-se à participação da população. 



Acta n.º 15/2007 
Reunião de 04 de Julho de 2007 

 2

Explicita que as reuniões de Câmara se dividem em três períodos distintos: Período 

Antes da Ordem do Dia (em que cada Eleito apresenta assuntos que entende dever 

colocar), Ordem do Dia (período dedicado à discussão e aprovação das propostas que 

compõem a ordem de trabalhos) e Período destinado ao Público (altura em que os Srs. 

munícipes vão poder participar). 

A Sr.ª presidente dá conhecimento aos presentes que, no âmbito da semana 

dedicada à freguesia de Palmela, se realizaram as seguintes acções: 

― Efectuadas reuniões com o Sr. presidente da Junta de Freguesia de Palmela e o 

executivo da mesma. 

— Reuniões internas com técnicos e dirigentes da Câmara Municipal de Palmela 

(C.M.P.) para análise de diversos assuntos relacionados com a freguesia. 

― Visita a vários pontos da freguesia que são alvo de preocupação, ou porque são 

projectos em curso, ou porque são projectos prestes a avançar. 

― Realização de uma reunião com a Escola Secundária de Palmela para analisar a 

necessidade de um pavilhão desportivo na escola e, tratar do assunto relacionado com os 

pavilhões antigos que funcionam provisoriamente como salas de aulas há vários anos. 

― Visita ao Castelo de Palmela. Trataram-se várias questões relacionadas com o 

Castelo, como as obras efectuadas recentemente pela Câmara Municipal quando em 

contrapartida o IPPAR (Instituto Português do Património Arquitectónico) raramente as 

fazer. Há efectiva preocupação em relação à degradação existente em determinadas 

zonas do Castelo e, sobretudo, em relação à ausência de conservação. Em tempos, a 

Câmara Municipal propôs-se recuperar a Casa de Hermenegildo Capelo. Mas, 

efectivamente, tem sido só a Câmara a disponibilizar-se para esse investimento. Este foi 

um assunto tratado com técnicos e dirigentes da Autarquia. Estiveram no Castelo em 

zonas que são exploradas pela Enatur, actualmente denominada grupo Pestana. 

― Percorreram a esplanada do Castelo (mata e parque Venâncio Ribeiro da Costa). 

Foram ao Largo Marquês de Pombal ver a obra que está em fase de finalização. Fizeram o 

caminho de acesso à Estação da Refer (Aires). Foram à Estrada dos Carvalhos, em 

Palmela e à E.M. 575 (troço entre a APIC e a Venda do Alcaide). Percorreram várias ruas 

na Lagoinha, Aires, Padre Nabeto e a zona adjacente à E.N. 379. 

― Amanhã o executivo propõe-se realizar mais visitas, bem como reuniões internas 

para discussão de assuntos relacionados com a freguesia de Palmela. 

― Na sexta-feira, dia 06 de Julho, fará o atendimento descentralizado aos munícipes 

no Clube Desportivo e Recreativo do Padre Nabeto. 
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 2. Visita do Sr. Ministro da Agricultura e Pescas: 

 A Sr.ª Presidente refere que na semana que terminou, veio a Palmela, a convite da 

Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal (CVRPS) o Sr. Ministro da 

Agricultura e Pescas. A visita estendeu-se à Casa Mãe da Rota dos Vinhos e a uma 

queijaria, em Quinta do Anjo. Teve oportunidade de falar com o Sr. Ministro sobre a 

apresentação de um projecto de construção de uma fileira na área do vinho que engloba 

desde o cultivo da vinha até à produção do vinho e, também, a outras actividades 

associadas como o enoturismo e a vinoterapia. O Sr. Ministro da Agricultura mostrou-se 

muito receptivo e interessado na proposta dum plano estratégico a desenvolver nesta área. 

Foi uma visita de trabalho muito operacional, prática, mas simultaneamente muito 

interessante. O Sr. Ministro mostrou conhecer bem a região e a produção vitivinícola que 

se efectua nesta região. Demonstrou o maior interesse na continuação e aprofundamento 

do trabalho nesta área. 

 

 3. Festas no concelho: 

 A Sr.ª Presidente refere que já se iniciou o período de festas no concelho de 

Palmela que se vai estender por todo o Verão. Assim: 

 No dia 06 de Julho, pelas 20 horas, na sede do Grupo Desportivo e Recreativo 

Airense inaugura-se a 7.ª edição da Festa de Artesanato de Aires com duração até ao 

domingo seguinte. Vai assistir-se a um momento de convívio entre moradores e, também, 

a actividades recreativas que resultam na atracção de muitas pessoas a esta festa. 

 No dia 06 de Julho inaugura-se pelas 18,30 horas a 6.ª edição do Festival 

Internacional de Gigantes (FIG) que tem lugar no Pinhal Novo. Este Festival vai decorrer 

entre os dias 06 e 08 de Julho. O FIG resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de 

Palmela e os parceiros locais, concretamente: Bardoada, ATA (Acção Teatral Artimanha) e 

a Associação Juvenil do Centro de Ocupação Infantil e, este ano com um novo parceiro - a 

Cooperativa PIA -. Mantêm a participação neste festival vários grupos internacionais. Há 

artistas oriundos de Alemanha, França, Espanha e Brasil. No total são cerca de 40 

espectáculos ao longo dos três dias em que acontece o FIG , desde a música ao teatro de 

rua, às marionetas e outras formas de animação de rua. 

Fica o convite para que o próximo fim-de-semana seja passado com opções culturais 

e recreativas diversificadas. 

 

 INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

 O Sr. vereador José Braz Pinto cumprimenta a Sr.ª presidente, vereadores, 

membros da comunicação social, técnicos da Câmara e munícipes presentes. 
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Freguesia de Palmela: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que, atendendo a que a semana em curso é 

dedicada pela Câmara Municipal à freguesia de Palmela deteve-se a analisar alguns 

problemas que vê nesta freguesia.  

Começa por referir que, tendo este Executivo demonstrado ter um grande apreço 

pelo trabalho e pela colaboração com as Associações, se verifica que em relação às 

Associações de Moradores, nem sempre essa eficácia no relacionamento se constata. 

Seguidamente, o Sr. vereador José Braz Pinto apresenta os seguintes assuntos: 

- Associação de Moradores da Estação de Palmela - O Sr. vereador José Braz 

Pinto recorda que a Associação de Moradores da Estação de Palmela desde há muito que 

se vem queixando, quer da falta de limpeza, quer do arranjo dos espaços verdes 

(entretanto prometidos e nunca realizados), quer do mobiliário urbano pedido. Também a 

necessidade de reforço da iluminação que, segundo os mesmos, foi pedida por escrito, 

não foi atendida. Tanto quanto lhe foi dado saber estes problemas nunca foram resolvidos 

e, por estas e outras razões, a Comissão acabou por se demitir. 

 

- Colocação de lombas em Aires - O Sr. vereador José Braz Pinto refere que é do 

seu conhecimento que foi solicitado à Câmara Municipal a colocação de lombas na rua da 

Igreja, em Aires. Recorda que no passado dia 03 se deu naquele local, um acidente com 

duas viaturas. Este acidente foi motivado, em grande parte, por excesso de velocidade. 

Regista com agrado que, em Aires, estiveram a ser tapados alguns buracos no 

asfalto. No entanto, esta operação aconteceu somente em duas ruas e simultaneamente 

começou a abertura de valas para a colocação da rede de gás. Seria interessante que os 

habitantes locais fossem avisados de que se iam iniciar estas obras, assim como a 

Comissão de Moradores respectiva. 

 

- Ecopontos - O Sr. vereador José Braz Pinto refere que foi prometido aquando 

das reuniões no âmbito do “Orçamento Participativo” que na entrada Nascente do jardim 

de Aires seria aberta uma entrada e seria feita a deslocação dos ecopontos nesse mesmo 

jardim, o que nunca veio a acontecer. Os ecopontos colocados da forma como estão 

impedem a circulação das pessoas que tenham de se deslocar em cadeira de rodas. É 

bom que a C.M.P. não fique só por “chavões” porque, de facto, a Câmara Municipal de 

Palmela aderiu à Rede dos Concelhos com Mobilidade para Todos. 

 

- Centro Histórico da vila de Palmela - O Sr. vereador José Braz Pinto refere que 

deu uma volta no centro histórico e nos pontos mais importantes da vila de Palmela. 
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Entende que o turismo é uma das vocações do concelho de Palmela e, tendo em 

atenção que corre o mês de Julho, época considerada de férias e turismo por excelência, o 

concelho deve estar nas condições desejáveis para receber as pessoas nas melhores 

condições.  

Reparou no estado deteriorado em que está a Igreja de São João. Não sabe se a 

Igreja pertence à Diocese ou se tem algum vínculo com esta entidade. De todo o modo, 

aquando da realização da Festa das Vindimas, aquele espaço é utilizado para exposição 

de artesanato. O Largo de São João onde se situa a Igreja localiza-se numa zona 

extremamente sensível e visitada e, de facto, o aspecto degradado que tem a fachada do 

edifício e o mau estado do telhado não é seguramente uma boa fotografia para quem visita 

Palmela. 

 

- Castelo de Palmela - O Sr. vereador José Braz Pinto expressa que, por decisão 

política da maioria do executivo da Câmara Municipal, os vereadores da oposição (P.S.) 

não acompanham as visitas que são realizadas no âmbito do projecto “semanas dedicadas 

às freguesias”. 

Realça como positivo o facto de a Sr.ª presidente ter visitado o Castelo. Os 

vereadores do P.S. têm vindo a alertar para a necessidade de cortar as ervas selvagens 

que ali proliferam. Embora tenham sido cortadas algumas, esse trabalho não foi feito na 

sua totalidade.  

Há necessidade de se executarem várias obras no Castelo e se algumas dessas 

obras são extremamente onerosas, outras há que são extremamente fáceis de realizar. Os 

vereadores do P.S. já tiveram ocasião de chamar a atenção para uma situação 

perfeitamente anacrónica que lá existe: a piscina no Castelo de Palmela está cheia de 

entulho e ervas selvagens. Esta imagem estraga por si só a visão magnífica que se 

vislumbra do Castelo sobre Setúbal e a zona do estuário do Sado. 

 

- Contentores para deposição de resíduos sólidos - O Sr. vereador José Braz 

Pinto refere ter constatado que nenhum dos contentores para deposição de resíduos 

sólidos da vila de Palmela possui afixado o autocolante informativo da data da lavagem e 

desinfecção, ao contrário do que acontece noutros locais em que nos contentores está 

afixada essa informação. Pergunta se, de facto, os contentores são lavados e 

desinfectados e se houve esquecimento na colocação do autocolante.  

 

- Edifício junto ao Mercado Municipal de Palmela - O Sr. vereador José Braz 

Pinto lamenta que não tenha havido ainda solução para o edifício situado junto ao 

Mercado Municipal de Palmela e que é propriedade da Câmara Municipal de Palmela. O 
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tapume que o cobria estava completamente destruído e foi colocado um novo tapume que 

já está todo esfaqueado e em péssimo estado. 

 

Curiosidades: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere duas curiosidades:  

1.ª – Numa anterior reunião de Câmara, os vereadores do P.S. apresentaram um 

assunto relacionado com o caminho que segue de Aires à estação de caminho de ferro. O 

piso era executado em pavet e estava a ser continuado em calçada portuguesa. Foi dito, 

em reunião que, sendo a calçada portuguesa uma solução mais nobre do que o pavet era 

um desperdício estar a optar por este material em detrimento do pavet, na medida em que 

a calçada portuguesa devia ser utilizada essencialmente nos meios urbanos. 

Denota a sua surpresa quando, em determinada altura, viu uma palete de pavet e 

pensou “se calhar vai ser substituída a calçada por pavet”. Não sabe se foi por já terem o 

trabalho feito ou se foi por não quererem dar razão à sugestão que os vereadores do P.S. 

apresentaram. 

2.ª – Por vezes a Câmara é criticada por ser muito imoral nas suas decisões. 

Quando há pouco falava nos autocolantes que são colocados nos contentores, informando 

o dia em que foram lavados e desinfectados, reparou na seguinte situação: alguns 

contentores têm o autocolante afixado com data posterior à da respectiva desinfecção. 

Para terminar, refere que, constata com satisfação o término das obras no Largo 

Marquês de Pombal mas, em contrapartida, o centro histórico da vila e o Castelo precisam 

de intervenções urgentes. Tornando-se estes espaços aprazíveis, as pessoas gostam de 

os visitar e tendem a voltar. 

Duma forma geral estes são os assuntos que tem a apresentar. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

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

técnicos, membros da comunicação social e munícipes. 

1. Visita do Sr. Ministro da Agricultura e Pescas: 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que a visita do Sr. Ministro da Agricultura à 

freguesia de Palmela fez com que se pudesse descansar relativamente a um tema, já por 

diversas vezes abordado em reuniões de Câmara, relacionado com o novo ordenamento 

vitivinícola que estava projectado. Sublinha que a medida anterior configurava que o 

concelho de Palmela se tivesse de juntar à Estremadura e ao Alentejo para perfazer 

30.000 hectares de vinha. A notícia obtida relativamente a esta situação fá-lo respirar de 

alívio. 
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Os elogios que foram feitos a esta região e o reconhecimento do trabalho da 

Comissão Vitivinícola, nomeadamente, quanto à candidatura que fez à categoria de 

entidade certificadora, resultam num grande estímulo para todos os que trabalham nesta 

área. 

 

2. Acessibilidades no concelho: 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que na reunião de Câmara realizada em 

Quinta do Anjo, se aprovou, por unanimidade, uma moção relativamente à instalação de 

uma plataforma logística em Poceirão. Nessa mesma reunião foi manifestada preocupação 

quanto às acessibilidades. Todos conhecem o concelho, utilizam diariamente as estradas e 

têm perfeita consciência que efectivamente cada dia se vive com maior dificuldade em 

matéria de rede viária dentro deste território. Nada tem sido feito em termos da rede 

secundária. Em termos da rede primária, salienta que, as auto-estradas servem o país não 

servem só o concelho e cifram-se numa mais-valia. De há uns tempos a esta parte, o 

executivo da Câmara Municipal de Palmela tem vindo, por unanimidade, a reclamar novas 

infra-estruturas para o concelho, como sejam, as vias alternativas à E.N. 252 e à E.N. 379. 

Mostra-se preocupado com uma notícia publicada no jornal regional que referia: “Os 

autarcas exigem mais acessibilidades” e a Sr.ª Presidente dizia em seguida “os bons 

acessos”. Esta situação contraria frontalmente aquilo que é a realidade. As suas 

preocupações aumentam quando sabe que no plano rodoviário não consta sequer a 

hipótese dessas infra-estruturas, que são de extrema importância para a mobilidade dentro 

do concelho, não estarem previstas. 

Regista que, neste momento, existem duas regiões: a região do Oeste e a região de 

Vale do Tejo em luta pelo aeroporto. Não sabe se haverá um conflito de interesses, mas 

mostra-se preocupado.  

Como filosofia de vida pratica a prevenção. Prefere prevenir para que as situações 

menos agradáveis não aconteçam. Espera que mais tarde não venham a sofrer as 

consequências desta situação. Foi eleito para defender o concelho de Palmela e toda esta 

área geográfica e vai fazê-lo mesmo que para isso tenha de correr riscos. 

 

3. Freguesia de Palmela: 

- Miradouros em Palmela - O Sr. vereador Octávio Machado refere que Palmela é 

uma terra de miradouros. Regista que, presentemente, a torre de menagem do Castelo de 

Palmela está fechada. 
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- Largo de São João / Quinta da Cerca / Parque Infantil / Parque de 

estacionamento e Avenida dos Bombeiros Voluntários de Palmela - O Sr. vereador 

Octávio Machado intervém nos seguintes moldes: 

― As árvores situadas na encosta do Largo de São João tiram a visibilidade quase 

total. Outro miradouro de grande visibilidade e alcance situa-se ao longo da Avenida dos 

Bombeiros Voluntários de Palmela. Este espaço necessita de requalificação. Hoje são 

dezenas as pessoas que utilizam aquele espaço em passeios diários para fazer o seu 

footing (prática desportiva bastante aconselhada). 

― A população de Palmela tem sido paciente e espera ansiosamente as obras do 

Largo de São João e Quinta da Cerca. Espera que este projecto traga consigo a resolução 

de muitos problemas pelos quais a população de Palmela anseia. Este é o espaço nobre 

da vila de Palmela. São dezenas as pessoas que trazem os seus netos a passear aqui. 

Espera que a requalificação de toda esta área contemple um parque infantil (embora existe 

um parque infantil na proximidade, este não tem a dimensão desejada). A abertura da 

Casa Mãe da Rota dos Vinhos à noite serviria perfeitamente às pessoas que se deslocam 

ao Largo de São João para passear. O estacionamento continua a ser reduzido. Este 

espaço é merecedor de ser requalificado, porque constitui um local de convívio e a 

população necessita dele. Se não for possível a implantação de uma esplanada naquele 

local, será conveniente que o horário de funcionamento da Casa Mãe da Rota dos Vinhos 

seja reequacionado, e se tal não for possível, que a Biblioteca Municipal esteja aberta. 

Faltam pontos de encontro e de debate para as pessoas. 

 

4. 2.º Festival Internacional de Saxofones: 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que se vai realizar em Palmela o 2.º 

Festival Internacional de Saxofones. Este é um dos maiores eventos a nível nacional. O 

Festival Internacional de Saxofones é divulgado em estações de televisão e nos meios de 

comunicação social em todo o mundo. É um acontecimento extraordinário que dá 

expressão ao saxofone. É de opinião que o Município de Palmela poderia ter feito mais por 

este projecto que deu entrada na Câmara em Setembro. 

Está em crer que vai ser levada a efeito uma peça de teatro na mesma altura em que 

vai acontecer este Festival de Saxofones. Esta situação não devia acontecer, porque são 

dois eventos de grande dignidade e importância que conflituam em termos de datas. 

 

5. Espaço superior do Mercado Municipal de Palmela: 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que o espaço superior do Mercado 

Municipal de Palmela estava destinado à realização de um concerto. Este local é um 

espaço digno que proporciona perfeitas condições de visibilidade para realização de um 
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concerto. Está em crer que, devido ao trânsito, o concerto foi mudado para o Largo da 

Boavista que não tem tão boas condições de visibilidade. Opina que, em Palmela, é 

perfeitamente possível com a Protecção Civil mobilizar a G.N.R. para que se pudesse 

realizar o concerto no local que primeiramente estava destinado para ele. 

 

6. Estacionamento junto à estação de Venda do Alcaide: 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que é do seu conhecimento que está 

resolvida a questão do parque de estacionamento junto à estação de Venda do Alcaide. 

Continua-se a verificar que o parque de estacionamento na estação de Palmela não tem 

uma décima parte dos automóveis estacionados comparativamente com os que estão 

estacionados nas zonas limítrofes à estação. Insiste para que a C.M.P. sensibilize as 

pessoas com responsabilidade na gestão para que se criem as condições necessárias a 

que o parque de estacionamento comece a ser utilizado. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

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

comunicação social, técnicos da Câmara Municipal e munícipes. 

1. Desafectação do domínio público para o domínio privado de uma parcela de 

terreno em Aires: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que tem a apresentar um assunto que 

está relacionado com a desafectação do domínio público para o domínio privado de uma 

parcela de terreno em Aires. Aprovou-se em reunião de Câmara de 08.Nov.2006, com os 

votos favoráveis da maioria do executivo (C.D.U.) e vereador do P.S.D., e a abstenção dos 

vereadores do P.S., a desafectação a que antes fez referência. O final da proposta 

mencionava “(...) para efeitos de negociação posterior com o Sr. António Melo.”. Recorda-

se perfeitamente que foi dito pelo Sr. vereador Adilo Costa que nada seria feito naquele 

espaço sem que esta negociação fosse feita. Estranha o facto de já se ter feito uma 

terraplenagem. Existem no terreno duas oliveiras plantadas e uma pilha de tijolos que, 

aparentemente, servirão para acréscimo da propriedade. 

Pretende saber que tramitação teve este assunto, desde a aprovação da proposta 

em reunião de Câmara, até à presente data. 

 

2. Comunicado assinado pelo Executivo da Junta de Freguesia do Poceirão 

sobre a Escola 2 + 3 do Poceirão: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere-se a um comunicado (que será 

certamente do conhecimento da Sr.ª presidente) sobre a Escola Básica 2 + 3 do Poceirão. 

Este comunicado é assinado pelo executivo da Junta de Freguesia. 
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Depois de já ter ouvido falar muito sobre a Escola 2 + 3 do Poceirão nunca interveio 

em reunião de Câmara sobre este tema. Todas as forças políticas reunidas na C.M.P. são 

unânimes quanto à importância da Escola em servir os alunos. Sucede que, a Junta de 

Freguesia do Poceirão quer trazer à liça a sua responsabilidade pela realização da obra. 

Não lhe parece, nem ético, nem responsável que o assunto seja tratado desta forma. 

 

3. Freguesia de Pinhal Novo – monda química junto às bermas: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que já tem sido falado várias vezes em 

reuniões de Câmara da necessidade de realização de monda química junto às bermas. O 

Sr. vereador José Braz Pinto tem chamado a atenção para a necessidade de prevenir o 

aparecimento das ervas. 

Alerta para o facto de que quem sai na saída da auto-estrada para o Pinhal Novo ver 

à sua direita um mato a crescer junto às bermas. Esta situação acontece dentro do 

perímetro da vila e é da responsabilidade da Autarquia esta limpeza. O mato tornou-se 

mais visível desde que foram colocados os cartazes do FIG (Festival Internacional de 

Gigantes). Os cartazes estão inclusivamente furados pelas canas. 

 

4. Freguesia de Palmela: 

- Castelo de Palmela - O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que não 

percebe qual a razão para não se fazer uma rápida intervenção no Castelo de Palmela. 

É necessário intervir: à direita quando se entra no Castelo, na Igreja de Santiago, na 

Praça de Armas, na piscina (como o Sr. vereador José Braz Pinto já referiu) e na Casa de 

Hermenegildo Capelo. 

Há intervenções cujo custo é mínimo para estarem a ser proteladas no tempo. A 

primeira vez que falou neste assunto foi, provavelmente, em Janeiro ou Fevereiro último. 

No mínimo dever-se-ia cortar, limpar e retirar tudo o que são ervas daninhas. 

Se há efectivamente a intenção de apostar no turismo, valorizar o centro histórico e 

atrair turistas a Palmela, não se pode só mostrar as lindas vistas que se vislumbram a 

partir do Castelo, é necessário ter algo mais para oferecer. 

 

- Calçada do centro histórico na vila de Palmela - O Sr. vereador José Carlos de 

Sousa refere que o centro histórico precisa de uma intervenção de monta que é a sua 

calçada. A calçada do centro histórico não é convidativa à população nem a quem visita 

Palmela. Basta observar a calçada do centro histórico de Évora para se perceber o que é 

possível fazer para melhorar este aspecto. Em Palmela, ainda nada foi feito. 
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 - Mercados Municipais no concelho - O Sr. vereador José Carlos de Sousa 

refere que visitou o Mercado Municipal de Palmela cerca das nove e meia da manhã. 

Constatou, com espanto, que o Mercado não tinha praticamente nenhuma afluência. 

Não sabia da questão dos saxofones, abordada pelo vereador Octávio Machado, 

contudo considera que a utilização do terraço do mercado, para eventos desta natureza, 

poderia ser uma forma de revitalizar e animar aquele espaço. É preciso claramente ter 

outro tipo de perspectiva, que espera que o mercado do Pinhal Novo venha a ter. O 

mercado de Palmela foi construído há relativamente pouco tempo e a sua utilização acaba 

por não estar a ser rentabilizada, nem corresponder às expectativas pretendidas. 

 

- Fontes em Palmela - O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que como 

dizia o vereador Octávio Machado Palmela é o sítio dos miradouros. Contudo ele 

acrescenta que é o sítio dos miradouros e o sítio das fontes. Refere a título de exemplo, a 

Fonte Nova, localizada por baixo do Castelo junto ao caminho romano na direcção de 

Setúbal que está num estado de degradação total. Não sabe se as pedras estão 

numeradas e fotografadas e guardadas nalgum sítio, como disse o Sr. Vereador Charneira 

na passada sessão de câmara da Quinta do Anjo relativamente ao Largo da Ponte da Rua 

da Olivença em Pinhal Novo. O que é um facto é que as pedras não estão lá desde há 

alguns anos a esta parte. 

 

- Trânsito - O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a estrada do 

Camarral é uma estrada que pode fazer o desvio do trânsito que vem do Pinhal Novo na 

direcção de Palmela. Refere que há cerca de 8 ou 9 meses foi apresentado um projecto 

para a implantação de uma grande superfície na zona da Mercedes, e que até o jornal do 

Pinhal Novo fez manchete dizendo que os problemas do trânsito iam deixar de existir na 

Volta da Pedra. Esse processo é concerteza um processo lento, e o facto é que todos os 

dias entre as 8h e as 10,30h da manhã e entre as 16h e as 20h existe uma fila imensa na 

Volta da Pedra motivada essencialmente por aqueles que vão para Setúbal e que não 

querem pagar a portagem e por aqueles que vão para Palmela mas que têm de continuar 

na fila. 

Essa estrada é uma obra que com um sentido único se poderia fazer sem grandes 

custos e que traria para a população ganhos consideráveis. 
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Em resposta às questões colocadas no Período Antes da Ordem do Dia foram 

dadas as seguintes respostas: 

• Relativamente à intervenção do Sr. Vereador Octávio Machado: 

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

Costa refere que considera igualmente o Festival de Saxofones um grande Festival no 

qual a Humanitária faz a promoção do saxofone não só a nível  concelhio, como a nível 

nacional. Este festival permite qualificar o trabalho dos músicos locais e partilhar com 

outros músicos e com outros mestres do saxofone a nível internacional. O festival projecta 

não só o Conservatório Regional de Palmela como o próprio concelho de Palmela. 

É de louvar a grande capacidade que a Humanitária teve em saber auto-financiar-se, 

e encontrar apoios para além dos apoios das autarquias, Câmara e Junta de Freguesia. É 

um exemplo de boa prática associativa. A Autarquia ajudou na cedência do espaço, na 

parte eléctrica, na regularização do trânsito, na divulgação, na estrutura, na montagem e 

desmontagem das cadeiras, na limpeza diária, nas cedências de baldões, no transporte 

dos músicos, nos recursos humanos que a Autarquia disponibilizou. Todos estes apoios 

devem ser valorizados, pois representam custos para a Autarquia.  

Reuniu na semana passada com a Direcção da Humanitária sobre o 2.º Festival de 

Saxofones, e efectuaram o balanço da iniciativa. Foi referida a sobreposição das datas do 

festival e do teatro. Foi referida a preocupação para que tal não se repita, contudo sendo 

um concelho que conta com mais de 120 associações com uma diversidade cultural tão 

grande muitas vezes não é fácil compatibilizar datas. 

Relativamente á utilização do espaço superior do mercado, que considera 

igualmente um espaço privilegiado para animações, irá ser utilizado, durante os meses de 

Junho e Julho pensa que às 2ª e 4ª semana de cada sábado por jovens na parte da manhã 

para exporem artesanato, mas pretende-se que se realizem lá outras iniciativas,  como é 

vontade da Autarquia 

 

• Relativamente às intervenções dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos 

de Sousa: 

- Castelo de Palmela - O Sr. Vereador Adilo Costa refere que o Castelo tem pontos 

fortes e pontos fracos. Como pontos fortes apresenta o espaço S. Jorge a reserva visitável 

das esculturas de Santiago, a Igreja de Santiago como espaço polivalente onde se 

realizam actividades culturais e exposições, a Igreja de Santa Maria que após recuperada 

funciona lá o GESOS. A este propósito refere que o município de Palmela é o único 

município a nível europeu que promove os encontros internacionais de Ordens Militares. 

Continua dizendo que na Igreja de Santa Maria, está instalado um passadiço de metal que 

permite a visita para acções de animação, nas galerias, existe um espaço de arqueologia 
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aberto ao público. Existem igualmente pontos fracos como seja problemas na 

conservação, a torre de menagem, é verdade, que está encerrada ao público por razões 

de segurança até se efectuar um estudo. Outro ponto negativo é a Casa Capelo, pelo que 

fazia um apelo ao governo para que não se esqueça da Rota dos Castelos, onde 

provavelmente se encontra a solução para o problema da Casa Capelo. Em termos de 

QREN, se houver vontade e em colaboração entre a autarquia e o governo a Casa Capelo 

poderá ser recuperada. Apela aos vereadores da Oposição que estão ligados ao Partido 

do Governo para sensibilizar o governo para essa necessidade. 

 

• Relativamente à intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa: 

- Desafectação do domínio público para domínio privado de uma parcela de 

terreno em Aires – O Sr. vereador Adilo Costa refere que de facto foi efectuada a 

negociação com o Sr. António Melo, que é o actual proprietário daquele terreno. O valor da 

venda foi superior ao valor da avaliação do terreno.  

 

• Relativamente à intervenção do Sr. Vereador José Braz Pinto: 

O Sr. vereador José Charneira saúda todos os presentes. 

- Contentores para deposição de resíduos sólidos – O Sr. Vereador José 

Charneira refere que a lavagem e desinfecção dos contentores é efectuada 4 vezes por 

ano, por uma empresa a quem a Câmara adjudicou este trabalho. Com a lavagem é 

colocado um autocolante a referir a data da lavagem. Acontece muitas vezes que os 

contentores são deslocados de um sitio para outro podendo provocar situações como 

aquelas que o sr. Vereador refere. Também é verdade, e isto tem de ser dito, que há 

contentores que são lavados num dia e no outro estão piores do que estavam 2 dias antes, 

mas isso é outro assunto e só a boa compreensão dos munícipes pode resolver esse 

problema. 

 

• Relativamente a assuntos apresentados pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa 

em reuniões de Câmara anteriores: 

- Rua 1.º de Janeiro, em Pinhal Novo - O Sr. Vereador José Charneira refere que 

esta rua está concluída dentro do prazo e aberta ao público há 3 semanas.  

 

• Relativamente à intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa: 

- Castelo de Palmela - O Sr. Vereador José Charneira refere que em relação à 

limpeza das ervas do Castelo, hoje estão mais de 90 % delas tratadas. Há zonas onde a 

limpeza é difícil por se tratarem de encostas muito inclinadas onde não é fácil chegar. 

Considera no mínimo incorrecto e até deselegante para com os trabalhadores não 
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enaltecer o esforço que fizeram e a limpeza a que procederam. Os trabalhadores fizeram 

um grande esforço, e realça o mérito dos trabalhadores da Câmara nesta tarefa. 

 

• Relativamente à intervenção do Sr. Vereador Octávio Machado: 

- Largo de São João e Quinta da Cerca – A Sr.ª Presidente refere que está a ser 

elaborado um projecto que será apresentado à população de Palmela dentro das próximas 

semanas, ainda durante o mês de Julho, para o arranjo de toda esta zona. Este projecto 

combina a disciplina do estacionamento com um arranjo urbano e paisagístico onde há 

também zonas verdes, de modo a criar uma nova noção de Largo que deve ser sublinhada 

e valorizada. Está em preparação, uma grande intervenção para o Largo de S. João e 

Quinta da Cerca.  

 

• Relativamente à intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa: 

- Calçada do Centro Histórico da vila de Palmela - A Sr.ª Presidente refere que a 

calçada do Centro Histórico também lhe merece uma grande preocupação, havendo zonas 

onde até os carros têm dificuldade em arrancar patinando e derrapando. Mas é para os 

peões que a circulação é mais difícil porque a calçada está muito gasta. Há zonas onde as 

pedras já foram mudadas, mas hoje é inevitável, que tem que haver uma intervenção de 

fundo. Esta intervenção tem de ser preparada e faseada, não sendo possível assumir que 

ela será feita para o ano ou até para o próximo, dada a dimensão e os custos dessa 

intervenção. 

 

- Trânsito - A Sr.ª Presidente refere que a hipótese de alternativa colocada pelo Sr. 

Vereador José Carlos Sousa, através do uso da Estrada do Camarral, como fuga à Volta 

da Pedra, já foi estudada pelos serviços camarários. Contudo, o estado em que se 

encontra a estrada o aumento do transito torná-la–ia  perigosa e qualquer alternativa 

passaria sempre pela ocupação das propriedades que ali estão. A solução, na opinião do 

executivo, e que tem vindo a ser discutida com as Estradas de Portugal é uma intervenção 

em toda a zona da Volta da Pedra, desde o cruzamento até ao acesso à auto-estrada. 

Esta intervenção poderia eventualmente facilitar um desencontrar do trânsito que vem para 

Palmela e do trânsito que encosta à esquerda para Setúbal, é uma intervenção que 

caberia às Estradas de Portugal e espera que seja efectuada. 

 

- Comunicado assinado pelo Executivo da Junta de Freguesia do Poceirão 

sobre a Escola 2 + 3 do Poceirão - A Sr.ª Presidente refere que não conheço o 

comunicado da Junta de Freguesia de Poceirão sobre a Escola, mas registou as 

preocupações do Sr. Vereador e as preocupações dos Srs. Vereadores  em geral. 
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INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

Informação: 

O Sr. vereador Octávio Machado informa que já existe projecto para a execução 

dum WC para deficientes no cemitério.  

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR ADILO COSTA: 

 

Pelo Sr. vereador Adilo Costa foi apresentado o seguinte voto de congratulação: 

 

Voto de congratulação ao Palmelense Futebol Clube e ao Clube Desportivo 

Pinhalnovense: 

 

“O Palmelense Futebol Clube e o Clube Desportivo Pinhalnovense conquistaram na 

época desportiva de 2006/2007, os títulos de Campeão da Segunda Divisão Distrital da 

Associação de Futebol de Setúbal, em Iniciados e Juvenis, respectivamente. 

Tratam-se de vitórias que resultam do trabalho empenhado de todos os que directa e 

indirectamente nelas colaboraram, sendo justo destacar, os Jogadores, Técnicos, 

Fisioterapeutas, Massagistas, Dirigentes, famílias e demais colaboradores dos dois 

Departamentos de Futebol. 

A Câmara Municipal de Palmela reunida na Biblioteca Municipal de Palmela felicita 

os dois clubes pelos resultados alcançados, e faz votos para que continuem na senda dos 

êxitos, sobretudo no âmbito formativo, pois o trabalho realizado nos escalões de formação 

tem muitos mais objectivos do que os meros resultados desportivos. É também desejo da 

autarquia que as participações na primeira divisão distrital na próxima época desportiva 

possam constituir uma boa oportunidade para o desenvolvimento dos jovens e para a 

melhoria da qualidade da sua prática, de modo a dignificarem cada vez mais o bom nome 

das Vilas de Palmela e Pinhal Novo e do Concelho.” 

 

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

unanimidade e em minuta. 

 

SAÍDA DA REUNIÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

Nesta altura, ausentou-se da reunião o Sr. vereador José Carlos de Sousa. 
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ADMISSÃO DE PROPOSTA NA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª Presidente propôs a admissão da seguinte proposta na Ordem do Dia: 

- Desafectação e constituição de direito de superfície sobre parcela de terreno sita 

em Pinhal Novo para construção de Lar Residencial destinado a crianças e jovens 

portadores de deficiência: 

Foi aprovada, por unanimidade, a admissão da proposta na Ordem do Dia. 

 

ENTRADA NA REUNIÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

Nesta altura, a reunião voltou a ser participada pelo Sr. vereador José Carlos de 

Sousa. 

 

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 15.06.2007 a 29.06.2007.  

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

os dias 20.06.2007 e 03.07.2007, foram autorizados pagamentos, no valor de € 

1.717.701,65 (um milhão setecentos e dezassete mil setecentos e um euros e sessenta e 

cinco cêntimos). 

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

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

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

3.913.448,03 (três milhões novecentos e treze mil quatrocentos e quarenta e oito euros e 

três cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 2.525.135,45 (dois milhões quinhentos e vinte e cinco 

mil cento e trinta e cinco euros e quarenta e cinco cêntimos); 
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 • Dotações Não Orçamentais – € 1.388.312,58 (um milhão trezentos e oitenta e oito 

mil trezentos e doze euros e cinquenta e oito cêntimos). 

    

ORDEM DO DIA 
 

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

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

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

Municipal deliberou a aprovação da seguinte acta, sendo a mesma assinada pela Exm.ª 

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

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

executivo: 

• ACTA n.º 10/2007, reunião ordinária de 17.Abril.2007 – aprovada por 

unanimidade. O Sr. Vereador José Charneira não participou na votação da acta, porque 

não esteve presente na referida reunião. 

 

      II – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 
 

 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

 

 Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 Protocolos de Colaboração: 
 

 PROPOSTA N.º 1/DEIS-DE/15-2007: 

 A CELEBRAR COM: Agrupamentos de Escolas do Concelho de Palmela: 

 ASSUNTO: Programa de Alimentação Escolar: 

 
«A Acção Social Escolar, da responsabilidade dos Municípios, compreende, de 

acordo com o Decreto-Lei 399–A/84, de 28 de Dezembro, a criação, manutenção e gestão 

dos refeitórios escolares do 1.º ciclo do ensino básico. 

O Município de Palmela no exercício das suas atribuições e competências garante, 

aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico e crianças da educação pré-escolar, da rede 

pública, o acesso a refeições através da concretização do Programa de Alimentação 
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Escolar, que compreende a vertente de confecção local nos estabelecimentos dotados 

com refeitório escolar ou transportada, com confecção externa. 

Compete ao Município, no âmbito da organização e funcionamento dos seus 

serviços, apoiar ou comparticipar a acção social escolar, designadamente no que respeita 

à alimentação, podendo realizar parcerias com terceiros, através de protocolos de 

colaboração a celebrar com entidades que desenvolvem a sua actividade na área do 

município. 

As parcerias podem ser realizadas com os respectivos Agrupamentos de Escolas, 

devendo os termos ser fixados em protocolos, identificando o número de alunos a 

abranger, o horário das refeições, o compromisso de que a refeição cumpre requisitos de 

qualidade, o local de fornecimento, assim como o equipamento e meios usados. Os 

municípios deverão exercer um controlo directo da gestão do fornecimento das refeições, 

traduzido no acompanhamento deste serviço e na fiscalização do cumprimento das 

normas aplicáveis. 

Face ao exposto, e nos termos das disposições conjugadas da alínea c) do n.º 1, do 

artigo 4.º e art.º 7.º, do Decreto - Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro, da alínea d) do n.º 

4 e alínea l) do n.º 1, ambas do art. 64.º e ainda art. 67.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 e o 

estabelecido no artigo 3.º do Regulamento de Acesso ao Financiamento do Programa de 

Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, aprovado pelo Despacho 22.251/2005, de 25 de Outubro, com as alterações 

introduzidas pelo Despacho 12.037/2007, de 18 de Junho, propõe-se a aprovação das 

minutas de Protocolo, em anexo, que fazem parte integrante desta proposta.» 

 

 Sobre a proposta de Protocolos de Colaboração com os Agrupamentos de Escolas 

do Concelho de Palmela – Programa de Alimentação Escolar – numerada 1/DEIS-DE/15-

2007 intervieram: 

 O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que no artigo 3º do protocolo se fala 

em “períodos de férias escolares”, Considera que não se falando hoje em períodos de 

férias escolares mas sim em interrupções lectivas seria mais correcto e coerente adoptar a 

terminologia de “interrupções lectivas”. 

 Por outro lado, pensa que este ano poderá ter sido também um ano de arranque 

desta modalidade, mas fazer chegar aos Agrupamentos, durante o mês de Junho uma 

série de documentação que os mesmos têm de preencher com os encarregados de 

educação que inscreveram as crianças no 1.º ano de escolaridade, é tarde. As matrículas 

para o 1.º ano de escolaridade começam no dia 03 de Janeiro e terminam a 20 de Junho. 

há que operacionalizar em termos de timing a chegada aos Agrupamentos dos formulários 

para que os encarregados de educação os preencham atempadamente. Assim Implica 



Acta n.º 15/2007 
Reunião de 04 de Julho de 2007 

 19

que, neste momento os Agrupamentos estejam a contactar de novo os encarregados de 

educação para o preenchimento dos formulários que foram só agora foram fornecidos pela 

Câmara Municipal. Em Relação ao resto a forma está correcta. 

 A Sr.ª presidente dá a palavra à Directora do Departamento de Educação e 

Intervenção Social para que preste os necessários esclarecimentos à elucidação da 

proposta, bem como às questões apresentadas pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa, o 

que esta fez. 

 

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

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
 

III.I. - GABINETE DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE GÉNESE ILEGAL: 

 

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

 

Loteamentos: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAU-GRAGI/15-2007: 

ASSUNTO: Alteração ao projecto de loteamento de reconversão (Proc.º L-

45/98): 

REQUERENTE: Administração Conjunta da Quinta n.º 9 do Pinhal das Formas: 
 

«1. Através do presente requerimento vem a Administração Conjunta da Quinta n.º 9 

do Pinhal das Formas solicitar uma alteração ao projecto de loteamento de reconversão 

aprovado por deliberação da Câmara Municipal datado de 24/05/2000. 

  2. A presente alteração ao projecto de loteamento de reconversão reporta-se, 

unicamente, ao futuro lote n.º 3, no qual se passam a prever 2 fogos, sendo aumentada a 

área de construção de 400 m2 para 700 m2, e foi alargado o polígono de implantação, de 

forma a facilitar o estudo futuro do projecto da habitação bifamiliar, conforme exposto na 

Memória Descritiva. 

  3. À luz do PDM, verifica-se que são cumpridos os parâmetros urbanísticos previstos 

no art. 14.º do seu Regulamento, nomeadamente, a densidade habitacional. 

Paralelamente, são também cumpridos os requisitos processuais dispostos nos 

artigos 18.º e 21.º da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, na actual redacção dada pela Lei n.º 

64/2003, de 23 de Agosto (Lei das AUGI). Mais se considera ainda informar que foi 
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também anexa cópia da Acta da Assembleia de Comproprietários que aprovou esta 

alteração ao projecto de loteamento de reconversão. 

Deste modo, propõe-se, ao abrigo do disposto nos artigos 18.º e 21.º da Lei n.º 

91/95, de 2 de Setembro, na actual redacção dada pela Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto 

que a Câmara Municipal delibere aprovar a alteração ao lote 3, de um para dois fogos, 

conforme planta anexa.» 

 

Sobre a proposta de Alteração ao projecto de loteamento de reconversão (Proc.º L-

45/98) numerada 1/DAU-GRAGI/15-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que a sua intervenção vai no sentido de 

clarificar esta proposta. Lamenta que esta proposta apareça 7 anos depois de aprovado o 

processo de loteamento. São de facto muitos anos para estar ainda a aparecer uma 

alteração ao processo de loteamento. 

Por outro lado, gostava de clarificar o ponto 2 que diz que passa a haver 2 fogos 

conforme planta anexa, mas a planta não diz o polígono de implantação, não conseguindo 

perceber essa situação. 

Por outro lado, diz-se que foi arranjado o polígono de implantação para facilitar o 

estudo futuro do projecto da habitação bi-familiar. Compulsado o processo chega-se à 

conclusão que este lote é uma compropriedade de duas pessoas, e a pergunta que faz é a 

se esta moradia bi-familiar é constituída por 2 fogos geminados, ou por 2 fogos separados. 

Olhando para o quadro resumo, que se tinha esquecido de consultar, o mesmo diz  que 

tem 2 fogos e 2 pisos. Pergunta se são 2 fogos e 2 pisos porque é que é preciso alargar o 

perímetro de implantação. Sendo 2 pisos parte-se do pressuposto que não é preciso 

alargar o perímetro de implantação. Pergunta se de facto houver 2 lotes há o perigo da 

futura fusão. O regulamento para as zonas urbanas prevê que, nalguns casos, haja 2 

fogos que podem ser geminados exactamente para evitar o fraccionamento da 

propriedade. Esta  é uma informação que pretende. 

O Sr. vereador José Charneira refere que o requerimento é de 03 de Maio de 2007. 

O processo de loteamento foi aprovado em 2000, mas o requerimento que se está a 

discutir e que dá origem a esta proposta foi apresentado pelo requerente em 03 de Maio. 

De 2007, ou seja passaram 2 meses desde a sua recepção. Na planta que está anexa, 

está a tracejado o polígono de implantação das construções. Em relação ao quadro 

síntese fala em 2 fogos e 2 pisos. Se as moradias serão geminadas ou se serão ao lado 

uma da outra ou como é que serão, é um problema do futuro projecto de habitação. Como 

se refere o polígono de implantação foi alargado de forma a facilitar o estudo futuro do 

projecto de habitação bi-familiar, que não se sabe como é porque não foi apresentado. A 

única coisa que se sabe é que, com esta alteração ao loteamento aprovada, é possível 

dentro daquele polígono e para aquele lote fazer 2 fogos com 2 pisos. O regime de 
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compropriedade não se põe, porque aquele lote é de 2 proprietários que resolverão as 

coisas, ou fazendo uma sociedade ou propriedade horizontal ou qualquer outra coisa. Este 

lote 3 não irá (e não é isso que está aqui em causa) dar origem a mais 2 lotes. É 1 lote só 

que em vez de ter uma construção unifamiliar com 400 metros passou a ter uma bifamiliar 

com 700 metros. Refere por último que no programa não está previsto nada para aquela 

zona. 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que então fui mal informado, relativamente à 

sua quinta, porque então existe a possibilidade de construir dentro do mesmo lote dois 

fogos separados e não geminados, ou r/c e 1.º andar, como lhe foi dito que são 

condicionantes que a Câmara impõe. Se são dois lotes separados cria-se um precedente 

que mais tarde ou mais cedo leva à divisão de propriedade. Pergunta são geminados ou 

não são geminados. 

        O Sr. vereador José Charneira refere que não existindo o projecto não é possível 

decidir se são geminados ou se são isolados. Está-se a falar de um lote com 4.441 m2, e 

não de um lote com 300 m2. Esta situação implica que mesmo que se façam duas 

construções isoladas o que interessa é que o lote fará sempre parte comum das duas 

fracções e portanto, não será possível nunca subdividir em 2 lotes. 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que volta a falar do seu caso pessoal, e da 

sua quinta no Poceirão que tem 20.000 m2 e lhe foi dito que haveria uma autorização para 

dois fogos mas tinham de ser geminados para não haver divisão de propriedade. Se o Sr. 

Vereador lhe diz que num lote de 4.441 m2, muito menor, poderão surgir dois fogos 

separados, então alguma coisa não está certa. 

O Sr. vereador José Charneira refere que se está a falar de coisas diferentes. o Sr. 

Vereador não tem 1 lote, mas sim uma propriedade com 20.000 m2 em zona agro-florestal. 

Este caso trata-se de 1 lote de terreno de um alvará de loteamento numa zona que foi 

classificada no P.D.M. como zona de reconversão, com um alvará de loteamento. O Sr. 

vereador tem um terreno com 20.000 m2, numa zona determinada no P.D.M. como zona 

agro-florestal. Este caso é um loteamento e 1 lote com 4.441 m2, que são duas realidades 

totalmente diferentes. 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que está preocupado porque efectivamente 

duas construções no mesmo lote, é extremamente perigoso... 

O Sr. vereador José Charneira dá a palavra ao Director de Projecto Municipal do 

Gabinete de Recuperação de Áreas de Génese Ilegal para intervir no âmbito do tema em 

discussão, o que foi feito. 

 

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

minuta. 
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PROPOSTA N.º 2/DAU-GRAGI/15-2007: 

ASSUNTO: Alteração ao projecto de loteamento de reconversão (Proc.º L-

18/86): 

REQUERENTE: Comissão de Administração da AUGI da Quinta da 

Carrasqueira: 
 

«Refere-se o pedido a uma alteração ao projecto de loteamento, apresentado pela 

Comissão de Administração da AUGI Quinta da Carrasqueira.  

Os elementos agora apresentados dão resposta ao solicitado através do ofício SAI-

2005/21453, nomeadamente a listagem actualizada dos titulares de cada uma das 

parcelas que constituem o presente loteamento, bem como, cópia da acta da reunião da 

assembleia de comproprietários, na qual foi deliberado a aprovação da nova planta de 

síntese.  

Ora, tendo em conta que o artigo 4.º, da Lei 91/95, de 2 de Setembro, com a nova 

redacção introduzida pela Lei 64/2003, de 23 de Agosto, refere que aos processos de 

reconversão urbanística apresentados na forma de loteamento urbano, se deve aplicar 

subsidiariamente a este diploma, o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. 

Considerando a proposta de desenho urbano aprovada em 8 de Outubro de 2003 e a 

solução apresentada neste momento, considera-se que as alterações são pouco 

significativas, como se constata pelo quadro seguinte: 

 

 Dados referidos na solução 

aprovada em 2003/10/08 

Alteração apresentada para analise 

Área do prédio  81.135,00 m2 81.135,00 m2 

Área Total dos Lotes  56.917,20 m2 56.611,20 m2 

Superfície Total de Pavimentos 28.458,60 m2 28.305,60 m2 

Superfície de Urbanização 

Primária 

21.867,25 m2 22.173,25 m2 

Numero de fogos 105 108 

Espaços verdes e de utilização 

colectiva 

1.948,85 m2 1.948,85 m2 

Espaços para equipamentos de 

utilização colectiva 

401,70 m2                               401,70 m2 

Número de lugares de 

estacionamento 

210 216 

 

Aplicando os parâmetros definidos em sede de regulamento de Plano Director 

Municipal, verifica-se que a presente proposta dá de uma forma geral cumprimento ao 
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mesmo, no entanto, convém realçar que há um déficit nas cedências obrigatórias 

aplicando o disposto na Portaria 1136/2001, de 25 de Setembro e Anexo III do 

Regulamento do PDM. Relativamente à anterior deliberação há um aumento neste déficit 

em 189 m2, que resulta do aumento do número de fogos pretendido.  

Assim, propõe-se que a Câmara delibere aprovar: 

a) a alteração ao loteamento, ao abrigo do disposto nos artigos 18.º e 21.º, da Lei n.º 

91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64/2003, de 

23 de Agosto, conforme consta na planta de síntese em anexo; 

b) a compensação em numerário, para suprimento de 189 m2 na área de cedência, 

correspondente a 84 m2, referente a Espaços Verdes e de Utilização Colectiva, e 

105 m2, a Equipamento de Utilização Colectiva, ao abrigo do disposto no artigo 6.º 

da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

64/2003, de 23 de Agosto, e do n.º 4 do artigo 44.º, da Decreto Lei 555/99, de 16 

de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei 177/01 de 4 de 

Junho.» 

 

Sobre a proposta de Alteração ao projecto de loteamento de reconversão (Proc.º L-

18/86) numerada 2/DAU-GRAGI/15-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa faz 2 perguntas: 

- Pergunta qual era o primeiro défice. Ou seja, fala-se que há um défice de cedências 

obrigatórias já anteriormente e é de 08 de Outubro de 2003 a proposta, aprovada e já 

apresentada pelo Sr. vereador José Charneira. Pergunta depois qual a compensação em 

numerário porque habitualmente aparecem em todas as propostas a compensação em 

numerário. 

Para concluir saúda a Administração da AUGI da Quinta da Carrasqueira por todo 

este processo que tem vindo a desenvolver e que está a ser levado a bom porto. Contudo, 

depois de ter olhado claramente para a planta e ter percebido que entra a Rua C e a Rua B 

há um espaço verde de utilização colectiva de 1.948 metros, nos 81.000 metros de toda a 

AUGI, pensa que tem de haver mais informação da parte da Câmara Municipal para que 

as pessoas que estão nas administrações das AUGI’s tenham mais alguma disponibilidade 

psicológica e mental para perceberem que os espaços verdes e os espaços de utilização 

colectiva são fundamentais. Fazer uma urbanização destas e a Câmara deixar, que com 

esta dimensão e com este emparcelamento avance, parece não ser aquilo que mais 

dignifica, e a AUGI precisa ela também de ser dignificada. As pessoas que vivem numa 

AUGI são tão cidadãs do Município de Palmela como as que não vivem nas AUGI’s, isto 

teria de ser claramente compatibilizado e informado, pensa que a questão da informação 

seria fundamental. 
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O Sr. vereador José Charneira refere que antes de pedir ao arquitecto Pinto Ângelo 

para dar algumas explicações adicionais, só queria dizer ao Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa que “atirou” outra vez ao lado, é que de facto em 2003 não tinha competências na 

área das AUGIs. 

Face às questões apresentadas pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa, o Sr. 

vereador José Charneira dá a palavra ao Director de Projecto Municipal do Gabinete de 

Recuperação de Áreas de Génese Ilegal para adiantar os necessários esclarecimentos, o 

que foi feito. 

O Sr. vereador José Charneira refere que se está a falar de um processo de 1986 o 

que demonstra bem as dificuldades que há de facto nestes processos. Tenta-se negociar 

com as pessoas as áreas de cedência que implica sempre retirar áreas a lotes, por muito 

pouco que seja. É um processo difícil e moroso porque se há comproprietários que 

entendem isso e estão dispostos a colaborar há outros que pura e simplesmente não 

querem colaborar. É difícil para a autarquia e para as Comissões de Administração das 

AUGI’s. São processos complicados, já teve oportunidade de assistir a algumas reuniões 

de comproprietários e não é fácil porque há pessoas que de facto não aceitam com muita 

facilidade, estas cedências. Passados 20 anos, chegou-se a esta fase de conseguir emitir 

um alvará, conseguir que as Comissões de Administração façam à sua conta e à conta dos 

comproprietários as infra-estruturas e tornem legal uma coisa que nasceu de génese ilegal. 

Estas nomeadamente de 86 são de uma geração ainda anterior em que as pessoas 

compravam, porque não tinham capacidade para chegar ao mercado da habitação. Não se 

pode dizer que estas pessoas estejam ligadas aos “clandestinos” de hoje. Hoje ninguém 

compra um lote clandestino, salvo raras excepções, sem saber o que é que está a 

comprar. É a especulação imobiliária. E também não é por acaso que a lei das AUGI’s é 

uma lei que foi feita, recordando que, foi uma lei que foi feita em colaboração com pessoas 

do P.C.P., do P.S.D. e do P.S. foi uma proposta que reuniu o consenso para resolver um 

problema que é um problema nacional. De facto a lei tem dado bons frutos e bons 

resultados. Não é um processo normal e portanto tem de ter especificidades especiais. 

Poderíamos ir mais longe mas os Srs. das Associações de Comproprietários que têm 

colaborado connosco e sabem o quão difícil é. 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que gostaria de dizer para melhor 

clarificação, que pressupõe que a compensação em numerário será semelhante à outra 

com as devidas proporções, mas acha que para efeito das propostas que são 

apresentadas à Câmara deveria vir logo quantificado qual é o valor das compensações. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que o Sr. vereador Adilo Costa há 

pouco disse que a Câmara tinha vendido o tal terreno ao Sr. em Aires por um preço 

superior àquele que tinha sido dito em sessão de Câmara. Refere não saber se o preço foi 
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dito ou não, e o valor nem sequer está na proposta, portanto a clarificação das propostas é 

fundamental, pois são estas que ficam na sua posse. 

O Sr. vereador José Charneira refere terem razão nesse aspecto, mas de facto 

este tipo de pagamento está tipificado no Regulamento de Taxas. A proposta irá ser 

corrigida, pois não existe qualquer processo de negociação. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que é natural que os vereadores com 

responsabilidades na gestão tenham os valores. Também é normal que os valores de 

avaliação não venham nas propostas. No caso de uma negociação o interessado poderá 

dizer que não compra “nem por mais um tostão” do que o que está na avaliação .  

 

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

minuta. 

 

III.II. – DIVISÃO DE LOTEAMENTOS 

 

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

 

Loteamentos: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAU-DL/15-2007: 

ASSUNTO: Alteração ao alvará de loteamento n.º 148 (Proc.º L-21/89): 

REQUERENTE: Maria de Fátima Faleiro Parreirinha: 

 

«Através dos requerimentos supra mencionados e subscritos pela proprietária do lote 

1, é solicitada a alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 148, registado na 

Câmara Municipal de Palmela no livro 2 em 23 de Janeiro de 1990 e emitido a favor de 

Eduardo Rosa Almada Pereira. 

O lote antes referido, com a área de 1.400m2, encontra-se registado a favor da 

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

03086/170790. 

A alteração, cujo licenciamento se requer, incide nos seguintes aspectos:  

- Aumento da área bruta de construção total prevista de 400 para 555,00 m2, dos 

quais 35,00 m2 se destinam a anexo; 

- mudança de uso de Habitação para Terciário e/ou Habitação. 

A apreciação da proposta de alteração da licença, enquadra-se assim no âmbito do 

procedimento previsto nos n.ºs 2 a 7, do artigo 27.º do D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, 

republicado pelo D.L. 177/01, de 04 de Junho. 



Acta n.º 15/2007 
Reunião de 04 de Julho de 2007 

 26

As alterações descritas não implicam modificações significativas 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 Baixa Densidade (B2c) - nomeadamente no art.º 12.º. 

 De igual modo e face aos usos pretendidos (terciário 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. 

Tendo sido apresentada declaração escrita de consentimento do proprietário do 

outro lote da Urbanização (lote 2), a pretensão está dispensada de discussão pública, nos 

termos do disposto no n.º 2 do art.º 27º da legislação atrás mencionada. 

Aplicando-se à mudança de uso e ao aumento de área bruta de construção, os 

parâmetros de dimensionamento estipulados no regulamento do PDM (Anexo III - Portaria 

1136/01, de 25 de Setembro), resulta uma área de cedência para espaços verdes e de 

utilização colectiva e para equipamentos de utilização colectiva correspondente a 231,15 

m2. 

Uma vez que a pretensão se insere numa urbanização consolidada e 

consequentemente já servida por infra-estruturas e atendendo ainda à reduzida área de 

cedência, propõe-se que a mesma seja convertida em compensação em numerário, 

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

Assim, conforme aplicação da fórmula publicada no art.º 37º do RUEMP o valor da 

compensação em numerário corresponde ao seguinte valor: 

C (€) = 1 x 0,8 x 231,15m2 x 55,78 €  =10.316,68 ( Dez mil trezentos e dezasseis euros e 

sessenta e oito cêntimos). 

No que se reporta à taxa devida pela realização, manutenção e reforço de infra-

estruturas urbanísticas, esta é calculada nos termos do art.º31º do Regulamento de 

Urbanização e Edificação do Município de Palmela, totalizando para o presente caso um 

valor correspondente a 7.845,98 € (sete mil oitocentos e quarenta e cinco euros e noventa 

e oito cêntimos), acrescida da taxa devida pela emissão do aditamento ao alvará - art.º 16º 

quadro I do já citado regulamento - e que corresponde a 133,90 € (cento e trinta e três 

euros e noventa cêntimos). 

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

Dezembro, republicado, a aprovação da alteração à licença de loteamento, 

consubstanciada  na  planta  síntese  entregue  através  do  requerimento  n.º  3.128/07, de 

29 de Março. 

A fim de ser lavrado o respectivo aditamento à licença deverão ser apresentados os 

seguintes elementos:  
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- dez cópias da planta síntese em opaco e uma em material reprodutível; 

- planta síntese de alteração em suporte informático [alínea c), do parágrafo 3.º 

do Regulamento  da Urbanização e Edificação do Município de Palmela]; 

- Ficha com os elementos estatísticos (INE), devidamente preenchida com os 

dados referentes à alteração da operação de loteamento, de acordo com o 

estipulado na alínea a), do n.º 2, do parágrafo 8.º da portaria 1.110/01, de 19 de 

Setembro.  

Em anexo consta o parecer da Divisão de Loteamentos.» 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 2/DAU-DL/15-2007: 

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

197 (Proc.º L-38/92): 

REQUERENTE: Luso M – Turismo, S.A. e José Henrique Batista Correia: 

 

«Através do requerimento 11.660/06 de 20.Nov.2006, subscrito pelos proprietários 

dos lotes n.º 2 e 26 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, é solicitada a alteração 

à licença de loteamento, oportunamente titulada pelo alvará n.º 197, registado na Câmara 

Municipal de Palmela, no livro 3, em 29 de Setembro de 1995 e emitido a favor de Sadigolf 

- Turismo, S.A. 

 As alterações decorrentes do interesse expresso dos proprietários dos lotes 2 e 26, 

descritos na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob os números 06128/080496 e 

06152/080496, respectivamente, incidem nas seguintes prescrições do alvará de 

loteamento: 

 Lote 2 

 - Redefinição do polígono de implantação; 

 - Alteração da forma e implantação do lago existente no lote; 

 - Implantação de piscina; 

 - Modificação do traçado da via de acesso no interior do lote; 

 - Aumento da área de implantação em 700m2 (de 1.800 para 2.500m2); 

 - Aumento da área bruta de construção em 1.500m2 (de 3.300 para 4.800m2); 

 - Aumento do número de apartamentos turísticos em 5 (de 30 para 35). 

 Lote 26 
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- Possibilidade de edificação de uma cave com um máximo de 60m2 de área bruta 

de construção, destinada a estacionamento. 

 A proposta apresentada, enquadra-se nas características de ocupação da 

envolvente, estando ainda em conformidade com as disposições do regulamento do Plano 

Director Municipal, estipuladas para a classe de espaço em que se insere a pretensão – 

Espaços de Ocupação Turística - designadamente no seu artigo 13º (índice de utilização, 

densidade populacional, percentagem de ocupação do terreno e altura de fachada). 

 A pretensão foi sujeita a prévia apreciação pela Direcção Geral do Turismo e 

Direcção Geral dos Recursos Florestais, resultando que: 

 - a proposta de alteração ao lote n.º 2 mereceu análise favorável da Direcção Geral 

do Turismo, consubstanciada nos pareceres emitidos por esta entidade relativamente a um 

conjunto de alterações, em que a mesma se integra (DSOED/DOT/2006/75 e 

DSOED/DOT/2006/99). 

- a Direcção Geral dos Recursos Florestais emitiu licença de abate para 2 sobreiros 

adultos e 3 sobreiros jovens, viabilizando assim a reformulação do polígono de 

implantação e traçado da via de acesso ao interior do lote. 

 A modificação da configuração do lago 6 existente no interior do lote n.º 2, encontra-

se garantida pela Licença de Construção n.º 1016/C/DH/2005 emitida pela C.C.D.R.- 

L.V.T. e Estudo Hidrológico/Hidráulico da Área do Loteamento, aprovado pela mesma 

entidade, a requerimento do titular do alvará, estando integrada nas obras de urbanização 

cuja execução é da responsabilidade do mesmo. 

 Estando a concretização da ocupação pretendida para aquele lote, dependente da 

execução desta obra e, caso o promotor do loteamento não inicie os trabalhos respectivos 

até à data de emissão das autorizações de construção dos apartamentos previstos, ficará 

o proprietário do lote n.º 2 obrigado à execução da reformulação do referido lago, de 

acordo com o licenciamento da C.C.D.R.- L.V.T., devendo para o efeito assegurar todos os 

procedimentos necessários. 

 A emissão das autorizações de utilização dos apartamentos turísticos ficará 

igualmente condicionada à conclusão e recepção de tal obra. 

 As alterações propostas no Lote 2 foram igualmente analisadas pelo Gabinete de 

Planeamento Controlo e Qualidade de Infra-estruturas, o qual se pronunciou 

favoravelmente, referindo condições técnicas a acautelar no âmbito das extensões das 

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

internas que assegurarão as devidas ligações à rede pública exterior ao lote. 

 No âmbito do pedido de autorização de edificação dos apartamentos previstos para o 

Lote 2, deverão ser apresentados os projectos de especialidade destas redes internas, 
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bem como do arruamento de acesso aos apartamentos, incluindo-se a execução destas 

obras na eventual autorização de construção a emitir. 

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

de 16 de Dezembro, republicado, a presente proposta foi precedida de um período de 

discussão pública, que não registou qualquer objecção ou manifestação contrária às 

alterações pretendidas. 

 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 com o requerimento n.º 327, de 11.Jan.2007, da qual deverão ser 

oportunamente apresentadas treze cópias em opaco e uma em material reprodutível, a fim 

de ser lavrada a respectiva alteração ao alvará de loteamento. 

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

para equipamentos de utilização colectiva, que resultam da aplicação dos parâmetros de 

dimensionamento estipulados no regulamento do P.D.M. (Anexo III - Portaria 1.136/01, de 

25 de Setembro), ao acréscimo de área bruta de construção proposto para o lote 2, resulta 

uma carência de 420 m2 e 375 m2, respectivamente. 

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

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

D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, republicado, calculada pela fórmula publicada no artigo 

37º do R.U.E.M.P. e no seguinte valor: 

C (€) = 1 x 1 x 795 x 55,79 = 44.353,05 € (quarenta e quatro mil trezentos e 

cinquenta e três euros e cinco cêntimos). 

No que respeita à taxa pela realização, manutenção e reforço de infra-estruturas 

urbanísticas estipulada no artigo 31º do R.U.E.M.P., verifica-se que os aumentos de área 

de construção solicitados para os lotes em apreço, resultam numa taxa total de 51.560,70 

€ (cinquenta e um mil quinhentos e sessenta euros e setenta cêntimos), que deverá 

também ser realizada antes da emissão da alteração do alvará. 

Acresce ainda a taxa devida pela emissão da referida alteração estabelecida no 

art.º 16.º quadro I do já citado regulamento, e que corresponde a 97,80 € (noventa e sete 

euros e oitenta cêntimos). 

Mais se propõe que se notifique os requerentes, comunicando-lhes a validade da 

deliberação por um período de um ano, devendo neste prazo ser dado cumprimento ao 

acima exposto e ser requerida a emissão do aditamento ao alvará de loteamento, nos 

termos do artigo 76.º do D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, republicado pelo D.L. 177/01, de 

4 de Junho, sob pena de caducidade por aplicação do n.º 1 do artigo 71.º do diploma 

referido. 
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Em anexo constam os pareceres da D.G.T., D.L. e G.P.C.Q.I., e as licenças 

emitidas pela C.C.D.R.- L.V.T. e D.G.R.F.» 

 

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

n.º 197 (Proc.º L-38/92) numerada 2/DAU-DL/15-2007 interveio: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa começa por apresentar uma nota ao último 

parágrafo da proposta que diz: ”lote n.º 2 (...) análise favorável da Direcção Geral de 

Turismo”. Para haver coerência deveria dizer-se “de acordo com o parecer da Direcção 

Geral de Turismo mereceu parecer favorável” já que este mesmo parecer diz que “(...) o 

parecer é favorável ao projecto de alteração ao alvará de loteamento, devendo, no entanto 

serem introduzidas as seguintes rectificações, (...)”. Depois, percebe-se que há uma 

desconformidade com o P.D.M., ora esta desconformidade vem de uma alteração que já 

está em desconformidade com o P.D.M., mas, há a uma desconformidade que está 

assumida com a Direcção Geral de Turismo que diz “bem há uma desconformidade, mas 

se a Câmara entende que pode proceder dessa forma, então faça”. Essa desconformidade 

mantém-se à data. 

A questão dos sobreiros e do abate dos mesmos, causa alguma preocupação, 

porque a autorização para o abate dos 2 sobreiros adultos e dos 3 sobreiros jovens tem 

data de 01 de Março de 2006, foi recebida na Câmara a 06 de Março de 2006 mas diz que 

é válida por um ano a contar dessa data. Assim ou há outra autorização que não está no 

processo e á qual não teve acesso, ou os sobreiros já estão abatidos, e nesse caso foram 

abatidos antes de haver esta decisão na Câmara. Caso estejam já abatidos a proposta 

deveria trazer a data de abate.  

O Sr. Vereador José Charneira responde ao vereador José Carlos de Sousa, 

dizendo que os sobreiros já foram abatidos. 

 

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. 

Os Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de Sousa apresentam 

declaração de voto. 

 

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

 

“O Sr. vereador José Braz Pinto refere que estas “anomalias” apresentadas pelo 

meu colega de bancada poderiam levar-nos por uma questão de pouca clareza deste 

processo, levar-nos a votar contra. No entanto, esta proposta refere-se a um 
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empreendimento turístico e nós entendemos que 1 dos destinos deste concelho é de facto 

o turismo, e portanto não queremos ser co-relacionados com menos boa vontade para com 

a aprovação de um projecto que tem a finalidade turística.” 

 

PROPOSTA N.º 3/DAU-DL/15-2007: 

ASSUNTO: Recepção provisória das obras de urbanização (Proc.º L-23/97): 

REQUERENTE: Construções Manuel Rodrigues Gomes, Ld.ª: 

 

Nos termos da observação feita pelo Sr. Vereador José Braz Pinto nesta 

proposta foi corrigido o valor para 106.994,42 euros.  

 

«O alvará de loteamento n.º 252 emitido a favor de Construções Manuel Rodrigues 

Gomes, Lda. a 05 de Junho de 2003, titula o licenciamento da operação de loteamento e 

respectivas obras de urbanização, incidente num prédio, sito em Penalva – Quinta do Anjo, 

registado na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 02145/230394 da freguesia de 

Quinta do Anjo. 

  De acordo com o respectivo alvará de loteamento, foi fixado o prazo de um ano para 

execução das obras de urbanização e prestada como caução para assegurar da sua boa e 

regular execução, a garantia bancária n.º 299.444 emitida pelo Banco Espírito Santo, SA, 

no valor de 389.160,58 € (trezentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta euros e 

cinquenta e oito cêntimos), reduzido para 41,34%, nos termos da deliberação municipal de 

19.05.2004 designadamente para 106.994,42 € (cento e seis mil, novecentos e noventa e 

quatro euros e quarenta e dois cêntimos). 

  Através dos requerimento n.º 11.070/04, o titular do alvará de loteamento, solicitou 

vistoria para efeitos de Recepção Provisória das Obras de Urbanização, realizada a 6 de 

Abril de 2005, nos termos do art.º 87.º, do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, 

alterado pelo Decreto-Lei 177/01, de 4 de Junho. 

Da mesma resultou o auto datado de 02 de Junho de 2005, onde se refere, não 

obstante as obras estarem concluídas, a necessidade de execução de alguns 

procedimentos e rectificações pelo titular do alvará de loteamento, entretanto sanadas, de 

acordo com a informação da Divisão de Loteamentos, datada de 28.06.2007. 

  No que se refere ao cumprimento das questões relativas aos arranjos exteriores, 

designadamente, o tratamento químico selectivo do relvado instalado, bem como a sua 

sementeira nas zonas consideradas necessárias, foi verificado na vistoria realizada a 13 

de Dezembro de 2006, nos termos descritos no respectivo auto, com a mesma data. 

  Face ao exposto, e considerando-se reunidas as condições necessárias de acordo 

com a informação da Divisão de Loteamentos de 28.06.2007, propõe-se a homologação 
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dos autos de vistoria de 02.06.2006 e de 13.12.2006, que resultará na eficácia da 

recepção provisória das obras de urbanização relativas ao alvará de loteamento n.º 252 de 

05 de Junho de 2003, em conformidade com o disposto no n.º 1, do art.º 87.º, do Decreto-

Lei 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei 177/01, de 4 de Junho. 

  Mais proponho que seja comunicado ao titular do alvará o conteúdo da presente 

deliberação, contando-se a partir da data de recepção desta comunicação, o prazo de 

garantia das obras de urbanização (5 anos), estabelecido no n.º 5 do artigo já invocado, 

findo o qual poderá o titular requerer a Recepção Definitiva das Obras de Urbanização. 

  Ainda e nos termos do art.º 54.º do mesmo diploma legal, propõe-se a redução da 

caução prestada para a boa e regular execução das obras de urbanização (garantia 

bancária n.º 299.444), para 10% do seu valor inicial, no montante de 38.916,06 € (trinta e 

oito mil, novecentos e dezasseis euros e seis cêntimos).» 

 

Sobre a proposta de Recepção provisória das obras de urbanização (Proc.º L-23/97) 

numerada 3/DAU-DL/15-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que é preciso ter mais cuidado ao fazer 

estas propostas, porque efectivamente a proposta, embora não substancial, tem um erro. A 

proposta refere “a redução no valor de 389.160 era a redução para 160.994”. Acontece 

que vendo a proposta que foi aprovada não é 160 mas é 106. A proposta está mal 

redigida, sendo que não é substancial, porque o que é substancial é que houve uma nova 

redução que passa para 38.916,06 €. Contudo, convém que a rectificação seja feita porque 

mais tarde poderá haver algumas dúvidas. 

Por outro lado estranham os vereadores do PS pois este processo teve em 

determinada altura alguns problemas por não estar ainda testada a rede, como o Sr. 

vereador Charneira tem certamente conhecimento. Depois mais tarde foi feita uma nova 

inspecção e chegou-se à conclusão que estava em condições de se proceder à ligação à 

rede pública. O que estranham é que o pedido de inspecção esteja assinado pelo técnico 

responsável 775 que não tem data. Esta inspecção é feita sem que conste no processo a 

data. Poder-se-á dizer que vai ser posta uma data, mas entende que para haver clareza 

era conveniente que todos os documentos tivessem data. 

Por último estranha a constante designação que se faz de tratamento químico 

selectivo, que aparece no processo algumas 4 ou 5 vezes e sinceramente não sabe como 

técnico da área, que raio de tratamento químico é esse. Depois de ler tudo, chegou à 

conclusão que faz parte da monda química. A designação de “tratamento” é para tratar de 

uma doença e “monda química” é para matar as ervas. 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

IV.I. - DIVISÃO JURÍDICA: 

 

SAÍDA DA REUNIÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

Nesta altura, ausentou-se da reunião o Sr. Vereador José Carlos de Sousa. 

 

Pelo Sr. vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAF-DJ/15-2007: 

ASSUNTO: Desafectação e constituição de direito de superfície sobre parcela 

de terreno sita em Pinhal Novo para construção de Lar Residencial destinado a 

crianças e jovens portadores de deficiência: 

 

«A criação de um equipamento de apoio à população portadora de deficiência 

constitui uma necessidade desde há muito sentida pela comunidade. 

Não existindo no concelho de Palmela qualquer estrutura de apoio neste campo, tem 

cabido às instituições de concelhos limítrofes o acolhimento dos nossos munícipes 

portadores de deficiência, os quais, de acordo com os Censos de 2001, correspondiam a 

5,8% da população residente. 

No contacto mantido com diversas instituições a Divisão de Intervenção Social vem  

verificando com especial acuidade múltiplas situações de agregados familiares incapazes 

de cuidar dos jovens com deficiências, devido a um conjunto variado de circunstâncias 

como a idade avançada dos seus progenitores ou os baixos rendimentos económicos. 

Neste contexto social, o pedido da Fundação COI para disponibilização de terreno 

para construção de Lar Residencial destinado a crianças e jovens portadores de 

deficiência mereceu o devido enquadramento dos serviços do Município, os quais 

localizaram na Urbanização da Quinta do Pinheiro, em Pinhal Novo, uma parcela inserida 

no domínio público municipal, que se destina, nos termos de alvará de loteamento, a 

equipamento, conformando-se, deste modo, à pretensão apresentada pela Fundação. 

A Fundação COI assume para aquele equipamento os seguintes objectivos essenciais: 
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- a promoção das condições de vida e de ocupação que contribuam para o bem estar 

e qualidade de vida adequadas às necessidades específicas dos seus 

destinatários; 

- a promoção de estratégias de reforço da valorização pessoal e de autonomia 

pessoal e social; 

- o estabelecimento de condições de estabilidade aos destinatários, reforçando a sua 

capacidade autonómica pessoal e social; 

- o apoio na integração escolar, em centros de apoio ocupacional, na formação 

profissional, no emprego protegido e no acesso ao mercado normal de trabalho; 

- a interacção com a família e com a comunidade. 

- o acesso a cuidados especiais de saúde. 

Face ao exposto, e reconhecendo o trabalho desenvolvido pela Fundação COI, 

propõe-se: 

- nos termos da alínea a) do n.º 6, 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, propor à 

Assembleia Municipal a desafectação do domínio público do terreno com 1.748,59 

m2, sita na Quinta do Pinheiro em Pinhal Novo, avaliada em regime de propriedade 

plena em 213.160,78 euros, que confronta a norte com domínio público, a sul com 

particular, a nascente com domínio público e a poente com domínio público e lote 

30;  

- nos termos da alínea f) do n.º 1, 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, ceder à Fundação 

COI, a título gratuito, pelo período de 50 anos, o direito de superfície sobre a 

aludida parcela de 1.748,59 m2, direito esse avaliado em 10.658,00 euros/ano, para 

o estrito efeito de sobre a aludida parcela ser construído equipamento destinado a 

valências de apoio a pessoas com deficiência. 

 Mais se propõe que o direito de superfície reverta a favor do Município caso à 

parcela seja dado outro uso ou se, decorridos cinco anos da escritura de cedência do 

direito de superfície, a obra não tiver sido iniciada, salvo se o Município então entender 

que tais circunstâncias decorrem de razões alheias à vontade da Fundação COI. 

Aprovadas as presentes propostas, propõe-se que sejam conferidos à Sr.ª 

Presidente da Câmara os poderes para a outorga da escritura de constituição de direito de 

superfície.» 

 

Sobre a proposta de Desafectação e constituição de direito de superfície sobre 

parcela de terreno sita em Pinhal Novo para construção de Lar Residencial destinado a 

crianças e jovens portadores de deficiência numerada 1/DAF-DJ/15-2007 interveio: 
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O Sr. vereador Octávio Machado refere que é com dupla satisfação que aprova 

esta proposta, desde logo porque o COI foi através dos tempos com trabalho, dedicação, 

grande empenhamento e uma atenção muito própria encontrando respostas para àqueles 

que são os problemas sociais do concelho. Em termos sociais são uma grande referência 

no concelho, mas também no distrito e no país. A autarquia ao fazer estas cedências não 

está mais do que a colaborar com uma Fundação que tem apresentado um trajecto de 

crescimento, mas acima de tudo dedicação para com os problemas graves que existem no 

concelho. Conclui dizendo: “Bem hajam aqueles que ainda dão muito do seu tempo a 

obras e à criação de condições para aqueles que mais dificuldades têm no concelho e no 

país”. 

 

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

minuta. 

 

ENTRADA NA REUNIÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

Nesta altura, a reunião voltou a ser participada pelo Sr. vereador José Carlos de 

Sousa. 

 

V – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 
 

V.I. – DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

Pelo Sr. vereador Adilo Costa foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

1 – Atribuição de apoio financeiro: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DAC/15-2007: 

ASSUNTO: No âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo: 

REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

 «O Grupo Coral Ausentes do Alentejo apresentou a candidatura a apoios municipais, 

no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo para o ano de 2007. No 

entanto a necessidade de aprofundamento e o trabalho de preparação de um futuro 

protocolo de cooperação só agora permitem a aprovação do apoio à actividade anual do 

Grupo. 
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Constituído na sua maioria por pessoas com idade superior aos 50 anos, este grupo 

desenvolve também uma forma de ocupação regular de uma faixa da população que não 

encontra noutras actividades um lugar para uma actividade cultural regular. 

Tendo como objectivos principal a promoção e divulgação do Cante Alentejano, este 

grupo tem vindo a assumir um papel de proximidade a outras expressões culturais como 

as artes performativas, sendo disso um exemplo o projecto Arestas, dinamizado pela 

Associação Fiar, e que no ano de 2006 levou este grupo a actuar em Espanha e na 

Bélgica. 

Como actividades regulares, promovem o “Cante Alentejano através da realização de 

dois encontros de grupos corais, realizados em Pinhal Novo e Palmela, participação nas 

comemorações do 25 de Abril e 1.º de Maio a convite de outras associações do concelho, 

e através de deslocações um pouco por todo o país a convite de municípios ou por sistema 

de intercâmbios com outros grupos. 

Igualmente, Sociedade Filarmónica União Agrícola, no âmbito do Regulamento 

Municipal de Apoio ao Associativismo, apresentou dentro dos prazos previstos a sua 

candidatura para o ano de 2007. No entanto algumas dificuldades internas impediram esta 

instituição de apresentar elementos que permitiriam clarificar a análise da proposta de 

Plano de Actividades. O atraso na entrega destes elementos complementares, inviabilizou 

a atempada atribuição de apoio municipal. 

Esta associação desenvolve trabalho de grande importância na prática e ensino da 

música no nosso Concelho sendo única na Vila de Pinhal Novo. A Sociedade Filarmónica 

União Agrícola é uma das Colectividades Centenárias de Cultura e Recreio do Concelho, 

com actividade regular, movimentando, diariamente, nas suas iniciativas e áreas de 

formação, mais de 150 pessoas; tem um relevante papel de parceria com diversas 

associações e com a Autarquia na dinamização de actividades desportivas e culturais, 

como é o caso da ginástica, integrada no Programa + de 60, programa de desenvolvimento 

do Judo, Festa Drujba, etc. 

Ao nível de recursos financeiros tem sido demonstrada capacidade de auto 

financiamento, o que permite assegurar a sustentabilidade de algumas actividades mais 

tradicionais como é caso da Banda de Música e Grupo Coral. 

Estando a decorrer neste momento um processo de reconversão das suas 

instalações, importa assegurar algumas condições básicas que permitam evitar a 

degradação do património da associação, e por outro lado garantir a manutenção de 

actividades em condições de dignidade para executantes e associados. 

Assim, e de acordo com as solicitações apresentadas à Câmara Municipal por estas 

duas entidades associativas e da sua conformidade com o Regulamento Municipal de 

Apoio ao Associativismo, propõe-se, de acordo com a alínea b) do n.º 4, do Art.º 64.º, da 
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Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a atribuição 

dos seguintes apoios financeiros no valor total de € 6.000 (seis mil euros), distribuídos da 

seguinte forma: 

- Grupo Coral Ausentes do Alentejo      € 1.000 

(destinados à comparticipação das actividades inscritas em Plano de Actividades) 

- Sociedade Filarmónica União Agrícola      € 3.000 

(destinados à comparticipação das actividades inscritas em Plano de Actividades) 

- Sociedade Filarmónica União Agrícola      € 2.000*  

(destinados a comparticipar obras de manutenção no espaço sede que garantam a 

prossecução das actividades regulares na Sociedade).» 

 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro no âmbito do Regulamento 

Municipal de Apoio ao Associativismo numerada 1/DCD-DAC/15-2007 interveio: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que gostaria de ter um esclarecimento, não 

relativamente a esta proposta, mas a outras que já foram aprovadas. Pergunta se a 

Câmara controla a aplicação dos subsídios que atribui. Diz que através da contabilidade ou 

através da facturação deve ser possível controlar essa aplicação. Termina dizendo que se 

a Câmara o faz é de saudar caso contrário sugere que seria bom fazê-lo. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que é isso que acontece, que a Câmara 

acompanha a aplicação dos subsídios que atribui, através dos relatórios de actividades 

das associações e no caso das obras até da fiscalização das mesmas. 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 2/DCD-DAC/15-2007: 

ASSUNTO: Rede Internacional de Festivais de Cultura Popular: 

REQUERENTE: Bardoada – Grupo do Sarrafo: 

 

 «Desde Novembro de 2004, a Câmara Municipal de Palmela, em conjunto com os 

parceiros de organização do Festival Internacional de Gigantes – FIG , tem desenvolvido 

contactos com diferentes promotores de Festivais de difusão de Cultura Popular. Neste 

contexto foi constituída a Rede Internacional de Festivais de Cultura Popular integrando 

um circuito de comunicação e de promoção de diferentes identidades locais, regionais ou 

nacionais, promovendo os valores da interculturalidade, da cidadania, da tolerância e da 

solidariedade. 
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No âmbito desta Rede é produzida uma agenda anual de actividades, contemplando 

diferentes acções: intercâmbio e mobilidade de agentes artísticos no âmbito dos festivais 

(dirigidos às associações locais e artistas dos diferentes países), formação, investigação, 

co-produções e outras plataformas de cooperação. 

O espectáculo “Tambores das  Nações”  foi a 1.ª co-produção da Rede de Festivais 

de Cultura Popular, com o envolvimento de três Festivais: FMED (Espanha), FIG (Portugal) 

e FNT (Brasil). Esta co-produção tem como objectivo central a união de culturas,  juntando 

músicos e actores num projecto artístico como veículo de divulgação da identidade cultural 

destas 3 nações. 

Como representante português nesta co-produção internacional o grupo Bardoada 

intervém artisticamente com 20 percussionistas. 

Para além da participação no espectáculo, na 6.ª edição do FIG , o Grupo  Bardoada 

foi igualmente convidado, no âmbito da Rede, a participar no Festival Internacional de San 

Marino no próximo dia 18 de Julho. A participação do Bardoada em tão prestigiado evento, 

para além de constituir um factor de orgulho e de projecção do nome do Concelho de 

Palmela, é igualmente um momento de afirmação da Rede de Festivais de Cultura Popular 

da qual o FIG é elemento fundador. 

Assim, e 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, propõe-se a atribuição de um 

apoio financeiro no valor de € 4.500 (quatro mil e quinhentos euros) para fazer face à 

deslocação ao evento acima referido.» 

 

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

minuta. 

 

2 – FIG – Festival Internacional de Gigantes: 

 

PROPOSTA N.º 3/DCD-DAC/15-2007: 

ASSUNTO: Preços de venda ao público de produtos promocionais: 

 

 «Numa iniciativa da Câmara Municipal de Palmela e no âmbito do Programa 

Municipal de Teatro, o FIG – Festival Internacional de Gigantes, teve a sua primeira edição 

em 1995. A 6.ª edição irá decorrer de 6 a 8 de Julho em Pinhal Novo numa parceria da 

Autarquia com o Bardoada – Grupo do Sarrafo, ATA – Acção Teatral Artimanha, 

Associação Juvenil COI e PIA – Projectos de Intervenção Artística. 

 Sendo uma presença bienal no nosso concelho, o FIG – Festival Internacional de 

Gigantes tem procurado alcançar novos caminhos, sem descurar as suas raízes 
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populares. Assim, tem-se procurado a valorização patrimonial de referências tradicionais 

nas áreas da música e da etnografia, bem como quatro ideias chave que são 

indissociáveis do FIG – identidade, povo, festa e rua. 

 Beneficiando de uma grande afluência de públicos, e com vista à promoção do 

Festival, foram produzidos diversos materiais para venda. Assim, propõe-se, de acordo 

com o disposto na alínea j) do n.º 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, o preçário a seguir 

descriminado, o qual já inclui o Imposto sobre Valor Acrescentado à taxa em vigor: 

 - T-Shirt adulto - € 5,00 

 - T-shirt criança - € 3,00 

 - Lenços - € 1,50;  

 - Iô-Iô - € 1,00 

 - Lápis – € 0,50 

 - Bloco - € 1,00 

 - Catálogo - € 2,00.» 

 

Sobre a proposta de FIG – Festival Internacional de Gigantes - Preços de venda ao 

público de produtos promocionais numerada 3/DCD-DAC/15-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que gostaria de obter algumas explicações, e 

gostaria de perguntar o seguinte: Quais os custos que estes materiais representam. 

Pergunta igualmente se os materiais são cedidos ao FIG e o FIG é que os vende ou se é 

Câmara que os vende ficando com o dinheiro ou no caso de os vender se depois dá o 

dinheiro ao FIG. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere saber que são sustentáveis estes brindes 

promocionais. Ainda hoje é interessante ter uma t’shirt do FIG onde está o nome de 

Palmela. 

O Sr. vereador Adilo Costa dá a palavra ao Director do Departamento de Cultura e 

Desporto para intervir no âmbito desta proposta, o que este fez. 

 

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

minuta. 

 

V.II. – DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

Pelo Sr. vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 
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Protocolo de Cooperação: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DD/15-2007: 

A CELEBRAR COM: Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz: 

ASSUNTO: Dança Desportiva: 

 

«A Câmara Municipal de Palmela mantém, desde Abril de 2001, um modelo de 

relacionamento institucional com o Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz, assente no 

estabelecimento de um Protocolo de Cooperação relativo à promoção e desenvolvimento 

da Dança Desportiva / Danças de Salão. 

Este protocolo tem permitido aumentar o número de praticantes e o seu nível 

qualitativo, demonstrado pela regularidade das participações e dos resultados alcançados 

em várias competições nacionais e internacionais. Também ao nível da organização de 

provas de âmbito nacional, no nosso concelho, o G. D. Estrelas de Algeruz tem 

demonstrado a sua capacidade e qualidade de trabalho, sendo o principal estandarte e 

afirmando positivamente Palmela no contexto da Dança Desportiva em Portugal, o que se 

traduz também num importante meio de promoção do nosso concelho. 

No quadro da avaliação positiva feita pelas duas entidades em relação aos anteriores 

protocolos de cooperação, mantém-se a intenção de ambas as partes de continuação 

desta parceria. 

Neste sentido, propõe-se, 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, e de acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo, a aprovação do Protocolo de Cooperação em anexo.» 

 

Sobre a proposta de Protocolo de Cooperação a celebrar entre a Câmara Municipal 

de Palmela e o Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz no âmbito da Dança Desportiva 

numerada 1/DCD-DD/15-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa aprecia as danças de salão. Esta proposta 

afirma positivamente Palmela no contexto destas danças. Já foram aprovados subsídios 

para a deslocação ao estrangeiro e pensa que se a Câmara Municipal referenciasse que o 

Grupo vai ao estrangeiro não ficaria nada mal. Por outro lado, saúda o protocolo, porque 

ainda estão à espera dos protocolos no âmbito do basquetebol, do atletismo e do 

Quintajense, andando-se a protelar uma série de protocolos. Em relação a este, 

aparentemente as duas entidades chegaram à conclusão da necessidade e da efectiva 

avaliação que foi feita pela Câmara e pelo Estrelas de Algeruz percebeu-se que o 

protocolo teria todas as condições para poder continuar. Os valores envolvidos não são 
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nada do outro mundo, mas gostaria de salientar no último parágrafo do preâmbulo do 

protocolo a necessidade que aí se diz da continuidade desta actividade nesta Associação 

e fomentar na medida do possível a sua iniciação e desenvolvimento a outras localidades 

do concelho. Seria importante que o Estrelas de Algeruz passasse também ao nível das 

danças de salão noutros locais do concelho de Palmela, todas as freguesias teriam a 

ganhar com isso. 

O Sr. vereador Octávio Machado sublinha a capacidade da Associação se envolver 

nas actividades que pratica, mesmo faltando espaço. Pensa que estamos num concelho já 

muito elogiado pelo trabalho comunitário, pela iniciativa e capacidade de levar o nome de 

Palmela e por conseguinte o nome do país bem longe, Este protocolo é bem vindo, pois 

formaliza uma relação e o que a Associação necessita é de uma prova de motivação para 

a actividade que marcadamente a colocou a nível nacional. Este protocolo vem fazer 

justiça a todo o trabalho do Estrelas de Algeruz. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere estarem todos de acordo em recordar que ainda 

há pouco tempo houve o ranking nacional no pavilhão e estavam lá mais de 400 atletas a 

dançar e mais de 25 equipas. Vale a pena fomentar e vale a pena esta demonstração que 

o Estrelas de Algeruz dá. Os valores que aprovamos são muito bem canalizados, é sendo 

uma mais valia estão todos de parabéns, nesse aspecto. 

 

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

minuta. 

 

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 
 

1. Altino Bernardes: 

Menciona que a Casa Mãe da Rota dos Vinhos representa os vitivinicultores de 

Palmela. Sugere a abertura ao fim de semana da Casa Mãe da Rota dos Vinhos para 

exposição e venda dos produtos que se comercializam neste concelho. 

É comerciante há 45 anos e o seu estabelecimento situa-se na Rua Hermenegildo 

Capelo, em Palmela. Chama a atenção para o estado de degradação em que se encontra 

a calçada. Apresenta uma relação com o número de estabelecimentos comerciais 

encerrados na mesma rua em que tem o seu comércio. Gostaria que algumas acções 

fossem tomadas no sentido de reavivar o comércio. 

 

2. Fernando Coelho: 

Saúda a Sr.ª presidente, vereadores e munícipes. 
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Refere que já tem sido registado pelo Executivo Municipal a quantidade de horas que 

o movimento associativo do concelho de Palmela produz anualmente em prol das 

associações que representam. Em termos de voluntariado são imensas as pessoas que 

participam no associativismo neste concelho. Se da parte das pessoas há todo o empenho 

e vontade em dedicar essas horas em favor do voluntarismo também deve haver da parte 

da Câmara Municipal o apoio a estas entidades. 

Realça que a Escola Secundária de Palmela foi visitada por representantes da 

Câmara Municipal de Palmela (C.M.P.). A Associação de Pais tem estado na frente da luta 

pela construção do pavilhão desportivo e para derrube dos pavilhões antigos que estão 

nesta mesma escola. Gostaria que a C.M.P. quando visitasse a escola se lembrasse de 

convidar a Associação de Pais para acompanhamento na visita. 

Acrescenta que os moradores da localidade de Aires foram confrontados há dois dias 

com o barulho de máquinas a abrir buracos para colocação da rede de gás natural. Como 

existe uma Associação de Moradores em Aires teria sido de bom tom que, da parte da 

C.M.P., através de um telefonema pudessem avisar que esta obra ia ser levada a efeito, 

porque assim, os representantes da Associação de Moradores foram confrontados com 

perguntas dos moradores sem saberem o que estava a ser feito no local. 

 

3. António Alpalhão – AUGI da Quinta da Carrasqueira: 

Cumprimenta todos os presentes. 

Como representante da AUGI da Quinta da Carrasqueira, gostaria de ser informado 

sobre se será possível de na próxima reunião de Câmara ser aprovada a proposta 

referente à AUGI da Quinta da Carrasqueira. 

 

4. Maria de Fátima Parreirinha: 

Saúda todos os presentes na sala. 

É proprietária de uma creche na Avenida Padre Nabeto. A proposta relativa a este 

processo foi aprovada nesta reunião de Câmara, o que desde já agradece. Como a Sr.ª 

presidente da Câmara vai fazer o atendimento descentralizado aos munícipes na próxima 

sexta-feira, em Aires, quer aproveitar a ocasião para a convidar, bem como aos Srs. 

vereadores a visitar a creche. 

 

5. João Marques – Associação de Moradores e Amigos da Venda do Alcaide: 

Saúda a Sr.ª presidente, vereadores e todos os presentes. 

É membro da Associação de Moradores e Amigos de Venda do Alcaide e é nesse 

sentido que intervém.  
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Enaltece o projecto de trabalho desenvolvido pela C.M.P. no âmbito das semanas 

dedicadas às freguesias do concelho.  

Refere que no âmbito da reestruturação de serviços recentemente implementada 

pela C.M.P. houve lugar à tomada de posse dos respectivos dirigentes. Sugere que no 

sítio da Câmara Municipal possa constar os nomes e contactos dos dirigentes com a 

devida correspondência aos cargos que ocupam. 

Faz menção a várias situações que carecem de intervenção na Venda do Alcaide, e 

específica: 

- A estação de caminhos de ferro foi feita de “costas voltadas para a população”. 

Solicita o empenhamento da Autarquia no sentido de continuar a “pressionar” a Refer para 

que o acesso da população à estação seja feito de a melhor servir a população. Aproveita 

a presença do Sr. presidente da Junta de Freguesia de Palmela para reforçar este pedido. 

- A Refer construiu sobre a linha-férrea um viaduto rodoviário, só que o passeio 

pedonal termina do lado Nascente. Pede para que a Câmara Municipal intervenha junto da 

Refer para a construção da continuidade do passeio, ou então, que seja a Câmara a 

assumir este trabalho. 

- É do seu conhecimento que o Sr. vereador José Charneira teve uma reunião com a 

Refer no passado mês de Junho. Solicitava que a C.M.P. informasse a Associação de 

Moradores e Amigos da Venda do Alcaide se nessa reunião foram aprovados os pontos 

relacionados com a Venda do Alcaide e que respostas foram dadas. 

- Congratula-se com a realização da obra de execução do emissário em Venda do 

Alcaide. Pergunta para quando está prevista a conclusão desta obra e para quando está 

prevista a ligação dos ramais ao emissário. Alerta para a necessidade de repavimentar as 

estradas que sofreram intervenção no âmbito da execução da obra que antes referiu. 

- Solicita que na Venda do Alcaide seja instalada uma caixa multibanco, bem como 

um telefone público. 

- A Rua da Liberdade está cortada ao trânsito. O trânsito está a circular pela Rua 

Jaime Baião. Sucede que os camiões que por lá passam estão a danificar os lancis. 

Solicita a intervenção da Autarquia para que tudo seja reposto como estava. 

- Há mais de um ano que a Associação de Moradores e Amigos de Venda do Alcaide 

vem a solicitar que seja implantada uma lomba na Estrada de Venda do Alcaide (frente ao 

café). O Sr. vereador tem respondido que “está a ser estudada a situação”. 

- Gostaria de saber qual o ponto de situação sobre a ligação da Rua Bento 

Gonçalves com a Rua Catarina Eufémia. 

- Qual é a previsão de planeamento das seguintes obras solicitadas para a Venda do 

Alcaide: pavimentação da Rua 1.º de Maio, pavimentação da Rua Humberto Delgado, 

pavimentação da Estrada de Montinhoso e intervenção no Jardim Ferreira da Costa. 
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As questões apresentadas no Período destinado ao Público obtiveram as 

seguintes respostas: 

• Relativamente à intervenção do Sr. João Marques – Associação de Moradores e 

Amigos da Venda do Alcaide (5.): 

A Sr.ª presidente refere que as questões apresentadas pelo Sr. João Marques foram 

também apresentadas por escrito à Câmara Municipal, pelo que a Associação de 

Moradores vai obter uma resposta da Autarquia pela mesma via. 

Sobre a identificação dos dirigentes, a Sr.ª presidente refere que, toda a 

correspondência entrada na Câmara é encaminhada ao respectivo dirigente. 

 

• Relativamente à intervenção do Sr. António Alpalhão (3.): 

A Sr.ª presidente refere que vai procurar que os serviços sejam céleres no 

despacho do processo referente à AUGI da Quinta da Carrasqueira sem, contudo, se 

poder comprometer que a proposta venha à próxima reunião de Câmara. 

 

• Relativamente à intervenção do Sr. Fernando Coelho (2.): 

A Sr.ª presidente refere que seria de facto bom e esse seria mesmo o cenário ideal 

para o desenvolvimento do país que se pudessem avisar os moradores quando são 

levadas a efeito obras nas suas zonas. Não é de facto possível à Câmara Municipal 

assumir a comunicação das obras que são levadas a efeito por outras entidades. 

 A este respeito o Sr. vereador José Charneira refere que as empresas privadas 

que executam obras estão a fazer um serviço que é público, apesar de serem empresas 

privadas. De todo o modo, estas entidades não estão obrigadas a apresentar à câmara 

nenhuma informação em como vão realizar determinada obra. Também não pagam 

nenhuma taxa pelo uso do subsolo às câmaras. Acrescenta que, na factura da Cabovisão 

vem especificada a taxa municipal de passagem de infra-estruturas, e no caso do concelho 

de Palmela isso não sucede, porque a Câmara Municipal de Palmela assumiu que não vai 

cobrar essa taxa aos munícipes. 

A Sr.ª presidente refere que numa próxima oportunidade quando haja lugar a uma 

visita à Escola Secundária de Palmela, os serviços camarários encarregar-se-ão de 

informar a Escola para convidar a Associação de Pais. 

 

• Relativamente à intervenção do Sr. Altino Bernardes (1.): 

A Sr.ª presidente refere que concorda que é difícil a circulação pela calçada no 

centro histórico da vila de Palmela. 



Acta n.º 15/2007 
Reunião de 04 de Julho de 2007 

 45

É de facto difícil manter o comércio tradicional a funcionar, mas tem a dizer que este 

não é um problema só de Palmela, também quando se visita a Baixa de Setúbal constata-

se que é um espaço que está muito decadente em relação ao que já foi. A Câmara 

Municipal directamente não pode fazer muito, no entanto, enceta acções de sensibilização 

para o consumo no comércio local. Este deve ser um trabalho de parceria e de esforço 

mútuo. Acrescenta o Mercado Municipal de Palmela sofreu um avultado investimento por 

parte da Câmara Municipal e é motivo de preocupação que este não tenha a procura nos 

dias da semana que todos gostariam que tivesse. Há bancas no Mercado que só abrem ao 

fim de semana e o Município tem pouca capacidade de inverter esta situação. Tem de 

haver um esforço para desenvolver acções de modernização e campanhas de promoção. 

A Sr.ª presidente refere que o horário de funcionamento da Casa Mãe da Rota dos 

Vinhos é o horário que está acordado com a Associação da Rota de Vinhos, porque a 

Casa Mãe não é pertença da Câmara Municipal. 

 

V – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 
 Cerca das zero horas e quinze minutos do dia cinco de Julho de dois mil e sete, a 

Sr.ª 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 Presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

O Director do Departamento 

 

José Manuel Monteiro 


