
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 14/2007: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 

2007: 

 No dia vinte de Junho de dois mil e sete, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, na 

Sala da Sociedade de Instrução Musical, em Quinta do Anjo, reuniu ordinariamente a 

Câmara Municipal, sob a Presidência de Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, Presidente, 

encontrando-se presentes os Vereadores Adília Maria Prates Candeias, José Justiniano 

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

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

  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª PRESIDENTE: 

 A Sr.ª Presidente cumprimenta os Vereadores, Presidente da Junta de Freguesia de 

Quinta do Anjo e todos os presentes. 

 Dirige um cumprimento especial aos Dirigentes e Sócios da Sociedade de Instrução 

Musical. 

Acrescenta ter o maior gosto em voltar à sala onde irá decorrer esta reunião, numa 

altura em que a mesma foi recuperada e está tão bonita. Esta sala foi alvo de intervenções 

que ajudaram a recuperar o que é a tradição da Sociedade de Instrução Musical (S.I.M.). e 

da sua beleza. Este edifício, além da função cultural que tem e da sua história na 

comunidade, é um edifício que se caracteriza pela sua beleza. Estão de parabéns os 

Sócios e Dirigentes da Colectividade.  

Agradece à Direcção da S.I.M. o facto de ter disponibilizado a sala para realização 

desta reunião.  
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 1. Semana dedicada à freguesia de Quinta do Anjo: 

A Sr.ª Presidente refere que a semana que decorre de 18 a 22 de Junho é dedicada 

à freguesia de Quinta do Anjo.  

Da programação da semana destaca as seguintes acções: 

- No dia 18 de Junho (segunda-feira) efectuaram-se reuniões de trabalho com 

dirigentes e técnicos da Autarquia para análise de assuntos relacionados com a freguesia 

de Quinta do Anjo. 

- No dia 19 de Junho (terça-feira) realizou-se uma reunião de trabalho com o 

Executivo da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo. Nesta reunião fez-se o ponto de 

situação das intervenções da Câmara Municipal na freguesia, nomeadamente em matéria 

de obras e acções programadas no PPI (Plano Plurianual de Investimentos) e nas GOP 

para os quatro anos de mandato. 

- No dia 20 de Junho (quarta-feira) fez-se uma visita à Setcom, empresa sedeada na 

freguesia. Esta empresa completou recentemente vinte anos de existência. Para além 

deste facto é uma empresa que se destaca no panorama nacional pelo desenvolvimento 

que tem registado nas áreas em que intervém, nomeadamente, na área da investigação e 

do desenvolvimento tecnológico. A Setcom merece o reconhecimento por parte da Câmara 

Municipal. Denota a sua satisfação pela realidade que constatou na firma. 

No dia de hoje visitaram várias zonas da freguesia, quer a obras em curso, quer a 

obras que se perspectivam. Assim, estiveram no Largo do Poço, na Rua 5 de Outubro, na 

Rua Guilherme Ariolas, na Rua de acesso à Autoeuropa, na Rua das Fazendas, no acesso 

à Estação da Refer e na Quinta das Flores. Estiveram, igualmente, nas Colinas da 

Arrábida a aferir dos problemas que a referida Urbanização tem. 

Na manhã do dia 20 de Junho realizaram uma reunião com a Associação de Idosos 

do Bairro Alentejano 

Na tarde do dia 20 de Junho realizaram mais duas reuniões: com o Quintajense 

Futebol Clube e com a Associação de Moradores das Colinas da Arrábida. 

No dia 20 de Junho, pelas 21 horas, tem lugar na S.I.M. a reunião de Câmara 

descentralizada, de modo a permitir a participação da população no Período destinado ao 

Público. 

- No dia 21 de Junho (quinta-feira) efectivar-se-á uma visita à Associação de 

Desenvolvimento Regional de Palmela (ADREPAL) onde se visitará o projecto Fortuna 

Artes e Ofícios. Far-se-á o balanço sobre a última edição do Festival do Queijo, Pão e 

Vinho. Terá lugar um encontro com os Srs. Jornalistas para fazer o balanço de trabalho do 

que foi a Semana dedicada à Freguesia de Quinta do Anjo. 

- No dia 22 de Junho (sexta-feira) termina a semana com o atendimento aos 

Munícipes nas instalações da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo, que gentilmente 

cedeu o espaço para receber os Cidadãos.  
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Seguidamente, a Sr.ª Presidente explicita o modo de funcionamento das reuniões 

de Câmara. Assim, as reuniões são divididas em três períodos distintos: 

– Período Antes da Ordem do Dia onde cada Eleito coloca questões várias; 

– Ordem do Dia onde as propostas são apreciadas, discutidas e votadas;  

– Período destinado ao Público onde os Srs. Munícipes podem colocar as questões 

que entenderem. 

 

2. Protocolo para construção da plataforma logística de Palmela: 

A Sr.ª Presidente refere que no dia 19 de Junho, de manhã, alguns membros do 

Executivo Municipal estiveram presentes numa iniciativa que ocorreu no concelho de 

Palmela, e que foi a assinatura do protocolo para construção da futura plataforma logística 

de Palmela. 

A plataforma logística de Palmela é um grande investimento que se prevê que venha 

a acontecer e a implantar num terreno que abrange as freguesias de Pinhal Novo e de 

Poceirão. Este projecto vai abranger uma área de 400 hectares. Prevê-se um investimento 

de 500 milhões de euros, dividido em duas fases. Estão previstos mais de 5.000 postos de 

trabalho. 

Foi assinado ontem esse Protocolo entre o Consórcio das empresas privadas que o 

vai construir e o Ministério das Obras Públicas, na pessoa do Sr. Ministro. 

Mostra a sua satisfação pela instalação deste investimento no concelho de Palmela. 

Acrescenta que a Câmara Municipal, no âmbito das suas competências, desenvolverá 

todas as acções necessárias para agilizar e facilitar a instalação deste investimento, que 

certamente resultará numa riqueza e numa mais-valia para a região e para os 

trabalhadores em geral. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto cumprimenta a Sr.ª Presidente, Vereadores, 

Direcção da S.I.M. (a quem agradece a disponibilização da Sala para realização da 

reunião de Câmara), técnicos da Autarquia, membros da comunicação social e público 

presente. 

 

1. Terraplenagem à entrada do Poceirão: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que tem a apresentar a seguinte questão: 

Ás vezes, os Vereadores do P.S. que são Vereadores da Oposição apresentam 

assuntos nas reuniões de Câmara, esperando obter informação sobre os mesmos, o que 

nem sempre acontece. Lamenta este facto. 
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 Em respeito por o que acabou de referir, fá-lo denunciar a seguinte situação: na 

reunião de 24.Jan.2007 e em relação a uma empresa que está instalada no Poceirão, 

apresentou um assunto relativo a uma terraplenagem que estava a ser feita à entrada do 

Poceirão e que está prevista em P.D.M. como zona industrial. Trata-se duma zona muito 

húmida, é percorrida por uma linha de água que quando chove tem alagamentos 

frequentes. Sabe que esse espaço se destinava a uma plataforma logística só para 

albergar automóveis. Na altura, chamou a atenção desta situação, porque com a 

instalação desta empresa, haveria certamente impermeabilização do terreno, o que iria 

agravar os problemas de drenagem que já existem no local. 

Obteve como resposta da parte do Sr. Vereador José Charneira o seguinte “explícita 

que se trata de uma obra que está licenciada, que se localiza numa zona marcada no 

P.D.M. como zona industrial. É uma plataforma logística para automóveis (...) Trata-se do 

processo de construção “E” e que não carece da aprovação da Câmara Municipal. 

Acrescenta que não vai haver uma grande impermeabilização do solo, porque de acordo 

com o projecto haverá caminhos internos em betuminoso e tudo o resto será, ou 

arrelvamento, ou teime”. Confessa a sua ignorância, mas desconhece o que significa a 

palavra “teime”, não sabe se não será um erro de acta. 

Acontece que a empresa fez os caminhos em betuminoso, mas tudo o mais está a 

ser impermeabilizado com pavet, o que conduz a uma compressão extraordinária do 

terreno.  

Alerta para o facto de que se poderá vir a verificar uma grande concentração de água 

ali, com dificuldades de escoamento (porque não é visível nenhuma intervenção que 

possibilite o escoamento da água), e poderá acontecer o seguinte: ou a empresa está a 

proceder de forma diferente daquela que foi aprovada, ou o Sr. Vereador José Charneira 

prestou uma informação que é errada. 

Deixa a sua preocupação quanto à impermeabilização daquele terreno que se 

estende por uma área de 4 ou 5 hectares. 

 

2. Feira Nacional de Agricultura de Santarém – Festival Nacional de Vinhos: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que, no fim-de-semana de 10 de Junho, 

esteve na Feira Nacional de Agricultura em Santarém e visitou o Festival Nacional de 

Vinhos. 

Constatou que estavam expostos vinhos de todas as zonas do país, obviamente com 

mais incidência as zonas do Ribatejo, portanto, as zonas que estavam mais próximas do 

evento. Em relação ao stand referente ao concelho de Palmela observou que estavam 

vinhos da Casa Ermelinda Freitas, da Sivipa, da Adega Cooperativa de Palmela, da Adega 

de Pegões (que não é do concelho de Palmela mas que fabrica muita uva de Palmela). Em 

suma, os vinhos do concelho de Palmela tinham uma fraca representação. Contudo, o 
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concelho de Palmela é rico em vinhos e estes são uma riqueza endógena do concelho, 

que deve ser potenciada ao máximo. 

É de opinião que a Câmara Municipal de Palmela deve envolver-se mais no sentido 

de que os vinhos de Palmela tenham uma maior representação. 

Relacionado com este tema, recorda que, trouxe a reunião de Câmara uma moção 

pelo facto da Festa das Vindimas decorrer com um elevado aspecto de “festa” sem ser 

bem consagrada a expansão da vitivinicultura do concelho. Na altura, e por ocasião da 

intervenção da Sr.ª Presidente da Câmara, os Vereadores Socialistas acederam em retirar 

a moção. A Sr.ª Presidente sugeriu que pudessem estar presentes numa reunião a 

realizar-se com a Associação da Festa das Vindimas, onde teriam oportunidade de discutir 

o assunto que essa mesma moção tratava. O certo é que essa reunião ainda não se 

efectuou e faz votos para que a mesma não fique esquecida. 

 

3. Execução de passeios de Aires até à estação de Palmela: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que tem sido várias vezes apresentado em 

reuniões de Câmara e Assembleia Municipal o tema relacionado com os passeios que vão 

desde Aires até à estação da Refer em Palmela. Efectivamente era inexistente a 

passagem para peões e estes tinham de circular pelo perfil da estrada. Não há dúvida que, 

de facto, a Autarquia conseguiu arranjar forma do passeio ser executado, o que é louvável. 

Já não se percebe porque motivo o passeio que lá estava era em pavet (placas de 

cimento) e o que agora está a ser executado é em calçada à portuguesa. 

Os Vereadores Socialistas consideram que a execução do passeio em pavet é 

menos dispendiosa e mais consentânea com o que existe no local. A execução do passeio 

em calçada à portuguesa é um trabalho que fica mais caro e poderia servir para se utilizar 

noutro lugar mais digno do que esta extensão de caminho. 

Felicitam o trabalho que está a ser feito, mas entendem que a execução do passeio 

poderia ser mais económica, se o trabalho fosse feito em pavet como o que lá estava. 

 

5. Protocolo para a construção da plataforma logística do Poceirão - Moção: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que vai intervir em representação dos 

Vereadores do P.S.. 

Saúda de forma muito especial a assinatura formal do protocolo para a construção 

da plataforma logística de Palmela, mas que denomina como a plataforma logística do 

Poceirão. Como vive no Poceirão reclama esta denominação. 

Não há dúvida que o país está debruçado sobre si mesmo, lamentando-se com as 

impossibilidades que têm tido no seu desenvolvimento, vive um bocado a sonhar com as 

glórias do passado que foram os Descobrimentos, e vive a lamentar-se de que Portugal é a 
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ponta da Europa, e por estar na periferia da Europa tem problemas que outros países da 

Europa situados na centralidade não possuem. Na realidade se se pensar que Portugal em 

vez de ser a “ponta” da Europa pode ser a “porta” da Europa e pode ser o centro dum 

espaço económico que vai desde África até à América Latina usando exactamente de um 

bem que possui (a lusofonia), pensando, ainda, no Brasil (que é uma economia em franco 

desenvolvimento), pensando em Angola (que é um país extremamente rico, embora não 

tenha ainda encontrado bem o seu rumo), pensando na Europa e na América, Portugal é o 

centro deste espaço. E no centro deste espaço é extraordinariamente interessante e 

importante que Portugal se dedique ao mecanismo de movimentação das mercadorias que 

chegam à Europa. Tendo como referência a localização do Brasil, África e América, os 

portos mais próximos da Europa são exactamente os portos portugueses, desde logo, a 

implantação deste plano de plataformas logísticas para movimentação de carga pode ser, 

de facto, um grande desígnio para os Portugueses. 

Completando as palavras da Sr.ª Presidente, refere o Sr. Vereador José Braz Pinto 

que, a Sr.ª Presidente teve ocasião de referir que esta plataforma logística pode vir a 

proporcionar 5.000 postos de trabalho, completa dizendo que, são 5.000 postos de 

trabalho fixos e 7.000 postos indirectos, o que se cifra em 12.000. Este número de postos 

de trabalho é quase equivalente ao que tem a Autoeuropa mais as indústrias periféricas a 

esta mesma empresa, o que é de facto extraordinário para o concelho e para o país. 

Neste sentido, tem a apresentar uma moção que gostaria de ver assinada por todos 

os Srs. Vereadores e que passará a ler: 

 

“Os vereadores eleitos pelo Partido Socialista (se a moção for subscrita por todos 

será alterada esta designação) na Câmara Municipal de Palmela querem manifestar o seu 

regozijo e satisfação pela escolha do Poceirão para a implantação da plataforma logística. 

A cerimónia que ontem decorreu e onde foi assinado o protocolo entre o governo e o 

consórcio que irá implantar a maior plataforma logística do País, integrada no denominado 

“Portugal Logístico” é um importante marco de transição para uma das freguesias mais 

carenciadas do concelho de Palmela. 

Trata-se de uma obra de vital importância para o país e muito principalmente para a 

região. Esta poderá vir a colmatar as assimetrias existentes entre as freguesias mais 

urbanas do concelho e as mais rurais onde se insere o Poceirão. 

Um investimento de 500 milhões de euros em 400 hectares do concelho de Palmela, 

tendo como expectativa a criação de cerca de 12 mil postos de trabalho é um projecto que 

todos teremos de saudar. 

Cabe à Câmara Municipal de Palmela influenciar o poder central para que sejam 

encontradas em conjunto as melhores condições que sirvam o concelho em termos de 

acessibilidades e estruturas de suporte à plataforma, que se constitui como uma 
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verdadeira “cidade logística”, assim como, preservar ao máximo o espaço rural que, com 

as suas características únicas, é também ele uma marca do concelho.” 

 

A Sr.ª Presidente dá por aberta a discussão sobre a proposta de moção. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que, tanto para si, como para os que o 

acompanharam, e fizeram o levantamento do concelho e das suas potencialidades, com 

vista à elaboração do programa eleitoral para as últimas eleições autárquicas, o P.S.D., no 

seu programa propunha a criação de uma plataforma logística no Poceirão. Este facto 

revela o conhecimento das potencialidades do concelho de Palmela e a capacidade de se 

perspectivar o futuro. O concelho de Palmela reúne todas as potencialidades para a 

construção da plataforma. Esta tomada de decisão vem dar razão a todos os que consigo 

trabalharam na elaboração do programa eleitoral e da visão que nutrem do concelho de 

Palmela. 

Evidentemente que existem preocupações quanto às acessibilidades. Constata-se 

que a freguesia de Quinta do Anjo é das freguesias com maior tráfego de atravessamento, 

derivado à instalação da Autoeuropa. Esta unidade industrial tem à sua volta infra-

estruturas extraordinárias, mas as acessibilidades e os impactos que provocou na rede 

viária da freguesia de Quinta do Anjo, até hoje, ainda não foram ultrapassadas. 

Defende que a população deve ser sensibilizada, na medida em que a execução das 

vias alternativas à E.N. 252 e à E.N. 379 (que são vias estruturantes) necessitam ser 

urgentemente executadas. Lança o repto para que, todos aqueles que possam influenciar 

o poder de decisão, possam intervir para o que deve ser um objectivo comum. Seria de 

facto bom que a execução da plataforma logística a instalar no concelho de Palmela 

trouxesse consigo a construção de acessibilidades. Se assim não for, este concelho 

reverterá como sendo de grande importância em termos económicos para o país, mas 

ficará com um défice em termos de mobilidade. É preciso exigir ao Poder Central a 

construção das variantes às Estradas Nacionais 252 e 379. 

Acrescenta que os representantes políticos do distrito de Setúbal não têm tido a 

capacidade de influenciar quem exerce o poder de decisão deste país. 

Finaliza que vai subscrever a moção apresentada pelos Srs. Vereadores José Braz 

Pinto e José Carlos de Sousa. 

A Sr.ª Presidente intervém nos seguintes moldes: 

Não vê mal nenhum em que a moção pudesse assumir a forma de saudação, na 

medida em que o Executivo Camarário manifesta a sua satisfação por este projecto e por 

este investimento no concelho. Contudo, há alguns aspectos na moção que gostaria de 

alterar, se os Srs. Vereadores estiverem de acordo, naturalmente. Assim: 
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- No terceiro parágrafo quando se diz “(...) Trata-se de uma obra de vital importância 

para o país e muito principalmente para a região. Esta poderá vir a colmatar as assimetrias 

existentes... (...)” alterava para: “Trata-se de uma obra de vital importância para o país e 

muito principalmente para a região. Esta poderá contribuir para reduzir as assimetrias 

entre as freguesias mais urbanas do concelho e as mais rurais, onde se insere o 

Poceirão.” 

- Outro aspecto que pretende abordar é de conteúdo, e coloca à consideração dos 

Srs. Vereadores, não se dever colocar no mesmo plano  “(...) serem encontradas em 

conjunto as melhores soluções (...)”. Esta expressão pode ser interpretada como sendo a 

do consórcio a executar umas vias e a Câmara Municipal ficar com a responsabilidade de 

executar outras. Deve ficar claro que não é assim, e em sua opinião, a expressão poderia 

ser: “Cabe à Câmara Municipal diligenciar junto do poder central para que sejam 

consolidadas as melhores soluções que sirvam o concelho em termos de acessibilidades”. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que quando coloca na moção “(...) sejam 

encontradas em conjunto as melhores soluções (...)” a intenção é a de em conjunto, em 

debate, em diálogo, em confronto de ideias encontrar-se a melhor solução. 

A Sr.ª Presidente sugere que se siga a linha de ideias do Sr. Vereador Octávio 

Machado e reforçar a expressão: “A Câmara Municipal de Palmela (C.M.P.) não deixará de 

exigir”, porque o papel da Autarquia deve ser mesmo o de “exigir” não é o de “influenciar”. 

Assim: “A C.M.P. exigirá ao poder central que sejam consolidadas as melhores soluções 

que sirvam o concelho em termos de acessibilidades e estruturas de suporte à plataforma”. 

Insiste que a postura da Autarquia deve ser mais afirmativa e deve “exigir”. Afirma que uma 

moção deve ser a de exigir que seja realizado o investimento que faz falta e não vê 

nenhum inconveniente que esta expressão não possa ser assumida e subscrita por todos 

os eleitos. O que está em causa neste momento é a execução da variante ao Pinhal Novo 

e é preciso “exigir” a construção da mesma, caso contrário, os camiões que saem da 

plataforma logística vão estar a sobrecarregar as Estradas Nacionais. A Câmara Municipal 

tem de “exigir”. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto concorda com a Sr.ª Presidente. Nos termos em 

que o texto deverá ser: “A C.M.P. exigirá ao poder central que sejam encontradas e 

consolidadas as melhores soluções que sirvam o concelho em termos de acessibilidades e 

estruturas de suporte à plataforma,...”. 

O Sr. Vereador Adilo Costa sugere que o primeiro parágrafo da moção em vez de 

“o seu regozijo e satisfação” mencione antes: “a sua maior satisfação pela escolha do 

Poceirão para a implantação da plataforma logística”, sendo o início da moção: “Os eleitos 

da C.M.P.”. 
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Em face desta discussão, a moção resultou no texto que a seguir se 

transcreve, tendo a mesma sido subscrita pelo Executivo Camarário: 
 

«Os eleitos da Câmara Municipal de Palmela querem manifestar a sua maior 

satisfação pela escolha do Poceirão para a implantação da plataforma logística. 

A cerimónia que ontem decorreu e onde foi assinado o protocolo entre o governo e o 

consórcio que irá implantar a maior plataforma logística do País, integrada no denominado 

“Portugal Logístico”, é um importante marco de transição para uma das freguesias mais 

carenciadas do concelho de Palmela. 

Trata-se de uma obra de vital importância para o país e muito principalmente para a 

região. Esta poderá contribuir para reduzir as assimetrias existentes entre as freguesias 

mais urbanas do concelho e as mais rurais onde se insere o Poceirão. 

Um investimento de 500 milhões de euros em 400 hectares do concelho de Palmela, 

tendo como expectativa a criação de cerca de 12 mil postos de trabalho é um projecto que 

todos teremos de saudar. 

A Câmara Municipal de Palmela exigirá ao poder central que sejam encontradas e 

consolidadas as melhores soluções que sirvam o concelho em termos de acessibilidades e 

estruturas de suporte à plataforma que se constitui como uma verdadeira “cidade 

logística”, assim como, preservar ao máximo o espaço rural que com as suas 

características únicas é também ele uma marca do concelho.» 

 

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

minuta. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

1. Dia de Portugal: 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que o Dia de Portugal, celebrado no 

concelho de Setúbal, contou em termos de segurança, com as três Corporações de 

Bombeiros do concelho de Palmela. Este facto é tanto mais importante quando se sabe 

que o Município de Setúbal despende quase 500 mil euros para os seus Bombeiros, 

enquanto que a Câmara Municipal de Palmela comparticipa com 10% desse valor para as 

Corporações de Bombeiros do concelho de Palmela. 

É com satisfação e orgulho que os Bombeiros Voluntários do concelho de Palmela 

participam em eventos de elevada importância a nível nacional. 
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 2. Dia Mundial do Dador de Sangue: 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que no passado dia 14 de Junho  se 

comemorou o Dia Mundial do Dador de Sangue.  

Felicita e saúda as Associações de Dadores de Sangue do concelho de Palmela, 

assim como o grupo de trabalhadores da C.M.P. que, embora não estando legalizada, 

existe efectivamente. Nos últimos tempos teve a prova da importância e do acto 

extremamente benéfico que essas pessoas voluntariamente executam. 

 

 3. Rastreios de Saúde: 

 O Sr. Vereador Octávio Machado distribuiu pelo Executivo Municipal o relatório dos 

rastreios de saúde, correspondentes ao 1.º trimestre do ano. 

  Regista com bastante satisfação o aumento de pessoas que adere aos rastreios de 

saúde. 

Agradece a todos os que participam neste projecto, assim como à Junta de 

Freguesia de Quinta do Anjo o seu envolvimento e o seu pedido para alargar às Cabanas 

a realização dos rastreios de saúde. 

 

 4. Núcleo Sportinguista de Palmela: 

 O Sr. Vereador Octávio Machado saúda a criação do Núcleo Sportinguista de 

Palmela instalado neste concelho. Reverte num núcleo de afirmação do movimento 

associativo do concelho e regista com satisfação este dado. 

 

 5. Cartão Municipal Sénior: 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que na última sessão da Assembleia 

Municipal falou-se na necessidade do Município de Palmela dar maior divulgação ao 

Cartão Municipal Sénior.  

 Regista que este cartão foi lançado em Julho de 2005. 

 

6. Projectos no concelho de Palmela: 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que no início desta reunião falaram na 

instalação da plataforma logística de Palmela (a implantar no Poceirão), mas há mais 

projectos que representam muito para o concelho. A Câmara Municipal de Palmela 

aprovou a viabilidade de dois hotéis em Quinta do Anjo (que estavam previstos para 2004, 

mas cuja concretização está agora a vislumbrar-se). Estes investimentos são de 

importância fundamental para o concelho. Aprovou-se, igualmente, a viabilização de um 

projecto turístico para o Zambujal e poderá juntar-se, ainda, o projecto turístico para Rio 

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

O Sr. Vereador Octávio Machado enaltece a Presidência da Câmara Municipal e do 

Sr. Presidente dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura e sua equipa que lutaram 

politicamente pela construção do Quartel para esta Associação de Bombeiros Voluntários. 

 Foram muito críticos em relação à maneira como o Sr. Eng.º Mário Lino tratou a 

margem sul. 

Aproveita esta ocasião para enaltecer o comportamento, a seriedade e o 

reconhecimento do Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, Sr. Simões, que 

assumiu claramente que os Bombeiros Voluntários de Águas de Moura foram prejudicados 

pela paragem do processo e assumiu claramente que esta obra vem marcar 

profundamente este concelho. 

Se se aliar a obra da Escola 2 + 3 do Poceirão aos projectos que enunciou 

anteriormente, constata-se facilmente que, Palmela é um concelho em franco 

desenvolvimento, com um grave problema em termos de acessibilidades, que poderá, 

eventualmente, diminuir a captação de novas pessoas e de novos investimentos. 

Todos estes projectos obrigam a novos desafios e à tomada de novas decisões por 

parte do poder central. 

Defende que os jovens das freguesias onde estes investimentos vão ser executados 

devem poder angariar os postos de trabalho que aí vão ser criados, sendo que, ainda 

assim, tenham de qualificar-se o melhor possível para poder responder eficazmente a 

estes desafios.  

O Município de Palmela pode fazer com que muitas pessoas venham a fixar-se 

naquelas freguesias rurais. 

Naturalmente que estes projectos transportam consigo a necessidade de novos 

investimentos, como sejam, mais e melhores infra-estruturas na área da saúde, no socorro 

de pessoas e bens. Por exemplo, em termos de segurança, as Corporações de Bombeiros 

Voluntários do concelho vão ter de dar resposta às novas solicitações, porque vão surtir 

impactos reais no concelho. É necessário começar a pensar nestes aspectos. 

Sugere que, como resultado dos investimentos que vão ser feitos na Quinta do Anjo, 

poder-se-ão desenvolver iniciativas que atraiam os cidadãos para a serra, como sejam, a 

prática de desportos radicais e/ou desportos de aventura. As associações da freguesia 

podem ter um papel fundamental na promoção e divulgação das actividades. Aos fins-de-

semana são centenas os utilizadores desta Serra. É preciso criar as melhores condições 

para recuperar as mais valias que o concelho pode oferecer em termos de 

desenvolvimento económico e social. 
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INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

1. Reunião de Câmara descentralizada realizada na freguesia de Quinta do Anjo 

em 21.06.2006: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa saúde a Sr.ª Presidente, Vereadores, 

técnicos da Autarquia, jornalistas e público em geral. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere-se a alguns dos assuntos 

apresentados no Período Antes da Ordem do Dia na reunião de Câmara descentralizada 

realizada na freguesia de Quinta do Anjo, há um ano atrás, em 21.06.2006. 

Acrescenta que ao ler a acta dessa reunião percebeu que a maior parte das 

questões relacionadas com a Quinta do Anjo, que então apresentou, mantêm-se 

genericamente na mesma. 

Gostaria que os assuntos apresentados obtivessem respostas.  

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere-se aos seguintes temas: 

- Ressalta que as questões relacionadas com a Rua 5 de Outubro, em Quinta do 

Anjo se mantêm. Recentemente a Câmara Municipal formalizou um pedido de empréstimo 

para construção e a requalificação desta rua. Pretende saber, e os Munícipes presentes 

também devem querer saber, quando se inicia efectivamente a obra, na medida em que já 

há um ano atrás, foi referenciado em reunião de Câmara que, a curto prazo, a mesma 

avançaria. 

 

- As questões relacionadas com a Urbanização Palmela Village têm trazido aos 

habitantes mais antigos da Aldeia e aos “montanhões” da Quinta do Anjo algumas 

dificuldades. Essas dificuldades devem-se à própria dinâmica que é implementada, foi 

prometida e acabou por não ser consubstanciada em obra. 

Refere, a título de exemplo, a questão das acessibilidades. Teve conhecimento, e o 

Sr. Presidente da Junta de Freguesia terá concerteza também, que os TST (Transportes 

Sul do Tejo) não fazem o percurso de Cabanas e Quinta do Anjo até à estação da Refer na 

Penalva, porque as acessibilidades não são suficientemente capazes. Estava previsto que 

a Mecminop criasse uma alternativa a um determinado percurso, o que acabou por não 

acontecer. Isto é, houve um compromisso, aparentemente tácito, de não se encerrar a 

cancela da urbanização Palmela Village, enquanto não se conseguisse uma via alternativa 

ao percurso existente, o que ainda não aconteceu. 

Existem dificuldades de vária ordem que influenciam negativamente a população de 

Quinta do Anjo. É necessário que haja, a curto prazo, respostas cabais em relação à forma 

como estes assuntos estão a ser tratados. 

Relembra a intervenção do Sr. Vereador José Charneira de há um ano atrás, 

quando, não se mostrando muito preocupado com a questão das obras do 
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empreendimento Palmela Village, referiu “(...) o mesmo é constituído por 7 fases, com um 

prazo para obras de 5 anos, sendo que o alvará foi emitido em 2003 (...)”. No ano passado 

estava-se a dois anos da conclusão, e este ano, falta somente um ano para terminar o 

prazo para conclusão das obras. Em termos de obra visível não há nada que 

consubstancie um progresso claro na urbanização Palmela Village. 

 

2. Grutas de Quinta do Anjo – sepulcros neolíticos:  

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que, relativamente às grutas de 

Quinta do Anjo – sepulcros neolíticos -, foi-lhe fornecido um folheto da Câmara Municipal. 

Deslocou-se hoje ao local e teve dificuldade em rever as imagens que se encontram no 

folheto. Tem de ser feita uma intervenção que identifique este espaço. Tem de ser feita 

igualmente uma limpeza para retirar “monos”, lixo e dejectos. 

 

3. Obra no cruzamento da Quinta da Várzea: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere-se a uma obra no cruzamento na E.N. 

379 com a Quinta da Várzea. Primeiramente houve uma terraplanagem e movimentação 

de terras, sendo que nunca existiu uma placa identificadora do alvará para a execução da 

obra. Passado algum tempo sobre o início da obra, a mesma parou. 

Gostava de saber o que aconteceu com esta obra. 

 

 4. Sinalética: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa tece a seguinte observação: não são só os 

sepulcros neolíticos que não estão sinalizados, também que vem da Autoeuropa pela A2 

não tem qualquer indicação para entrar no Bairro Alentejano. Não se tratando de um 

trabalho dispendioso, considera que o mesmo pode ser facilmente assumido pela Câmara 

Municipal. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR ADILO COSTA: 

Informações: 

1. - Escola 2 + 3 do Poceirão - O Sr. Vereador Adilo Costa informa que a 

empreitada para execução dos acessos à Escola 2 + 3 do Poceirão está a avançar a um 

bom ritmo para se conjugar com a obra da escola. 

 

2. - Sociedade de Instrução Musical - O Sr. Vereador Adilo Costa refere que é 

bem visível, desde o 25 de Abril até agora, a capacidade de trabalho dos Dirigentes e 

Associados desta Sociedade. 
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Acrescenta que a Direcção da S.I.M. tem reunido com a Câmara Municipal. Estão 

praticamente consensualizados os objectivos no âmbito do acordo com a Pelicano. A 

Autarquia irá assumir as responsabilidades inerentes com a devida comparticipação. 

Neste momento, a S.I.M. entregou o projecto de arquitectura, que já foi aprovado e 

validado pela Inspecção-Geral das Actividades Culturais. O processo encontra-se na fase 

das especialidades. Está em crer que irá correr tudo bem e, logo que seja possível, 

aprovar-se-á em reunião de Câmara o protocolo de financiamento para a Sociedade de 

Instrução Musical. 

 

3. - Quintajense Futebol Clube – O Sr. Vereador Adilo Costa refere que outra 

entidade igualmente importante na Quinta do Anjo é o Quintajense Futebol Clube. 

Hoje à tarde reuniu com os Dirigentes do Quintajense. É do conhecimento de todos 

que em Novembro último, devido à intempérie, o pavilhão do Quintajense Futebol Clube 

caiu. De imediato o Quintajense entrou em contacto com as entidades devidas: Junta de 

Freguesia de Quinta do Anjo, Câmara Municipal de Palmela (C.M.P.), Governo Civil de 

Setúbal, Instituto do Desporto e Secretaria de Estado competente. 

As respostas da Administração Central têm tardado. De todo o modo, a Câmara 

Municipal vai assumir a sua quota-parte de responsabilidade na ajuda ao Quintajense. 

Também um Grupo de Empresários se disponibilizou para ajudar esta entidade, o que é 

saudável e significa que os empresários da região têm, também eles, uma componente 

social. É de louvar este gesto.  

O Quintajense vai apresentar um projecto para um pavilhão, de modo a poder 

contratualizar com a Administração Central e com as Autarquias competentes, a execução 

de um novo, como forma de ultrapassar este incidente, que foi a queda do pavilhão do 

Quintajense. 

  

Sobre as questões abordadas no Período Antes da Ordem do Dia intervieram: 

• Relativamente à intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa acerca da Rua 

5 de Outubro, em Quinta do Anjo (1.) -  O Sr. Vereador Adilo Costa explicita que a obra 

inicial previa unicamente uma intervenção na rede de drenagem de águas residuais e 

pluviais. Essa obra foi sendo adiada até à execução da via Norte / Sul para que pudesse 

fazer-se o escoamento do trânsito. Constatou-se que era necessário haver uma 

intervenção na rede de abastecimento de água. Nesta fase, está a rever-se o projecto de 

execução. Esta empreitada consta como uma das obras incluídas no empréstimo bancária 

que a C.M.P. deliberou contrair. Todo o processo indicia que a adjudicação da empreitada 

seja efectuada em Outubro próximo e a obra esteja concluída em Setembro de 2008. 
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O Sr. Vereador José Charneira saúda todos os presentes. 

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

urbanização Palmela Village (1.) -  O Sr. Vereador José Charneira faz as seguintes 

explicações: 

Refere que o prazo para execução das obras termina somente no próximo ano. Ao 

longo deste ano tem havido uma série de desenvolvimentos. Aliás na Ordem de Trabalhos 

desta reunião de Câmara consta uma proposta para alterar a nomeação de uma área que 

tinha sido cedida ao domínio público municipal para espaços verdes e de utilização 

colectiva, precisamente para possibilitar a execução da rotunda, aprovada pelas Estradas 

de Portugal na E.N. 379, e que vai permitir avançar com a via Norte / Sul. 

Em relação à variante à E.N. 379 é preciso explicar que o Município de Palmela não 

tem estado parado. Assim, o estudo prévio foi executado pela Câmara Municipal e já se 

encontra aprovado pelas Estradas de Portugal. Está em curso a 1.ª fase da negociação 

(expropriação amigável) com os proprietários dos terrenos envolvidos, excepto aqueles 

que são da Pelicano. É um processo bastante complicado. 

Foi apresentado pela Pelicano um projecto de execução, a que os serviços 

camarários propuseram algumas rectificações. 

 Falta o reconhecimento do interesse público por parte da CCDR (Comissão de 

Coordenação de Desenvolvimento Regional) pois o traçado da via, atravessa algumas 

zonas de REN (Reserva Ecológica Nacional). Esta declaração do interesse público foi 

pedida há mais de um ano e, ainda, não se obteve resposta da CCDR. 

A tramitação dos assuntos está a ser feita, nem sempre com a rapidez desejável, 

mas está tudo em andamento. 

Afirma que as cancelas na urbanização Palmela Village não estão encerradas. É 

possível a passagem pelas cancelas, e mesmo hoje lá passou. Aquilo que sempre se 

referiu foi que, enquanto não houvesse uma alternativa, seria permitida a passagem por 

Palmela Village e é isso o que hoje ainda acontece. Ainda assim, há uma alternativa à 

circulação que pode ser feita pela Rua Júlio Enes e pela rua a poente do Palmela Village. 

 

• Relativamente à intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa acerca da obra 

no cruzamento da Quinta da Várzea (3.) -  O Sr. José Charneira explicita que a obra foi 

embargada pela C.M.P.. Há ali um loteamento aprovado pela Câmara Municipal há uma 

série de anos. O proprietário do terreno foi à E.P. (Estradas de Portugal) apresentou 

aquele nó de acesso e o mesmo foi licenciado pela E.P.. Entretanto, iniciou a obra, e 

quando a Câmara tomou conhecimento deslocou-se ao local e embargou a obra, uma vez 

que se trata de uma obra de infra-estruturas que não está licenciada. Este é o ponto de 

situação. 
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Voltam a usar da palavra, no Período Antes da Ordem do Dia, os Srs. 

Vereadores Octávio Machado e José Braz Pinto. Nestes termos: 

• Relativamente à intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa acerca da Rua 

5 de Outubro, em Quinta do Anjo (1.) -  O Sr. Vereador Octávio Machado refere que já há 

uma resposta afirmativa da E.D.P. no sentido de que a rede de distribuição de iluminação 

pública seja executada a nível subterrâneo. Vão aproveitar-se as obras que a Autarquia 

está a levar a efeito para se fazer a rede de distribuição subterrânea. Esta medida devia 

ser utilizada também para os centros históricos, porque fica muito mais bonito. 

  

• Relativamente à intervenção do Sr. Vereador Adilo Costa acerca das informações 

que prestou sobre o Quintajense Futebol Clube – O Sr. Vereador José Braz Pinto refere 

que o problema que se verificou com o Quintajense tem preocupado sobremaneira os 

Vereadores do P.S.. A carência do pavilhão tem prejudicado o Quintajense, mas também a 

população de Quinta do Anjo. Têm tentado acompanhar o mais possível este processo. 

Em Portugal houve dois acidentes idênticos devido à intempérie, um com o 

Quintajense e outro com outra entidade. 

 Pode afirmar que o Instituto do Desporto e a Secretaria de Estado têm demorado a 

responder a esta situação, essencialmente devido ao facto de o dinheiro não ser muito. 

Está em condições de poder afirmar que o Instituto do Desporto está completamente 

decidido em ser um parceiro na resolução do problema que se abateu sobre o 

Quintajense. 

 

Relativamente aos assuntos apresentados no Período Antes da Ordem do Dia, 

a Sr.ª Presidente efectua a seguinte intervenção: 

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

Sinalética (4.) -  A Sr.ª Presidente refere que é necessária a colocação de sinalética  para 

o Bairro Alentejano. Ainda hoje, na passagem pelo local detectaram essa necessidade. 

Constataram, igualmente, a falta de iluminação na Rua das Fazendas. Estas situações 

deverão ser alvo de resolução pelos serviços respectivos. 

 

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

Grutas de Quinta do Anjo – sepulcros neolíticos (2.) -  A Sr.ª Presidente refere que a 

Câmara Municipal vai dialogar com a Junta de Freguesia de Quinta do Anjo no sentido de 

que ao abrigo do protocolo existente para a higiene e limpeza urbana se possa acordar a 

intervenção da Junta de Freguesia na limpeza das grutas de Quinta do Anjo. 
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Relativamente às grutas de Quinta do Anjo, o Sr. Vereador Adilo Costa refere que 

já foi apresentado pelo Município de Palmela um projecto ao IPPAR (Instituto Português do 

Património Arquitectónico). Este projecto foi “chumbado”. Neste momento o IPPAR já tem 

um novo figurino e a Autarquia vai apresentar um novo projecto. 

A Sr.ª Presidente acrescenta que esse mesmo projecto tende a delimitar e preservar 

a zona das grutas, porque assim como está é muito difícil impedir que ali sejam 

depositados resíduos e os animais andem por lá. 

 

INTERVENÇÃO DA SR.ª VEREADORA ADÍLIA CANDEIAS: 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias saúda a Sr.ª Presidente, Vereadores, jornalistas, 

técnicos da Autarquia e munícipes. 

Expressa a sua satisfação pelo facto da reunião de Câmara se realizar nesta Sala 

mais antiga da Sociedade de Instrução Musical. A S.I.M. foi o “berço” do associativismo 

desta localidade, da freguesia e do concelho de Palmela. 

 

Seguidamente, a Sr.ª Vereadora Adília Candeias apresenta a seguinte moção: 

 

Moção relativa à valorização do serviço público e dignificação e qualificação 

dos trabalhadores da Administração Pública: 

 
“A melhoria do serviço público e a sua valorização passam necessariamente pela 

dignificação e qualificação dos trabalhadores e pela justa retribuição do seu trabalho. 

Ao longo dos últimos anos as condições de trabalho na Administração Pública têm 

sofrido uma acentuada degradação, particularmente expressa na não contagem do tempo 

de serviço, desde Agosto de 2005, para efeitos de progressão nos escalões e no 

congelamento dos suplementos remuneratórios que vêm sendo pagos a valores de 31 de 

Dezembro de 2005, em violação do princípio da irredutibilidade da remuneração, que é um 

princípio Constitucional. 

Acresce que, os aumentos decretados para os trabalhadores da função pública se 

têm situado abaixo dos índices da inflação verificada, não obstante ter aumentado a sua 

comparticipação para a ADSE, facto que se está a reflectir negativamente na sua vida 

familiar e social, sendo notório o crescimento de situações de endividamento, em resultado 

da progressiva degradação do poder de compra dos trabalhadores. 

Em face do exposto, a Câmara Municipal de Palmela reunida a 20 de Junho de 2007, 

delibera: 

- Condenar a sistemática desvalorização da função pública e do serviço 

público, solidarizando-se com os trabalhadores da Administração Local 
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afectados pelas políticas de degradação do seu poder de compra e das suas 

condições de vida, que se têm acentuado com a prática deste Governo; 

- Exigir que a dignificação do serviço público se faça com os trabalhadores; 

- Reclamar que o Governo consagre na lei, em definitivo, a identificação dos 

suplementos remuneratórios que, pela natureza retributiva do trabalho 

prestado, não possam ser revistos fora do quadro da negociação colectiva e, 

de entre eles, os que pelo seu carácter de permanência e regularidade, 

devem ter natureza e efeitos idênticos aos da remuneração base.” 

 

Para melhor elucidação dos Munícipes presentes, a Sr.ª Vereadora Adília Candeias 

refere que actualmente a Câmara Municipal é obrigada a pagar aos trabalhadores por 

cada hora extraordinária que fazem em 2007 o mesmo valor que pagava em 2005. Assim 

como o trabalho nocturno, trabalho extraordinário, trabalho em dias de descanso e 

feriados, trabalho em regime de turno e o abono para falhas estão a ser pagos segundo os 

valores de Dezembro de 2005. A maioria do Executivo Municipal considera que esta 

situação é inconstitucional. 

A Sr.ª Presidente dá a palavra a quem queira intervir sobre a moção. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que a sua intervenção contém a opinião dos 

Vereadores Socialistas em representação na Câmara Municipal. Nestes termos: 

Refere que a crise económica e a crise de crescimento económico que graça pela 

Europa e, principalmente, por Portugal concomitantemente com os problemas financeiros 

que o País vive e as metas que tem de cumprir têm de facto exigido sacrifícios, não só a 

um determinado sector de trabalhadores, mas a todos os trabalhadores e a todo o povo 

português, que são difíceis de cumprir e provocam angústias, às vezes muito 

generalizadas. Esta primeira intervenção é uma consideração geral.  

Considera, ainda, que a dignificação de um trabalhador pode estar também, mas não 

está só, na sua remuneração e no que recebe. O trabalhador dignifica-se pelo trabalho 

honrado e tecnicamente responsável que faz e por dar o melhor de si no desempenho das 

suas funções. 

Entende que existe no País uma prática de democracia sindical que permite que haja 

lugar a uma negociação entre Sindicatos e Entidades Patronais. No caso da Função 

Pública, o Estado assume-se como patrão. Existem acordos que são firmados e existe um 

plano de concertação social a nível geral. 

Por todas as razões que antes aduziu, entende que este assunto não devia ser 

abordado ou discutido nesta sede, uma reunião autárquica. Estes motivos podiam ser 

suficientes para levar os Vereadores do P.S. a votar contra a moção apresentada. 

Contudo, não o vão fazer, por considerarem que efectivamente os trabalhadores da função 

pública estão a sofrer de facto limitações, tal como todos os outros trabalhadores e, se 
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votassem contra, poderia parecer que estavam contra os trabalhadores ou que não 

estavam a reconhecer as suas dificuldades. De qualquer modo entendem que este não é o 

espaço adequado e vão assumir a posição de abstenção. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que tem sempre muita dificuldade em 

discutir politicamente os assuntos. 

Há realidades que o cidadão usando de senso comum não consegue compreender, 

na medida em que são visíveis as dificuldades que o país atravessa e depois são tomadas 

opções que envolvem verbas muito mais elevadas. Isto fá-lo dizer que, provavelmente, o 

país tem dinheiro a mais. Exemplo disso é a opção para a implantação do aeroporto.  

É verdade que a dignificação dos trabalhadores passa também pela sua 

remuneração salarial.  

Afirma que vai votar favoravelmente a moção. 

A Sr.ª Presidente refere que é importante conhecer as posições dos Srs. 

Vereadores sobre esta temática. E intervém nos seguintes termos: 

― Sublinha o quão relevante é a apresentação desta moção em reunião de Câmara. 

É preciso clarificar junto dos trabalhadores da Autarquia que as medidas tomadas não se 

devem a uma opção da Câmara, mas sim a uma imposição legal. Não é a consciência dos 

Eleitos que está em causa, mas sim uma obrigação legal que está cometida à Câmara e 

que esta não pode deixar de cumprir. Podem mesmo colocar-se questões de devolução de 

dinheiro e os trabalhadores têm de encarar esta situação. 

— A maioria dos Executivo da Câmara Municipal (C.D.U.) considera que deve haver 

uma posição pública da C.M.P. sobre este tema. Reafirma que nutrem uma posição de 

discórdia relativamente à lei que está em vigor. Tal como a Sr.ª Vereadora Adília Candeias 

mencionou, a C.M.P. está a pagar aos seus trabalhadores no que respeita aos 

suplementos remuneratórios (trabalho nocturno, extraordinário, turnos ou abono para 

falhas) os mesmos valores que eram praticados em 2005. Não é uma decisão correcta 

nem defensável, e a maioria do Executivo da Câmara considera que esta medida é 

inconstitucional. 

― É do maior interesse que fique ressalvada a posição do Executivo relativamente a 

esta matéria, até porque se vive um momento em que as pessoas se sentem 

desmotivadas.   

 

Submetida a votação a moção relativa à valorização do serviço público e 

dignificação e qualificação dos trabalhadores da Administração Pública, foi a mesma 

aprovada, por maioria e em minuta, com a abstenção dos Srs. Vereadores José Braz 

Pinto e José Carlos de Sousa. 
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PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração Urbanística: 
A Câmara tomou conhecimento, através de uma relação distribuída a todos os 

membros, elaborada pelos serviços respectivos e que fica anexa a esta acta como 

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

período de 28.05.2007 a 14.06.2007. 

 

CONTABILIDADE: 
 

 Pagamentos autorizados: 

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

os dias 06.06.2007 a 19.06.2007, foram autorizados pagamentos, no valor de € 

2.238.962,53 (dois milhões duzentos e trinta e oito mil novecentos e sessenta e dois euros 

e cinquenta e três 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 € 

4.829.583,06 (quatro milhões oitocentos e vinte e nove mil quinhentos e oitenta e três 

euros e seis cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 3.642.797,96 (três milhões seiscentos e quarenta e 

dois mil setecentos e noventa e sete euros e noventa e seis cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.186.785,10 (um milhão cento e oitenta e seis 

mil setecentos e oitenta e cinco euros e dez 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 
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unanimidade, por ter sido previamente distribuída a todos os membros do órgão 
executivo: 

• ACTA n.º 09/2007, reunião ordinária de 04.Abril.2007 – aprovada por 
unanimidade. 

 
      II – DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO 

 
 DIVISÃO DE TURISMO E ECONOMIA LOCAL: 
 
 Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 
 
 O título desta proposta foi corrigido, por observação do Sr. Vereador José Braz Pinto, 
uma vez que estava incorrectamente mencionado “Designação do representante da 
Câmara Municipal de Palmela na AMPV – Associação de Municípios Portugueses do 
Vinho”. O título foi corrigido para “Substituição do representante da Câmara Municipal de 
Palmela na AMPV – Associação de Municípios Portugueses do Vinho”. 
 

 Substituição do representante da Câmara Municipal de Palmela na AMPV – 
Associação de Municípios Portugueses do Vinho: 
 

 PROPOSTA N.º 1/DCA-DTEL/14-2007: 
  
 «A Câmara Municipal de Palmela formalizou a sua adesão à Associação de 
Municípios Portugueses do Vinho – AMPV, integrando o seu Conselho Directivo e a 
Assembleia Intermunicipal. 

Propõe-se que, de acordo com a alínea i) do n.º 1, do artigo n.º 64, da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, que a 
representação do Município de Palmela nas reuniões da AMPV, nas ausências e 
impedimentos da Presidente da Câmara, Ana Teresa Vicente, seja assegurada pelo 
Vereador Adilo Costa.» 

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

 
III – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 
JUVENTUDE: 
 
Pela Sr.ª Vereadora Adília Candeias foi apresentada a seguinte proposta: 
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Tarifa: 

 

PROPOSTA N.º 1/DEIS-J/14-2007: 

ASSUNTO: Actualização da tarifa municipal – projecto UltraVerão: 

 

«Considerando que a ocupação saudável dos tempos livres pelos jovens em 

actividades desportivas, recreativas, lúdicas ou educacionais, assume uma especial 

relevância na sua formação e num desenvolvimento físico e intelectual equilibrado, a 

intervenção municipal na área da Juventude contempla a realização do projecto 

UltraVerão. Este projecto promove a dinamização de programas semanais de actividades 

em todas as freguesias do concelho, nomeadamente, ateliers, praia, piscina, actividades 

desportivas e radicais, acampamento, entre outras, durante os meses de Julho e Agosto e, 

destina-se a jovens entre os 12 e os 17 anos.  

Estabelece a Tabela Municipal de Tarifas, Preços, Reembolsos e Compensações 

para 2007, a tarifa municipal de € 15,80 para inscrição nos campos de férias UltraVerão, o 

que constitui uma receita média anual de € 2.700. A conjuntura económica actual, bem 

como a discrepância entre o investimento público no projecto e o custo para o participante, 

torna evidente a necessidade de proceder ao aumento da tarifa municipal em vigor. Neste 

sentido, propõe-se, de acordo com o disposto na alínea j) do artigo 64.º, da Lei 169/99, de 

18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 

actualização da tarifa municipal n.º 25 do Art.1º, Venda de bens e prestação de serviços, 

da tabela supra mencionada, para o valor de € 25,00 (vinte cinco euros). Propõe-se, 

igualmente, a isenção do pagamento desta tarifa aos jovens encaminhados pela Comissão 

de Protecção de Crianças e Jovens de Palmela.» 

 

Sobre a proposta de Actualização da tarifa municipal – projecto UltraVerão numerada 

1/DEIS-J/14-2007 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias explicita que a proposta trata da actualização da 

tarifa para o projecto UltraVerão. A tarifa aplicada anteriormente era de 15,80 euros e 

propõe-se a actualização para 25 euros. Esta actualização tem em conta a discrepância 

existente entre o investimento público no projecto e o custo por participante. Torna-se 

evidente a necessidade de proceder ao aumento da tarifa municipal em vigor, uma vez que 

se considera que o preço proposto é, ainda assim, facilitador da inscrição dos jovens. 

O UltraVerão é um projecto na área da Juventude que decorre nos meses de Julho e 

Agosto, destinado aos jovens entre os 12 e os 17 anos. O UltraVerão promove e dinamiza 

programas semanais de actividades em todas as freguesias do concelho de Palmela, 
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nomeadamente em ateliers, piscinas, acampamentos, e em actividades desportivas e 

radicais. Em cada semana participarão 30 jovens. 

Nas seis semanas em que vai decorrer o UltraVerão estão previstas parcerias com 

quatro colectividades do concelho, nomeadamente: a Sociedade de Instrução Musical, a 

Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bairro Alentejano, o Grupo Desportivo e 

Recreativo Airense e o Grupo Desportivo e Recreativo Leões de Cajados. Estas 

colectividades vão ceder o espaço para aí se desenvolverem actividades. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que era sua intenção formular algumas 

questões sobre a proposta em apreço, mas a Sr.ª Vereadora Adília Candeias acabou por 

lhe dar adiantar respostas a essas mesmas questões. 

Subsiste porém uma dúvida quanto ao seguinte: anteriormente foi aprovada uma 

proposta quanto à atribuição de 8.724 euros para refeições no âmbito do projecto 

UltraVerão, pelo que pressupõe que, para este ano, o valor seja actualizado. 

Evidentemente vão estar envolvidos meios humanos e logísticos neste projecto. Parece-

lhe, ainda, que em anos anteriores tem havido critérios com vertente social e, para o ano 

vigente, a única vertente social é a da isenção do pagamento da tarifa aos jovens 

encaminhados pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Palmela. Gostaria 

que fossem comentadas estas situações. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que sempre que haja uma alteração ao 

valor da tarifa é necessário submeter à Câmara Municipal a competente proposta. 

Se bem se recorda o apoio financeiro atribuído para refeições deve-se a uma 

parceria estabelecida com a Fundação COI. 

Tal como o Sr. Vereador Braz Pinto referiu há despesas com pessoal, assim como a 

nível logístico. 

As crianças encaminhadas pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens são 

englobadas na vertente social. É evidente que se houver outras instituições ou jovens a 

apresentarem-se como carenciados e façam prova disso mesmo haverá lugar ao devido 

enquadramento do caso. 

        

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO: 

 

Pelo Sr. Vereador José Charneira foi apresentada a seguinte proposta: 
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Loteamento: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAU-DPU/14-2007: 

ASSUNTO: Alteração ao alvará de loteamento n.º 240 (Proc.º L-37/94): 

REQUERENTE: Câmara Municipal de Palmela: 

 
 «Em sede de licenciamento das operações urbanísticas levadas a cabo pela 

Pelicano na Quinta do Anjo, (Colinas da Arrábida e Palmela Village), foi protocolado entre 

a CMP e a empresa promotora a realização, entre outras, da designada Rua Norte/Sul, 

enquanto um dos eixos viários principais, destinado a permitir as necessárias melhorias na 

circulação automóvel no centro da aldeia. 

No âmbito da preparação das condições necessárias e suficientes à implementação 

do nó de ligação da Rua Norte/Sul com a EN 379, verificou-se a necessidade de proceder 

à reconfiguração do espaço adjacente à estrada, o que recai, entre outros, numa parcela 

do domínio público municipal, vinda à posse da CM através da emissão do alvará n.º 240 

em nome de Mecminop – Sociedade Técnica de Máquinas e Equipamentos Industriais S.A.  

Tendo a parcela em causa sido cedida ao domínio público municipal para espaço 

verde de utilização colectiva, a reconfiguração da via tem implícita uma mudança de uso, 

situação que carece de formalização através de alteração ao alvará. Nesta alteração, há 

lugar à reconfiguração do traçado viário, permitindo a criação de uma intersecção giratória. 

Ao todo, a área verde sofre uma redução de 500m2, sendo no entanto acrescida à mesma 

função a bolacha da rotunda, que tem 904,8m2 de área. O nó a criar confina com lotes 

destinados a campos de ténis, o que minimizará eventuais impactos negativos nas 

habitações do loteamento. 

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 27.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04 de Junho, foi promovido o 

período de discussão pública através da afixação de edital em local do costume, não tendo 

sido registada qualquer contribuição. Além disso, foi ainda promovida a emissão de 

declaração de rescisão ao direito de reversão por parte da empresa cedente - titular do 

alvará de loteamento em causa. 

Uma vez cumpridas as formalidades legais constantes do artigo 27º do RJUE, 

considerando que esta intervenção é imprescindível para a Quinta do Anjo, nos termos da 

alínea b) do n.º 7, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18.09, na sua última redacção, 

propõe-se a alteração ao alvará de loteamento n.º 240 identificada nas plantas que se 

anexam.» 
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Sobre a proposta de Alteração ao alvará de loteamento n.º 240, referente ao 

processo L-37/94, em que é requerente a Câmara Municipal de Palmela, numerada 

1/DAU-DPU/14-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que o enunciado da proposta foi lido pelo Sr. 

Vereador José Charneira como “loteamento dos kiwis”. De facto a agricultura vai cedendo 

ao “poder do tijolo”. Neste lugar existia um grande pomar de kiwis que desapareceu para 

dar início a um loteamento que só tem duas ou três casas construídas, o campo de ténis 

não existe (e não sabe se algum dia existirá). 

O caso deste loteamento fá-lo lembrar de dois problemas que aconteceram em Aires. 

Recorda que, há algum tempo, foi aprovada em reunião de Câmara uma proposta de 

desafectação do domínio público de uma parcela para ser vendida de forma a aumentar o 

logradouro duma vivenda em Aires. Na altura, os Vereadores do P.S. levantaram o 

problema de que tinham conhecimento de que existe uma disposição legal que refere que, 

quando um determinado terreno é cedido ao Município para espaços públicos, vias 

públicas ou para equipamentos sociais, o objecto para que o mesmo é cedido tem de ser 

cumprido, se assim não for existe uma cláusula de reversão pelo qual o dono que cedeu o 

terreno à Câmara pode requerer a posse do mesmo a seu favor (na medida em que não foi 

cumprido o que se consagrava no alvará). No loteamento em apreciação consta uma 

declaração em que o dono do alvará prescinde da cláusula de reversão. Este caso leva-o a 

afirmar que nuns casos (como este) cumpriu-se bem quanto ao facto de exigir a renúncia à 

cláusula de reversão, mas noutros casos esta prática não foi levada à prática pela Câmara 

Municipal. 

Alerta para a necessidade de que os raios de viragem da rotunda devem ser bem 

calculados e bem executados para não suceder o mesmo problema que se deu com a 

rotunda em Aires (em que foi executada uma rotunda com ilhas e depois os autocarros não 

tinham raio de viragem suficiente para fazer a manobra e houve que demolir as ilhas).  

A situação desta proposta, fá-lo recordar o problema que existe na Volta da Pedra, 

junto à Mercedes em que existe um traço contínuo e os condutores dos automóveis 

passam por cima do traço contínuo e acaba por se gerar ali um conflito de trânsito que 

pode ser extremamente grave. Tem um certo receio que no caso do presente loteamento 

possa vir a acontecer a mesma situação. 

Da consulta ao processo ressalta a informação técnica de 04.06.2007 que refere 

uma parcela de terreno e menciona entre parêntesis “(...) lote 4, lote 41 do alvará 240 (...) 

a parcela em causa foi cedida para domínio público (...)”. Não percebe porque é que a 

informação faz referência ao lote 41, uma vez que este é tão pequeno que nem sequer é 

afectado pela placa giratória. Ressalta que a escritura notarial faz referência ao lote 9 do 

alvará 240. Questiona se já não se trata do lote 41 mas do lote 9. 
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Está em querer que o processo peca por algumas deficiências de organização e 

lamenta este facto. 

Deixa registadas as advertências técnicas, sobretudo em relação ao raio de viragem 

e de curvatura, bem como à inserção da Rua José Carvalho Braga. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que está seguro de que ficarão 

salvaguardadas todas as questões técnicas relativamente à rotunda. Salienta que há 

rotundas no concelho em óptimo estado, como é o caso da rotunda que está no Largo do 

Chafariz e há outras que estão num estado de degradação que merecem uma intervenção. 

Refere que as rotundas podem ser aproveitadas para homenagear alguém. Nesse 

sentido e como a Quinta do Anjo está estritamente ligada ao fabrico de queijo e aos 

ovelheiros, sugere que, uma rotunda em Quinta do Anjo pudesse ser aproveitada para 

homenagear algo que dignificasse o trabalhador local, como seja, um monumento ao 

ovelheiro. A execução de um monumento desta natureza  enalteceria d uma actividade que 

é de grande alcance e prestígio para a freguesia de Quinta do Anjo, para o concelho e 

para a região em geral. 

A Sr.ª Presidente refere que a sugestão apresentada pelo Sr. Vereador Octávio 

Machado merece ser tratada como tema de reflexão por parte do Executivo Municipal. 

Face à intervenção do Sr. Vereador José Braz Pinto, o Sr. Vereador José Charneira 

refere que o lote 41 não é tão pequeno assim. É o lote onde está o comércio, e o lote 42 é 

onde estão inseridos os campos de ténis. O lote 42 é influenciado pela rotunda porque vai 

confinar com o limite exterior do passeio, na medida em que os passeios aumentaram de 1 

metro para 2,5 metros de largura e vão confinar com o limite Norte do lote 42. 

Aquilo que se está a tratar é da desafectação de uma área que estava destinada a 

espaço verde e que agora se propõe vir a admitir uma via , se bem que o interior da 

rotunda vá ser zona verde. 

Acrescenta que o projecto de execução terá de tomar em atenção todas as questões 

que o Sr. Vereador referiu. Esta proposta apresenta o projecto que foi aprovado pelas 

Estradas de Portugal e foi contratualizado com esta entidade. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que o único dossier que lhes foi 

disponibilizado não tem nenhuma alusão às Estradas de Portugal. Lendo a acta do ano 

passado, disse o Sr. Vereador José Charneira que se estava em negociações com as 

Estradas de Portugal e, finalmente, está assente a solução para execução do nó. 

Gostava que lhe fosse transmitida a ideia do que se pretende fazer com o Chafariz 

situado junto à Escola. Não se pode perder o Chafariz como sucedeu com o Arco da Ponte 

do Pinhal Novo. O tal Arco acabou por não ser edificado e, passados cinco anos, ninguém 

sabe onde está. 
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Crê que o posto de transformação da EDP terá de sair do local onde se encontra 

actualmente. A situação do posto de transformação deve estar noutro dossier que não foi 

disponibilizado para consulta. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que em relação ao Chafariz já está a ser 

pensado um local para a sua localizaçao. 

A título de informação, acrescenta que, o Arco da Ponte do Pinhal Novo está no 

Mercado do Pinhal Novo. As peças estão devidamente numeradas e etiquetadas e 

aguardam a melhor oportunidade para serem montadas. Todas as peças foram 

fotografadas e numeradas antes de ser desmontado o Arco. 

 

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

minuta.  
 

V – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 
 

DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

Apoio financeiro: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DAC/14-2007: 

ASSUNTO: Atribuição de apoio financeiro – apoio pontual: 

REQUERENTE: Sociedade de Instrução Musical: 

 
«A Sociedade de Instrução Musical de Quinta do Anjo comemora no dia 24 de Junho 

o seu 84.º Aniversário. 

A importância desta efeméride assinala a longevidade, o esforço e dedicação de 

todos, quantos, ao longo destes anos dedicaram o seu trabalho voluntário à causa 

associativa. 

No presente ano, os novos órgãos sociais tomaram posse após a data formal que 

lhes permitia apresentarem candidatura a apoios municipais para o desenvolvimento do 

plano de actividades. 

Considerando as despesas associadas às comemorações do aniversário, foi 

apresentada uma candidatura de apoio à realização de projectos e acções pontuais. 

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 
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apoio financeiro, no valor total de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), como 

comparticipação municipal para a realização das iniciativas integradas nestas 

comemorações.» 

 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro à Sociedade de Instrução 

Musical, numerada 1/DCD-DAC/14-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto endereça, embora antecipadamente, à Sociedade 

de Instrução Musical os mais fervorosos votos de felicidades pela comemoração do 84.º 

aniversário. Deseja, ainda, que consigam alcançar todos os seus objectivos. 

Aproveita esta ocasião para formular os votos de parabéns ao Quintajense Futebol 

Clube que celebrará o seu aniversário no próximo dia 07 de Julho. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que observou nesta Sala uma fotografia do 

1.º Grupo da Sociedade de Instrução Musical que em 2010 vai fazer cem anos. De facto 

esta Sala contempla um património que não se deve perder. É a história desta instituição 

feita com muito esforço, dedicação e empenhamento para deixar às gerações vindouras. 

O trabalho executado pela Sociedade de Instrução Musical merece da parte da 

Autarquia todo o esforço de continuidade e deve ser dada forma para se encontrarem as 

melhores soluções para recuperação deste espaço. 

Faz votos para que as obras consagradas em protocolo no âmbito do 

empreendimento Palmela Village sejam levadas a efeito o mais breve possível. 

Dirige votos de sucesso à S.I.M. e enaltece o espírito de dedicação e perseverança 

dos “lutadores” desta colectividade para superar as dificuldades que se lhes apresentam. 

Finaliza que o concelho de Palmela tem cinco Bandas de Música o que é 

extraordinário. 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 2/DCD-DAC/14-2007: 

ASSUNTO: Atribuição de apoio financeiro – instalações: 

REQUERENTE: Sociedade de Instrução Musical: 

 
«A Sociedade de Instrução Musical possui desde o início do corrente ano novos 

corpos sociais, que manifestaram à Autarquia a vontade de realizar trabalhos de 

recuperação das suas instalações, no sentido de evitar a dispersão e os custos inerentes 

por vários espaços alugados na aldeia de Quinta do Anjo, onde funcionaram nos últimos 

anos a escola de música e o local de ensaio. 
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Esta pretensão decorre da necessidade de utilização da sede, para a prática regular 

de actividades da associação que de outro modo se encontrariam comprometidas. 

Com vista à recuperação do edifício, propriedade da Sociedade de Instrução Musical, 

está já concretizado o projecto de arquitectura, tendo sido sujeito à apreciação dos 

serviços da Câmara Municipal de Palmela, decorrendo de momento, a elaboração dos 

projectos de especialidade. 

A Sociedade desenvolveu um conjunto de obras de beneficiação com carácter 

provisório, com vista à reabertura das suas instalações, ao desenvolvimento da actividade 

e potenciando a obtenção de proveitos. 

A Câmara Municipal de Palmela e a Sociedade de Instrução Musical encontram-se a 

negociar um Protocolo de Cooperação com vista à recuperação definitiva das instalações 

da colectividade, no seguimento do Protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal e a 

Mecminop. 

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 € 5.000,00 (cinco mil euros), por conta do Protocolo em 

negociação e destinado a comparticipar as obras já realizadas.» 

 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro à Sociedade de Instrução Musical 

numerada 2/DCD-DAC/14-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que na reunião de 21.Junho.2006, o Sr. 

Vereador José Carlos de Sousa em representação dos Vereadores do P.S. apresentaram 

a questão relativa às obras da S.I.M.. Como resposta o Sr. Vereador José Charneira 

respondeu: “(...) o processo da S.I.M. foi remetido à Direcção Geral dos Espectáculos, 

entidade que obrigatoriamente viu o seu parecer. O processo já viu algumas chamadas de 

atenção, mas espera-se que a obra possa vir a realizar-se dentro em breve (...)”. De facto 

este “breve” demorou um ano. Já foi esclarecido que há mais procedimentos a cumprir, 

nomeadamente os projectos de especialidades, e já foi dito que só agora iam começar a 

discutir as especialidades. Tem a sensação que o processo ainda está no início. 

Por outro lado, refere-se ainda que, a Câmara  se encontra a negociar o protocolo. 

Da intervenção do Sr. Vereador Adilo Costa não percebeu se o protocolo já está finalizado 

para ser assinado. Deseja que não decorra mais um ano para o mesmo ser assinado. 

Refere que exactamente pelo facto do protocolo estar a demorar tanto tempo a S.I.M. 

teve necessidade, como se menciona na proposta “de fazer alguns restauros”. Dá os 

parabéns, porque efectivamente a sala está muito bonita. O último parágrafo da proposta 

refere “(...) o valor de 5.000,00 (cinco mil euros), por conta do Protocolo em negociação e 

destinado a comparticipar as obras já realizadas” . Gostava de ser esclarecido se este 
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valor de 5.000 euros vai ser retirado ao valor a assumir em protocolo porque, se assim for, 

a S.I.M. será penalizada. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que os subsídios ou apoios financeiros à S.I.M. 

ou a qualquer entidade têm de ser claros para todas as partes e muito em especial para a 

população do concelho de Palmela. 

 Realça que a C.M.P. e os Directores da S.I.M. sabem exactamente o que estão a 

contratualizar. De facto, o único problema que se levanta é a questão da entrega dos 

projectos de especialidades. De resto a questão dos 5.000 euros mencionada na proposta 

é apenas um pormenor. 

 Certamente que com a execução das obras vai existir uma nova S.I.M.. Uma S.I.M. 

com um olhar sobre a história do passado, mas também com uma visão para o futuro. 

 

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

minuta. 

 

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 
 

 1. Sr. Sérgio Caldeira: 
Cumprimenta a Sr.ª Presidente da Câmara, Srs. Vereadores e Público em geral. 

Reside na freguesia de Quinta do Anjo desde 1973 e é membro da Junta de 

Freguesia. 

Refere-se a um filósofo que disse “O Homem é a medida de todas as coisas, das que 

são enquanto existem, das que não são enquanto não existem”. Na Quinta do Anjo passa-

se o seguinte fenómeno: é que “as coisas são e não existem”. O anterior Presidente da 

Câmara Municipal de Palmela, Sr. Carlos de Sousa, proferiu uma afirmação nesta mesma 

Sala, a propósito das novas urbanizações: “Nem um tijolo será construído enquanto as 

acessibilidades não estiverem prontas”. Esta afirmação foi feita no ano de 2000. 

No ano passado, por esta altura, havia notícias semanais nos jornais locais sobre o 

projecto para a Aldeia dos Bacelos. Gostaria de saber em que ponto de situação se 

encontra este projecto. 

À entrada de Quinta do Anjo (estrada da Quinta da Várzea) esteve a ser construído 

um acesso e, no último mês, foi executado um traço contínuo e colocado um sinal de 

trânsito. Desconhece-se quem foi o responsável por esta intervenção. A população está 

em querer que se tratou de uma obra sem licença. 

Nesta reunião houve intervenções em relação à queda do pavilhão do Quintajense 

Futebol Clube motivada pela intempérie. Efectivamente este é um assunto que deve 

merecer a melhor atenção por parte da Câmara Municipal. Aquando da inauguração do 
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relvado sintético, antes do acidente com o pavilhão, o Sr. Presidente do Quintajense disse: 

“É com grande alegria e orgulho que conseguimos pôr de pé a 1.ª fase deste projecto, a 2.ª 

e 3.ª fase das obras prevê, de acordo com Francisco Xavier, as obras de requalificação da 

iluminação do campo de jogos, criação de um campo para ter mais capacidade para 

desenvolver as actividades de formação e a construção de uma bancada coberta com 

capacidade para cerca de 800 pessoas.” Um dos Directores do Quintajense referiu, num 

jornal local, que a promessa é uma contra-partida do imobiliário com cerca de seis anos (a 

promessa do relvado). A única obra que está feita, neste momento, é o relvado. 

Em relação à Quinta das Flores refere o seguinte: em Maio.2005 foi publicada uma 

notícia que dizia “Câmara disponibiliza milhão e meio de euros para infra-estruturas”. De 

facto a adjudicação ocorreu em 2005, com um prazo previsto para obra de 180 dias, mas 

está em querer que a obra ainda está em curso. 

Saúda o desenvolvimento que a freguesia tem registado. Contudo “crescimento não 

significa desenvolvimento”. Verifica-se que o investimento dos privados não está a ser 

acompanhado pelo investimento público da Autarquia, nomeadamente no que se refere às 

acessibilidades. Regista, igualmente, a falta de transportes públicos. 

Considera que a política empregue pela Câmara Municipal pode classificar-se como 

“política neo-liberal”. Pode mesmo mencionar que mais parece uma “Câmara de direita”. 

 

2. Sr. Joaquim Maria: 

Saúda a Sr.ª Presidente da Câmara, Srs. Vereadores e Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia de Quinta do Anjo. 

É morador no Bairro Alentejano. 

Considera necessária a sinalização da entrada para o Bairro Alentejano. 

No dia 10 de Junho último realizou-se uma Assembleia da AUGI do Bairro Sousa 

Cintra, em que foram tomadas algumas decisões. O Sr. Presidente da AUGI pretende falar 

com a Sr.ª Presidente da Câmara Municipal na próxima sexta-feira. 

Nem só as obras fazem parte das necessidades da população, também a cultura é 

necessária para as pessoas. No Bairro Alentejano existe o Grupo Coral 1.º de Maio, pelo 

qual é responsável. Tece o reparo de que no jornal está expresso um erro relativamente a 

este Grupo Coral. 

Recentemente foi levada a cabo uma iniciativa pela Sociedade Filarmónica 

Palmelense “Os Loureiros”. Foi notícia que participaram no evento os Grupos Corais do 

Concelho de Palmela. Deixa a correcção de que o Grupo Coral 1.º de Maio não esteve 

envolvido e lamenta este mesmo facto. 
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3. Sr. Leandro – Presidente da Associação de Moradores da Quinta da 

Marquesa II – 1.ª Fase: 

Cumprimenta a Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores, Srs. 

membros da comunicação social, Srs. técnicos da Autarquia, Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia de Quinta do Anjo e todos os presentes na sala. 

É o Presidente da Associação de Moradores da Quinta da Marquesa II – 1.ª Fase. 

Felicita os dirigentes da Sociedade de Instrução Musical pelo trabalho desenvolvido.  

Aproveita para informar que a Associação de que é Presidente completa no próximo 

dia 24 de Junho o seu 20.º ano de constituição como Associação. Há um ano atrás pediu 

ajuda no sentido de que fosse viável a disponibilização de um espaço para albergar um 

Centro Jovem naquela localidade. Ainda não foi possível concretizar este objectivo. Nos 

últimos seis meses, o Presidente da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo, Sr. Valentim 

Pinto, tem-se debruçado sobre vários problemas que envolvem a Quinta da Marquesa II – 

1.ª Fase. O processo de loteamento em curso na Câmara Municipal é o L-23/87. Por 

indicação do Sr. Arqt.º João Carlos constituíram-se legalmente, primeiro, como Comissão 

e, posteriormente, como Associação. Obtiveram o alvará de loteamento em 2003. Prevê-se 

para breve a recepção definitiva das obras de urbanização. No passado mês de Janeiro 

concluiu-se a pavimentação, a execução dos passeios e a beneficiação da zona 

envolvente do polidesportivo (graças à contribuição da Junta de Freguesia conseguiu-se 

inaugurar no dia 25 de Abril os bancos, as papeleiras e o painel informativo do parque 

infantil). Hoje esteve em conversação com a pessoa que vai fornecer o orçamento para o 

sistema de rega automático. É com a maior satisfação que regista a concretização destes 

objectivos, porque são vinte anos de luta. Refere-se à tramitação do processo ao longo 

destes anos e enaltece o bom relacionamento que sempre privou com os Técnicos da 

Câmara Municipal. Pelos seus dados são mais de 1.000 habitantes a morar na Marquesa II 

– 1.ª Fase. É necessária a construção de um parque infantil para as crianças. É preciso 

reavivar o tracejado das estradas circundantes à Marquesa. 

Formula votos para que os Autarcas do Concelho de Palmela se envolvam o mais 

possível, no sentido de a estes habitantes poder ser proporcionada a tão desejada 

qualidade de vida. 

 

4. Sr. Mário Cesário – Presidente da Associação de Condóminos e Moradores 

das Colinas da Arrábida: 
Cumprimenta a Sr.ª Presidente, Srs. Vereadores e Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia de Quinta do Anjo. 
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Apresenta-se como sendo o Presidente da Associação de Condóminos e Moradores 

das Colinas da Arrábida e informa que esta Associação está a constituir-se legalmente, 

aguardando somente a publicação em Diário da República. 

Hoje reuniu com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo e com 

alguns Srs. Vereadores da C.M.P.. Nesta reunião teve ocasião de apresentar uma listagem 

com acções que gostaria de ver concretizadas. 

Vai divulgar por todos os Vereadores da Câmara Municipal o contacto da 

Associação. Pede aos Srs. Vereadores da Oposição para ficarem atentos aos objectivos e 

anseios desta mesma Associação. 

 

5. Sr. Arlindo Funina – Comissão de Administração da AUGI do Pinhal das 

Formas: 
Cumprimenta a Sr.ª Presidente do Município de Palmela, Srs. Vereadores, Srs. 

Jornalistas e Público presente. 

Pertence à Comissão de Administração da AUGI do Pinhal das Formas e em 

representação desta Comissão dirige à Sr.ª Presidente a seguinte questão: 

- Tem tomado alguma(s) medida(s) para que a lei das AUGI’s, que termina no final 

deste ano, seja prolongada ou alterada?. 

 

6. Sr. João Completo: 
Cumprimenta a Sr.ª Presidente da Câmara e Srs. Vereadores. 

É morador na Quinta do Anjo. 

Vem apresentar as seguintes preocupações:  

a. Acesso à estação de comboio – Não há transporte público para levar os 

trabalhadores e estudantes à estação do comboio. Apela para que a Câmara Municipal 

interceda no sentido de “pressionar” quem de direito para disponibilizarem transporte para 

o percurso até à estação ferroviária. 

b. Rua 5 de Outubro, em Quinta do Anjo – Junto da vala que atravessa a Rua 5 de 

Outubro existe uma situação de perigo. Teve de ajudar um condutor automóvel a retirar o 

carro que ficou com a roda fora da estrada. É um perigo se um automóvel cair na vala. A 

sinalização é deficiente. 

c. Plataforma logística a implantar no Poceirão – Saúda a implantação da plataforma 

logística no concelho. Esta região tem características muito próprias, o que é salutar. 

Deixa, por isso, o alerta para que a freguesia do Poceirão e o concelho de Palmela não 

sofram nenhuma descaracterização do seu território, motivado pela instalação deste 

investimento, como sucedeu com Odivelas ou Loures que perderam as suas 

características. Poceirão é uma zona de vinhos, uma zona rural. Deixa este alerta. 
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Às questões colocadas pelo Público foram dadas as seguintes respostas: 

⎯ Relativamente à intervenção do Sr. João Completo (6.) – A Sr.ª Presidente refere 

que o problema da vala na Rua 5 de Outubro vai ficar resolvido com uma obra que a 

Pelicano irá realizar durante o Verão. 

O Executivo Municipal partilha da mesma preocupação que o Sr. João Completo 

manifestou em relação à necessidade de transportes públicos para articulação entre a 

estação ferroviária e os aglomerados urbanos e a própria Estrada Nacional. Este assunto 

tem vindo a ser discutido com os TST, nomeadamente quanto à passagem de autocarro 

pelo Bairro Alentejano, entre outras localidades. 

 

⎯ Relativamente à intervenção do Sr. Arlindo Funina – Comissão de Administração 

da AUGI do Pinhal das Formas (5.) - A Sr.ª Presidente refere que é intenção prorrogar o 

período de vigência da Lei das AUGI’s, presume que a ideia será a de admitir a 

constituição de novas AUGI’s. Pela parte da Câmara Municipal não há a intenção de 

prorrogar esse período, isto é, existem muitas AUGI’s delimitadas no concelho, sendo que 

a maior parte não tem desenvolvido os respectivos projectos de reconversão. Neste 

sentido, é entendimento da Câmara Municipal de Palmela que todas as AUGI’s “mais 

antigas”, em princípio, foram delimitadas como AUGI e identificadas no P.D.M. (Plano 

Director Municipal), e essas têm condições e espaço para se desenvolver. Não há 

nenhuma intenção por parte deste Município em permitir a constituição de “novas AUGI’s”. 

 

⎯ Relativamente à intervenção do Sr. Mário Cesário – Presidente da Associação de 

Condóminos e Moradores das Colinas da Arrábida (4.) - A Sr.ª Presidente refere que 

numa próxima oportunidade vai reunir com esta Associação. Certamente que a reunião 

realizada entre esta Associação e o Sr. Vereador José Charneira não ficou prejudicada 

pela sua ausência. Face às questões apresentadas vai fazer-se a articulação interna com 

vista dar resposta às pretensões possíveis de atendimento, no momento. 

 

⎯ Relativamente à intervenção do Sr. Leandro – Presidente da Associação de 

Moradores da Quinta da Marquesa II – 1.ª Fase (3.) – A Sr.ª Presidente refere que tomou 

nota das questões apresentadas pelo Sr. Leandro, em representação da Associação de 

Moradores da Quinta da Marquesa II – 1.ª Fase. 

 

⎯ Relativamente à intervenção do Sr. Joaquim Maria (2.) – A Sr.ª Presidente refere 

que a colocação de sinalética de indicação para o Bairro Alentejano é uma medida que 

pode ser tomada pelos serviços da Autarquia. 
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⎯ Relativamente à intervenção do Sr. Sérgio Caldeira (1.) – A Sr.ª Presidente refere 

que algumas das questões que apresentou já foram respondidas, como sejam: a obra na 

Estrada Nacional, o Quintajense Futebol Clube e os transportes públicos.  

Quanto à Aldeia dos Bacelos, explicita que não se trata ainda de um projecto, mas 

sim de um Plano de Pormenor. Foi apresentado a um concurso internacional, como 

estudo, e foi premiado por isso. É um estudo que se procura aprofundar e que, a seu 

tempo, se procurará desenvolver. 

Expressa o seu desagrado quanto à intervenção que fez de que a Câmara Municipal 

de Palmela emprega “políticas neo-liberais”. Os Srs. Vereadores devem exigir à Câmara 

Municipal obras e acções que tem de desenvolver no âmbito do que são as suas 

atribuições e competências. Aproveita para referir algumas das obras que nos anos de 

2006 e 2007, este Município, concretizou ou está em vias de concretizar:  

- Obra na Quinta das Flores (a concluir no Verão); 

- Execução da ETAR da Lagoinha, que vai permitir a desactivação da actual ETAR 

(em fase de conclusão); 

- Construção do emissário para drenagem das águas residuais e pluviais na Rua 

António José Marques; 

- Instalação da rede de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais na Rua 

25 de Abril, em Quinta do Anjo; 

- Execução da obra de drenagem das águas na Travessa Augusto Júlio da Costa, 

em Cabanas; 

- Construção do sistema elevatório em São Gonçalo (que permite a desactivação de 

uma fossa séptica e a ligação do sistema naquela zona com outros sistemas de 

drenagem); 

- Remodelação da ETAR da zona industrial da Autoeuropa; 

- Construção de vários emissários (com intervenção da Simarsul); 

- Construção de colectores domésticos, nomeadamente, na Rua Alfredo Justino 

Ferreira; 

- Execução da rede de drenagem de águas pluviais no Pátio 27 e em Pardieiros; 

- Execução de prolongamentos e ramais a partir da Rua Manuel Ferreira Caramelo; 

- Execução de prolongamentos e ramais na Rua João António Moinho; 

- Execução do prolongamento da rede de águas na Rua das Fazendas, no Bairro 

Alentejano; 

- Execução de pavimentações diversas. 

 A Sr.ª Presidente refere que o desenvolvimento é feito com a qualificação das zonas 

onde as pessoas moram. Para além de que estas obras fazem parte de um compromisso 

que a Autarquia assumiu com a sua população. 
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 Concorda com os Srs. Munícipes quando referem que “crescimento não é sinónimo 

de desenvolvimento”, mas o desenvolvimento faz-se com a qualificação das zonas onde as 

pessoas moram. 

 A Sr.ª Presidente refere que foi com agrado e satisfação que realizou esta reunião 

em Quinta do Anjo, ainda para mais nesta Sala tão bonita da Sociedade de Instrução 

Musical (S.I.M.) Agradece à Direcção da S.I.M. a disponibilização deste espaço para 

realização desta reunião de Câmara descentralizada. 

 

VI – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 
 Cerca das zero horas e dez minutos do dia vinte e um de Junho 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 
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