
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 12/2007: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 

2007: 

 No dia dezasseis de Maio de dois mil e sete, pelas vinte e uma horas e vinte 

minutos, em Pinhal Novo, no Salão da Junta de Freguesia, 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: 

1. Semana dedicada à freguesia de Pinhal Novo: 

A Sr.ª Presidente agradece à Junta de Freguesia de Pinhal Novo a cedência da 

Sala para realização da presente reunião de Câmara. 

A Sr.ª Presidente cumprimenta os Vereadores, Presidente e Membros do Executivo 

da Junta de Freguesia de Pinhal Novo, Jornalistas, técnicos da Câmara Municipal e 

munícipes. 

 A semana de 14 a 18 de Maio é dedicada à freguesia de Pinhal Novo. A reunião de 

Câmara é descentralizada numa tentativa de facilitar a participação dos Cidadãos. 

A reunião de Câmara é dividida em três períodos distintos: Período Antes da Ordem 

do Dia, Ordem do Dia e Período Destinado ao Público. Explicita o modo de funcionamento 

de cada um destes períodos. 

O programa de trabalho dedicado à freguesia de Pinhal Novo é o seguinte: 

- Dia 14 (segunda-feira) realizaram-se reuniões internas de trabalho com os técnicos 

e dirigentes da Câmara Municipal para analisar assuntos relacionados com a freguesia de 

Pinhal Novo. 
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Ao final da tarde realizou-se a conferência de imprensa para divulgação do programa 

relativo às Festas Populares de Pinhal Novo. 

- Dia 15 (terça-feira) efectuaram-se reuniões de trabalho entre o Executivo Municipal 

e o Executivo da Junta de Freguesia de Pinhal Novo. 

- Dia 16 (quarta-feira) foram visitados vários locais em que decorrem obras ou estão 

projectados projectos, dos quais se destaca: a nova Estação da Refer, a paragem de 

Táxis junto ao Centro Comercial Mochos, o Mercado Mensal, a zona de Arraiados e 

Valdera, Vale da Vila, a Urbanização Nogueira de Matos, o Cemitério do Terrim, a Rua do 

Sobral. 

Às 21,00 horas realiza-se a reunião de Câmara no Salão da Junta de Freguesia de 

Pinhal Novo. 

- Dia 17 (quinta-feira) realizar-se-á o atendimento aos Munícipes nas instalações da 

Câmara Municipal, sitas no Gabinete do Pinhal Novo. 

No período da tarde efectuar-se-ão visitas a diversas instituições da freguesia, 

nomeadamente: Escolas da Freguesia de Pinhal Novo e Pluricoop. 

No final da tarde efectuar-se-á uma conferência de imprensa para apresentar as 

conclusões do trabalho no âmbito do projecto da semana dedicada à freguesia do Pinhal 

Novo. 

 

2. Comemorações do Dia Municipal do Bombeiro: 

A Sr.ª Presidente informa que está a decorrer desde o dia 01 de Maio as 

comemorações do Dia Municipal do Bombeiro 

Esta é uma iniciativa que a Câmara Municipal lançou há alguns anos em conjunto 

com as Corporações de Bombeiros do Concelho e tem como objectivo divulgar a vida dos 

Bombeiros junta da comunidade, valorizar a sua actividade e proporcionar e partilhar 

momentos de convívio. No âmbito das Comemorações do Dia Municipal do Bombeiro tem 

vindo a realizar-se um conjunto diversificado de iniciativas. 

Este ano a organização é da responsabilidade da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Pinhal. Como é do conhecimento geral, a organização da 

iniciativa é alternada por cada uma das Associações de Bombeiros. 

Das comemorações deste ano distingue a Sessão Solene a ter lugar no dia 20 de 

Maio, no Pólo da Biblioteca Municipal do Pinhal Novo, onde irão  acontecer várias 

homenagens. 

No dia 17 de Maio haverá um momento de convívio no jogo de futebol entre a equipa 

de Veteranos do Palmelense e a Selecção dos Bombeiros. 

No dia 19 de Maio haverá duas outras iniciativas: uma acção de formação sobre a 

marcha de urgência e um simulacro de incêndio numa escola em Pinhal Novo (a Escola 

Básica e Jardim de Infância n.º 1). 
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As comemorações terminam no dia 20 de Maio com a Sessão Solene e a 

homenagem aos Bombeiros. Aproveita para convidar os presentes a assistir. 

Esta é uma forma de colocar a missão e a função dos Bombeiros do concelho de 

Palmela mais próxima dos cidadãos e do seu quotidiano e sensibilizar para o serviço que 

prestam em prol da população. 

 

3. Informações: 

   a) Festas de S. Gonçalo, em Cabanas – A Sr.ª Presidente informa que na 

próxima sexta-feira, dia 18 de Maio se irá realizar mais uma edição das Festas de S. 

Gonçalo, em Cabanas. 

Convida os cidadãos a participarem nas festividades do concelho. 

 

   b) Festas Populares de Pinhal Novo – A Sr.ª Presidente menciona que entre 05 

e 10 de Junho se realizam na freguesia de Pinhal Novo as Festas Populares de Pinhal 

Novo. 

A apresentação do programa já aconteceu na segunda-feira, dia 14 de Maio, em 

conferência de imprensa. 

Mais uma vez, a edição deste ano promete seis dias de animação na vila. São seis 

dias em que se vão receber muitos milhares de visitantes e em que pinhalnovenses e 

pessoas do concelho em geral, conjuntamente com o envolvimento do movimento 

associativo, vão viver intensamente. 

Não esquecendo que a festa é um divertimento para muitos, dever-se-á igualmente 

ter em consideração que pode, em alguns casos, constituir um incómodo para alguns. 

Costuma sempre apelar àqueles para quem a festa pode constituir um incómodo, no 

sentido da tolerância e da compreensão. 

Em nome da Câmara Municipal fica o convite à participação de todos. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto saúda a Sr.ª Presidente, Vereadores, técnicos da 

Câmara Municipal, comunicação social, público em geral e uma saudação muito especial à 

Junta de Freguesia de Pinhal Novo que recebe esta reunião no seu salão. 

 

1. Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão em Fernando Pó e 1.ª Feira de 

Vinhos do Concelho de Palmela: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que motivado pelo quadro colocado na sala 

de reuniões da Junta de Freguesia, alusivo ao trabalho agrícola nas vinhas, apraz-lhe 

saudar o evento ocorrido recentemente: Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão em 

Fernando Pó e 1.ª Feira de Vinhos do Concelho de Palmela. O quadro afixado nesta Sala 
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retrata o que era, naquele tempo, a maior vinha da Europa, que se situava neste concelho, 

em Rio Frio. 

A sua intervenção tem o sentido expresso de realçar que tudo o que se prenda com 

a actividade vitivinícola é extremamente importante para o concelho, como é o caso da 

Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão, que este ano teve um mérito engrandecido pelo 

lançamento da 1.ª Feira de Vinhos do Concelho de Palmela. 

É de opinião que o evento decorreu muito bem. A Feira de Vinhos teve uma grande 

assiduidade por parte de vitivinicultores do concelho. É de saudar e de incentivar para que 

“Mostras de Vinhos” e “Feiras” deste género se incrementem no concelho, por forma a 

salvaguardar esta actividade tão importante. 

Saúda, igualmente, a Junta de Freguesia de Pinhal Novo que se associou a este 

evento e o apoiou. Isto denota uma solidariedade bastante grande, digna de relevo. É de 

lamentar que uma freguesia do concelho se tenha completamente dissociado desta 

iniciativa, quando efectivamente este evento também engloba os seus vitivinicultores. Está 

a referir-se à freguesia do Poceirão. 

 

2. Morosidade de actuação por parte da Câmara Municipal em relação ao 

deferimento de processos: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto denota a sua preocupação pela demora visível na 

actuação da Câmara em relação ao deferimento e à tramitação de alguns processos. 

Na Ordem do Dia da presente reunião de Câmara consta um processo de 

loteamento que só vai ter o seu terminus sete anos depois de se ter iniciado com uma 

informação prévia. Faz a observação de que sete anos para a tramitação de um processo 

é muito tempo e é uma situação extremamente preocupante. 

Acrescenta que o concelho de Palmela é propício ao desenvolvimento de várias 

actividades que tendem o maior interesse em serem exploradas. Por exemplo, tem 

conhecimento que existe uma empresa de nome Sabóia, Ld.ª, que apresentou o 

ecoparque para a Quinta da Biscaia. Este projecto foi apresentado em Dezembro de 2006. 

Trata-se de uma informação prévia, já passaram cinco meses e até à data não foi 

prestada nenhuma resposta. 

Há que mudar internamente a actuação para evitar que casos semelhantes ocorram. 

É necessário acelerar os procedimentos, porque, efectivamente, situações destas não são 

benéficas para o Município. 

 

3. Intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa relativamente à Freguesia 

de Pinhal Novo: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que não vai intervir em relação ao Pinhal 

Novo. Esteve a observar a distribuição dos Vereadores pelas respectivas freguesias e até 
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nesta simples análise é possível observar que as freguesias “deprimidas” do concelho têm 

pouca representação em termos de Vereadores. Nestes termos, são três os Vereadores 

que residem em Palmela, um Vereador que reside em Quinta do Anjo, dois Vereadores 

que residem em Pinhal Novo e um Vereador que reside em Poceirão, que tem, portanto, a 

obrigação de representar as freguesias rurais: Poceirão e Marateca. 

Como a reunião de hoje se realiza no Pinhal Novo deixa aos Vereadores residentes 

em Pinhal Novo e, nomeadamente, ao seu colega de bancada, Sr. Vereador José Carlos 

de Sousa, essa função. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

O Sr. Vereador Octávio Machado cumprimenta a Sr.ª Presidente, Vereadores, 

técnicos da Autarquia, comunicação social e munícipes. 

Saúda, igualmente, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Pinhal Novo e demais 

Membros do Executivo. 

1. Informações em matéria de Saúde: 

O Sr. Vereador Octávio Machado presta as seguintes informações em termos de 

Saúde: 

O concelho de Palmela debate-se com o problema da falta de médicos. Esta 

situação não é só característica deste concelho, mas é um problema a nível do País, e a 

curto prazo sem grande solução. 

Refere que vão acontecer algumas situações neste concelho que terão 

obrigatoriamente de ser implementadas até 11 de Julho próximo, porque esta data 

corresponde ao dia em que será fechado o SADU em Setúbal. 

Está expectante que se consigam alguns benefícios. É muito pretendido pelos 

utentes do Pinhal Novo a criação de um atendimento de doenças agudas que só 

funcionava em Palmela até às 22h e que agora vai funcionar em Pinhal Novo e Palmela 

até às 20h, excepto ao fim de semana em que passará só a funcionar em Palmela. 

O Centro de Saúde (lado Sul) do Pinhal Novo, tem gerado grandes expectativas e 

alguma preocupação. Está em fase de conclusão do projecto e a sua execução está 

prevista para 2008. 

No que diz respeito aos impactos sobre a freguesia de Quinta do Anjo prevê-se o 

aluguer, num menor espaço de tempo possível, de novas instalações, com vista a 

proporcionar aos utentes, bem como aos serviços que ali funcionam, uma maior qualidade. 

Funciona em condições extremamente difíceis e não são aceitáveis a Extensão de 

Saúde dos Olhos de Água. Prevê-se criar uma solução de transporte dos utentes para 

Quinta do Anjo, uma vez que a Extensão de Saúde dos Olhos de Água só possui médico 

uma vez por semana.  
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Está em curso uma candidatura para a Unidade de Família de Saúde em Palmela 

prevendo-se, também, uma candidatura para Pinhal Novo. A promessa que existe é de 

que, efectivamente, esta candidatura (Unidade de Família de Saúde) a concretizar-se, terá 

como objectivo acabar com os utentes sem médico de família. Neste momento são mais 

de 4.000 utentes em Palmela sem médico de família. Prevê-se, também, uma candidatura, 

por parte dos médicos (mas são os médicos que têm de se organizar) para uma Unidade 

de Saúde Familiar em Pinhal Novo. 

Em termos de taxas os utentes pagavam 3,40 euros no atendimento e a taxa vai ser 

reduzida para 2,10 euros. Em caso de urgência, no atendimento em Setúbal pagava-se 

uma taxa de 7,75 euros, que vai ser extinta. 

Naturalmente que todos continuam atentos e expectantes no que respeite à área da 

Saúde. A ARS (Administração Regional de Saúde) procura as melhores soluções para 

este concelho, mas debate-se sempre com o grande problema da falta de médicos. Está 

em vista uma tentativa de reorganização de serviços médicos, pelo que vai ficar 

expectante em relação às melhorias que as soluções adoptadas poderão trazer. Há 

esperança de que efectivamente as situações possam melhorar. Todos ficarão atentos. 

As competências da Autarquia na área da Saúde são muito diminutas. 

Desconhecem-se as novas atribuições e competências a transferir do Poder Central para 

as Autarquias nesta matéria. Naturalmente que o Município de Palmela vai ficar atento e a 

trabalhar no sentido do que são os interesses dos utentes e da população, e se for caso 

disso, reivindicar junto da ARS e do Ministério da Saúde as melhores condições para o 

concelho de Palmela. Este não é propriamente um concelho do interior, está inserido na 

Área Metropolitana de Lisboa. No período de 2003 a 2006 saiu do concelho de Palmela 

um número significativo de médicos e recentemente houve a entrada de alguns. Aguarda-

se com expectativa a reorganização de serviços com vista a perceber se existem 

efectivamente melhorias e, se assim não for, todos terão de envidar esforços e lutar para 

que as populações sejam bem servidas. 

 

2. 12.ª Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão, em Fernando Pó e 1.ª Feira de 

Vinhos do Concelho de Palmela: 

O Sr. Vereador Octávio Machado manifesta o seu regozijo pela realização da 12.ª 

Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão, em Fernando Pó  e da 1.ª Feira de Vinhos do 

Concelho de Palmela. 

A Mostra de Vinhos, conhecida como a Mostra de Vinhos de Fernando Pó é um 

evento conhecido a nível regional e nacional, que se realiza há doze anos consecutivos. 

Tudo fará para que o nome de Fernando Pó continue a realizar esta festa. 
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Menciona que, na opinião de todos os que estiveram envolvidos na iniciativa, a 1.ª 

Feira de Vinhos do Concelho de Palmela foi um êxito. 

Realça as condições e a dignidade com que este evento se apresentou este ano. 

Elogia o esforço, imaginação e criatividade que permitiu, sem desvirtuar a matriz que 

originou a criação daquele evento, conseguiu fazer-se algo de melhor e mais belo. 

 

3. Queixas relativamente a urbanizações no concelho (Vila Paraíso / Vila 

Serena / Lagoinha): 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que não é muito agradável ouvir as 

queixas que são apresentadas relativamente às urbanizações acima mencionadas. 

A Autarquia tem pautado o seu trabalho no sentido de tornar real e visível que se 

pode viver bem no concelho de Palmela. Com este objectivo bem definido tem conseguido 

trazer muitos novos habitantes para o concelho. Contudo, chegou-se a uma situação 

extremamente difícil e complicada, já que as queixas começam a abundar no que diz 

respeito a algumas urbanizações deste território. E refere-se às urbanizações de: Vila 

Paraíso, Vila Serena e Lagoinha. 

As pessoas que não compraram lotes clandestinos, compraram lotes cujo alvará lhes 

permitiu construir as suas casas, têm agora dificuldade em obter as licenças de habitação. 

É um problema extremamente complicado. Seria bom tentar perceber porque é que esta 

situação acontece. Quando é abordado sobre este tema e presta alguma informação, os 

visados, com toda a legitimidade, dizem que já passou muito tempo. Se há obrigações que 

têm de ser cumpridas e se os promotores não as realizam, então que se accionem as 

garantias bancárias em posse da Câmara Municipal. 

Gostaria que de ser esclarecido se o abastecimento de água que é efectuado a Vila 

Paraíso e Vila Serena é feito por um furo executado pelo promotor das urbanizações, e se 

a água fornecida aos utentes tem garantias de qualidade. 

 

4. Praça da Independência, em Pinhal Novo – condições do relvado: 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que constatou com surpresa que, em 

Pinhal Novo, na Praça da Independência a relva está num considerável estado de 

degradação. 

Gostaria de ser elucidado sobre se este facto se deve a algum vírus ou a outro 

problema que tenha influenciado esta situação. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa saúda a Sr.ª Presidente da Câmara, 

Vereadores, Presidente da Junta de Freguesia de Pinhal Novo, membros do movimento 

associativo, técnicos da Autarquia, jornalistas e munícipes. 
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1. Reunião descentralizada da Câmara Municipal de 19.Abril.2006 realizada na 

freguesia de Pinhal Novo: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere o facto de os assuntos apresentados 

por si na reunião de Câmara descentralizada realizada no ano passado nesta mesma 

freguesia, estarem por resolver. 

Seguidamente, o Sr. Vereador José Carlos de Sousa discrimina os temas 

apresentados na reunião ordinária de 19.Abril.2006 e que não foram atendidos: 

- Mercado Municipal de Pinhal Novo – Aguarda-se que o Tribunal de Contas 

aprove o empréstimo que a Câmara Municipal irá contrair de 6 milhões de euros e, uma 

parte dessa verba, é destinada à execução desta obra. 

Durante o período que vai de Setembro de 2001 a Maio De 2007, o Município alugou 

uma tenda que serve de mercado. Pretende saber o montante despendido com este 

aluguer. 

Numa segunda fase, a Câmara Municipal, realizou a aquisição deste equipamento. 

Pretende, igualmente, saber qual o valor que foi despendida com esta aquisição. 

- Trânsito – Ao nível do trânsito teve ocasião de, aquando das discussões 

preparatórias das GOP (Grandes Opções do Plano) para 2007, sugerir a criação de um 

projecto que visasse o estudo da sinalização e do trânsito na vila de Pinhal Novo. 

Menciona que as condições de trânsito que se verificam actualmente em Pinhal 

Novo são muito diferentes das que eram, por exemplo, há seis anos atrás e muito 

diferentes daquelas que eram em 1991 quando foi feito um estudo de trânsito e 

implantada a sinalização  em Pinhal Novo.  

Sucede que há pelo menos um novo acesso sobre a linha férrea e isso tem 

implicações com a saída do tráfego para as ruas paralelas, nomeadamente, a Rua Afonso 

de Albuquerque e Rua Infante D. Henrique. Logo aí há dificuldades na fluência e no 

escoamento do trânsito. 

No lado Norte (Rua S. Francisco Xavier e Rua Camilo Castelo Branco) foram feitas 

algumas alterações de sinalética. 

Existe o caso, como já numa anterior ocasião referiu, da obrigatoriedade de 

continuar em frente na E.N. 252, quando existe uma rotunda a 20 metros que possibilita a 

mudança de direcção. 

Aquando da discussão das GOP teve ocasião de referir como era importante e 

necessário um plano de trânsito para o Pinhal Novo. Foi-lhe dito, pelo Executivo, que não 

havia verba, mas que, ainda assim, se iriam fazer algumas intervenções. Teve de aceitar a 

resposta. Tem de haver uma maior capacidade para realizar alterações, ao nível do 

trânsito, em Pinhal Novo, nomeadamente na zona Sul onde há acidentes frequentes. 
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Refere  uma nova urbanização, com cerca de 37 lotes em que todo o trânsito de lá 

proveniente vai confluir directamente na Rua Luís de Camões. Essa rua está sempre 

“lotada” de trânsito. Cada vez há mais urbanizações, maior número de pessoas a viver no 

Pinhal Novo, e o escoamento do tráfego não é feito de forma a minorar o problema do 

trânsito.  

Percebendo, naturalmente, que os recursos são finitos há a necessidade do Pinhal 

Novo ser visto de outra forma ao nível dos acessos e das urbanizações que são criadas. 

- Marquises – A proliferação de marquises no Pinhal Novo é uma realidade.  

- Ilha Brava – Na reunião do ano transacto, mencionou a preservação da Ilha Brava 

- Aceiro José Camarinho – Este assunto foi, também, abordado na reunião de 19 

de Abril de 2006. 

- Cemitério de Pinhal Novo – Assunto igualmente abordado na reunião de 2006 

realizada na freguesia de Pinhal Novo.  

 

2. Bandeira da Mobilidade: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que à C.M.P. foi atribuída a bandeira 

da mobilidade para uma determinada zona do Pinhal Novo, numa cerimónia que teve lugar 

na Biblioteca Municipal desta freguesia e à qual pôde assistir. 

É de opinião que a questão da “mobilidade para todos” não se pode cingir única e 

exclusivamente a uma determinada zona do Pinhal Novo (que dista do Pingo Doce ao 

serviço da Câmara na zona Sul). Este projecto deve ter uma abrangência maior. 

Como exemplo refere que na Rua Fernão Lopes Graça existem prédios que 

descontinuam os passeios, porque fizeram os acessos para as garagens, assim como a 

urbanização confinante com a Vila Serena e com as traseiras da Escola Secundária de 

Pinhal Novo. Em termos das acessibilidades tem muita dificuldade em perceber como é 

que se circula nestas zonas da freguesia. 

 

3. Morosidade da Câmara Municipal na resposta aos processos em curso na 

Autarquia: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que o Sr. Vereador José Braz Pinto já 

apresentou o problema da morosidade de resposta, por parte da Câmara Municipal, aos 

processos em curso nos seus serviços. 

Há sensivelmente dois anos, os construtores civis do concelho constituíram-se em 

Associação com o objectivo de tentar pressionar o Município a dar uma maior celeridade 

aos processos de loteamento. E, neste momento, existe algum desconforto por parte dos 

promotores imobiliários. 
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Tem a ideia que as prioridades são indefinidas, e que  se vive um pouco aos 

repelões e ao sabor do que é mais importante no momento. O Pinhal Novo tem sentido 

isso exactamente. Para tanto, é suficiente que se pergunte ao Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia do Pinhal Novo o motivo pelo qual se absteve na votação da sessão da 

Assembleia Municipal aquando da votação das GOP e Orçamento para 2007. Há 

efectivamente um descontentamento generalizado no Pinhal Novo em relação ao que são 

as grandes opções da Câmara Municipal para esta vila. 

 

4. Rio Frio – Espólio de quadros: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que foi membro da Assembleia de 

Freguesia de Pinhal Novo durante catorze anos, e desde essa altura, há uma localidade 

que lhe é muito querida: Rio Frio. 

Em Rio Frio há um espólio fantástico de quadros dos anos 40 do século passado. 

Fez algumas diligências para saber se esses quadros ainda lá estão e, aparentemente, 

tudo indica nesse sentido. Sucede, porém, que esses quadros estão a deteriorar-se. Estes 

datam dos anos 40, altura da edificação do palácio, mas também da colectividade. É da 

maior importância que esses quadros sejam conservados pela Câmara Municipal. 

Cada ano que passa é um ano que se perde, e quando se quiser abrir uma casa 

“caramela” a sério na freguesia de Pinhal Novo, haverá certamente dificuldade em 

encontrar um espólio daquele tempo, se não houver capacidade de o conservar, nesta 

fase. 

 

5. Freguesia de Pinhal Novo / Concelho de Palmela: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a freguesia de Pinhal Novo e o 

concelho de Palmela em si têm toda a possibilidade funcionar como uma placa giratória 

em termos do distrito e do país. Há que ter capacidade de agir e a capacidade política de 

intervir a este nível. Tem de se combater aquilo que chama de “resignação aparente”, ou 

seja, a resignação de que não se pode fazer mais. É preciso encontrar meios de tomar 

medidas. 

 

Às questões colocadas pelos Srs. Vereadores no Período Antes da Ordem do 

Dia, foram dadas as seguintes respostas pelo Sr. Vereador José Charneira: 

O Sr. Vereador José Charneira saúda todos os presentes. 

 

• Em relação à intervenção do Sr. Vereador Octávio Machado: 

- Queixas relativamente a urbanizações no concelho (Vila Paraíso / Vila Serena / 

Lagoinha) – (3.) – O Sr. Vereador José Charneira esclarece que é de boa qualidade a 
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água que é abastecida a Vila Paraíso e Vila Serena. Sobre a qualidade da água, Vila 

Paraíso nunca teve nenhum problema, porque a rede de abastecimento de água foi 

sempre ligada à rede municipal. Em relação a Vila Serena houve alguns problemas com a 

execução dos furos. Mas não é por acaso que, neste momento, a Autarquia procedeu à 

instalação de contadores em toda a Vila Serena, havendo um ou outro caso, 

eventualmente, ainda por efectuar. Contudo, o abastecimento a Vila Serena é feito através 

da rede pública de água. As pessoas podem estar tranquilas porque se têm um contador 

instalado pela Câmara é porque a água é segura, a não ser que haja abastecimentos 

clandestinos dos proprietários dos lotes à rede secundária que lá exista, mas isso serão 

casos meramente pontuais, se existirem. 

 

Praça da Independência, em Pinhal Novo – condições do relvado (4.) – O Sr. 

Vereador José Charneira explicita que houve um problema com o furo da rega. Este 

problema deverá ficar solucionado até final da semana. Por este motivo é que a relva está 

a ficar com uma cor diferente. 

 

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

- Reunião descentralizada da Câmara Municipal de 19.Abril.2006 (1.) - O Sr. 

Vereador José Charneira refere que a questão do tráfego em Pinhal Novo é um 

problema do trânsito de atravessamento da vila. Constata-se que na E.N. 252 existe muito 

mais tráfego rodoviário do que existia anteriormente. 

A C.M.P. aprovou uma proposta no anterior mandato para que se suspendesse a 

portagem na auto-estrada para Setúbal até que estivesse criada a variante à E.N. 252. 

Esta proposta não foi aceite, nem pelo Governo anterior, nem pelo actual Governo. Está 

absolutamente convencido de que a adopção desta medida iria resolver muitos dos 

impactos negativos do atravessamento do trânsito no Pinhal Novo, nomeadamente, o 

trânsito de veículos pesados. Porque os camiões fazendo o percurso pela auto-estrada 

têm de pagar e, assim sendo, os condutores na chegada ao Montijo desviam-se para a 

E.N. 252 e fazem a travessia por aí. Esta questão é exactamente um dos grandes 

problemas do trânsito em Pinhal Novo. 

Um outro grande problema associado a este é o aumento do tráfego que se deu na 

E.M. que vai para a Moita. Porque, também, devido ao aumento das portagens, o IC 13 

passou a ser mais utilizado. Como fica mais barato o pagamento da portagem pela 

entrada em Coina, os condutores já não vão entrar na portagem da Volta da Pedra, mas 

vão a Coina e, assim, sobrecarregam a entrada e saída do Pinhal Novo, precisamente na 

Rua Luís de Camões. Este é um problema fundamental. O demais são pequenas questões 

que se vão procurando resolver. 
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A Câmara Municipal já assumiu, tal como o Sr. Vereador José Carlos de Sousa 

mencionou, que não possui capacidade financeira para realizar, neste momento, um 

estudo de tráfego para o Pinhal Novo. Um estudo desta natureza é demasiado oneroso. 

Tal como é do conhecimento do Sr. Vereador José Carlos de Sousa, a Câmara 

Municipal de Palmela foi das mais prejudicadas ao nível do país com a nova lei das 

finanças locais.  

Como se sabe, um dos princípios de transferências da anterior lei, estava 

relacionado com a área do território, que foi desvalorizado na actual lei das finanças locais, 

em favor da população. Como tal, o concelho de Palmela tem um vasto território, mas tem 

poucos habitantes e, assim, o rácio é muito baixo. Este ponto de vista sobre o 

ordenamento do território provoca ainda mais a desertificação do interior e conduz a maior 

deslocação das populações para o litoral,  em cujos tecidos urbanos se torna difícil 

comportar mais população. Em termos do planeamento do território esta medida traduz-se 

num erro crasso, e o concelho de Palmela vê-se particularmente prejudicado. 

Outra particularidade é que a actual lei das finanças locais alterou a forma de cálculo 

da derrama. E o Município de Palmela que tinha na derrama uma das suas principais 

receitas vai ser  prejudicado, em cerca de 35 a 40%. 

Estes dois factores que acabou de referir, provocam que a capacidade de 

investimento da C.M.P. baixou significativamente. 

Ainda assim, no que se relaciona ao trânsito, a Câmara Municipal continua com os 

seus meios e os seus trabalhadores a fazer intervenções que, embora pontuais, procuram 

aliviar a carga sobre as vias existentes e procuram facilitar a situação do trânsito. 

Trouxe consigo uma listagem de trinta e três intervenções realizadas, em 2006 e 

2007, só na zona urbana da freguesia de Pinhal Novo. A Autarquia tem vindo a intervir 

dentro do que lhe tem sido possível fazer. 

Em tudo o que se refere ao trânsito no Pinhal Novo não se podem criar ilusões, a 

solução passa pela execução da variante. E, nesta medida, deixa ao Sr. Vereador José 

Carlos de Sousa o desafio para que acompanhe o Município de Palmela junto do Governo 

para defender esta e outras propostas tão necessárias e urgentes para o concelho. Como 

se sabe, a Câmara Municipal custeou o estudo de trânsito para a variante, que ficou em 

125.000 euros (na altura 25.000 contos), quando a obrigação e responsabilidade de 

execução do estudo, bem como da obra, é da Estradas de Portugal, ou seja, da 

Administração Central. 

Em relação à Associação dos Construtores, o Sr. Vereador José Charneira refere 

que a Câmara Municipal regista com muito agrado que os construtores deste concelho se 

tenham constituído numa associação e estabeleçam reuniões com o Município. 

Praticamente todos os meses, quando para isso são solicitados, a Câmara reúne com os 

construtores para, em conjunto, encontrarem soluções que sirvam os construtores, 
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enquanto agentes dinamizadores deste concelho e a Câmara Municipal, enquanto 

defensora dos interesses dos munícipes, mas também dos construtores, até porque uma 

parte deles são munícipes. As relações têm sido muito cordiais. Nessas reuniões têm-se 

levantado questões muito pertinentes, mas o objectivo é sempre o da procura de 

resolução das questões. A Câmara Municipal de Palmela saúda a criação desta, assim 

como de outras associações, porque só na construção do diálogo, no confronto de ideias e 

de opiniões é que é possível crescer. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR ADILO COSTA: 

O Sr. Vereador Adilo Costa cumprimenta os presentes. 

A propósito das novas funções que detém na área da Cultura e Desporto, o Sr. 

Vereador Adilo Costa refere que recebeu um munícipe que é dirigente associativo, e uma 

das observações que este fez é de que a C.M.P. exercia bem o diálogo com os seus 

munícipes e é uma Autarquia com “as portas abertas” para discutir os assuntos. 

 

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

- Rio Frio – Espólio de quadros (4.) – O Sr. Vereador Adilo Costa refere que o 

espólio de que o Sr. Vereador José Carlos de Sousa falou  é constituído pelas fotografias 

de Manuel da Silva que se encontram no Grupo Desportivo de Rio Frio. Na última 

inspecção realizada há cerca de um mês, estavam bem conservadas. É evidente que os 

serviços camarários poderão sempre ajudar na adopção das medidas mais convenientes. 

 

- Reunião descentralizada da Câmara Municipal de 19.Abril.2006 (1.) – Mercado 

Municipal de Pinhal Novo – O Sr. Vereador Adilo Costa refere que assim que foi 

perceptível que o Mercado provisório iria ter uma duração maior do que o  que seria 

desejável para uma situação temporária, a Câmara Municipal adquiriu a tenda, os 

pavilhões e os frigoríficos, por um valor residual. O Município não está a pagar nenhum 

arrendamento mensal pelo mercado municipal. 

Esclarece que o novo Mercado Municipal de Pinhal Novo para além da função 

mercado irá igualmente ter em funcionamento um complexo de serviços.  

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa referiu-se ao empréstimo que a Câmara irá 

contrair para efectivação de algumas obras, entre as quais, o Mercado de Pinhal Novo, 

mas a proposta de contracção desse empréstimo foi votada favoravelmente por todo o 

Executivo Camarário, com excepção dos Srs. Vereadores do Partido Socialista. Convém 

dar a conhecer que o valor dos seis milhões de euros provenientes desse empréstimo 

revertem para Pinhal Novo em várias acções, como sejam, o complexo de serviços do 

Mercado Municipal do Pinhal Novo e a Escola de Pinhal Novo n.º 2 na Rua Salgueiro Maia. 
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Neste momento, aguarda-se o “visto” do Tribunal de Contas relativamente ao 

processo da contracção desse empréstimo. Adianta que foram os votos favoráveis da 

maioria do Executivo (Sr.ª Presidente e Vereadores Adília Candeias, José Charneira e 

Adilo Costa, bem como o voto favorável do Sr. Vereador Octávio Machado que 

possibilitaram a aprovação da contracção do empréstimo, para fazer face a obras urgentes 

e inadiáveis. 

Quanto ao Mercado Municipal do Pinhal Novo e Complexo de Serviços, foram hoje  

entregues pelos projectistas, os elementos que permitem lançar em breve esta 

empreitada. O Mercado Municipal possui uma área de 1.042 m2, contempla 16 lojas, áreas 

de serviços e de armazenagem. A título de exemplo, menciona alguns dos serviços que 

deverão funcionar no Mercado Municipal, como: o Centro de Juventude e a Estação de 

Correios. Prevê-se, igualmente, o arranjo dos espaços exteriores ao Mercado Municipal. 

É com expectativa que se aguarda a aprovação do empréstimo para que muito em 

breve se aprove o projecto e se abra o concurso para a empreitada. 

 

Informação: 

O Sr. Vereador Adilo Costa informa que a intervenção a desenvolver na Escola de 

Pinhal Novo n.º 2, na Rua Salgueiro Maia, está na fase de concurso para execução do 

projecto. A obra de remodelação e ampliação do edifício prevê a passagem de 4 para 8 

salas de aula, albergará cerca de 200 alunos, com salas de pré-escolar para 75 alunos. Os 

balneários deverão situar-se no local da actual cozinha. Terá igualmente um refeitório 

novo, salas de biblioteca, centro de recursos, sala de direcção, sala de professores e 

gabinetes de arquivo para a escola. Prevê-se, ainda, o arranjo dos espaços exteriores 

(com espaço de jogo e recreio e horta pedagógica). 

Também esta obra vai ser executada com o valor proveniente do empréstimo que 

antes referiu. 

 

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

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere-se à intervenção do Sr. Vereador 

José Charneira para dizer que acompanhá-lo-á, sempre que assim o desejar, à 

Assembleia da República. Teria, também, o maior gosto que o tivessem convidado para 

participar na semana descentralizada dedicada à freguesia de Pinhal Novo, o que não fez, 

e lamenta. 

― Sobre a questão do empréstimo e da obra do Mercado Municipal do Pinhal Novo, 

o Sr. Vereador José Carlos de Sousa considera que o Sr. Vereador Adilo Costa não 

deve argumentar da forma como o fez. Desde 2002 que vem sendo contemplado em 

orçamento o estudo para este Mercado, que é sucessivamente adiado. Assim como, a 

Escola n.º 2 de Pinhal Novo que agora se prevê entrar em obra  e que, desde 2004, , na 
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altura, denominada como Escola n.º 4 nunca foi concretizada. Os Vereadores do P.S. 

abstiveram-se exactamente na votação da proposta de contracção de empréstimo, por 

considerarem que passou demasiado tempo sobre decisões que eram importantes para a 

freguesia de Pinhal Novo e que deviam ser levadas à prática há muitos anos atrás. Só 

agora vão realizar-se obras que já deviam estar executadas e, ainda por cima, com a 

agravante de verbas provenientes de empréstimos bancários. 

 

 O Sr. Vereador Octávio Machado intervém para lembrar que, no decurso deste 

mandato, foi aprovada uma moção para abolição da portagem e abertura de uma faixa na 

Volta da Pedra de acesso a Palmela. É de opinião que a situação do trânsito no concelho 

de Palmela só pode ser solucionada com a execução das variantes. Enquanto nenhuma 

destas obras for assumida por quem tem essa competência/obrigação, obviamente que, 

em face do desenvolvimento urbanístico a que o Pinhal Novo e a Quinta do Anjo têm 

assistido, os problemas serão ainda maiores no futuro. 

Está em querer que o Executivo Municipal reúne o consenso em torno desta 

preocupação, pelo que haverá que envidar todos os esforços no sentido de que aqueles 

que têm capacidade de decidir o façam com a maior brevidade possível. 

O concelho de Palmela deve ser um concelho charneira no distrito. Este concelho 

contribui com avultado impacto para a riqueza nacional e não pode continuar à espera de 

investimentos da maior importância. 

 

― O Sr. Vereador Octávio Machado insiste no assunto por si apresentado sobre 

“queixas relativamente a urbanizações no concelho (Vila Paraíso / Vila Serena / 

Lagoinha)”, na medida em que são muitas as pessoas que fizeram o contrato de promessa 

de compra e venda das habitações que pretendem adquirir e aguardam a emissão das 

licenças de habitação por parte da Câmara Municipal. As urbanizações não foram até à 

data recepcionadas pela Autarquia, pelo que deve haver algum impedimento para esta 

situação estar a acontecer. Os Munícipes questionam-se pela demora desta situação e o 

motivo pelo qual o Município não acciona as garantias bancárias. São dezenas de famílias 

que necessitam ver este problema resolvido, até porque envolve graves prejuízos para as 

suas vidas privadas. 

 

Às questões apresentadas pelos Srs. Vereadores no Período Antes da Ordem 

do Dia foram efectuadas pela Sr.ª Presidente os seguintes comentários: 

- Sobre a morosidade da Câmara Municipal na resposta aos processos em curso na 

Autarquia – Explicita que existem muitas situações em que, embora não tendo havido a 

celebração de escritura, as pessoas conseguem habitar as casas, porque efectivamente a 

lei permite que tal aconteça. A partir do momento em que é emitida a licença de 
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construção e as obras de urbanização estão num estado suficientemente avançado, é 

possível, nesta fase, as pessoas fazerem o negócio e fazerem a ocupação das respectivas 

habitações. 

Por vezes decorre um tempo longo até os urbanizadores terminarem as obras de 

urbanização e não estão reunidas as necessárias condições para as casas serem 

verdadeiramente habitadas. Diferente é o que acontece quando há licenças de habitação e 

de utilização passadas pela própria Câmara Municipal. 

Nos últimos anos assistiu-se a algo verdadeiramente invulgar no concelho que não 

acontecia anteriormente, e que em sua opinião, se prende muito com a situação 

económica e social que se vive no País, como seja, o elevado número de empresas em 

situação de falência. As empresas não conseguem cumprir as suas obrigações . 

Refere que a Câmara Municipal está atenta a estas situações, até porque os 

problemas são apresentados pelos Munícipes e a Autarquia fica sensível a estas 

questões. Frisa que a questão apresentada trata de uma situação extraordinária que 

claramente ultrapassa o domínio em que a Autarquia pode intervir. 

 

- Saúde – O tema da saúde é de extrema importância e preocupa todos. 

Dá conhecimento aos presentes que está agendada para o próximo dia 25 de Maio 

uma reunião a efectuar em Pinhal Novo. Reunião que está a ser mobilizada pelas 

Comissões de Utentes de Saúde. É importante a união das pessoas em torno deste tema 

para puderem perceber o que está a ser proposto e terem maiores condições para intervir. 

 

- Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão em Fernando Pó e 1.ª Feira de Vinhos 

do Concelho de Palmela – Foi introduzida pelos Srs. Vereadores neste Período Antes da 

Ordem do Dia a questão relacionada com a Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão em 

Fernando Pó e 1.ª Feira de Vinhos do Concelho de Palmela.  

A nota que deixa é a de que houve um excelente acolhimento relativamente aos 

produtores das restantes freguesias do concelho. 

Refere que a 1.ª Feira de Vinhos é um bom exemplo é que será um sucesso nos 

próximos anos. 

 

- Festival do Queijo, Pão e Vinho – No fim-de-semana anterior realizou-se com 

grande êxito o Festival do Queijo, Pão e Vinho, num novo espaço. Este facto suscitou 

alguma preocupação e mereceu alguns comentários menos agradáveis,  exactamente por 

o evento não se realizar na aldeia de Quinta do Anjo, como vinha sendo hábito. A 

avaliação sobre este Festival é extraordinariamente positiva. 

A Sr.ª Presidente dá por encerrado o Período Antes da Ordem do Dia. 
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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 26.04.2007 a 11.05.2007. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

os dias 02.05.2007 a 15.05.2007, foram autorizados pagamentos, no valor de € 

1.507.704,48 € (um milhão quinhentos e sete mil setecentos e quatro euros e quarenta e 

oito 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 € 

4.851.009,39 (quatro milhões oitocentos e cinquenta e um mil nove euros e trinta e nove 

cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 3.837.515,98 (três milhões oitocentos e trinta e sete 

mil quinhentos e quinze euros e noventa e oito cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.013.493,41 (um milhão treze mil quatrocentos e 

noventa e três euros e quarenta e um cêntimos). 

    

ORDEM DO DIA 

 

      I – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 Atribuição da Medalha Municipal de Serviço Prestado: 

 

 PROPOSTA N.º 1/GAP/12-2007: 
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 «Conforme o disposto no artigo 24.º, do Regulamento das Condecorações do 

Município de Palmela, a Medalha Municipal de Serviço Prestado destina-se a galardoar os 

funcionários que, cumprindo determinado período de carreira – 15, 25 e 35 anos – tenham 

revelado no exercício do seu cargo, assiduidade e comportamento exemplar, devendo, de 

acordo com o artigo 27º, ser entregue em cerimónia solene, de preferência realizada no 

Salão Nobre dos Paços do Concelho, no dia 1 de Junho, Dia do Concelho. 

Tendo em consideração a listagem relativa à contagem do tempo de serviço e às 

informações complementares fornecidas pelo Departamento de Recursos Humanos e 

Organização propõe-se, nos termos do artigo 26.º do referido regulamento: 

1. A atribuição da Medalha Municipal de Serviço Prestado aos funcionários abaixo 

mencionados, nos seguintes graus: 

Medalha de Grau Ouro (35 Anos de Serviço Prestado): 

• Maria da Conceição C.C. Freitas Pacheco 

• Joaquim Manuel Cristina Lança 

Medalha de Grau Prata (25 Anos de Serviço Prestado): 

• João José Gomes Dupont Sousa 

• João Manuel Gaboleiro Romão 

• Luisa Maria Oliveira Gama 

• Maria Albertina Monteiro Santos Roca Ameixa 

• Maria Idalina Pina Alpendre Medina 

• Maria José Água de Jesus Freitas Flores 

• Maria Margarida Vieira Nascimento Carreira 

• Mariana Monteiro Mendão Fernandes 

• Orlanda Maria Barrocas Cândido Matias 

• Mário Fernando Cruz Gonçalves 

• Vitor Manuel Barrocas Cordeiro 

• Domingos Encarnação Rosa 

• Fernando Félix Loureiro 

• Joaquim João Santos Palma 

• José Neto Silva 

• Victor Manuel Contente da Costa 

• Luis Manuel Campos Vaz Pereira  

Medalha de Grau Cobre (15 Anos de Serviço Prestado): 

• António Joaquim Sá Gonçalves Henriques 

• Jorge Manuel Lampreia Patrício 
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• José Eduardo Silvestre Marques 

• Maria Inês C. Ferreira Núncio Pereira 

• Maura Gonçalves dos Santos 

• Isabel Maria da Silva Conceição 

2. Que, tendo em consideração o elevado número de homenageados, a cerimónia de 

entrega se realize no próximo dia 1 de Junho, Dia do Concelho, na Sala Multiusos 

da Biblioteca Municipal de Palmela.» 

 

Sobre a proposta de Atribuição da Medalha Municipal de Serviço Prestado numerada 

1/GAP/12-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que é a segunda vez em que os Vereadores 

do P.S. participam na votação de uma proposta desta natureza. 

Constata que a actual proposta faz menção a mais trabalhadores do que a proposta 

do ano 2006 e esse mesmo dado é reconhecido no ponto 2 da proposta, quando se 

menciona que, devido ao elevado número de homenageados a cerimónia teve de se 

realizar num outro espaço. Isto leva-o a considerar que esta tendência será para um 

aumento gradual dos trabalhadores homenageados. 

Concorda que haja o reconhecimento por parte da Autarquia relativamente ao trabalho 

prestado pelos trabalhadores. Sabe que só são excluídos da atribuição das medalhas, os 

trabalhadores alvo de processos disciplinares ou com faltas injustificadas.  

Existe um prémio que apesar de ser justo e ter reconhecimento é, de certa forma, um 

prémio que se torna massificante, ou seja, todos recebem a medalha de cobre, de prata e 

de ouro. A perspectiva é a de que todos os trabalhadores depois de completados 35 anos 

de serviço recebem um total de três medalhas. 

Renova o que afirmou no ano passado aquando da discussão e votação da proposta 

de “Atribuição da Medalha Municipal de Serviço Prestado” de que: é necessário que haja 

um prémio que distinga os trabalhadores que se distinguem efectivamente dos outros, 

aqueles que efectivamente prestaram serviços de reconhecimento e que ultrapassaram 

até as suas obrigações. Há efectivamente trabalhadores que no âmbito dos serviços que 

prestam ultrapassam o que lhes é exigido por lei. Nesta medida, gostava que houvesse 

uma medalha de mérito para distinguir o melhor ou os melhores trabalhadores, isso seria 

incentivador para o trabalhador, quer pelo seu mérito, quer pelo seu desempenho. Julga 

existir a possibilidade desse prémio.  

Faz votos para que num ano muito próximo se possa deliberar a atribuição da 

medalha de mérito aos trabalhadores que se distinguiram pela sua devoção à causa e ao 

serviço da Câmara Municipal. 

A Sr.ª Presidente esclarece que a condecoração a que o Sr. Vereador José Braz 

Pinto alude existe efectivamente: é a medalha de dedicação. Acontece que a atribuição de 
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uma medalha desta natureza deve ter, por tudo o que o Sr. Vereador acabou de dizer, r 

um carácter muito excepcional e deve ser alvo de uma ponderação muito longa por parte 

do Executivo da Câmara. 

Acrescenta que os Srs. Vereadores estarão certamente recordados que a aplicação 

do Regulamento das Condecorações do Município de Palmela é relativamente recente. 

Entende que se deveria maturar um pouco melhor a sua aplicação. O ano passado foi 

muito restrita a atribuição destas condecorações relativamente ao exterior da organização 

e só mesmo em situações excepcionais é que se atribuiu a medalha de honra do 

concelho. A aplicação deste Regulamento deve ser tratada com a maior cautela. 

Naturalmente, haverá oportunidade de ao longo dos próximos anos encetar um 

processo, que obviamente terá de envolver a organização numa acérrima discussão, para 

atribuição da(s) medalha(s) de dedicação a(os) trabalhador(es). Este tema tem de ser 

partilhado entre Eleitos e a decisão tomada tem de servir para unir os trabalhadores em 

torno dos que forem eleitos e não propriamente para desunir ou criar algum sentimento de 

injustiça. Está convencida que é possível atingir este objectivo. 

Apesar de reconhecer que a atribuição da medalha municipal de serviço prestado 

acontece quando se atinge um determinado número de anos ao serviço da Autarquia, 

ainda assim, tem a frisar que o que é exigido tem alguma relevância. Significa que é 

exigido ao trabalhador que tenha um comportamento que não o leve a ficar excluído desta 

listagem, o que não é de modo algum irrelevante. Da mesma forma não é irrelevante o 

facto das pessoas dedicarem toda uma vida e os melhores anos da sua vida ao trabalho. 

É no mínimo bonito que a C.M.P. reconheça que quem trabalha 35, 25 ou 15 anos ao seu 

serviço receba a medalha municipal de serviço prestado. Assinala-se, assim, o tempo de 

vida que uma pessoa dedicou a esta instituição e, também, a este concelho. No fundo não 

deve ser uma medalha tratada com menor entusiasmo. 

 

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

minuta. 

 

II – DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO 

 

DIVISÃO DE TURISMO E ECONOMIA LOCAL: 

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Atribuição de apoio financeiro: 
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PROPOSTA N.º 1/DCA-DTEL/12-2007: 

ASSUNTO: XVIII Feira Comercial e Agrícola de Poceirão: 

REQUERENTE: Associação da Feira Comercial e Agrícola de Poceirão: 

 

«A XVIII Feira Comercial e Agrícola de Poceirão realiza-se, este ano, nos dias 1, 2 e 

3 de Junho com os objectivos de divulgar e promover as potencialidades económicas e 

culturais da região e evidenciar a dinâmica dos agentes locais. Este certame contribui, 

assim, para a valorização do mundo rural, assumido como vertente do modelo de 

desenvolvimento equilibrado, solidário e sustentável do concelho. Aumento da 

atractividade de novos investimentos, melhores condições para a fixação da população 

com maior qualidade de vida são resultados esperados com a realização deste tipo de 

eventos. O número de visitantes que esta Feira tem atraído ao longo das edições 

anteriores confirma o crescente interesse pelos produtos de qualidade da região. 

A Feira Comercial e Agrícola de Poceirão é, ainda, um exemplo do poder de 

iniciativa e associativismo da população e dos seus agentes económicos que asseguram a 

sua organização. 

Enraizada nos hábitos de animação da região e com um programa variado, esta feira 

proporciona, além do convívio e confraternização, oportunidades de negócio, troca de 

experiências e diversas actividades lúdicas, a possibilidade de participação no colóquio 

sobre o Plano Desenvolvimento Rural. Destaca-se o habitual desfile etnográfico e a 

participação da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura.  

Face ao exposto, além do apoio logístico que a autarquia garante, propõe-se, ao 

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

Lei 5–A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição de apoio financeiro no valor de 10.000,00 

(dez mil euros) à Associação da Feira Comercial e Agrícola de Poceirão.» 

 

Sobre a proposta de atribuição de apoio financeiro à Associação da Feira Comercial 

e Agrícola de Poceirão no âmbito da XVIII Feira Comercial e Agrícola de Poceirão 

numerada 1/DCA-DTEL/12-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere-se à proposta com menção de que não 

concorda minimamente com o texto na parte em que menciona “(...) este certame seja 

uma vertente para um desenvolvimento equilibrado, solidário, sustentável (...)” e ”(...) este 

evento vá por ele permitir a fixação da população (...)”. 

Acrescenta que é conhecido por parte de um grande número de pessoas que ele 

próprio e o Presidente da Junta de Freguesia do Poceirão “não morrem propriamente de 

amores um pelo outro” mas respeitam-se. Durante toda a sua vida, quer antes do 25 de 

Abril, quer no actual momento, sempre distinguiu o que são as causas por que luta e o que 
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são as pessoas. Não envolve estas duas situações. Luta por causas e não luta contra 

ninguém. Pode parecer estranho, mas sente que a freguesia do Poceirão está a ser 

injustiçada. E explica porquê: o ano passado foi atribuído por esta Câmara Municipal um 

subsídio de 16.500 euros e, este ano, o subsídio proposto é de 10.000 euros, o que 

significa um corte superior a 40%. Parece-lhe um corte excessivo. 

Refere que os Vereadores do P.S. têm colocado abertamente a necessidade do 

Município economizar meios e procurar restringir despesas. As despesas têm de ser feitas 

de forma racional, mas um corte de 40%, comparativamente com o ano de 2006, é 

exageradíssimo. A proposta do ano passado não fazia menção ao apoio logístico, mas é 

do seu conhecimento que esse apoio foi prestado. 

Este corte excessivo ainda o coloca numa posição mais crítica em relação ao texto 

da proposta que refere “a fixação das populações”, “a maior qualidade de vida”, “o 

aumento da atractividade”, e depois propõe um corte superior a 40% em relação à 

proposta aprovada em 2006. Se de facto os desígnios mencionados na proposta se 

verificassem com a realização desta Feira, seria mais uma razão para o corte financeiro 

não ser numa proporção tão elevada. 

Menciona o facto de na reunião de Câmara descentralizada do Poceirão, efectuada 

em Aldeia Nova da Aroeira, ter falado a Sr.ª Presidente da Feira Comercial e Agrícola do 

Poceirão, assim como o Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Poceirão. Nas suas 

intervenções referiram que a data desta Feira conflituava com a marcação de datas das 

Festas Populares de Pinhal Novo e disseram-no numa atitude muito frontal (aliás louvável, 

porque todos têm o direito e o dever de ser frontais em relação àquilo que pensam). É 

evidente que não quer acreditar que o “corte” financeiro agora proposto seja uma espécie 

de represália devido às intervenções destas pessoas na reunião de Câmara 

descentralizada dedicada à freguesia do Poceirão. 

Gostava que lhe fosse dada uma explicação acerca do decréscimo do montante do 

subsídio em relação ao ano transacto. O certo é que a freguesia do Poceirão continua a 

ser uma freguesia deprimida do concelho de Palmela. Caso não seja dada aos Vereadores 

Socialistas uma justificação para este “corte” financeiro, serão obrigados a votar contra a 

proposta. Isto não significa que estejam contra a atribuição do subsídio, mas estão 

efectivamente contra a exiguidade do subsídio proposto, bem como contra o “corte” 

exagerado que fizeram em relação ao subsídio do ano passado. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que, em face da realização de tantos 

eventos num tão curto espaço de tempo, Palmela é um concelho sempre em festa. Ainda 

bem que assim é, porque a iniciativa das pessoas não deve ser inviabilizada. São 

sobejamente importantes todas as iniciativas de promoção e de divulgação dos produtos 

deste concelho e da sua riqueza. 
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A Feira Comercial e Agrícola do Poceirão é uma feira de cariz comercial e industrial, 

e assim sendo, não traduz um produto que seja deste concelho. Esta Feira tem um cariz 

totalmente diferente do Festival do Queijo, Pão e Vinho, ou da Mostra de Vinhos de 

Marateca/Poceirão, ou das Festas Populares do Pinhal Novo, ou da Festa das Vindimas. 

Em sua opinião, os subsídios atribuídos pela Câmara Municipal devem ser investimentos 

na promoção dos produtos do concelho, deve haver, portanto, um retorno. Pelo menos 

seria mais lógico que assim fosse. 

Não se cansa de afirmar que o evento realizado recentemente em Fernando Pó – 

Mostra de Vinhos de Marateca/Poceirão em Fernando Pó e 1.ª Feira de Vinhos do 

Concelho de Palmela - é provavelmente aquele que, com menos investimento autárquico, 

maior retorno tem no que respeita à promoção e divulgação dos vinhos, se se tiver em 

conta, também, a Festa das Vindimas. 

Pretende ser o mais justo e correcto possível e, nesta medida, tem a acrescentar 

que os “cortes” financeiros realizados pela Autarquia não diminuíram em nada a 

dignificação das festas. Este país habituou-se que em qualquer área que seja, é preciso 

fazer tudo com dinheiro. Perdeu-se a imaginação e a criatividade... Mas, as Associações  

e Comissões de Festas do concelho de Palmela, felizmente, todas elas, ainda que com um 

menor orçamento, têm sabido dignificar e tornar os eventos maiores e mais prestigiantes. 

A vontade, o querer e a imaginação destas pessoas tem de facto permitido isto. 

Gostaria que os subsídios deliberados pelo Município estejam relacionados com o 

grau de retorno na promoção e divulgação dos produtos da região. 

Finaliza que vai votar favoravelmente a proposta. 

A Sr.ª Presidente refere que vai pautar a sua intervenção sobre o que considera 

essencial e vai deixar o que é acessório. 

Se a Câmara Municipal de Palmela não estiver absolutamente convencida de que 

determinada iniciativa surte num benefício para a comunidade, então não terá o apoio da 

Autarquia. Já acontecerem iniciativas que até no acto do seu licenciamento foram 

indeferidas pela Câmara Municipal, quanto mais iniciativas que envolvem a atribuição de 

subsídios e que têm de ter uma base de suporte devidamente justificável. 

Deve ficar claro que “o texto das propostas não são um conjunto de palavras vãs 

para compor mais ou menos um dinheirinho que se pretende atribuir”. Quando se refere 

na proposta que “contribui este certame para a valorização do mundo rural” é verdade que 

este Município assumiu a valorização do mundo rural como uma vertente indispensável do 

modelo de desenvolvimento que defende para este concelho. Refere, igualmente, a 

proposta “contribui para o aumento da atractatividade”, é verdade que a C.M.P. promove e 

apoia regularmente iniciativas que acontecem neste concelho, iniciativas essas, que 

servem para unir as populações, para criar laços de vizinhança e de solidariedade. 
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Propiciam-se momentos de encontro e de recreio entre pessoas que, em muitas situações, 

saem de manhã para trabalhar e regressam à noite para dormir. Contudo, estas pessoas 

dão o melhor de si para organizar festas locais, festas que alguns gostarão mais ou 

menos, mas que são feitas com a maior dedicação. Nalguns casos vai a festas que, do 

ponto de vista das suas opções e gosto, podem não ser as mais atraentes, e se calhar até 

podia preferir um convívio familiar ou uma ida ao cinema. Mas as pessoas que 

organizaram determinada festa e, se reúnem num fim de semana, enfeitam o seu bairro, 

trazem o rancho folclórico e, às vezes cantam e animam a própria festa, vêm naqueles 

encontros muitas vezes um dos únicos momentos de lazer e de convívio na sua vida que é 

muito dura, marcada pelo trabalho e marcada pelo “contar dos tostões” que implica, por 

exemplo, medir o número de vezes que se deslocam aqui o ali para frequentar um ou 

outro programa cultural. É preciso situar que as iniciativas e festas locais têm este 

carácter. 

A Feira Comercial e Agrícola do Poceirão é uma iniciativa que não é recente e tem 

praticamente a idade que tem a freguesia do Poceirão. Antes desta localidade ser elevada 

a freguesia, vivia-se de facto de forma pobre, distante do mundo. A localidade estava 

dotada ao esquecimento, sem abastecimento de água, sem sistema para as águas 

residuais, sem electricidade, sem nada. Actualmente a freguesia do Poceirão é uma 

freguesia com um centro e com um núcleo de que todos se devem orgulhar muito. Esta 

freguesia possui escolas cada vez com mais qualidade e atrai de facto população.  

A sua intervenção não é sinónimo de que o subsídio que este ano se propõe atribuir 

à Associação da Feira Comercial e Agrícola de Poceirão seja aquele que se gostaria de 

da. É evidente que todos gostariam de dar uma verba maior, mas esclarece que este ano 

o “corte” nos subsídios é generalizado a todas as iniciativas. Somente as duas maiores 

festas do concelho – Festa das Vindimas e Festas Populares de Pinhal Novo – são 

excepção a esta medida e proporcionalmente sofrem um corte menor. 

 

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

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

Sousa. 

 

III – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE EDUCAÇÂO: 

 

Pela Sr.ª Vereadora Adília Candeias foram apresentadas as seguintes propostas: 
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1 - Atribuição de apoio financeiro: 

 

PROPOSTA N.º 1/DEIS-DE/12-2007: 

ASSUNTO: Programa de Alimentação Escolar (ano lectivo 2006/2007): 

REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

 «A Câmara Municipal, no âmbito da acção social escolar, desenvolve o Programa de 

Alimentação Escolar destinado às crianças da educação pré-escolar e alunos do 1.º ciclo, 

da rede pública, na medida em que se pretende que todos os alunos beneficiem de uma 

refeição equilibrada contribuindo-se, desta forma, para uma melhor aprendizagem em 

contexto escolar. 

 Este Programa contempla o universo da população escolar, independentemente da 

sua condição socioeconómica e concretiza-se com a colaboração das Escolas/Jardins de 

Infância e Agrupamentos de Escolas. 

 Para os alunos cujas famílias apresentam uma situação economicamente 

desfavorecida, a refeição é gratuita e para os alunos não carenciados a Câmara Municipal 

assume o diferencial entre o valor de custo da refeição e o valor de venda das mesmas - € 

1,38.  

 No âmbito do financiamento do “Programa de Generalização do Fornecimento de 

Refeições Escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico”, o Ministério da Educação 

comparticipa as refeições dos alunos não carenciados, através de transferência de verbas 

para o município. 

 Assim e, de acordo com a alínea l), do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei 5–A/02, de 11 de Janeiro, propõe-se a atribuição do apoio 

financeiro a seguir indicado no valor global de € 122.561,58 (cento e vinte e dois mil 

quinhentos e sessenta e um euros e cinquenta e oito cêntimos) o qual se destina a um 

total de 75.454 refeições e 1.850 lanches de alunos que frequentam os estabelecimentos 

de educação e ensino abaixo indicados: 

 1) Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela - € 54.709,69 (cinquenta e quatro 

mil setecentos e nove euros e sessenta e nove cêntimos), referente ao 3.º período escolar: 

EB1 e CAIC de Algeruz-Lau - € 2.886,55 – correspondente a 2.420 refeições (11 

alunos carenciados e 33 não carenciados) 

EB1/JI do Bairro Alentejano - € 5.899,60 - correspondente a 1.925 refeições (21 

alunos carenciados e 14 não carenciados) 

EB1/JI de Aires - € 17.261,51 - correspondente a 12.760 refeições (26 alunos 

carenciados e 232 não carenciados) 
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EB1 de Olhos de Água 2 - € 4.585,07 - correspondente a 1.925 refeições (7 alunos 

carenciados e 28 não carenciados) 

EB1/JI de Palmela 1 - € 7.978,70 - correspondente a 8.910 refeições (11 alunos 

carenciados e 162 não carenciados) 

EB1/JI de Quinta do Anjo - € 16.098,26 - correspondente a 12.705 refeições (23 

alunos carenciados e 231 não carenciados) 

 2) Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos - € 21.680,71 (vinte e um mil 

seiscentos e oitenta euros e setenta e um cêntimos), referente ao 3.º período escolar: 

EB1/JI de Pinhal Novo 2 – € 17.951,40 - correspondente a 10.065 refeições (61 

alunos carenciados e 122 não carenciados) 

EB1 de Pinhal Novo 2 – €  2.514,91 – correspondente a 4.250 refeições (31 alunos 

carenciados e 54 não carenciados) 

EB 2,3 de Pinhal Novo - € 1.214,40, correspondente a 759 refeições de alunos 

carenciados da EB1 de Pinhal Novo 1, referente ao 2.º período escolar 

 3) Agrupamento de Escolas de Marateca e Poceirão - € 1.850,00 (mil oitocentos e 

cinquenta euros), referente ao 3.º período escolar: 

EB1 de Lagameças -  € 750,00 - correspondente a 750 lanches (15 alunos 

carenciados) 

EB1 de Poceirão 1- € 1.100,00 - correspondente a 1.100 lanches (22 alunos 

carenciados) 

 4) Centro Social de Palmela “ A Árvore “ e “ A Cegonha “ - € 15.627,43 (quinze mil 

seiscentos e vinte e sete euros e quarenta e três cêntimos), correspondente a 6.651 

refeições (61 alunos carenciados e 109 não carenciados) nas EB1 de Batudes, Palmela 2, 

Aldeia Nova da Aroeira. Forninho, EB1/JI de Lagoa do Calvo e Poceirão 1, período 

compreendido entre os meses de Janeiro a Março de 2007. 

 5) Centro Social de Quinta do Anjo - € 3.273,96  (três mil duzentos e setenta e três 

euros e noventa e seis cêntimos), correspondente a 1.740 refeições (8 alunos carenciados 

e 55 não carenciados) na EB1/JI de Cabanas, período compreendido entre os meses de 

Janeiro a Março de 2007. 

 6) Casa do Povo de Palmela/Centro Social de Lagameças - € 11.128,04 (onze mil 

cento e vinte e oito euros e quatro cêntimos), correspondente a 4.235 refeições (51 alunos 

carenciados e 55 não carenciados) na EB1/JI de Cajados, EB1 de Lagameças, período 

compreendido entre os meses de Janeiro a Março de 2007. 

 7) União Social Sol Crescente de Marateca “ Os Cenourinhas “ - € 9.455,13 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta e cinco euros e treze cêntimos), correspondente a 4.321 

refeições (38 alunos carenciados e 57 não carenciados) nas EB1 de Águas de Moura 1 e 
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2, Fonte Barreira e Jardim de Infância de Asseiceira, período compreendido entre os 

meses de Janeiro a Março de 2007. 

 8) Associação de Solidariedade Social de Brejos do Assa “ O Rouxinol “ - € 4.836,62 

(quatro mil oitocentos e trinta e seis euros e sessenta e dois cêntimos), correspondente a 

2.788 refeições (15 alunos carenciados e 42 não carenciados) nas EB1 de Brejos do Assa 

1 e 2, período compreendido entre os meses de Janeiro a Março de 2007. 

 Valor total a atribuir aos Agrupamentos de Escolas – € 78.240,40 

 Valor total a atribuir às IPSS – € 44.321,18.» 

 

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

minuta. 

 

 2 – Regulamento de Transportes Escolares do Concelho de Palmela: 

 

 PROPOSTA N.º 2/DEIS-DE/12-2007: 

 

 «O Concelho de Palmela, com aproximadamente 462 Km2, constitui-se como o 

maior da Península de Setúbal. Caracteriza-se como sendo um território de transição entre 

o urbano e o meio rural. Em toda a sua extensão, Palmela apresenta uma 

heterogeneidade traduzida na existência de áreas territoriais, funcionalmente distintas. 

A baixa densidade populacional do concelho, nomeadamente nas zonas rurais, 

associada a uma fraca acessibilidade em transportes públicos, determinou que o Município 

de Palmela procure implementar medidas ajustadas a esta realidade e socialmente mais 

favoráveis, no âmbito dos transportes escolares, cumprindo os princípios gerais da Lei de 

Bases do Sistema Educativo, no sentido de garantir o direito e a igualdade de 

oportunidades no acesso e sucesso escolar dos alunos. 

O transporte escolar destina-se a assegurar o cumprimento da escolaridade 

obrigatória e possibilitar a continuação de estudos até conclusão do ensino secundário. 

Constatando-se cada vez mais, uma grande diversidade de situações em matéria de 

transportes escolares, dos alunos do ensino básico e secundário, residentes no concelho 

de Palmela, torna-se imperioso definir as condições de acesso neste âmbito. 

Face ao exposto e em conformidade com a alínea m) do n.º 1 e alínea a) do n.º 7, do 

artigo 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, 

propõe-se a aprovação do Regulamento de Transportes Escolares do Concelho de 

Palmela, que se anexa, e faz parte integrante desta proposta, a qual deverá ser submetida 

à Assembleia Municipal para deliberação.» 
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Sobre a proposta de Regulamento de Transportes Escolares do Concelho de 

Palmela numerada 2/DEIS-DE/12-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que teria o maior gosto em contribuir 

para a melhoria deste documento. 

O Regulamento de Transportes Escolares do Concelho de Palmela já deveria ter 

sido aprovado, até porque o decreto-lei específica o prazo até 15 de Abril. 

O Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo de 2007/2008 ainda não foi 

aprovado e, no ano de 2006, tal deliberação só foi tomada na reunião de Câmara de 17 de 

Maio de 2006. Nessa reunião teve ocasião de expressar o quão importante era reduzir a 

distância entre a casa do aluno e a escola de 3 quilómetros para 2. É fundamental que a 

Autarquia invista em tudo o que são percursos de risco e que não estão, aparentemente, 

contemplados neste documento. Os percursos de risco são aqueles que, 

independentemente das distâncias que distam da casa das crianças à escola, desde que 

tenham de atravessar uma linha férrea ou uma estrada nacional são considerados 

percursos de risco. Esta questão é fundamental. 

Refere-se à intervenção da Sr.ª Vereadora Adília Candeias efectuada o ano passado 

de que “(...) está em elaboração um estudo exaustivo que medeia as situações até onde a 

Câmara deve ir e essa análise é realmente muito difícil (...) a ideia é trabalhar sempre para 

melhorar (...)”.  

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa questiona sobre se algum aluno terá de 

utilizar transporte fluvial, ao que lhe foi respondido afirmativamente. Face a esta resposta, 

o Sr. Vereador José Carlos de Sousa faz o reparo sobre se não existe oferta educativa 

na Península de Setúbal que possibilite ao aluno leccionar nesta zona sem ter de se 

deslocar para Lisboa. 

Acrescenta que lhe causa alguma estranheza a alínea e) do n.º 1, do artigo 5.º: “(...) 

é concedido direito ao transporte escolar a todo o aluno matriculado no estabelecimento 

de ensino que não pertence à sua área de residência, mas tenha beneficiado no ano 

lectivo anterior de transporte escolar, por se encontrar em continuação de estudos, e 

desde que matriculado compulsivamente no primeiro ano em que frequentou a escola”. Da 

leitura desta alínea retira que os alunos que se inscreveram no 5.º ano noutra escola não 

são obrigados a frequentar a Escola 2 + 3 do Poceirão que este ano lectivo começa a 

leccionar. E mais, a Câmara Municipal é mesmo obrigada a fazer o transporte desse(s) 

aluno(s) para a escola que entenda dever frequentar. 

Refere que o ponto 3, do artigo 16.º menciona “(...) para efeitos de medição casa-

escola, considera-se o portão de acesso à propriedade como sendo o da habitação, sendo 

esta norma aplicada quer no caso das moradias e andares quer nas grandes 

propriedades, em que a habitação pode estar muito afastada da via pública (...)”. Este 
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ponto fá-lo pensar num assunto que o Sr. Eng.º Braz Pinto traz sempre à liça: a Herdade 

do Zambujal. É preciso ter em atenção que as crianças que moram na Herdade do 

Zambujal distam de um maior percurso da escola. 

Quando no artigo 28.º se refere, e bem, que “(...) os alunos que utilizam circuitos 

especiais e municipais devem cumprir as normas de segurança rodoviária, higiene e 

limpeza, nomeadamente, não comer, não sujar ou danificar a viatura, não permanecer de 

pé ou circular com a viatura em movimento (...)”, está absolutamente de acordo com este 

ponto. Sucede, porém, que os autocarros que são disponibilizados para o transporte das 

crianças obrigam-nas a ir de pé. Dá o exemplo do trajecto entre a Escola Secundária de 

Pinhal Novo e as zonas habitacionais dos alunos em Lagoa da Palha, Palhota, etc.. Sabe 

que as crianças ficam de pé no autocarro, porque somente há 15 lugares sentados. Ter-

se-á de realizar o transporte dos alunos em autocarros com lugares para todos irem 

sentados ou o artigo 28.º terá de ser retirado do Regulamento. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que os serviços vão averiguar se de facto 

acontecem situações em que as crianças permanecem de pé enquanto o trajecto decorre. 

Naturalmente que se este ponto é contemplado no Regulamento é para ser cumprido.  

Relativamente à questão do Plano de Transportes Escolares a que o Sr. Vereador 

aludiu, a Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que não é possível fazer, nesta altura, um 

plano de transportes escolares com rigor para o próximo ano lectivo, porque as situações 

dos alunos transitarem ou não de ano, também, não são ainda conhecidas. 

Explicita que, nalguns casos, os serviços da Autarquia têm mesmo de ir medir o 

circuito, porque as distâncias que são apresentadas não correspondem aos dados reais.  

Relativamente aos percursos de risco, a Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que 

o concelho de Palmela é atravessado por estradas nacionais em vários pontos do seu 

território. A execução das variantes resultaria numa minimização dos circuitos de risco 

para as crianças e populações. 

A Sr.ª Presidente refere que percebe a questão apresentada pelo Sr. Vereador José 

Carlos de Sousa no que se refere à alínea e) do n.º 1, do art.º 5, do presente 

Regulamento. A observação que coloca é contrariada pelo n.º 2 do mesmo artigo, e lê “(...) 

a situação referida na alínea b), c), d) e e) deverá ser comprovada através de documento 

a emitir pelo estabelecimento de ensino da área de residência do aluno (...)”. Significa isto 

que, a partir do momento em que esteja a funcionar a Escola 2 + 3 do Poceirão, os alunos 

que queiram frequentar outros estabelecimentos de ensino, deixam de ter direito a 

transporte, a não ser nos casos em que se comprove não haver possibilidade de ingresso 

na escola da sua área de residência. 

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

Intervenção Social para esclarecer o que tenha por conveniente a propósito desta 
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proposta, bem como acerca das considerações suscitadas pelo Sr. Vereador José Carlos 

de Sousa, o que foi feito. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que o presente Regulamento de 

Transportes Escolares do Concelho de Palmela foi discutido com os Presidentes dos 

Conselhos Executivos e com as Associações de Pais pertencentes ao Conselho Municipal 

de Educação. O consenso de todos permitiu a redacção que se propõe. 

 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

 DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 

 

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

 

 Loteamentos: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DAU-DL/12-2007: 

 ASSUNTO: Licenciamento de uma operação de loteamento (Proc.º L-41/00): 

 REQUERENTE: UNITER – Sociedade de Construção e Imobiliária, Ld.ª: 

 

«Pretende a requerente, na qualidade de proprietária de uma parcela de terreno 

descrita na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 02874/230698 e inscrita 

na matriz predial rústica sob o art.º 12 da secção I, com a área total de 15.720,0 m², 

localizada na Freguesia de Quinta do Anjo, proceder a uma operação de loteamento 

urbano de carácter habitacional. 

A operação de loteamento incide apenas em parte do prédio supracitado, tendo 

como área de intervenção 14.860,0 m², inseridos no Perímetro Urbano de Quinta do Anjo 

– Área de Expansão de Baixa Densidade - B2 e Tecido Urbano Consolidado - H2c, de 

acordo com a Planta de Ordenamento do PDM. 

A proposta de ocupação contempla assim: 

- constituição de 35 lotes totalizando uma área de 9.616,6 m², destinados à 

construção de moradias unifamiliares isoladas e em banda, com uma superfície 

total de pavimentos prevista de 7.070,0 m², uma área de implantação máxima de 

3.977,0 m² e 2 pisos + 1 cave; 
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- previsão de 70 lugares de parqueamento automóvel (Lpa’s) no interior dos 

lotes e 11 no espaço público, num total de 81 Lpa’s; 

- cedência para domínio público de uma área total de 1.581,35 m² destinada a 

espaços verdes e de utilização colectiva e de 3.662,05m2 destinada a arruamentos, 

passeios e estacionamento exterior; 

- cedência da área remanescente correspondente à área integrada em R.A.N. 

para domínio público municipal, como compensação em espécie pela área de 

cedência não realizada para equipamentos de utilização colectiva, nos termos do 

art.º 43º do D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, republicado pelo D.L. 177/01, de 4 de 

Junho. 

A apreciação do projecto de loteamento enquadra-se no âmbito do D.L.555/99 de 16 

de Dezembro republicado pelo D.L.177/01 de 4 de Junho, tendo sido antecedida de pedido 

de informação prévia, procedimento que foi no entanto interrompido na sequência da 

apresentação do pedido de licenciamento da operação de loteamento. 

A proposta está em conformidade com as disposições do regulamento do PDM em 

vigor à data de entrada do pedido de licenciamento, nomeadamente no que se refere ao 

cumprimento dos parâmetros urbanísticos estipulados nos art.os 12.º e 32.º (densidade 

habitacional, n.º de fogos, índice de utilização bruto, n.º de pisos e parqueamento) e ainda 

à área de cedência para domínio público, destinada a espaços verdes e de utilização 

colectiva, por aplicação dos parâmetros de dimensionamento publicados no anexo III 

(Portaria 1.182/92, de 22 de Dezembro). 

Relativamente à área de cedência para equipamentos de utilização colectiva não 

prevista na operação de loteamento e uma vez que não se encontra retratada em PDM, a 

necessidade de qualquer instalação para esse fim na zona em causa, ficará a requerente 

obrigada ao pagamento de uma compensação ao município, em numerário ou em espécie, 

de acordo com o previsto no n.º 4, do art.º 44.º, do D.L. 555/99, republicado. 

Conforme estabelecido no art.º 12º daquele Diploma, foram consultadas a EDP, 

Portugal Telecom e Setgás, entidades que se pronunciaram favoravelmente à pretensão, 

referindo alguns aspectos a acautelar na fase de elaboração dos projectos de obras de 

urbanização. 

Relativamente ao espaço necessário para a instalação de um reservatório de gás 

para abastecimento provisório à urbanização, conforme expresso no parecer da SETGÁS, 

aceita-se a localização na área de cedência para espaços verdes de utilização colectiva 

proposta pela requerente, uma vez que não existe alternativa e que, o loteamento 

apresenta cedências para aquele fim que ultrapassam em 706,35 m2 o valor determinado 

pelo P.D.M. 
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Foi ainda consultada a CCDR.LVT – Divisão de Domínio Hídrico, que emitiu parecer 

igualmente favorável, impondo no entanto alguns condicionamentos, que se traduzirão na 

necessidade de: 

- reposição e regularização da linha de água que integra a Reserva Ecológica 

Nacional, em concordância com o traçado cartografado na Carta de REN, a céu 

aberto e em terreno natural e considerando uma capacidade mínima 

correspondente ao caudal centenário; 

- execução da regularização da linha de água no troço integrado na propriedade, 

pela firma requerente; 

- execução da regularização da linha de água a jusante da propriedade loteada e 

até à Rua Manuel Martins Pitorra, bem como reformulação da passagem hidráulica 

existente na mesma rua, pela Câmara Municipal. 

Para cumprimento das condições estabelecidas pela CCDR.LVT, a garantir na fase 

subsequente de tramitação do processo - licenciamento das obras de urbanização – 

resulta adoptar a seguinte metodologia: 

- concertação entre os serviços municipais e a CCDR.LVT, com vista à 

minimização das secções da vala a regularizar em terreno privado, uma vez que os 

caudais registados a montante da área a lotear são actualmente muito reduzidos e 

que, da ocupação prevista na urbanização, não resultará o seu acréscimo; 

- estudo de dimensionamento da bacia de retenção e das secções para jusante, a 

desenvolver pelo requerente e a apresentar na CCDR.LVT; 

- e obtenção pela Câmara Municipal após a aprovação daquele estudo, de 

autorização do proprietário do terreno a jusante para abertura da vala e execução 

da obra, tendo-se já iniciado as diligências necessárias para este efeito; 

A pretensão foi também previamente analisada pela Divisão de Loteamentos (DL), 

Divisão de Serviços Urbanos (DASU), Divisão da Rede Viária (DRV), Divisão de Águas de 

Abastecimento e Residuais (DAAR) e Departamento de Planeamento (DP). 

Dos pareceres emitidos por estes serviços e das correcções entretanto introduzidas 

em planta síntese de substituição, resulta que nada haverá a opor à ocupação proposta, 

uma vez que: 

- a drenagem das águas pluviais geradas no loteamento se encontra 

assegurada por colector pluvial municipal já executado na Rua Manuel Martins 

Pitorra, não carecendo a respectiva descarga de licenciamento da CCDR.LVT; 

- o abastecimento de água à urbanização se encontra garantido pelas obras de 

reforço do sistema da Quinta do Anjo, já executadas pela empresa Mecminop; 
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- se encontra ainda definido o procedimento a adoptar para resolução das 

questões relacionadas com a regularização/reposição da linha de água integrada 

em REN, que atravessa a propriedade. 

No que se refere ao parecer produzido pela DRV, e dado que o número de lugares 

de parqueamento automóvel previsto na proposta, se conforma com as disposições do 

regulamento do PDM aplicáveis à data da entrada do pedido de licenciamento (Portaria 

1182/92, de 22 de Dezembro) e ainda, que a planta síntese de substituição contempla já 

as correcções de desenho urbano indicadas por aquele serviço, deverão apenas ser 

acautelados os aspectos técnicos que respeitam à fase de elaboração dos projectos de 

obras de urbanização. 

De igual forma e no que diz respeito às restantes condições a garantir nas fases 

subsequentes de tramitação do processo - licenciamento de obras de urbanização e 

emissão de alvará de loteamento – resulta salvaguardar os seguintes aspectos: 

- será da responsabilidade do promotor a execução das obras de melhoramento 

e consolidação da Rua Manuel Martins Pitorra até ao fim do limite da propriedade a 

Norte do loteamento, com perfil idêntico ao proposto para a Rua Afonso 

Albuquerque; 

- caberá igualmente ao requerente a execução da extensão da rede municipal 

de abastecimento de água existente na Rua 5 de Outubro até à urbanização (cerca 

de 500 metros), de acordo com as indicações técnicas expressas no parecer da 

DAAR de 06/05/2002; 

- deverá ser desenvolvido um projecto de rega automática para as zonas verdes; 

- o alvará que vier a ser emitido, considerará como prescrição, sem prejuízo de 

outras indicações, a obrigação das construções dos lotes 28 ao 34 se sujeitarem a 

licenciamento da CCDR.LVT, de acordo com o disposto no D.L. 46/94, de 22 de 

Fevereiro. 

A pedido da requerente, formalizado em atendimento de 30/03/2007 no 

Departamento de Administração Urbanística, e não se antevendo qualquer impacto 

negativo da proposta de loteamento na zona em que se insere, a pretensão foi ainda 

analisada no âmbito do Regulamento da Urbanização e Edificação do Município de 

Palmela (RUEMP), publicado em data posterior à da entrada do pedido de licenciamento. 

Não excedendo quaisquer dos limites estabelecidos no art.º 6º (4 ha, 100 fogos e 

10% da população do aglomerado em que se insere), ficou assim dispensada do 

procedimento de discussão pública previsto no art.º 22º do D.L. 555/99, de 16 de 

Dezembro, republicado. 

Face ao exposto, propõe-se, ao abrigo do art.º 23º, ponto 1, do D.L.555/99, de 16 

de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo D.L.177/01 de 4 de Junho, a aprovação 
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da operação de loteamento, consubstanciada na planta síntese apresentada com o 

requerimento n.º 4341/07, de 10/05/2007. 

Propõe-se igualmente que se notifique o requerente, comunicando-lhes a validade 

da deliberação por um ano, devendo neste prazo ser requerido o licenciamento das obras 

de urbanização, sob pena de caducidade (n.º 1, do art.º 71.º, do D.L. 555/99). 

Mais se propõe que se informe a requerente de que, até à data de emissão do 

alvará de loteamento, deverá ser entregue uma cópia da planta síntese em suporte 

informático, actualizada, de acordo com o estipulado no n.º 1, do art.º 4.º, do RUEMP, bem 

como ficha com os elementos estatísticos (INE) devidamente preenchida com os dados 

referentes à operação de loteamento, de acordo com o estipulado na alínea a) do n.º 2 do 

parágrafo 8.º da Portaria 1110/2001 de 19 de Setembro. 

No mesmo período, deverá igualmente ser apresentada Certidão de Teor da 

Conservatória do Registo Predial actualizada, quanto ao registo da demolição das 

construções descritas na matriz predial urbana com os artigos 2576 e 2577 da freguesia 

da Quinta do Anjo, titulada pelo alvará de licença de demolição n.º 512/01. 

Relativamente à área de cedência para equipamento de utilização colectiva que, nos 

termos do quadro de parâmetros de dimensionamento publicado no anexo III do 

regulamento do PDM (Portaria 1182/92 de 22.Dez.), contabiliza 875m², e sendo a mesma 

compensada pela cedência da parcela remanescente com 860m2 (RAN), destinada a 

integrar o domínio público da Câmara Municipal, resulta que oportunamente o seu valor 

será determinado mediante avaliação nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 38º do 

RUEMP. 

Caso o mesmo seja inferior ao valor da compensação correspondente à conversão 

em numerário, por aplicação da fórmula publicada no art.º 37º do RUEMP [C(€) = 

47.421,50 € (quarenta e sete mil quatrocentos e vinte e um euros e cinquenta cêntimos)], 

deverá o diferencial ser liquidado em numerário, até à data de emissão do alvará de 

loteamento. 

Em anexo constam os pareceres da Setgás, EDP, PT, DRAOT.LVT / CCDR.LVT, 

DASU, DAAR, DRV, DP e DL.» 

 

Na discussão da proposta de Licenciamento de uma operação de loteamento, 

numerada 1/DAU-DL/12-2007, referente ao processo L-41/00 intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto tece os seguintes reparos: 

- Num ponto da proposta menciona-se “(...) será da responsabilidade do promotor 

executar as obras de melhoramento e consolidação da Rua Manuel Martins Pitorra até ao 

fim do limite da propriedade a Norte do loteamento com perfil idêntico à Rua Afonso de 

Albuquerque (...)”. Constata que o prolongamento da Rua Afonso de Albuquerque que 
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começa junto à fábrica de refrigerantes Fortuna e termina na Rua Manuel Martins Pitorra, 

ainda não está executado. 

- No Plano de Pormenor de Quinta do Anjo está previsto um arruamento que ia 

efectuar a ligação entre a Rua Manuel Martins Pitorra e a Rua Afonso de Albuquerque à 

Rua 5 de Outubro, como forma de descongestionar a Rua 5 de Outubro. 

- Gostaria de saber se efectivamente o promotor vai consolidar a Rua Manuel 

Martins Pitorra com fim idêntico à Rua Afonso de Albuquerque, e até que ponto estas 

situações se compactuam umas com as outras e não se criam conflitos em relação àquilo 

que está previsto no Plano de Pormenor. 

- Qualquer pessoa que consulte este processo de loteamento fica com a ideia clara 

de que a dificuldade maior andou sempre em torno da linha de água. Na proposta 

menciona-se que é imposição da CCDR (Comissão de Coordenação de Desenvolvimento 

Regional) a “reposição e regularização da linha de água”. Por causa do problema das 

águas pluviais foi inclusivamente prevista uma bacia de retenção no próprio loteamento 

como se vê na planta. Exactamente por causa das águas pluviais havia necessidade de 

regularização da linha de água; a execução e regularização a jusante da propriedade 

loteada até à Rua Manuel Martins Pitorrra, bem como a reformulação da passagem 

hidráulica existente na mesma rua pela Câmara Municipal. O parecer anexo à proposta 

dita “(...) a drenagem das águas pluviais geradas no loteamento encontra-se assegurada 

pelo colector pluvial (...)”.  Gostaria de ser devidamente esclarecido sobre a questão das 

águas pluviais. 

- Quando interveio no Período Antes da Ordem do Dia sobre a morosidade de 

actuação por parte da Câmara Municipal em relação ao deferimento de processos, referia-

se, entre outros processos, também a este em concreto. Este processo inicia-se em 2000 

com um pedido de informação prévia. Em 01.10.2002, a UNITER dirige uma carta à 

Câmara Municipal a lamentar as demoras, principalmente no que concerne às consultas 

que só se iniciaram em 08.05.2002, portanto, dois anos depois do processo ter sido 

constituído. Neste sentido, a Sr. ª Presidente, pede explicações aos técnicos e, face à 

resposta dada por estes e aos atrasos verificados, solicita o acompanhamento deste 

processo por um técnico com vista a uma solução célere, em 02.12.2004. A celeridade 

demorou ainda mais três anos. Ressalta a preocupação da Sr.ª Presidente em relação à 

forma morosa como este assunto estava a ser tratado. 

- É ainda visível no processo uma situação que felizmente não vingou. Vem expressa 

uma informação de um técnico que em 08.02.2002 afirmava o seguinte: “(...) tendo sido 

apresentado o processo de loteamento, mas não tendo ainda sido resolvida a informação 

prévia não se devia analisar o processo de loteamento, enquanto não se informasse 

totalmente a informação prévia (...)”. Felizmente que esta situação não foi atendida. Todos 
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os demais técnicos dizem “apesar de ainda não terem sido prestadas as informações 

relativas à informação prévia”. Mostra-se preocupado com esta situação. 

- Parece-lhe, igualmente, preocupante uma outra informação técnica, relativa à 

reformulação da linha de água, e cita: “(...) a linha de água não pode ser regularizada em 

toda a sua extensão atendendo à dificuldade nos troços onde existem construções 

licenciadas pela Câmara (...)”. Esta situação significa que a Câmara Municipal licenciou 

construções que iam criar complicações à reestruturação da linha de água. 

- Muito embora haja constrangimentos financeiros na Câmara Municipal motivados 

pela aplicação da Lei das Finanças Locais, conforme já foi dito nesta reunião por um 

Senhor Vereador, também, aquando da aprovação da Prestação de Contas do Município 

de Palmela verificaram-se constrangimentos ao nível da realização dos impostos 

indirectos. A arrecadação de receitas no âmbito dos impostos indirectos provém 

exactamente das taxas que são geradas pelos processos de loteamentos e de 

construções. Quando a tramitação de um processo como este decorre por um período de 

sete anos, desmotiva qualquer investidor. A demora deste processo é reconhecida pelos 

responsáveis políticos na análise que fazem ao mesmo. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que a sua intervenção vai pender sobre as 

duas propostas da Divisão de Loteamentos, relativas ao licenciamento de operações de 

loteamento, designadamente, a proposta referente ao processo L-41/00, em que é 

requerente UNITER – Sociedade de Construção e Imobiliária, Ld.ª e a proposta referente 

ao processo L-16/05, em que é requerente José de Matos Marcelino. 

Alerta para o facto de a planta cadastral mencionar o n.º 334 quando, tanto quanto 

lhe é dado a saber pela análise que efectuou, deve existir um equívoco e o dado correcto 

é o 296 F. 

Destes dois processos de operações de loteamento ressaltam-lhe preocupações em 

matéria de: acessibilidades, abastecimento de água, águas residuais e tratamento das 

mesmas, águas pluviais e ambientais. Assim: 

- Acessibilidades - é preciso garantir acessibilidades com qualidade técnica à Rua 5 

de Outubro. Não faz sentido que se continuem a aprovar loteamentos e, que depois, os 

acessos aos mesmos sejam em terra batida; 

- Abastecimento de água, águas residuais e seu tratamento – Trata-se de uma zona 

problemática. Há proximidade de lagoas que distam  de uma curta distância de detritos de 

porcos. Naquela área começa a poluição da vala da Salgueirinha. A linha de água 

existente necessita de ser reaberta e naturalizada e, se assim não for, vão ocorrer 

problemas graves. 

Parte do pressuposto de que todas as situações ficam devidamente salvaguardadas 

com os pareceres técnicos emanados pela Autarquia. 
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O Sr. Vereador José Charneira presta os seguintes esclarecimentos: 

― Impõe-se o prolongamento da pavimentação da Rua Manuel Martins Pitorra até 

ao limite do loteamento. Deste modo, a Rua Manuel Martins Pitorra passará a ter 

betuminoso até ao fim do loteamento, ficando a faltar só uma curta distância desde esta 

rua à ligação com a Rua António José Marques, esta pavimentada no ano passado. Este 

loteamento passará a ter dois acessos: um, através da Rua 5 de Outubro, e o outro, pela 

Rua Manuel Martins Pitorra. 

― Em relação à linha de água aconteceu o seguinte problema: na carta da REN 

(Reserva Ecológica Nacional) estava indevidamente assinalada uma linha de água a 

atravessar a propriedade. Devido a esta situação a CCDR impõe uma série de 

considerações, quando, de facto, não existe ali nenhuma linha de água. Esta questão não 

tem nada a ver com o escoamento das águas pluviais do loteamento e, por isso, aponta-se 

para uma bacia de retenção. Na sequência da pavimentação da Rua António José 

Marques e Rua Ricardo Xavier, no ano passado, a Câmara Municipal teve de canalizar a 

água ali depositada para uma linha de água junto à auto-estrada. Neste momento, o que 

vai acontecer é que as águas pluviais produzidas por este loteamento vão ser canalizadas 

através de um colector que vai ligar ao colector municipal existente. A exigência da linha 

de água foi uma imposição da CCDR por causa da linha de água cadastrada em REN que, 

na realidade, não existe. Sem querer com esta explicação estar a aligeirar 

responsabilidades, tem, no entanto, a mencionar que a carta da REN foi feita em 1997. As 

câmaras municipais tiverem de incorporar nos seus PDM’s (Planos Directores Municipais) 

a REN. O concelho está marcado de pequenos erros com linhas de água marcadas em 

sítios que não existem.  

― A propósito de uma outra linha de água que também não existia mas estava 

cadastrada, sucedeu uma situação semelhante no loteamento da Elvisado, na Rua do 

Aviário – Lagoinha. Existia ali uma “valetazinha” e a CCDR obrigou o promotor a fazer uma 

linha de água com 4 metros de largura e 5 metros de fundo. Sempre que chove aquela 

situação reverte numa piscina autêntica. A Câmara Municipal teve de vedar a zona para 

evitar algum acidente, porque podia ali cair uma criança ou um adulto. 

 

 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. 

 

 PROPOSTA N.º 2/DAU-DL/12-2007: 

 ASSUNTO: Licenciamento de uma operação de loteamento (Proc.º L-16/05): 

 REQUERENTE: José de Matos Marcelino: 
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 «Pretende o requerente, na qualidade de proprietário de uma parcela de terreno 

descrita na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º  02756/171097 e 

inscrita na matriz predial rústica sob o art.º 334 da secção F, com a área total de 11.680,0 

m², localizada na Freguesia de Quinta do Anjo, proceder a uma operação de loteamento 

urbano de carácter habitacional. 

A operação de loteamento incide apenas em parte do prédio supracitado, tendo 

como área de intervenção 9.680,0 m², inseridos no Perímetro Urbano de Quinta do Anjo – 

Área de Expansão de Baixa Densidade B2, de acordo com a Planta de Ordenamento do 

PDM. 

A proposta de ocupação contempla assim: 

� constituição de 9 lotes totalizando uma área de 8.038,16 m², destinados à 

construção de moradias unifamiliares isoladas, com uma área bruta de 

construção total prevista de 2.410,0 m², uma área de implantação total de 

2.395,0 m² e com 2 pisos + 1 cave; 

� previsão de 20 lugares de parqueamento automóvel (Lpa’s) em espaço público 

e 18 no interior dos lotes, num total de 38 Lpa’s; 

� cedência para domínio público de uma área total de 1.245,69 m² destinada a 

arruamentos e passeios e de 252,45 m², destinada a espaços verdes e de 

utilização colectiva; 

� cedência para domínio público para futuro alargamento de caminho de 

serventia de uma faixa de terreno, com uma área total de 143,70 m². 

  A apreciação do projecto de loteamento enquadra-se no âmbito do DL.555/99 de 16 

de Dez. republicado pelo DL.177/01 de 4 de Junho, tendo sido precedida de pedido de 

informação prévia, o qual mereceu parecer favorável por deliberação em reunião de 

Câmara de 12.01.2005. 

A proposta está em conformidade com as disposições do regulamento do PDM em 

vigor, nomeadamente no que se refere ao cumprimento dos parâmetros urbanísticos 

estipulados no art.º 12.º e 32.º (densidade habitacional, n.º de fogos, índice de utilização 

bruto, n.º de pisos e parqueamento) e ainda à área de cedência para domínio público, 

destinada a espaços verdes e de utilização colectiva, por aplicação dos parâmetros de 

dimensionamento publicados no anexo III (Portaria 1136/2001 de 25.Set.). 

Relativamente à área de cedência para equipamentos de utilização colectiva não 

prevista na operação de loteamento, dada a reduzida dimensão da parcela devida (315,0 

m²) e conforme proposto pelo requerente, ficará o mesmo obrigado ao pagamento de uma 

compensação ao município, em numerário, de acordo com o previsto no n.º 4, do art.º 

44.º, do D.L. 555/99, republicado. 
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Como estabelecido no art.º 12.º, do D.L. 555/99 e atendendo a que já tinha decorrido 

mais de um ano desde a emissão dos pareceres produzidos pelas Entidades no âmbito da 

informação prévia, foram efectuadas consultas à EDP (e Rede Eléctrica Nacional) e 

Setgás, Entidades que se pronunciaram favoravelmente à pretensão, referindo alguns 

aspectos a acautelar na fase de elaboração dos projectos de obras de urbanização e/ou 

da sua execução. 

A PT, igualmente consultada, não emitiu qualquer parecer, considerando-se haver 

concordância com a pretensão formulada, nos termos do n.º 9, do art.º 19.º, do D.L. 

555/99, de 16.Dez. 

A pretensão foi também previamente analisada pela Divisão de Loteamentos (DL), 

Departamento de Planeamento (DP), Divisão de Abastecimento e Águas Residuais 

(DAAR) e Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos (DASU), as quais se pronunciaram 

favoravelmente à globalidade da proposta, mencionando a necessidade de algumas 

correcções, já introduzidas em planta síntese de substituição, e ainda indicações técnicas 

que deverão ser observadas na fase de elaboração dos projectos de obras de 

urbanização. 

No que respeita ao parecer produzido pela Divisão de Rede Viária e dado que a 

proposta formaliza uma ocupação em conformidade com a informação prévia vinculativa 

que, sob proposta do Departamento de Planeamento, foi oportunamente aprovada em 

reunião de Câmara de 12.01.2005, considera-se que deverão ser acauteladas as 

indicações constantes dos números 4 a 7 do parecer emitido a 28.08.06 por essa Divisão 

(DRV). 

Ainda e no que se refere às restantes condições a garantir na fase subsequente de 

tramitação do processo – licenciamento de obras de urbanização – resulta salvaguardar os 

seguintes aspectos: 

- será da responsabilidade do promotor a execução da remodelação da rede de 

abastecimento de água existente na Rua Manuel de Carvalho Domécio;  

- caberá igualmente ao requerente, a execução da ligação da rede de 

drenagem de pluviais interna do loteamento à rede pública, existente na Rua 5 de 

Outubro (a reformular); 

- os projectos das redes de abastecimento de água e de drenagem de águas 

residuais domésticas e pluviais, deverão considerar, para além daquelas obras, as 

indicações técnicas expressas no parecer da DAAR; 

- o projecto da rede de abastecimento de água, deverá ainda prever uma ligação 

para abastecimento do sistema de rega a instalar na arborização e zonas verdes previstas; 

- as gares propostas para os contentores RSU, deverão prever os respectivos 

suportes tipo aro, para fixação dos mesmos ao solo; 
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- o projecto de rede viária deverá contemplar a obra de melhoramento e 

consolidação do troço da Rua Manuel de Carvalho Domécio de ligação do loteamento à 

EM 510 (Rua 5 de Outubro); 

- para efeitos de modificação da linha de média tensão que atravessa a 

propriedade loteanda, como proposto pelo requerente, deverá ser apresentado 

comprovativo do licenciamento do respectivo projecto na Direcção Regional de Lisboa e 

Vale do Tejo do Ministério da Economia e Inovação, bem como cópia certificada do 

mesmo; 

- por último, deverão ainda ser considerados os aspectos / condições 

estabelecidos nos pareceres emitidos pela EDP e Setgás. 

No que se refere à rede pública de drenagem de pluviais, do parecer emitido no 

âmbito da informação prévia e das informações da DAAR resulta que a sustentação da 

operação de loteamento se encontra assegurada pela obra prevista pela CMP, de 

remodelação da rede existente ao longo da Rua 5 de Outubro. 

Não obstante e caso não se mostrem asseguradas as condições necessárias à 

ligação àquela rede, até à emissão do alvará que titular a operação de loteamento, a 

realização desta obra será também da responsabilidade do promotor, mediante a 

celebração de protocolo com a CMP e com a devida redução proporcional dos encargos 

inerentes, na taxa municipal de urbanização devida, nos termos do n.º 3, do art.º 25.º, do 

D.L. 555/99, republicado, e do art.º 33.º, do Regulamento da Urbanização e Edificação do 

Município de Palmela (RUEMP). 

O alvará que vier a ser emitido, consubstanciará, para além do licenciamento da 

operação de loteamento e respectivas obras de urbanização, a licença de demolição das 

construções existentes na propriedade loteanda, descritas na matriz predial urbana com os 

art.ºs 2576 e 2577, da freguesia da Quinta do Anjo. 

De acordo com o n.º 2, do art.º 22.º, do D.L. 555/99, republicado, a operação de 

loteamento foi dispensada de discussão pública, uma vez que não excede nenhum dos 

limites estabelecidos no art.º 6.º do RUEMP. 

Face ao exposto, propõe-se, ao abrigo do art.º 23.º, ponto 1, do D.L. 555/99, de 

16.Dez., com as alterações introduzidas pelo D.L. 177/01, de 4.Junho, a aprovação da 

operação de loteamento, consubstanciada na planta síntese apresentada com o 

requerimento n.º 3979/07. 

Propõe-se igualmente que se notifique o requerente, comunicando-lhes a validade 

da deliberação por um ano, devendo neste prazo ser requerido o licenciamento das obras 

de urbanização, sob pena de caducidade (n.º 1, do art.º 71.º, do D.L. 555/99). 

Mais se propõe que se informe o requerente de que, até à data de emissão do 

alvará de loteamento, deverá ser entregue uma cópia da planta síntese em suporte 
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informático, actualizada, de acordo com o estipulado no n.º 1, do art.º 4.º, do RUEMP, bem 

como ficha com os elementos estatísticos (INE) devidamente preenchida com os dados 

referentes à operação de loteamento, de acordo com o estipulado na alínea a) do n.º 2, do 

parágrafo 8.º, da Portaria n.º 1110/2001, de 19.Set.. 

Não sendo realizada cedência para domínio municipal destinada a equipamentos de 

utilização colectiva, a respectiva área calculada de acordo com o anexo III do regulamento 

do PDM (Portaria 1136/01 de 25.Set.), no total de 315,0 m², será convertida em 

compensação em numerário, por aplicação da fórmula publicada no art.º 37º do RUEMP, 

no seguinte valor: 

C(€) = 1 X 0,8 X 315,0 X 55,79 = 14.059,08 € (catorze mil e cinquenta e nove euros e 

oito cêntimos). 

Em anexo constam os pareceres da EDP (REN), Setgás,  DL, DP, DAAR, DASU e 

DRV.» 

 

Na discussão da proposta de licenciamento de uma operação de loteamento 

numerada 2/DAU-DL/12-2007, referente ao processo L-16/05 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a presente proposta foi analisada 

em separado à anterior proposta  numerada 1/DAU-DL/12-2007, relativa ao processo L-

41/00. Fazendo a conjugação de ambas poder-se-ia atribuir o título de um filme que se 

denominasse “Para onde vão as águas?”. A principal questão centra-se em torno das 

águas e se fosse um filme de Hollywood teria certamente um rápido fim à vista. Mas tem a 

ideia que se trata mais de um filme “tipo Manoel de Oliveira”, ou seja, com planos muito 

parados e depois volta-se sempre ao mesmo “Para onde vão as águas?”. 

Depois de ler o que o Sr. Vereador José Charneira referiu na reunião pública de 12 

de Janeiro de 2005, continua-se à procura do sítio para onde efectivamente vão as águas. 

A proposta agora apresentada remete para o promotor o sítio onde vão desembocar as 

águas e este facto não lhe parece correcto, e explica porquê. Refere o Sr. Vereador José 

Charneira na reunião de 12.Jan.2005 que “(...) no momento presente está a ser 

unicamente aprovada uma informação prévia de loteamento, em que todos os índices 

mencionados na proposta são índices máximos. O proprietário pode vir a apresentar uma 

proposta abaixo destes índices (...)”. Efectivamente pode, mas não o fez, muito pelo 

contrário, fez uma proposta acima dos índices máximos de 9 lotes e pretendeu mesmo 

subir para os 10 lotes. A Câmara Municipal conseguiu, depois, convencê-lo de que teria de 

respeitar os 9 lotes. 

Manifesta as seguintes preocupações relativamente a esta proposta: 

- A primeira proposta aprovada pela C.M.P. era de uma requerente, Sr.ª Mónica 

Perry da Câmara, e a presente proposta é de um requerente, Sr. José de Matos 



Acta n.º 12/2007 

Reunião de 16 de Maio de 2007 

 42 

Marcelino. O processo é o mesmo e, em 2005, a Sr.ª Mónica Perry da Câmara era a 

promitente compradora e agora surge um outro requerente; 

- Existem documentos no processo, designadamente, a caderneta predial rústica, a 

escritura celebrada em 1975 deste terreno por 10 contos de réis e o pedido à 

Conservatória do Registo Predial, que “alguém” da Câmara Municipal rubricou como 

“estão conferidos pelo original”. Há ainda peças no processo que não estão 

conferidas pelo original. Este facto causa-lhe alguma estranheza. 

- O parecer dum técnico da DRV (Divisão de Rede Viária), contraria o 4.º parágrafo 

da proposta. Dita este que “(...) a Câmara já tem o projecto de execução (e refere-se 

à Rua 5 de Outubro), contudo ainda não há calendarização para esta obra, uma vez 

que a mesma está condicionada à prévia execução da via Norte/Sul que em fase de 

obra servirá de alternativa à Rua 5 de Outubro (...)”. Este assunto já era tratado à 

data de 25 de Maio de 2004. Por outro lado, o parecer da DRV aponta que não há 

condições para implantação da urbanização naquela localização, mas enfim, nesta 

proposta refere-se “(...) no que respeita ao parecer produzido pela DRV e dado que a 

proposta formaliza uma ocupação em conformidade com a informação prévia 

vinculativa, que sob proposta do Departamento de Planeamento foi oportunamente 

aprovada em reunião de Câmara de 12 de Maio de 2005, considera-se que deverão 

ser acauteladas indicações... (...)” e faz-se “folha branca” daquilo que foi o parecer 

da DRV. Então emprega-se como condição de que é da responsabilidade do 

promotor a execução da remodelação da rede de abastecimento de águas existente 

na Rua Manuel Carvalho Domécio. Está cansado, e este assunto foi também 

apresentado hoje pelo Sr. Vereador Octávio Machado, de serem incumbidas aos 

promotores responsabilidades que depois acabam por não tomar. O Executivo 

Municipal está assim a pactuar com este tipo de situações sistematicamente. 

Face à proposta de 2005, o Sr. Vereador José Carlos de Sousa finaliza que a 

presente proposta não detém solidez suficiente para poder ser aprovada. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que é perfeitamente possível que o pedido 

de informação prévia tenha sido feito por uma pessoa e esta pretensão ser em nome de 

outra. É permitido a qualquer interessado dirigir um pedido de informação prévia à 

Câmara. Já não sucede o mesmo quando está em causa a operação de loteamento. 

Nestes casos terá de ser o proprietário a formular a pretensão. Na altura, a Sr.ª Mónica 

Perry da Câmara estava interessada no negócio e veio dirigir à Câmara Municipal um 

pedido de informação prévia. 

Em relação às demais questões apresentadas pelo Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa, o Sr. Vereador José Charneira menciona que não tem qualquer comentário a 
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fazer, uma vez que o processo é claro e as informações e pareceres estão plasmadas no 

mesmo. 

 

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

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

Sousa e Octávio Machado. 

 

V – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

 DIVISÃO DE AMBIENTE E GESTÃO DO ESPAÇO PÚBLICO: 

 

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

 

 Empreitada: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DAI-DAGEP/12-2007: 

 OBRA: “Requalificação do sector nascente da Praça da Independência, em 

Pinhal Novo”: 

 ASSUNTO: Adjudicação da empreitada: 

 

 «Em reunião de Câmara realizada em 19.04.2006, foi aprovada a abertura de 

concurso público para a realização da empreitada de “Requalificação do sector nascente 

da Praça da Independência, em Pinhal Novo”. 

 A obra consiste na requalificação da zona nascente da Praça da Independência que 

inclui, modelação de terreno, drenagem de águas pluviais, sistema de rega automatizado, 

sistema de iluminação pública, construção de lancis, pavimentos em lajetas e blocos de 

betão, muro de suporte e caldeiras, fornecimento e instalação de material vegetal, 

fornecimento e instalação de mobiliário urbano e contentores de recolha de RSU 

enterrados. 

 Concluída a análise das propostas admitidas a concurso, pela comissão nomeada 

para o efeito e no respeito pela alínea b) do n.º 1, do art.º 18.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, 

de 8 de Junho que, por força do disposto na alínea b) do n.º 1, do art.º 4.º, do mesmo 

diploma, se aplica à contratação de empreitadas, torna-se necessário que a Câmara 

Municipal de Palmela delibere sobre a adjudicação da referida empreitada. 

 Assim, tendo em consideração o Relatório Final de Análise de Propostas, documento 

que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido, propõe-se, nos termos da 
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alínea q) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-

A/02, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal delibere: 

1. Adjudicar a empreitada de “Requalificação do sector nascente da Praça da 

Independência, em Pinhal Novo” ao consórcio das firmas Artemísia - Centro de 

Jardinagem, Lda e EDIFER – Construções Pires Coelho & Fernandes, SA, pelo 

valor da sua proposta de 188.620,22 € (cento e oitenta e oito mil seiscentos e vinte 

euros e vinte e dois cêntimos) que, acrescido do valor de 9.431,01 € (nove mil 

quatrocentos e trinta e um euros e um cêntimo) correspondente à taxa de IVA em 

vigor, perfaz a totalidade de 198.051,23 € (cento e noventa e oito mil e cinquenta e 

um euros e vinte e três cêntimos) e pelo prazo de execução de 44 dias; 

2. Aprovar a minuta do contrato da empreitada, documento que se anexa e que aqui 

se dá por integralmente reproduzido; 

3. Considerar o encargo da despesa no Código do Plano 2 4 6 . 02 19 e na Rubrica 

Orçamental 06 04 . 07 01 04 04.» 

 

 Sobre a proposta de empreitada de “Requalificação do sector nascente da Praça da 

Independência, em Pinhal Novo” numerada 1/DAI-DAGEP/12-2007 intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto concorda com a medida da colocação de 

contentores de recolha de resíduos (RSU) enterrados, até porque já foi responsável por 

esta área noutra Câmara. Gostaria de ser elucidado sobre o tipo de contentores a utilizar. 

 Acrescenta que o Sr. Vereador José Charneira em conversa consigo manifestou-se 

abertamente contra os molokes, portanto, deve estar também contra os contentores de 

recolha de resíduos enterrados. 

 Gostaria, igualmente, de ser esclarecido se a Câmara está equipada com material 

adaptado para efectuar a recolha dos resíduos em contentores enterrados. Os molokes 

são concerteza as caixas de subida à superfície, mas que carecem de meios especiais 

para a sua descarga. Questiona sobre se a Câmara está equipada para poder efectuar a  

descarga dos mesmos ou se será a empresa inter-municipal a encarregar-se desta 

recolha. 

 Relativamente à empreitada e ao concurso em si, o Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa refere que a Câmara Municipal fez bem a tramitação do processo. Da leitura do 

mesmo, pareceu-lhe que estava tudo claro, inclusivamente para os concorrentes 

envolvidos. 

 Sobre a empreitada de “Requalificação do sector nascente da Praça da 

Independência, em Pinhal Novo” tece umas breves notas: 

- Na reunião de 19 de Abril de 2006, há sensivelmente um ano, recomendou que 

para a lado direito da rotunda se faça a mesma intervenção. Não vem mencionado na 
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acta, mas recorda-se que o Sr. Vereador terá dito que iria existir uma intervenção nesse 

sentido. Da análise ao projecto, constata que não existe nenhuma intervenção programada 

para o lado direito da rotunda. Mostra-se apreensivo e preocupado por este objectivo não 

vir consagrado no caderno de encargos.  

- Não percebe como é que, depois de aprovada a abertura do concurso público, 

se demora um ano a aprovar a empreitada de requalificação. Esta foi uma das obras 

remetida do plano de actividades do ano 2006 para o ano 2007, porque não havia verba 

para a sua execução. 

-  Esta obra orça em cerca de 200 mil euros. Esta questão não lhe parece tão 

significativa assim, que não se pudesse ter avançado com esta obra mais cedo. 

Desconhece se houve alguma questão relacionada com o processo do concurso. 

-  Está em querer que esta empreitada é uma das obras que vai ser feita com 

recurso às verbas provenientes do empréstimo bancário a contrair pela Câmara Municipal. 

 O Sr. Vereador José Charneira refere que a recolha dos resíduos é feita com 

utilização de plataformas elevatórias. Os contentores são os dos 800 litros normalíssimos, 

a única diferença é que estão enterrados no solo. Explica que a plataforma sobe, a recolha 

é feita normalmente e volta-se a baixar os contentores. 

 Era contra os molokes e continua a ser. 

 Em relação às observações feitas pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa, tem a 

explicar que o processo sofreu um atraso, devido a rectificações à publicação em Diário da 

República, porque foram feitas algumas exigências de correcção ao anúncio. Foi 

sobretudo devido a este facto que decorreram alguns meses no atraso da referida 

publicação. Na parte final do processo, houve uma reclamação de um dos concorrentes, o 

que, também, motivou um ligeiro atraso. 

 Acrescenta que esta obra não está contemplada no financiamento que o Município 

se propõe formalizar. A obra de “Requalificação do sector nascente da Praça da 

Independência, em Pinhal Novo” está contemplada num protocolo celebrado entre a 

Câmara Municipal de Palmela e a REFER. No final de 2005, esta entidade deu a conhecer 

à Câmara a sua intenção de não efectuar a obra, mas em contrapartida estava disposta a 

comparticipar financeiramente com o valor de 132 mil euros, se não incorre em erro. A 

C.M.P. viu-se, assim, na necessidade de realizar o projecto e lançar o concurso para a 

empreitada. 

 Ressalva que a empreitada em causa possui um prazo de execução de 44 dias, 

portanto, relativamente curto. O consórcio das firmas Artemísia - Centro de Jardinagem, 

Lda e EDIFER – Construções Pires Coelho & Fernandes, SA dão garantias para esse 

prazo. Prevê-se que até ao Verão esta obra esteja concluída. 
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 Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

 VI.I. – DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

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

 

 Atribuição de apoio financeiro: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DCD-DAC/12-2007: 

 ASSUNTO: 25 de Abril – 2.ª Fase: 

 REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

 «A vasta programação das Comemorações do 25 de Abril em 2007 resultou da 

partilha e troca de experiências associativas, em que muitos agentes associativos 

contribuíram com as suas actividades para o enriquecimento de programas de outras 

entidades. 

Este intercâmbio expressou a riqueza e diversidade das produções culturais que 

acontecem no nosso concelho. 

No entanto, a realização destas actividades acarreta, na maioria dos casos, custos 

financeiros para as associações que não se encontram previstos nos seus planos e 

orçamentos anuais, uma vez que resultam dos convites efectuados durante a fase de 

preparação do programa de comemorações. 

Assim, e no sentido de comparticipar as despesas com as actuações efectuadas por 

grupos culturais, durante as Comemorações do 25 de Abril, propõe-se, de acordo com a 

alínea b) do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/02, de 11 de Janeiro, a atribuição de apoio financeiro seguidamente indicado, no valor 

global de € 4.050,00 (quatro mil e cinquenta euros): 

- Grupo Folclórico Danças e Cânticos dos Olhos de Água  € 300,00 

- Rancho Folclórico “Os Rurais” da Lagoa da Palha e Arredores € 750,00 

- Rancho Folclórico Lagoinha       € 600,00 

- Rancho Folclórico de Poceirão       € 450,00 

- Grupo Coral Ausentes do Alentejo      € 450,00 

- Rancho Folclórico R. Palhota e Venda do Alcaide   € 450,00 

- Grupo Desportivo Rio Frio       € 450,00 
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- Grupo Desportivo e Recreativo Águias da Aroeira   € 150,00 

- Rancho F. Casa do Povo de Pinhal Novo     € 300,00 

- Rancho Folclórico de Fernando Pó      € 150,00.» 

 

 Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro a várias entidades do concelho 

no âmbito do 25 de Abril, numerada 1/DCD-DAC/12-2007 interveio: 

 O Sr. Vereador Octávio Machado saúda a disponibilidade destes grupos, porque 

sem estes as comemorações do 25 de Abril não teriam a expressão que assim puderam 

almejar. Esteve presente nalguns locais e enaltece a disponibilidade das pessoas que a 

troco de quase nada dão muito de si. É digno de se registar. 

 

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

minuta. 

 

 PROPOSTA N.º 2/DCD-DAC/12-2007: 

 ASSUNTO: Festas de S. Gonçalo – Cabanas: 

 REQUERENTE: Fábrica da Igreja Paroquial N.ª Sr.ª da Redenção: 

 

 «As Festas de S. Gonçalo em Cabanas fazem parte do panorama religioso e festivo 

do nosso concelho. 

A responsabilidade da organização das festas tem variado, conferindo-lhes perfis 

distintos ao longo da última década, mas independentemente deste facto, é de realçar que 

este evento constitui um dos principais momentos de convívio da população daquela 

localidade, tendo conseguido nos últimos anos atrair inúmeros visitantes. 

No corrente ano as festas serão da responsabilidade da Fábrica da Igreja Paroquial 

N.ª. S.ª da Redenção e terão lugar entre 18 e 20 de Maio, junto à Igreja de Cabanas. 

Tendo sido apresentada uma candidatura de apoio à realização de projectos e 

acções pontuais, na qual foi solicitada a comparticipação financeira do Município para esta 

iniciativa, e considerando a importância comunitária deste evento, propõe-se, de acordo 

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

5-A/02, de 11 de Janeiro, a atribuição de apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial N.ª 

Sr.ª da Redenção no valor de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros), como 

comparticipação para a realização das Festas de S. Gonçalo de 2007.» 

 

 Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial N.ª 

Sr.ª da Redenção no âmbito das Festas de S. Gonçalo numerada 2/DCD-DAC/12-2007 

intervieram: 
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 O Sr. Vereador José Braz Pinto pretende ser esclarecido sobre a que se deve a 

diferença de valor atribuído para esta mesma Festa. No ano passado o subsídio foi de 

5.000 euros e, este ano, somente de 750 euros. Estranha este “corte” tão significativo no 

apoio financeiro que, comparativamente ao ano de 2006, se cifra em mais de 80%. 

 Pode até concordar com algumas das afirmações feitas pelo Sr. Vereador Octávio 

Machado aquando da discussão da anterior proposta de atribuição de apoio financeiro à 

Feira Comercial e Agrícola do Poceirão. As Festas de S. Gonçalo são uma iniciativa sem 

nenhum valor acrescentado para o concelho. Estas Festas somente atraem a vinda de 

forasteiros e dinamizam a actividade da restauração, mas não resulta em mais-valias para 

o concelho. 

 A Sr.ª Presidente faz o reparo de que a reunião já vai longa e, ainda, há lugar ao 

período destinado ao Público. 

 A justificação para os “cortes” nos apoios financeiros que têm sido feitos este ano 

está, essencialmente, relacionada com a redução do orçamento da Câmara Municipal que 

sofreu um decréscimo de aproximadamente 10 milhões de euros. Esta é a principal 

justificação para a redução dos valores dos subsídios deliberados no ano em curso. 

 Face à questão levantada pelo Sr. Vereador José Braz Pinto, o Sr. Vereador Adilo 

Costa explica que, em 2006, o orçamento apresentado à Câmara Municipal pela 

organização destas Festas foi de 15.000 euros, contra o orçamento apresentado este ano 

de 3.600 euros. É na proporcionalidade dos orçamentos apresentados que o valor do 

subsídio é atribuído pela Autarquia. 

 

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

minuta. 

 

 VI.II. – DIVISÃO DE PATRIMÓNIO CULTURAL: 

 

 Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 Tarifas: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DCD-DPC/12-2007: 

 ASSUNTO: 7.º Curso de Ordens Militares: 

 

 «O 7.º Curso sobre Ordens Militares, que decorrerá nos dias 2 e 3 de Junho de 

2007, no Cine-Teatro S. João (Palmela), integra-se na estratégia de trabalho do Gabinete 

de Estudos sobre Ordem de Santiago (GEsOS) e centra-se, este ano, na sua temática «A 

Ordem de Santiago e a Expansão», tendo como consultadoria científica o Centro de 
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História d’Além-Mar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 

de Lisboa. 

A iniciativa visa dar a conhecer ao público assistente as diferentes possibilidades de 

pesquisa nesta área, ajudando potenciais investigadores a definir e a organizar os seus 

programas de estudo.  

As sessões teóricas serão complementadas com uma visita guiada às Igrejas de 

Santiago e de S. Pedro, destinada quer ao público do Curso quer à população em geral. 

Por forma a comparticipar as despesas de realização do Curso, e ao abrigo da 

alínea j) do artigo 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas 

pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se, a aplicação de uma tarifa de 15 € (quinze 

euros) isento de IVA, de acordo com o n.º 15.º, do art.º 9.º, do Código do IVA, para o 

público em geral e uma redução dessa tarifa, no valor de 50%, para estudantes, sócios do 

Grupo de Amigos do Concelho de Palmela e professores do Concelho.» 

 

 Sobre a proposta de Tarifas - 7.º Curso de Ordens Militares numerada 1/DCD-

DPC/12-2007: 

 O Sr. Vereador Octávio Machado pretende ser esclarecido da razão pela qual não 

é alargada a redução da tarifa em 50% a mais entidades. Tal medida é só proposta para 

os sócios do Grupo dos Amigos do Concelho de Palmela, bem como para estudantes e 

professores do concelho. 

 O Sr. Vereador Adilo Costa refere que este é um curso reconhecido ao nível das 

Universidades, com interessante para professores e estudantes. É, também, interessante 

para aqueles que estudam a temática das Ordens Militares e o Grupo dos Amigos do 

Concelho de Palmela é conhecido pelo seu interesse nesta temática. Evidentemente que, 

caso haja alguma manifestação de interesse exterior ao Grupo de Amigos do Concelho de 

Palmela, poder-se-á futuramente equacionar o alargamento desta medida de redução de 

tarifa. 

 

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

minuta. 

 

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 

 

 1. Sr. Presidente da Associação de Reformados de Pinhal Novo: 

 Saúda a Sr.ª Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores. 

 Congratula-se com a obra da Praça da Independência, em Pinhal Novo. 

 Vem expor a seguinte situação: 
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 A Refer mandou retirar o estaleiro da empresa Teixeira Duarte na zona Sul do Pinhal 

Novo, e mandou, igualmente, retirar os projectores que iluminavam o acesso à Estação. 

 A iluminação é necessária para a Associação de Reformados de Pinhal Novo, da 

qual é Presidente, bem como para a população daquela área. 

 A Associação de Reformados já dirigiu à Câmara Municipal um pedido, no sentido de 

poder ser electrificada aquela zona, que tem uma extensão de aproximadamente 100 

metros. 

 

 2. Sr.ª Maria José Pagaime: 

 Gostava de saber para quando está previsto o arranjo da Estrada da Palhota. 

 Ao longo dos anos esta obra tem vindo a ser prometida pelo Executivo da Câmara, 

mas continua a aguardar-se a referida intervenção. 

 Solicita a pintura das passadeiras para peões no Pinhal Novo. 

 

 3. Sr. Heitor Alberto: 

 Cumprimenta a Sr.ª Presidente, Srs. Vereadores e todos os presentes na Sala. 

 Vem relembrar ao Sr. Vereador José Charneira a situação de um processo que está 

pendente por falta de acordo com um proprietário de um terreno para que o Aceiro do 

Terrim possa ter acesso à Estrada que ali passa. 

 

 4. Sr. Rafael Augusto Rodrigues: 

 Dirige-se à Sr.ª Presidente e Srs. Vereadores com uma saudação de apreço. 

 Tem 84 anos de idade e reside no Poceirão há quase 80 anos. 

 Já nesta reunião foi falado que há anos atrás o Poceirão não tinha nada, e 

actualmente é uma freguesia irreconhecível se comparada com o período antes da 

revolução de Abril. Também quando veio residir para Pinhal Novo em 1928 não havia 

nada, porque se vivia no regime “salazarista”. Hoje, tantas intervenções louváveis que têm 

sido feitas no Pinhal Novo, e não se ouve as pessoas gabarem aquilo que o Pinhal Novo 

hoje tem e aquilo que o Pinhal Novo hoje é. 

 Pede desculpas a alguns Autarcas deste País, mas quando não estão em maioria 

com as suas câmaras e com as suas freguesias, só sabem dizer mal nunca são capazes 

de dizer bem. Isto é o que lê nos jornais e vê na televisão. Gostaria de poder viver mais 

alguns anos para ver aqueles que tanto mal têm dito o que é que seriam capazes de fazer. 

 

 5. Sr. Luís Cavaleiro: 

 Dá as boas noites ao Executivo da Câmara e aos presentes. 

 Começa por fazer a seguinte sugestão: o período das intervenções do Público / 

Munícipes deveria ter lugar em 1.º lugar na ordem da reunião de Câmara, uma vez que, 
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ficando o período destinado ao Público para final torna-se muito tardia a permanência na 

reunião, até porque no dia seguinte é dia de trabalho. 

 O assunto que apresenta prende-se com o facto de ter uma empresa sediada em 

Valdera, e pretende saber, a nível do plano de actividades do Município, o que é que está 

previsto para esta zona. 

 Há cerca de um ano, enviou um abaixo-assinado à Câmara Municipal, com cerca de 

cem assinaturas de residentes e utilizadores de uma rua que existe em Valdera, 

denominada Rua do Caramelo, e até à data não obteve nenhuma resposta. 

  

 6. Sr. José Guerreiro -  Associação dos Ferroviários: 

 Dá as boas noites à Mesa, constituída pela Sr.ª Presidente da Câmara e Srs. 

Vereadores, bem como aos presentes. 

 Em nome pessoal, congratula-se por ir ver concretizado, está em querer que num 

curto espaço de tempo, a obra da parte Nascente da Praça da Independência, em Pinhal 

Novo, aprovada nesta reunião. 

 Como representante da Associação dos Ferroviários tem acompanhado de há seis 

anos a esta parte um processo que tem como objectivo a concretização de um lar dos 

ferroviários em Pinhal Novo. 

 Sente-se um pouco desolado por, nesta altura, ainda não ter o referido lar a 

funcionar. Se tudo tivesse corrido bem, o lar poderia estar efectivamente a funcionar. A 

Sr.ª Presidente sabe da situação até porque pessoalmente também se empenhou para 

que este processo fosse levado à prática. O Sr. Vereador José Charneira está ao corrente 

do processo. 

 Já tem na sua posse o estudo prévio com as devidas alterações propostas pela 

Câmara Municipal, assim como o parecer da Segurança Social. Está pedida uma reunião 

com os serviços técnicos da C.M.P. (Câmara Municipal de Palmela) para entrega destes 

documentos. 

 Apela à melhor atenção, no sentido de que este processo possa ter um 

desenvolvimento mais célere, porque centenas de pinhalnovenses aspiram por este 

equipamento que servirá ferroviários, mas também, a comunidade em geral, na medida 

em que 10% da sua capacidade se destina à comunidade. 

 

 7. Sr. Manuel Algarvio – Presidente da Associação de Moradores da Quinta do 

Canastra / Terrim: 

 Cumprimenta a Sr.ª Presidente, Srs. Vereadores e Público presente. 

 Há cerca de dois anos e meio houve um incêndio na Estrada 1029 na ligação com a 

Rua Luís de Camões, e foram duas as Corporações de Bombeiros que tiveram de intervir. 

Contudo, nada mais se chegou a saber sobre a origem do incêndio. 
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 Os postos de telefones existentes na Rua Luís de Camões estão em perigo de cair 

para cima da via. Pede para que alguém de direito vá verificar a situação e tome as 

necessárias providências, antes que ocorra algum acidente. 

 É de facto difícil haver subsídios para muitas festas, porque o Governo P.S. “cortou” 

na atribuição de verbas à C.M.P..  

 

8. Sr. Albino Caçoete: 

 Saúda os presentes. 

 Mora na Vila Serena e procedeu à execução de um telheiro para um furo e uma 

aspiração central. Contudo, quando se realizou a vistoria foi obrigado a derrubar o que 

tinha construído. Assume que fez ilegal. 

 Gostava de ser esclarecido quanto às seguintes questões: 

 - Porque é que nas situações em que há habitações clandestinas no concelho, a 

Câmara Municipal não tem poder para as mandar demolir. 

 - Pretende saber se a CMP tem o domínio público da urbanização Vila Serena. Os 

moradores estiveram muito tempo sem serem servidos de água. 

 - Se a Câmara Municipal o obrigou a demolir o que tinha construído, como é que é 

possível que a Autarquia não mande demolir uma construção que está ilegal, 

designadamente um quiosque situado no Jardim da Praça da Independência. Os 

proprietários do quiosque pagam inclusivamente rendas à própria Câmara.    

 - Em relação à Vila Serena, gostava de saber se a Câmara manda proceder aos 

serviços de limpeza necessários e se faz a manutenção dos jardins, embora esteja em 

crer que tais intervenções estejam incumbidas ao promotor. 

 - Gostava de saber porque é que a Câmara Municipal não manda accionar a 

garantia bancária do promotor da Vila Serena, de modo a assumir a execução dos jardins 

que estavam no projecto. Desse mesmo projecto constava um campo de futebol de sete, 

dois courts de ténis e um bar, mas não está nada executado. 

 -  Também no que respeita à urbanização Vale Flor se for à Câmara Municipal pedir 

uma licença de construção, esta não é facultada, e gostava de saber porque motivo. 

  

 9. Sr. João Marques – Membro da Associação de Moradores de Venda do 

Alcaide: 

 Cumprimenta a Sr.ª Presidente, Vereadores, Técnicos da Câmara Municipal e 

Público em geral. 

 Na perspectiva de se fazer uma reorganização do território, gostaria que a Venda do 

Alcaide fosse definida como sendo pertença de uma só freguesia ou criar-se uma 

freguesia própria, porque actualmente uma parte de Venda do Alcaide pertence a Palmela 

e outra parte pertence a Pinhal Novo. 
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 No site da Câmara Municipal de Palmela, nas designações dos novos Dirigentes, 

devia mencionar-se o correspondente contacto, como seja, o telefone ou o e-mail. 

 Dirige-se ao Sr. Vereador José Charneira para mencionar o seguinte: 

 - É do seu conhecimento que estava prevista uma reunião com a REFER. Sobre 

esta mesma reunião aborda os seguintes aspectos: 

• Se foi tomada alguma decisão em relação à entrega de posse das 

obras realizadas; 

• Concretamente em relação à Venda do Alcaide, pergunta se foi tratada 

a questão da necessária abertura do portão Poente da estação da 

REFER. A estação, apesar de ser muito importante e moderna, foi feita 

de costas voltadas para a população e, neste domínio, a Câmara tem 

um papel importante a desenvolver, no tocante à defesa dos interesses 

e da melhoria da qualidade de vida da sua população; 

• Se foi abordada a questão, e em caso afirmativo, pretendia saber se foi 

encontrada alguma solução, relativamente à situação do viaduto que 

possui um passeio pedonal, mas que termina em precipício; 

• O viaduto da Estrada dos Espanhóis (estrada que liga Pinhal Novo à 

Palhota) não possui iluminação. Pretende saber qual é a entidade com 

responsabilidade pela colocação de iluminação no mesmo, se a 

REFER, se a Câmara Municipal. 

 - É com satisfação que vê que estão a decorrer as obras do emissário de Venda do 

Alcaide. Em sua opinião, convém que a Câmara Municipal acompanhe a obra por 

intervenção dos seus serviços de fiscalização e dos seus técnicos, porque há questões 

técnicas de segurança que não estão a ser salvaguardadas. 

 - Solicita ao Sr. Vereador José Charneira que o informe da fase em que se encontra 

o projecto de ligação do prolongamento da Rua Catarina Eufémia com a Rua Bento 

Gonçalves. Sabe que esse processo tinha um contencioso do proprietário do terreno com 

a Câmara Municipal e, como foi informado por um assessor da Autarquia que o 

contencioso já estava ultrapassado, pergunta para quando a execução da obra. 

  

 10. Sr. não identificado: 

 Gostaria de abordar uma questão que não foi levantada pelo Sr. João Marques. 

 A Rua 1.º de Maio que faz ligação com a estrada do Montinhoso, estava prometida 

há alguns anos, e foi mesmo dito por uma senhora engenheira da Câmara Municipal que a 

mesma ia ser executada até final de 2006. Gostaria de ser informado para quando a 

intervenção na Rua 1.º de Maio. 

 

 Em resposta às questões apresentadas pelo Público foram dadas as seguintes 

respostas: 
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• Pelo Sr. Vereador José Charneira: 

 - Em relação à intervenção do Sr. Presidente da Associação de Reformados de 

Pinhal Novo (1.), refere que a iluminação junto à Associação de Reformados do Pinhal 

Novo está a ser tratada com a E.D.P.. 

 - Em relação à intervenção da Sr.ª Maria José Pagaime (2.), refere que o Aceiro da 

Escola da Palhota está previsto em plano para execução da obra em 2008. O projecto está 

concluído. Devido aos cortes orçamentais houve que realizar “cortes”. 

 - Em relação à intervenção do Sr. Heitor Alberto (3.), refere que havia um problema 

com a proprietária do terreno que primeiro estava receptível à intervenção na rua, e neste 

sentido foram lá colocadas as máquinas para intervir. Depois a mesma senhora não 

permitiu que a intervenção se fizesse. 

 - Em relação à intervenção do Sr. Luís Cavaleiro (5.), refere que não pode adiantar 

para quando está prevista a intervenção na Rua do Caramelo, porque não tem o plano de 

actividades consigo.  

 Tem conhecimento do abaixo-assinado que foi remetido à Câmara Municipal e 

chegou mesmo a receber o Sr. Luís Cavaleiro para falar sobre este assunto. 

 Adianta que nos anteriores mandatos foram efectuadas várias intervenções. Por  

exemplo, em Valdera, fez-se a repavimentação da Rua da Escola, a Rua dos 

Comerciantes, a Rua do Louro e a Rua das Palmeiras. As intervenções são feitas à 

medida das possibilidades do Município.  

 - Em relação à intervenção do Sr. José Guerreiro da Associação dos Ferroviários 

(6.), refere que não tem nada a acrescentar ao que já lhe havia dito pessoalmente. 

 - Em relação à intervenção do Sr. Manuel Algarvio, Presidente da Associação de 

Moradores da Quinta do Canastra / Terrim (7.), refere que os serviços vão averiguar o que 

se passa com os postes da PT. 

 - Em relação à intervenção do Sr. Albino Caçoete (8.), refere que a Câmara 

Municipal não recebeu as obras de infra-estruturas da Vila Serena. Ainda, relativamente a 

esta urbanização, esclarece que o abastecimento de água está a ser efectuado pelo 

Município de Palmela, assim como a recolha do lixo. Como as obras de infra-estruturas 

não foram recepcionadas pela Câmara Municipal, a conservação dos jardins não é da 

responsabilidade do município. 

 Adianta que o problema não está só relacionado com a Vila Serena, mas tem a ver 

com uma situação muito concreta dum promotor que está com muitas dificuldades. Todos 

têm a clara noção de que declarar a caducidade de um alvará de loteamento não é uma 

decisão que se tome de forma ligeira. A situação está a ser ponderada pela Câmara 

Municipal. Não é uma situação fácil nem linear. 

 Na última reunião de Câmara, aprovou-se uma alteração a um alvará de loteamento 

relativo às Vilas do Terrim. Julga que esta aprovação poderá contribuir para resolução das 

Villas do Terrim, assim como da Vila Paraíso. 
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 - Em relação à intervenção do Sr. João Marques - Membro da Associação de 

Moradores de Venda do Alcaide (9.), refere que a reunião com a REFER não chegou a 

realizar-se, porque esta entidade desmarcou-a na véspera, tendo a mesma ficado 

agendada para dia 24 de Maio. Foi remetido à REFER, por fax, uma listagem dos 

assuntos que pretendem ver resolvidas e, naturalmente, que as questões relacionadas 

com a Venda do Alcaide também foram enunciadas. 

 Em relação ao processo relativo ao prolongamento da Rua Catarina Eufémia, tem a 

dizer que o Sr. João Marques lhe está a dar uma informação que desconhece, pelo que 

vai conferir se de facto o litígio está ultrapassado. 

 - Em relação à intervenção do Sr. não identificado (10.), refere que estava prevista 

para a Rua 1.º de Maio a execução da drenagem, numa 1.ª fase. Esta situação foi herdade 

da REFER, porque todos os aquedutos que havia naquela rua a REFER mandou tapar, e 

o Município ficou com um problema entre mãos. 

 Também, nessa mesma rua, está em execução a obra do emissário da Venda do 

Alcaide. 

 A Rua 1.º de Maio deve ser intervencionada na sequência da Estrada do 

Montinhoso. 

 

• Pela Sr.ª Presidente:  

 - Em relação à intervenção do Sr. Luís Cavaleiro (5.), refere que tem naturalmente 

razão na exposição que faz, mas como o Sr. Vereador José Charneira já teve 

oportunidade de explicar e como ouviu aqui de outras interpelações são muitas as pessoas 

com a expectativa de que o seu aceiro ou a sua rua seja asfaltada. 

 Relativamente ao facto de a sua empresa estar sediada no concelho de Palmela tem 

a referir que há zonas industriais destinadas exactamente a albergar as empresas. 

Compreende a sua necessidade, mas ela não é mais nem menos importante do que todas 

as demais necessidades dos Munícipes. Os critérios que a Câmara vai adoptando para 

proceder ao asfaltamento são: por um lado, a conjugação das disponibilidades financeiras 

que vai tendo e, por outro lado, o resultado da avaliação que é feita do conjunto das 

necessidades. 

 Menciona que ficam registadas as preocupações e necessidades dos intervenientes. 

 A Sr.ª Presidente dá por encerrado o Período destinado ao Público. 

 A Sr.ª Presidente reitera o agradecimento à Junta de Freguesia de Pinhal Novo por 

ter recebido o Executivo da Câmara Municipal e ter disponibilizado a sala para realização 

desta reunião de Câmara.  
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VII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das zero horas e cinquenta minutos, 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 


