
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 11/2007: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE 

2007: 

 No dia dois de Maio de dois mil e sete, pelas dezassete horas e trinta minutos, no 

edifício dos Paços do Concelho e respectiva Sala das Sessões, reuniu ordinariamente a 

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

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

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

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

  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª PRESIDENTE: 

 A Sr.ª Presidente saúda os presentes. 

Informações prestadas pela Sr.ª Presidente: 

a) Comemorações do Dia Municipal do Bombeiro – A Sr.ª Presidente informa 

que será divulgada à comunicação social a programação das comemorações do Dia 

Municipal do Bombeiro.  

As comemorações iniciaram-se ontem com o aniversário da Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Pinhal Novo e decorrem até ao próximo dia 20 de Maio. Vão 

acontecer várias iniciativas que têm como objectivo divulgar e valorizar a intervenção dos 

Bombeiros deste concelho. 

 

b) 13.º Festival do Queijo, Pão e Vinho – A Sr.ª Presidente refere que na próxima 

sexta-feira, dia 04 de Maio, às 21 horas, tem lugar a inauguração da 13.ª edição do 

Festival do Queijo, Pão e Vinho, que decorre até domingo. 
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Este ano, o Festival não se efectua na aldeia de Quinta do Anjo como é habitual, 

mas sim em S. Gonçalo, Cabanas, nas instalações da ARCOLSA – Associação Regional 

de Criadores Ovinos Leiteiros da Serra da Arrábida. 

A iniciativa é organizada por um conjunto de associações locais, das quais se 

destaca a ARCOLSA, mas, também, o Grupo de Motards e de Escuteiros de Quinta do 

Anjo. O evento conta com representantes dos produtores e possui um programa próprio 

que foi divulgado em conferência de imprensa. Existe a maior expectativa em relação a 

esta iniciativa. Do ponto de vista da promoção e da comercialização do queijo de Azeitão é 

um momento alto para o qual se esperam muitos visitantes. O espaço designado para 

realização deste evento reúne todas as condições para que esta edição do Festival do 

Queijo, Pão e Vinho seja mais uma iniciativa de grande sucesso. 

Deixa o convite à participação de todos. 

 

c) 12.ª Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão em Fernando Pó / 1.ª Feira de 

Vinhos do Concelho de Palmela – A Sr.ª Presidente informa que no dia 12 de Maio, tem 

lugar às 21 horas, a inauguração da 12.ª Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão, à qual 

está associada a 1.ª Feira de Vinhos do Concelho de Palmela.  

Esta iniciativa foi tratada em conferência de imprensa realizada em 30 de Abril. Feita 

a divulgação do programa e a identificação do conjunto de participantes, deixa o convite à 

visita de todos. 

Este evento já anteriormente tinha sido organizado por uma Comissão própria, 

incluindo produtores e pessoas das colectividades locais. Este ano vai continuar com a sua 

Comissão organizadora e conta, como é hábito, com o apoio da C.M.P. 

A Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão, em Fernando Pó, promove os vinhos 

das freguesias rurais do concelho. Do ponto de vista económico, o vinho é seguramente o 

produto mais importante para estas freguesias. 

 

d) Constituição da Associação de Municípios Portugueses do Vinho – A Sr.ª 

Presidente refere que participou na passada segunda-feira, dia 30 de Abril, na 

constituição formal da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (A.M.P.V.) e na 

tomada de posse dos órgãos directivos. A cerimónia teve lugar no Cartaxo. 

A Câmara Municipal de Palmela faz parte do Conselho Directivo da A.M.P.V. e vai 

acolher no próximo dia 28 de Maio a primeira iniciativa da Associação: a realização de uma 

reunião dedicada ao tema dos Museus do Vinho. 

 

e) Semana dedicada à Freguesia de Pinhal Novo – A Sr.ª Presidente informa que 

a semana de 14 a 18 de Maio vai ser dedicada à freguesia de Pinhal Novo. A reunião de 
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Câmara será descentralizada e realiza-se no dia 16 de Maio, às 21 horas, no Salão da 

Junta de Freguesia de Pinhal Novo. 

Durante a semana em curso vai ser produzido o programa de trabalho a desenvolver 

no âmbito deste projecto. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

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

Técnicos da Câmara Municipal, Membros da Comunicação Social e Munícipes. 

1. Central termoeléctrica – O Sr. Vereador Octávio Machado questiona sobre se 

existe alguma pretensão em concreto relativamente à instalação de uma central 

termoeléctrica no limite do concelho de Palmela / Setúbal, constando que a drenagem das 

águas de arrefecimento irá ser feita para linhas de água no concelho de Palmela. 

 

2. Calçadinha da Salgueirinha – O Sr. Vereador Octávio Machado enaltece a 

obra executada pela Junta de Freguesia de Pinhal Novo na calçadinha da Salgueirinha.  

 

3. Calçada junto à Sociedade Filarmónica Palmelense “Os Loureiros” e 

requalificação da Avenida dos Bombeiros Voluntários de Palmela – O Sr. Vereador 

Octávio Machado refere que o caminho que vai da Sociedade Filarmónica Palmelense 

“Os Loureiros” ao longo da Avenida dos Bombeiros Voluntários de Palmela mereceria uma 

intervenção, quer no sentido da remoção das ervas daninhas, quer no sentido da 

requalificação daquele espaço. 

 

4. Pintura de passadeiras – O Sr. Vereador Octávio Machado comenta a 

empreitada em curso relativa à pintura das passadeiras, referindo que é notório que as 

passadeiras ficam mais visíveis e dão maior segurança às pessoas. 

Pergunta se esta mesma intervenção vai ser alargada à Junta de Freguesia de 

Quinta do Anjo. 

 

5. Muro de suporte junto ao fontanário da Baixa de Palmela – O Sr. Vereador 

Octávio Machado refere que o muro de suporte junto ao fontanário da Baixa de Palmela 

está em avançado estado de degradação. Neste sentido, deviam ser aferidas as 

condições de segurança que poderão pôr em risco a passagem dos transeuntes. 

Atendendo ao mau estado em que se encontra o fontanário da Baixa de Palmela, 

este merecia, igualmente, uma cabal intervenção. 
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INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

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

Técnicos, Comunicação Social e Munícipes presentes. 

1. Feira de Vinhos do Brasil – O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que foi 

noticiado na televisão a Feira de Vinhos que está a acontecer no Brasil. Trata-se da maior 

Feira de Vinhos da América do Sul e é conduzida e orientada por um português. Se no 

passado, no Brasil, havia uma certa hostilidade em relação a alguns produtos, 

nomeadamente o vinho com origem em Portugal, neste momento, os vinhos portugueses 

estão a ser muito bem aceites no Brasil, e até começaram a ser considerados como um 

produto de alta qualidade. 

Noticiaram que neste certame estavam representadas centenas de marcas de 

vinhos, numa equivalência a cerca de 40 países. Disseram, igualmente, que estavam 

expostos alguns vinhos portugueses. 

Quando teve lugar a Mostra de Vinhos de Fernando Pó tentou indagar junto dos 

circunstantes, se havia alguma representação dos vinhos de Palmela nesta exposição a 

acontecer no Brasil. A Dr.ª Leonor Freitas disse-lhe que os seus vinhos não iam estar 

expostos, até porque ela já tinha ido a outras exposições. Tanto quanto lhe foi dado a 

perceber, não estariam vinhos de Palmela representados na Feira de Vinhos do Brasil. 

Este facto é lamentável. Deixa o apelo aos produtores de vinho para terem em devida 

atenção os mercados emergentes. Se, de facto, o mercado brasileiro começar a apreciar o 

vinho português, será um mercado do maior interesse e os vinhos do concelho de Palmela 

devem estar representados em grande escala nestes certames. 

 

2. Ponte do Zambujal – O Sr. Vereador José Braz Pinto refere-se a um problema 

que já foi sobejamente discutido, mas tem de voltar a intervir sobre o mesmo, na medida 

em que se sentiu lesado, porque neste país “se diz e se conta, sem se ter a certeza das 

situações”. 

Na sequência das notícias relativas à ponte do Zambujal, deu-lhe alguma nostalgia 

devido aos oito anos em que viveu na Herdade e lá trabalhou, e foi ver a dita ponte. Viu o 

trabalho que julga ter sido feito pela Câmara de Palmela, nomeadamente, o pavimento de 

madeira e os passeios em madeira sobrelevados. Entrou no Zambujal, local onde há mais 

de uma dezena de anos não ia. Encontrou uma grande vinha (conforme já havia 

conversado com a Sr.ª Presidente) ocupando o lugar que outrora foi um grande pomar de 

pessegueiros. Teve ocasião de falar com algumas pessoas. A sua passagem pelo 

Zambujal não foi pacífica (esta situação deve ser uma constante de todos os homens na 
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passagem pelos lugares em que vão vivendo), na medida em que não se pode agradar a 

todos, e assim aconteceu consigo próprio. Mas, ainda assim, alguns amigos se lhe 

dirigirem  e perguntaram se era verdadeira a notícia que faz constar que a ponte do 

Zambujal foi fechada, porque ele teria movido influências na Câmara Municipal para a 

ponte ser fechada com o intuito de prejudicar o Sr. Vinhas e para as pessoas não irem ao 

Zambujal. Tem a clarificar que não tem quaisquer poderes para incorrer numa situação 

destas e, para além do mais, é perfeitamente injusto tal comentário. Passa a esclarecer: 

Ainda, a Refer tinha a designação de CP, a Cooperativa Agrícola do Zambujal teve 

conhecimento que aquele caminho de ferro ia ser desactivado, até porque já estava 

concluída a nova ponte, que passa a Sul. Dirigiu-se à CP para pedir que, quando a ponte 

do Zambujal fosse desactiva, a mesma pudesse ser cedida às populações que dela 

necessitavam. Acabou por não ser a Cooperativa Agrícola do Zambujal a ultimar essa 

situação porque, entretanto, regressaram os donos da Herdade, e a Herdade foi-lhes 

devolvida porque esteve nacionalizada, e foram eles que acabaram por ultimar a cedência 

da ponte. 

Não tem nenhuma má vontade contra os proprietários do Zambujal, porque uma 

situação é a que tem a ver com as pessoas e outra diferente são as suas ideias. Pode não 

estar de acordo com as ideias das pessoas, mas isso não tem nada a ver que esteja 

contra as pessoas. Cada um tem direito a ter as suas ideias as quais  podem estar em 

campos opostos, como aconteceu. Também não tem nada contra a população do 

Zambujal. antes pelo contrário, tem gratas saudades do tempo que lá passou e de todos 

os laços de amizade que criou. Basta referir que na Herdade do Zambujal foram criados 

cinco filhos seus. Nada do que aconteceu influi para que, em qualquer ocasião que fosse, 

se posicionasse contra a ponte do Zambujal, muito pelo contrário, é um acérrimo defensor 

da ponte do Zambujal.  

Na altura em que se deslocou à CP, foi-lhe transmitido que a ponte do Zambujal ia 

ser entregue para serviço do Zambujal e a CP desligar-se-ia totalmente da sua 

conservação.  

Entende que urge encontrar uma solução para a ponte do Zambujal e, neste 

momento, existem algumas situações que podem apontar para uma rápida intervenção. A 

ponte do Zambujal pode ser útil para a Herdade do Zambujal, assim como para a Herdade 

“vizinha”, a Herdade do Pinheiro. Contudo, ao que parece, a Quinta do Pinheiro não está 

muito interessada no acesso por este lado. 

Quer deixar bem clara a sua posição relativamente a este assunto da ponte do 

Zambujal. Assim, afirma que quem tem de obviar à conservação da ponte são as pessoas 

que podem ter interesse na mesma. E não há dúvida absolutamente nenhuma que aquela 

ponte dá acesso a uma propriedade privada, onde vivem entre 50 a 80 pessoas, mas que 
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têm um regime que não é o normal do agregado populacional do concelho, porque todas 

aquelas casas são propriedade privada. Desconhece qual é o estatuto que têm, neste 

momento, as pessoas que lá vivem (não sabe se pagam renda ou não), mas certamente 

terão um estatuto muito aproximado a arrendatários. O proprietário da Herdade do 

Zambujal deve ser um dos principais interessados em manter a ponte funcional. A Câmara 

Municipal de Palmela será outra entidade interessada em manter a ponte a funcionar, 

porque tem um caminho de acesso que é público e que vai desembocar naquela ponte. 

 Provavelmente nenhuma destas entidades terá recursos económicos para a 

manutenção da ponte e, para isso, poderão, eventualmente recorrer a outros apoios, ou 

tentarem encontrar soluções com vista à restauração da ponte. 

Insiste que deve ficar bem claro, que não é contra a ponte do Zambujal mas sim a 

favor da mesma. Faz votos para que esta seja, tão rapidamente quanto possível, reaberta 

ao trânsito, até porque isso será benéfico para a Câmara, em virtude do transporte de 

crianças e da recolha dos resíduos sólidos, e que sejam encontrados recursos para obviar 

a esta situação. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

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

Comunicação Social, Técnicos da Câmara Municipal e Munícipes. 

1. Falta de informação ao Gabinete dos Vereadores do P.S. relativamente à 

tomada de posse dos Dirigentes da Câmara Municipal e conferência de imprensa 

sobre o Dia Municipal do Bombeiro – O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere 

que, já por diversas ocasiões, introduziu uma questão relacionada com falhas na 

informação que é disponibilizada à Vereação, relativamente a matérias que são tratadas 

na Câmara e à sua forma de organização. 

 No passado dia 10 de Abril, às 10,30 horas, teve lugar a cerimónia de tomada de 

posse dos novos dirigentes da Câmara Municipal. Os Vereadores da Oposição foram 

efectivamente convidados para estar presentes na cerimónia, mas devido aos afazeres 

profissionais não puderam estar presentes, ainda que tentem, na medida do possível, 

acompanhar a actividade municipal. 

 Pelo facto de alguns técnicos da Câmara Municipal lhe terem telefonado, e aproveita 

a ocasião para agradecer, para o informarem, quanto às novas competências que lhes 

foram atribuídas no âmbito da implementação da nova estrutura, bem como a respectiva 

unidade orgânica onde estão afectos, foi surpreendido pelas alterações que tiveram lugar, 

sem que de tal tenham sido formalmente informados. Como exemplo, refere que recebeu 
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o telefonema da Dr.ª Pilar Rodriguez que, com amabilidade e gentileza, lhe falou nas suas 

novas funções. 

Ao Gabinete da Vereação do Partido Socialista não chegou o boletim com a 

informação em vigor. Receberam, no dia 26 de Abril, o regulamento de estrutura orgânica 

e, hoje, o Dr. Paulo Pacheco deu-lhes o documento que define os dirigentes e o seu 

posicionamento na estrutura. 

 Tem a referir que fica perturbado que pareça que estão a incomodar com estas 

observações. Sabe que as estruturas são pesadas, a comunicação é difícil, e tem perfeita 

consciência de tudo isto. Mas o facto é que, se quis ter acesso à informação, teve de 

trazer da piscina municipal de Pinhal Novo, o documento informativo que estava exposto. 

 Realizou-se uma conferência de imprensa sobre o Dia Municipal do Bombeiro antes 

desta reunião de Câmara, da qual os Vereadores da Oposição também não tiveram 

conhecimento. Habitualmente, a Câmara convida-os para as conferências de imprensa, 

mas, neste caso, não lhes foi dado conhecimento. 

 Estas notas têm a ver com a função da comunicação e com a necessidade que 

existe de optimizar os circuitos. 

  

2. Processos de urbanizações em curso na Câmara Municipal relativamente ao 

promotor Corigues – Sociedade Construtora do Sul, Ld.ª - O Sr. Vereador José 

Carlos de Sousa refere que consta da Ordem do Dia desta reunião uma proposta sobre o 

pedido de alteração à licença de operação de loteamento titulado pelo alvará de 

loteamento n.º 223/99, do requerente Corigues, relativamente a Vale Flores (processo L-

28/88). 

O assunto que apresenta está relacionado com duas urbanizações do mesmo 

promotor, designadamente,  Quinta do Pinheiro e Vila Bela. Sabe que estas obras ainda 

não foram definitivamente recepcionadas pela Câmara Municipal. Questiona sobre omotivo 

da situação e sobre o que falta fazer da parte do promotor, para que a Autarquia possa 

recepcionar definitivamente estas duas urbanizações. Estas urbanizações, para além de 

estarem perfeitamente enquadradas, existem já, ,há sensivelmente dez anos. 

O atraso na recepção das obras de urbanização implica uma série de contrariedades 

para os promotores. A sua intervenção não tem como objectivo fazer a defesa dos 

mesmos, mas é necessário usar da maior coerência possível em termos da optimização 

dos recursos, de todos aqueles que trabalham no concelho. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR ADILO COSTA: 

O Sr. Vereador Adilo Costa saúda os presentes. 
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Demolição de loteamento clandestino – O Sr. Vereador Adilo Costa dá 

conhecimento que a Autarquia realizou, no passado dia 18 de Abril, a demolição de um 

loteamento clandestino na zona do Forninho. Tratava-se de um prédio rústico com 40.000 

m2 que foi dividido, como é característica nos loteamentos clandestinos, em 92 lotes com 

cerca de 350 m2 cada um. 

Depois de uma luta muito intensa e demorada, uma vez que a própria legislação não 

permite ser mais célere, foi possível concretizar a demolição. Tiveram de ser encetados 

vários procedimentos, entre os quais, a informação da fiscalização sobre a existência 

deste loteamento clandestino; o auto de notícia de contra-ordenação que deu origem às 

audiências prévias; uma contra-ordenação sobre o índice urbanístico; o pedido a cada um 

para a demolição voluntária. A fiscalização teve de aguardar que decorresse o prazo dado 

para a demolição. Verificando-se que a demolição voluntária não foi acatada, através de 

carta registada para cada um dos comproprietários foi feita a notificação da decisão 

definitiva da Autarquia de que iria tomar posse administrativa do prédio para a demolição 

coerciva cumprindo-se o C.P.A. A vontade do Município era a de agir imediatamente, mas 

a própria lei protege o que considera um direito de propriedade, quando o que está de 

facto a acontecer é um crime ambiental. De todo o modo, conseguiu-se levar até final e 

com êxito, esta demolição,. Expressa o seu apreço aos Técnicos e Funcionários da 

Câmara Municipal, bem como à G.N.R. por esta acção. 

Estão em curso na C.M.P. mais cinco processos de demolições de loteamentos 

clandestinos, sendo que três deles estão muito próximo da resolução final. 

Está muito em voga a adopção de providências cautelares por parte dos 

comproprietários, mas não vão ganhar, apenas vão conseguindo protelar os processos por 

mais tempo. Contudo, é determinação da Câmara levar por diante o que considera não 

como um problema de contra-ordenação, mas um crime ambiental que deve ser punido, 

como tal.  

 

Em resposta às questões colocadas nesta reunião no PERÍODO ANTES DA 

ORDEM DO DIA foram dadas pelo Sr. Vereador José Charneira as seguintes 

respostas: 

•••• Relativamente à questão apresentada pelo Sr. Vereador Octávio Machado 

sobre Pintura de passadeiras (4.) o Sr. Vereador José Charneira refere que é prática 

da Câmara Municipal, no início de cada ano, abrir o concurso para pintura das passadeiras 

em todo o concelho. O trabalho vai sendo executado ao longo do ano e, naturalmente, que 

a freguesia de Quinta do Anjo está incluída nesta intervenção. 
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•••• Em relação à questão apresentada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa 

sobre Processos de urbanizações em curso na Câmara Municipal relativamente ao 

promotor Corigues – Sociedade Construtora do Sul, Ld.ª (2.) o Sr. Vereador José 

Charneira refere que não está em condições de, neste momento, fazer o ponto de 

situação dos processos correspondentes às urbanizações de Quinta do Pinheiro e Vila 

Bela, mas numa próxima reunião trará essa mesma informação. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA: 

Resposta a questões apresentadas pelos Srs. Vereadores em reuniões de 

Câmara anteriores: 

a) Lar de Idosos de Poceirão – O Sr. Vereador José Charneira refere que, sobre 

este assunto, está em condições de prestar a seguinte informação: 

- Em Março de 2003 foi pedido, pela Junta de Freguesia do Poceirão, o 

levantamento topográfico do terreno, que a Junta de Freguesia ou a futura Associação 

estaria, naquela altura, a negociar com o proprietário do terreno para construir o referido 

Lar de Idosos. 

- Cinco dias após entrada do pedido, a Câmara Municipal estava a entregar o 

levantamento topográfico à Junta de Freguesia.  

- A Junta de Freguesia voltou a formular um novo pedido em 26 deJunho de 2003 

para actualização do levantamento topográfico, porque, entretanto, foi adquirida uma 

parcela de terreno mais ao lado. Também pediram a emissão de uma certidão, 

mencionando que o terreno se localizava no perímetro urbano do Poceirão. Essa certidão 

foi emitida, assim como o levantamento topográfico, em obediência ao seu despacho de 

20 de Agosto de 2003. 

- O último dado que existe no processo é um ofício do Departamento de 

Planeamento da Câmara Municipal, datado de 12 de Fevereiro de 2004, em que foi pedido 

à Junta de Freguesia do Poceirão a confirmação da viabilidade que tinha sido dada 

anteriormente, em 15 de Julho de 2003.  

- Julga que a Junta de Freguesia do Poceirão já conseguiu fazer a escritura e 

conseguiu, também, fazer a escritura para a Associação. 

- Não há nenhum projecto na Câmara Municipal para o Lar de Idosos. Existe, sim, 

um pedido de viabilidade para esse Lar. 

 

b) Rua 1.º de Janeiro – O Sr. Vereador José Charneira refere que o Sr. Vereador 

José Carlos de Sousa, já por mais de uma ocasião levantou a questão sobre a execução 

das obras de urbanização nesta rua. A este respeito informa que o processo está em 
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nome de Urbihome, tem o alvará n.º 270, o qual foi emitido em 12 de Fevereiro de 2007 e  

tem um prazo de execução de três meses. A licença expira no dia 12 de Maio de 2007. 

Faltam dez dias para terminar o prazo para conclusão das obras. A este alvará está, 

também, associada a construção de edificações, a que corresponde o alvará 322/2006, 

que foi emitido em 14 de Setembro de 2006 cujo prazo termina em 14 de Setembro de 

2007.  

 

 c) Rebaixamento de lombas para adequação à legislação – O Sr. Vereador 

José Charneira dá conhecimento que a empreitada para o rebaixamento de lombas no 

concelho está concluída. Realizou-se uma empreitada no ano passado, por ajuste directo, 

para reparação/rebaixamento de quinze lombas no concelho. Esta acção teve em vista a 

adequação a uma informação técnica emanada pela Direcção Geral de Viação (D.G.V.). A 

informação fazia a recomendação para que a altura das lombas fosse no máximo de sete 

centímetros. A empreitada foi concluída no final do ano transacto e consistia na fresagem 

de pavimentos, transporte de resíduos e limpeza. Em seguida foi feita a pavimentação 

pelos serviços da Autarquia. 

 

d) Limpeza do Castelo de Palmela – O Sr. Vereador José Charneira refere que a 

limpeza do Castelo é da responsabilidade da Câmara Municipal. Como não esteve 

presente na reunião em que este assunto foi abordado, a informação foi-lhe veiculada 

pelos serviços. Vai proceder-se de imediato a uma acção de limpeza no Castelo. É da 

responsabilidade da Câmara esta acção e, como tal, deve fazer parte da rotina de limpeza 

e varredura das ruas.  

 

A propósito do esclarecimento prestado pelo Sr. Vereador José Charneira 

quanto à Rua 1.º de Janeiro intervém o Sr. Vereador José Carlos de Sousa para fazer 

o seguinte reparo: 

Em 13 de Dezembro de 2006, foi tomada uma deliberação pela Câmara Municipal, 

referente a esta urbanização na Rua 1.º de Janeiro, em Pinhal Novo. O que é facto é que 

decorrem dois meses entre a decisão do Município e a comunicação que é feita ao 

promotor. 

 

A propósito do esclarecimento prestado pelo Sr. Vereador José Charneira 

quanto ao Rebaixamento de lombas para adequação à legislação intervém o Sr. 

Vereador José Carlos de Sousa para mencionar o seguinte: 

O Aceiro do Costa possui uma lomba muito acima dos sete centímetros. 
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Tem algumas dúvidas relativamente às medidas que serão adequadas para as 

lombas, mas é uma questão técnica que não vai discutir. 

 

Ainda relativamente às questões apresentadas nesta reunião no PERÍODO 

ANTES DA ORDEM DO DIA foram dadas as seguintes respostas pela Sr.ª Presidente: 

•••• Em relação à questão apresentada pelo Sr. Vereador Octávio Machado sobre 

a central termoeléctrica (1.) a Sr.ª Presidente agradece o alerta do Sr. Vereador. Os 

serviços vão procurar saber o que se passa e quais as implicações desta situação no 

concelho. 

 

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

Feira de Vinhos do Brasil (1.) a Sr.ª Presidente refere que é certamente um evento 

importante. Não é a primeira vez que produtores de vinhos do concelho de Palmela 

participam em certames desta natureza. De acordo com a Comissão Vitivinícola, este ano 

os produtores continuarão a participar, quer directamente, quer através do importador 

respectivo. 

Refere que uma representação directa dos produtores de vinho é algo difícil e 

bastante oneroso para estes e nas situações em que há um importador envolvido tudo se 

torna mais fácil. 

 

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

Ponte do Zambujal (2.) a Sr.ª Presidente refere-se à intervenção do Sr. Vereador como 

um esclarecimento que aproveitou para fazer. Desconhecia o reparo que o Sr. Vereador 

Braz Pinto teve oportunidade de corrigir. 

Relativamente à matéria essencial que é a questão da reparação da ponte, tem a 

referir que, do ponto de vista da intervenção da Câmara Municipal e do que é a 

preocupação do Município, só pode continuar a dizer o que já tem afirmado em ocasiões 

anteriores. Assim, a ponte do Zambujal é propriedade da Refer e foi esta entidade quem a 

encerrou. 

Naturalmente o Município tem interesse em manter a ponte transitável, na medida 

em que tem munícipes a morar no Zambujal e precisam daquela ponte para se deslocar. 

Desse ponto de vista, a Autarquia tem-se envolvido num debate com a questão acerca do 

que se vai fazer àquela ponte. Para todos os efeitos é uma infra-estrutura que não é da 

Câmara. Como tal, não deve fazer-se uma intervenção de fundo, para a qual, aliás, a 

Autarquia não possui meios. Este assunto tem de ser debatido com a Refer e com o 

proprietário da Herdade, pois trata-se de um território que para todos os efeitos é privado. 
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 Efectivamente existe um caminho alternativo, mas é longo e urge encontrar 

rapidamente uma solução para aquela travessia. 

A Câmara Municipal de Palmela já transmitiu à Refer a disponibilidade para discutir 

este assunto. Tem de ser, naturalmente, uma discussão de co-responsabilização tri-

partida entre a Refer, o proprietário da Herdade e esta Câmara Municipal. 

 

•••• Em relação à questão apresentada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa 

sobre falta de informação relativamente à tomada de posse dos Dirigentes da 

Câmara Municipal (1.) a Sr.ª Presidente refere que a questão colocada pelo Sr. 

Vereador tem duas justificações possíveis. 

Reconhece que de facto é uma questão que, nem os Srs. Vereadores nem ela 

própria enquanto responsável da Câmara, sentem como simpático, que tenha acontecido. 

Mas tem, ainda assim, duas justificações diferentes. 

Obviamente que os Srs. Vereadores deviam ter sido formalmente informados 

relativamente à nomeação das chefias, sobre isso nada tem a dizer. A atenuante que pode 

ter justificado o lapso é que, como houve um momento formal para apresentação das 

chefias, admite que os serviços possam ter “descansado” relativamente a este formalismo. 

Até porque os Srs. Vereadores do Partido Socialista também não têm pelouros e não 

estão presentes na Câmara Municipal com a dedicação profissional que é exigida àqueles 

que detêm pelouros. 

No momento formal para apresentação das chefias participaram todos os demais 

Vereadores, ou seja, todos os Vereadores que têm pelouros, foram apresentados 

formalmente às chefias, inclusivamente, para este acto foram convidados os Srs. 

Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho. 

Realmente foi emitido um conjunto vasto de ofícios para muitas instituições dando 

conhecimento desta alteração. Não tem justificação, mas o facto é que os Srs. Vereadores 

não foram incluídos na lista de informações transmitidas às instituições externas. Não quer 

desculpar-se, mas a justificação pode ter sido mesmo um lapso. 

Quanto à estrutura orgânica da C.M.P. a questão é um pouco diferente. Os Srs. 

Vereadores do P.S. conhecem a estrutura exactamente como os restantes Vereadores 

que compõem o Executivo da Câmara Municipal. A alteração à Estrutura Orgânica foi 

aprovada em reunião de Câmara e continha o organograma respectivo  Aos trabalhadores 

da Autarquia foi também distribuído o organograma, mas a versão é exactamente a 

mesma que foi aprovada. Portanto, do ponto de vista da estrutura, está em querer que não 

houve nenhuma falha. O mesmo já não aconteceu quanto à identificação dos dirigentes. 
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Vão ser tomadas providências para que esta situação seja esclarecida o mais rapidamente 

possível. 

 

ADMISSÃO DO PONTO 8 NA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª Presidente propôs a admissão do ponto 8 na Ordem do Dia: 

- Apoio financeiro à Associação Cultural e Recreativa de Fernando Pó – 12.ª Mostra 

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

Palmela. 

Aprovada, por unanimidade, a admissão do ponto 8 na Ordem do Dia. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

1. 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 23.04.2007 a 24.04.2007. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

2. No âmbito da Divisão de Gestão do Pinhal Novo: 

A Câmara tomou conhecimento, através de uma relação distribuída a todos os 

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

documento n.º 2, dos processos despachados pelo Sr. Vereador José Charneira, no 

período de 01.04.2007 a 30.04.2007. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

os dias 17.04.2007 e 30.04.2007, foram autorizados pagamentos, no valor de € 

1.712.921,69 (um milhão setecentos e doze mil novecentos e vinte e um euros e sessenta 

e nove cêntimos). 

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

 

 Balancete: 

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

2.291.930,48 (dois milhões duzentos e noventa e um mil novecentos e trinta euros e 

quarenta e oito cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 1.065.372,96 (um milhão sessenta e cinco mil 

trezentos e setenta e dois euros e noventa e seis cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.226.557,52 (um milhão duzentos e vinte e seis 

mil quinhentos e cinquenta e sete euros e cinquenta e dois cêntimos). 

    

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTA 

 

Ao abrigo do preceituado no n.º 2 e para os efeitos do n.º 4, do artigo 92.º, da Lei n.º 

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

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

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

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

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

executivo: 

• ACTA n.º 07/2007, reunião ordinária de 21.Março.2007 – aprovada por 

unanimidade. 

 

II – DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO 

 

DIVISÃO DE TURISMO E ECONOMIA LOCAL: 

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Atribuição de apoio financeiro: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCA-DTEL/11-2007: 

ASSUNTO: 12.ª Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão em Fernando Pó e 1.ª 

Feira de Vinhos do Concelho de Palmela: 
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REQUERENTE: Associação Cultural e Recreativa de Fernando Pó: 

 

  «A promoção dos produtos locais de qualidade é determinante para a revitalização 

do mundo rural e para a afirmação turística do concelho de Palmela, constituindo um 

importante eixo na estratégia de desenvolvimento sustentável do território municipal. 

  Esta promoção é tanto mais relevante quanto sejam os próprios agentes sociais e 

económicos do concelho a protagonizá-la, chamando a si a realização de iniciativas de 

prestígio capazes de levar mais longe o bom-nome do concelho de Palmela. É o caso da 

Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão em Fernando Pó que inova, neste ano da sua 

12.ª edição, juntando ao certame a 1.ª Feira de Vinhos do Concelho de Palmela. 

  A realização desta primeira feira de vinhos significa que se alarga o âmbito territorial 

da iniciativa, que decorre a 11, 12 e 13 de Maio em Fernando Pó, juntando-se, aos 30 

produtores das freguesias de Marateca e Poceirão que participam na mostra, 17 

produtores de vinho de todo o concelho de Palmela, presentes na feira. 

  Congregando duas iniciativas, o objectivo é alargado, procurando não só promover e 

divulgar os vinhos das duas freguesias, mas também do concelho, esperando a comissão 

organizadora um número alargado de visitantes.  

  Para além dos habituais concurso e prova de vinhos, exposição e venda de vinhos, 

exposição e demonstração de máquinas e alfaias agrícolas, entre outras iniciativas, este 

ano há ainda expectativa com a prevista realização de um colóquio dedicado às novas 

exigências para a indústria agro-alimentar, assunto na ordem do dia para os produtores do 

concelho de Palmela.  

  Os contornos da mostra, este ano, são igualmente diferentes: a zona do 

polidesportivo foi alargada, para conseguir comportar os dezassete pavilhões com os 

vinhos do concelho e um pavilhão da comissão organizadora, para além da zona de bar; 

no espaço da associação ir-se-ão realizar todos os eventos de animação, durante os três 

dias da mostra e no arruamento confinante estarão alguns expositores com produtos 

dedicados à agricultura e em particular à produção de vinho. 

  Para realização desta iniciativa, que tem custos muito elevados, a organização, 

constituída pela Comissão da Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão em Fernando Pó 

e pela Associação Cultural e Recreativa de Fernando Pó, solicitou o apoio da Câmara 

Municipal de Palmela tendo apresentado o respectivo orçamento. 

Assim, face ao exposto e de forma a colmatar parte das despesas da organização 

deste evento, e para além do algum apoio logístico que a autarquia sempre assegura, 

propõe-se, de acordo com o disposto na 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 um 
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subsídio de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), à Associação Cultural e Recreativa 

de Fernando Pó.» 

 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro à Associação Cultural e 

Recreativa de Fernando Pó - 12.ª Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão em Fernando 

Pó e 1.ª Feira de Vinhos do Concelho de Palmela numerada 1/DCA-DTEL/11-2007 

intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto saúda a 12.ª Mostra de Vinhos de Marateca e 

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

Saúda igualmente, o esforço económico acrescido da Câmara Municipal para esta 

actividade, visto que se está a propor a atribuição de um subsídio superior ao do ano 

anterior. 

Lamenta o facto de a Junta de Freguesia do Poceirão se ter absolutamente 

demarcado desta iniciativa. 

Numa altura em que todos se devem unir e encontrar razões que se sobreponham 

às próprias políticas e às “políticas de capelinhas”, defende que era necessário congregar 

esforços para um objectivo comum. 

Teve oportunidade de desenvolver uma conversa muito interessante, a qual 

pretende prolongar noutro fórum, com o Presidente da C.V.R. – Comissão Vitivinícola 

Regional, que lhe transmitiu uma noção difícil, mas deveras importante, da necessidade de 

reunir esforços para lançar a constituição de um grande consórcio de empresas, com a 

criação de três ou quatro marcas iguais, neste mesmo consórcio, para poder penetrar nos 

mercados internacionais. No espírito da C.V.R. existe esta necessidade de congregação. 

Numa altura em que a Mostra de Vinhos de Fernando Pó se quer alargar ao 

concelho, e em que o concelho de Palmela se associou a outros concelhos para criar a 

A.M.P.V. – Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, afinal o que é que pretende 

a freguesia do Poceirão? Saúda o aparecimento da 1.ª Feira de Vinhos do Concelho de 

Palmela, mas lamenta que este evento não tenha surgido na Festa das Vindimas. Já anda 

a falar neste assunto há uma série de anos. Esta iniciativa devia constar no cartaz da 

Festa das Vindimas, talvez mesmo associada a um grande Salão de Prova de Vinhos. O 

certo é que saúda este evento. 

É com grande satisfação que constata o aparecimento de gente jovem na 

organização deste evento, com pessoas com idades próximas dos 30 anos., Gente muito 

nova a tomar nas suas mãos as rédeas deste evento, o que lhe dá a esperança acrescida 

que o evento nunca irá morrer. Mas o facto de haver gente nova não significa que as 

pessoas de idade mais avançada não devam colaborar, porque efectivamente o que 
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interessa é que as ideias sejam novas e válidas. Conhece muitos “velhos” que são novos 

nas ideias e conhece muitos “novos” que devido às suas ideias têm mais idade. 

Lamenta que a Junta de Freguesia do Poceirão tenha tomado a posição que tomou, 

porque, em sua opinião, não se justifica que vá aparecer outra Mostra de Vinhos, como 

por exemplo, a Mostra de Vinhos do Pinhal Novo. Ainda que seja legítimo que apareça, é 

melhor congregar os esforços de todos para se conseguir de facto actuações muito fortes, 

muito consertadas, com uma visibilidade forte para o exterior, com uma visão forte para 

defender, o melhor possível, os vinhos deste concelho. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que continua a chamar a este evento a 

Mostra de Vinhos de Fernando Pó. 

Sente as dificuldades que os viticultores actualmente passam e, efectivamente, os 

preços praticados não são nada propícios. Mas as pessoas envolvidas demonstraram uma 

grande vontade. Não se pode desvirtuar o princípio da promoção do vinho, agregando à 

iniciativa outro tipo de eventos que não tenham a ver com a promoção dos vinhos do 

concelho de Palmela. Isto foi o que a Festa das Vindimas não conseguiu fazer no 

passado. A Festa das Vindimas foi, numa altura própria, a festa do vinho.   

Nada tem a obstar que a 1.ª Feira de Vinhos do Concelho de Palmela seja em 

Palmela, Pinhal Novo ou Fernando Pó. O que é importante é ver nascer a Feira de Vinhos 

do Concelho de Palmela.  

O sector da viticultura merece uma profunda reflexão de todos os que possam 

colaborar para enaltecer este sector. 

Sublinha o esforço da Autarquia, nomeadamente, o investimento que faz numa 

actividade extremamente importante para o concelho. 

É salutar que haja gente jovem envolvida neste evento, com vontade de correr riscos 

e com vontade em acreditar no sector, até porque a qualidade dos vinhos do concelho de 

Palmela é inquestionável. 

As candidaturas ao novo quadro comunitário devem ser uma oportunidade a não 

desperdiçar. 

A Sr.ª Presidente refere que em relação à intervenção do Sr. Vereador José Braz 

Pinto de que o subsídio proposto é de montante superior ao do ano passado, cumpre-lhe 

esclarecer que, embora o montante do subsídio proposto seja superior, o conjunto dos 

apoios da Câmara Municipal é menor no presente ano, do que foi no passado. Era a 

Câmara que tratava directamente do aluguer da tenda e de outros aspectos relacionados 

com a iniciativa e, neste ano, assim já não acontece. Assim, como a Autarquia já não vai 

assumir uma série de responsabilidades que a si estavam cometidas, transformou um 

subsídio num valor superior. Nestes termos, o subsídio é maior, mas o conjunto dos 
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apoios sofreu um decréscimo, como sofreram todos os apoios da Câmara Municipal às 

várias iniciativas do concelho. 

Formula votos de um grande sucesso à iniciativa. 

 

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

minuta. 

 

      III – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 

 

 Pela Sr.ª Vereadora Adília Candeias foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

 Subsídios: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DEIS-DE/11-2007: 

 ASSUNTO: Limpeza e manutenção de espaço utilizado pelo Jardim de Infância 

(ano lectivo 2006/2007): 

 REQUERENTE: Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bairro Alentejano: 

 

 «A EB1/JI de Bairro Alentejano (com uma tipologia de duas salas de 1.º ciclo do 

ensino básico e uma de educação pré-escolar), no presente ano lectivo funciona com 

cinco turmas, uma das quais utiliza o espaço destinado à Biblioteca/Centro de Recursos, 

como sala de aula. As actividades de enriquecimento curricular são desenvolvidas 

diariamente na sala polivalente da escola. 

 O Jardim de Infância para concretizar as actividades de expressão fisico-motora 

utiliza semanalmente um espaço cedido pela Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do 

Bairro Alentejano. 

 Assim, no âmbito das competências do município e de acordo com a alínea b), do 

n.º 4, do art.º 64, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de € 200,00 (duzentos euros) à 

Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bairro Alentejano, como forma de custear a 

limpeza e manutenção do espaço utilizado pelo Jardim de Infância, referente ao ano 

lectivo 06/07.» 

 

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

minuta. 
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 Relativamente à proposta seguinte referente ao Programa de Alimentação 

Escolar – refeições em espaços escolares – ano lectivo 2006/2007 – 2.º período 

escolar – atribuição de subsídio à Fundação “Centro de Ocupação Infantil de Pinhal 

Novo”, o Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a designação correcta da 

entidade é Fundação COI. Nestes termos, a proposta foi devidamente corrigida. 

 

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

 Nesta altura, ausentou-se da reunião o Sr. Vereador José Carlos de Sousa. 

 

PROPOSTA N.º 2/DEIS-DE/11-2007: 

ASSUNTO: Programa de Alimentação Escolar (ano lectivo 2006/2007 – 2.º 

período escolar): 

REQUERENTE: Fundação COI: 

 

 «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 sócio-económica 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 

custeia o diferencial entre o valor de custo da refeição e o valor de venda da mesma - € 

1,38.  

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

Refeições Escolares aos alunos do 1.º 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 d), do n.º 4, do art.º 64, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/02, de 11 de Janeiro, propõe-se a atribuição de um 

subsídio à Fundação COI, no valor de € 16.940,99 (dezasseis mil novecentos e quarenta 

euros e noventa  e nove cêntimos), o qual se destina a custear 9523 refeições de alunos 

inseridos nos estabelecimentos de educação e ensino de: EB1 Arraiados, Carregueira, 

Lagoa da Palha, Palhota, Jardim de Infância do Terrim e de Vale da Vila, correspondente 
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aos meses de Janeiro a Março de 2007 e referente a 38 alunos carenciados e 150 não 

carenciados.» 

 

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

minuta. 

 

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

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

Sousa. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 

 

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

 

Loteamento: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAU-DL/11-2007: 

ASSUNTO: Pedido de alteração à licença de operação de loteamento titulado 

pelo alvará de loteamento n.º 223/99 (Proc.º L-28/88): 

REQUERENTE: Corigues – Sociedade Construtora do Sul, Ld.ª: 

 

«Descrição: 

 A pretensão, diz respeito a um conjunto de alterações ao loteamento sito no Terrim, 

freguesia de Pinhal Novo, titulado pelo alvará de loteamento n.º 223. 

 Descrevem-se em seguida, resumidamente, as alterações apresentadas: 

- Supressão de dois lotes habitacionais – lotes nºs. 246, 259; 

- Criação de um lote para instalação de uma unidade comercial – lote n.º. 400; 

- Alteração das áreas brutas de construção nos lotes 33, 55, 65, 72, 73, 80, 81, 91, 

98, 103, 104, 105, 106, 197, 246, 247, 259, 349, 356 e 362; 

- Propõe-se a criação de novas áreas de estacionamento em cave nos lotes 5 a 10, 

19 a 24, 33 a 38, 47 a 64, 66 a 111, 116 a 153, 159 a 185, 190 a 196, 247 a 258, 

260 a 297, 303 a 306, 317 a 320, 331 a 334, 345 a 372, 377 a 381, 382 a 387, 392 

a 396, situação que, sem aumento da carga urbanística, vem aumentar 

substantivamente a oferta de estacionamento; 
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- É introduzida uma correcção do desenho da via estruturante do loteamento, de 

acordo com as indicações dos serviços desta Câmara Municipal, no sentido de 

fazer a interligação com o loteamento titulado pelo alvará n.º. 246; 

- Redução efectiva de 4 unidades de habitação colectiva, totalizando 2976 fogos; 

- Acréscimo de 4 fogos na habitação unifamiliar, totalizando 48 moradias; 

- Aumento das unidades destinadas a comércio/serviços para terciário, totalizando 

170 unidades; 

- Aumento de 1 piso e 1 fogo no lote 247; 

- Redução da área bruta de construção nos lotes 116 e 117 – edifícios de 

estacionamento à superfície – de 33,00 m2 e 109 m2, respectivamente; 

- Aumento da área total de implantação ao nível dos lotes das moradias unifamiliares 

– lotes 198 a 245 – não se reflectindo no aumento da área bruta de construção; 

- Alteração da área dos lotes 91, 98, 116, 117, 247, 349, 356 e 362; 

- Desafectação de área pertencente ao domínio público correspondente a 5.733,37 

m2. 

 Enquadramento legal: 

 A apreciação da alteração do alvará enquadra-se no âmbito dos nºs. 2 a 7, do art.º 

27.º, do  Decreto-Lei 555/99, de 16.Dez. com a redacção publicada através do Decreto-Lei 

177/01, de 4.Junho. 

 De acordo com o previsto no n.º 2 do art.º 27.º, da legislação atrás mencionada, 

havendo consentimento de todos os proprietários dos lotes, não se procedeu à discussão 

pública.  

 Foi igualmente apresentada declaração de consentimento subscrita pelo requerente 

responsável pelo arresto judicial. 

 Enquadramento urbanístico / análise: 

 As alterações não comportam qualquer acréscimo de área bruta de construção, nem 

do número de fogos, não aumentando portanto, em termos globais, a carga urbanística. 

 As variações operadas entre as áreas habitacionais e áreas de comércio/terciário 

resultam em – 241,50 m2 de área habitacional e + 384,00 m2 de área de 

comércio/terciário, tendo-se aferido a proporcional incidência no cálculo do 

estacionamento, no cálculo das cedências e no respectivo cálculo das taxas. 

 Quanto ao estacionamento a oferta gerada, no âmbito da criação do lote n.º 400 

satisfaz, só por si, a necessidade verificada neste parâmetro. 

 No que se refere às cedências, tendo em atenção o “superavit” que o antecedente 

alvará comportava, permanecem cumpridos os parâmetros resultantes da aplicação da 

portaria 1136/01, de 25 de Setembro. 
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 Relativamente ao cálculo das taxas, por via das alterações, deverão ser liquidadas 

as previstas no art.º 31.º do Regulamento de Urbanização e Edificação do Município de 

Palmela, pela realização, manutenção e reforço de infra-estruturas urbanísticas, no valor 

de 136.825,68 € (cento e trinta e seis mil oitocentos e vinte cinco euros e sessenta e oito 

cêntimos), assim como as devidas pela emissão do aditamento ao alvará de loteamento, 

de acordo com o art.º 16.º, quadro I do citado regulamento, no valor de 916,00 € 

(novecentos e dezasseis euros), antecedendo a respectiva liquidação à emissão do 

aditamento ao alvará. 

 Resulta ainda da apreciação feita na Divisão de Loteamentos, na Divisão de 

Planeamento Urbanístico e pelos serviços do Departamento de Ambiente e Infra-

estruturas, cujo teor dos pareceres são genericamente favoráveis, a necessidade de 

introduzir algumas rectificações à planta síntese, cuja a sua apresentação deverá 

anteceder a emissão do aditamento ao alvará. 

 A realização das caves nos lotes 5, 10, 19, 24, 33, 38, 74, 82, 102, 107, 108, 111, 

112, 115, 154, 302, 307, 316, 321, 330 e 335, têm que se compatibilizar com o 

atravessamento de redes de infra-estruturas previsto no loteamento, devendo ser objecto 

de registo na Conservatória do Registo Predial de Palmela, o correspondente ónus de 

servidão administrativa a título gratuito, a constituir por escritura pública, para os 

respectivos lotes, que acautele não só o referido atravessamento das infra-estruturas 

como o livre acesso às entidades responsáveis pelas mesmas, para as acções de 

inspecção, manutenção, reparação, ou substituição que se verifiquem necessárias. Da 

planta síntese deverá constar ainda a identificação dos corredores correspondentes às 

servidões administrativas antes referidas, contemplando a representação dos 

atravessamentos de todas as infra-estruturas nos lotes com novas caves a criar. 

 As rectificações deverão ainda contemplar a necessidade de garantir ao interior dos 

quarteirões, que possuam apenas uma única ligação à rede viária exterior pública, uma 

faixa de rodagem não inferior a 7 m, em conformidade com o disposto na alínea b), n.º. 2, 

do Decreto-Lei 66/95, de 8 de Abril, devendo-se considerar também que os acessos às 

caves se processarão apenas pelo interior dos quarteirões, salientando-se neste caso os 

lotes nºs. 104, 105, 109, 110, 398 e 399 que terão de ser rectificados. 

 Relativamente à correcção do traçado da via estruturante, consubstanciada nas 

obras de urbanização entretanto executadas, deverão ser apresentadas telas finais do 

traçado das redes de infra-estruturas que lhe estão associadas, até à emissão do 

aditamento ao alvará. 

Proposta de decisão: 

Face ao exposto, nada havendo a opor, propõe-se ao abrigo do art.º 23.º, do D.L. 

555/99, de 16.Dez. com a redacção publicada através do D.L. 177/01, de 4.Junho, a 
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aprovação da alteração do alvará de loteamento, nas condições constantes da presente 

proposta, sendo condição de eficácia desta deliberação a aprovação da Assembleia 

Municipal, no que se refere à desafectação de área do domínio público, e integração da 

mesma para o domínio privado do promotor, nos termos conjugados dos artigos 64.º, n.º 

6, alínea a) e art.º 53.º, n.º 4, alínea d), da Lei 169/99, de 18/09, na redacção da Lei 5–

A/2002, de 11/01. 

Emissão do aditamento ao alvará de loteamento. 

Relação de documentos a apresentar para efeitos da emissão do aditamento ao 

alvará de loteamento: 

- Documento comprovativo da liquidação das taxas; 

- Planta síntese da alteração da operação de loteamento, com as rectificações 

mencionadas, em base transparente e em base digital, em formato DWG ou 

DXF, georeferenciado ao sistema de coordenadas do ponto central; 

- Telas finais do traçado das redes de infraestruturas, referentes à via 

estruturante; 

- Actualização da certidão da conservatória do registo predial anteriormente 

entregue. 

Protocolo para a execução de infra-estruturas periféricas: 

Através do req.º 3975/07, datado de 27 de Abril, o requerente solicitou ainda, de 

forma devidamente fundamentada, a revogação do protocolo existente relativo à 

realização das infra-estruturas periféricas que estavam a cargo do requerente com 

dedução proporcional do respectivo valor no pagamento das taxas municipais de 

urbanização. 

Também sobre este requerimento, nada havendo a opor, propõe-se que o 

deferimento do mesmo seja compreendido na presente deliberação, só se operando a 

revogação do protocolo com a liquidação das taxas antes referidas. 

 Anexos: 

 Em anexo e fazendo parte integrante da presente proposta constam os pareceres 

dos seguintes serviços desta Câmara Municipal: 

- DPU – Divisão de Planeamento Urbanístico, datado de 14/03/2007; 

- DASU – Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, datado de 22/03/2007; 

- DRV – Divisão de Rede Viária, datado de 30/03/2007; 

- DAAR – Divisão de Águas de Abastecimento e Residuais, datado de 

02/04/2007; 

- DAU - Departamento de Administração Urbanística, datado de 30/04/2007; 

- DL – Divisão de Loteamentos, datado de 30/04/2007.» 
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Sobre a proposta de Pedido de alteração à licença de operação de loteamento 

titulado pelo alvará de loteamento n.º 223/99 (Proc.º L-28/88), em que é requerente 

Corigues – Sociedade Construtora do Sul, Ld.ª numerada 1/DAU-DL/11-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que os Vereadores Socialistas não 

têm nada a obstar a esta proposta de alteração à licença de operação de loteamento. 

No entanto, pretende fazer algumas considerações, quer acerca da forma, quer 

sobre o que já têm falado em reuniões de Câmara sobre este mesmo loteamento. Assim,  

menciona que constam do processo requerimentos, datados de 14 de Dezembro de 2006 

e de 27 de Abril de.2007. Da consulta que fez aos três dossiers que lhe foram 

disponibilizados, foi encontrar algo muito diferente do que julgava encontrar. 

Conhece genericamente o projecto urbanístico, bem como algumas das 

reformulações que tentaram fazer ao longo do tempo e, afinal, encontrou um projecto 

muito idêntico àquilo que era o projecto inicial. O que muda são os estacionamentos e o 

lote 400 destinado à unidade comercial. 

A questão que coloca é do porquê de todo este tempo em se avançar com esta infra-

estrutura, aprovada já em 1998 ou 1999. 

Em anexo à proposta consta um parecer do técnico da DRV (Divisão de Rede 

Viária), Dr. Carlos Rocio Mendes que ainda encontra uma circunstância relacionada com a 

legislação,passa a ler: “(...) não se pode avançar ainda assim com estas alterações ao 

alvará, porque não estão prescritas todas as normas do D.L.163/2006, relativamente à 

mobilidade (...)”. Pode igualmente ler-se parecer do Arqt.º Jorge Moura do (DAU) 

Departamento de Administração Urbanística: “(...) o loteamento não está globalmente a 

ser de novo licenciado e o regulamento do art.º 32.º do PDM, na sua redacção actual, 

usada no cálculo é posterior ao licenciamento do loteamento que detém alvará em vigor 

(...)”. 

Da leitura do processo ressaltam algumas observações, como sejam, a delimitação 

do perímetro urbano do Pinhal Novo, que aparentemente estaria a cortar em cima dos 

lotes. Só através da leitura mais atenta do Diário da República, em que se consegue 

perceber que todos os lotes daquelas moradias mais a Sul podem efectivamente ser 

feitos. É perceptível alguma dificuldade quanto aos despachos dos deferimentos das 

alterações. 

Este processo nasceu, como sabem, da tentativa de uma Associação do Pinhal 

Novo, promover a partilha de opiniões entre os promotores. 

A questão final é saber se, depois de terem sido cumpridos todos os requisitos que 

são referidos na proposta e pagas as taxas respectivas, esta urbanização está ou não, em 

condições de avançar. 
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O Sr. Vereador Octávio Machado refere que teve algumas dúvidas quanto à 

cedência de terreno do domínio público para o domínio privado, assim como quanto à 

resolução do protocolo para realização das infra-estruturas do loteamento, mas em local 

próprio, o Sr. Vereador José Charneira esclareceu-o. 

Não tem dúvidas, até porque conhece o promotor, de que efectivamente vão ser 

tomadas em atenção todas as recomendações e a freguesia do Pinhal Novo e o concelho 

de Palmela vão ter uma urbanização de referência. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que este processo nunca pôde ser 

classificado como um processo simples. 

Quando esta urbanização foi vendida à Corigues, em 2004, foi apresentada uma 

outra perspectiva, e chegou mesmo a ser aprovada uma alteração ao loteamento. Essa 

alteração era substancial e propunha a redução de cerca de 1.000 fogos e, em troca, foi 

cedido pela Câmara Municipal para o domínio privado do promotor uma área de cerca 

70.000 m2, de forma a garantir a qualidade e a redução dos fogos. Efectivamente, a 

redução dos 1.000 fogos com a correspondente alteração ao desenho urbano, permitia 

uma nova qualidade naquele espaço e, é com convicção que afirma que se tratava de uma 

excelente solução. 

Posteriormente, devido a vicissitudes próprias da vida, e do estado da economia do 

país, o promotor deixou de ter condições para prosseguir com o que era o seu objectivo e, 

também, o objectivo do Município. Então, retomou o processo inicial e é isso que é 

apresentado agora. É do conhecimento geral que uma parte dos lotes foram vendidos a 

uma empresa espanhola e o promotor começou a trabalhar na alteração à proposta inicial 

ao loteamento, conhecido pelo “loteamento do Sr. Garcia”. O Sr. Garcia, já na última fase 

em que era dono do loteamento veio, por escrito, informar a Câmara da sua pretensão em 

executar uma superfície comercial e colocou a questão do que teria de fazer para tal. A 

Autarquia respondeu o mesmo à Corigues e que é o prescindir da área de construção que 

já lá tem e atribuir essa área de construção à superfície comercial, obedecendo aos 

índices e  parâmetros urbanísticos, mantendo o respeito pelo PDM. Com a venda da 

propriedade, a Corigues retomou o negócio com a superfície comercial. 

Este alvará rege-se basicamente pelo seguinte: 

- a criação do lote comercial, Atendendo a que a superfície comercial necessita 

de mais área no seu lote para o adequado funcionamento, o Município 

deliberou desafectar cerca de 5.700 m2 – porque já tinha havido por parte do 

promotor uma cedência superior aos mínimos a que obriga o PDM  – criando 

assim as condições de devolver ao promotor essa área, tendo como objectivo a 

qualificação desse lote e uma melhor definição urbanística; 
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- a criação de caves em todos os lotes que não tinham cave e o cuidado com a 

servidão das infra-estruturas existentes,,nomeadamente, rede de águas 

pluviais, gás, electricidade; 

- a alteração à formalização da via que vai dar à rotunda no C.M. 1029, na altura, 

um pedido da C.M.P. ao promotor para executar aquela via que permite à 

Autarquia fazer a ligação à E.N. O primeiro desenho apontava para a via a 

Nascente, perto do reservatório, mas que devido a duas ou três propriedades 

que não estavam ainda na posse da Câmara, adivinhava-se difícil de negociar 

com os proprietários dos terrenos a localização Sul/Poente. Havia, assim, que 

plasmar nos documentos a alteração pedida pela Câmara Municipal; 

- A presente proposta trata na sua parte final outra questão importante e que 

decorre do facto de, após conversas com o promotor, empresa Corigues, tinha 

ficado assente que o protocolo que a Câmara tinha estabelecido com o Sr. 

Garcia, estaria completamente desadequado neste momento. Nestes termos, 

foi assumido pela Câmara Municipal, com o promotor que este paga as taxas 

que lhe são devidas e a Autarquia assume as obras que lhe cabem, sendo que 

há obras que são executadas pela Simarsul, como é o caso da ETAR e do 

emissário. Não fazia sentido manter o protocolo que tinha sido firmado com o 

Sr. Garcia. 

- Este processo tem sido de facto complicado. Trata-se de quase 3.000 lotes e 

vai albergar cerca de 10.000 pessoas e, às vezes, é suficiente uma pequena 

alteração num lote, para que as peças não estejam em conformidade. 

 O Sr. Vereador José Charneira considera que a proposta respeita integralmente o 

P.D.M. e a mesma está em condições de ser aprovada com todo o conforto e segurança. 

 

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

DIVISÃO DE FINANÇAS E APROVISIONAMENTO: 

 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 
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Fundos de Maneio – 2007: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAF-DFA/11-2007: 

 

«Em reunião de Câmara de 10 de Janeiro foi aprovada a proposta para a 

constituição de fundos de maneio, segundo a sua actividade, e nomeado o responsável de 

cada um desses fundos.  

Com a implementação da nova estrutura orgânica torna-se indispensável adaptar a 

constituição dos fundos de maneio às unidades orgânicas existentes e nomear os novos 

responsáveis pelos mesmos. 

Considerando que o princípio instituído pela C.M.Palmela, na constituição dos 

fundos, é dos mesmos terem como responsável o respectivo Director de Departamento, 

com excepção do verificado pela actividade efectuada pela Presidência e pela Divisão 

Jurídica devido à especificidade das mesmas, propõe-se, de acordo com o estabelecido 

no ponto 2.3.4.3 das Considerações Técnicas do Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo D.L. n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as 

alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, 315/00, de 2 de 

Dezembro e 84-A/02, de 22 de Fevereiro, a constituição dos seguintes fundos de maneio: 

 

 

 

 

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total Cabimentado

01.02.01 02.01.21 - Outros bens 100 € 1.000 €

01.02.01 02.02.13 - Deslocações e estadas 75 € 375 €

01.02.01 02.02.25 - Outros serviços 150 € 1.500 €

TOTAL 325 € 2.875 €

Maria Manuel 

Borrego

Actividade: Presidência

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total Cabimentado

02.01 02.01.21 - Outros bens 75 € 375 €

02.01 02.02.25 - Outros serviços 75 € 375 €

02.03 02.02.09 - Comunicações 100 € 1.000 €

11 02.01.21 - Outros bens 100 € 1.000 €

11 02.02.13 - Deslocações e estadas 75 € 750 €

11 02.02.25 - Outros serviços 150 € 1.800 €

TOTAL 575 € 5.300 €

Actividade: Dep. Administração e Finanças

Dr. José Monteiro
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Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total Cabimentado

04.02 02.02.25 - Outros serviços 75 € 375 €

05.01 02.01.21 - Outros bens 75 € 450 €

05.01 02.02.25 - Outros serviços 75 € 375 €

TOTAL 225 € 1.200 €

Arq. Jorge Moura

Actividade: Dep. Administração Urbanística

  

 

 

 

 

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total Cabimentado

Dr. Rui Ferreira 02.02 02.02.25 - Outros serviços 750 € 7.500 €

TOTAL 750 € 7.500 €

Actividade: Divisão Jurídica

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total Cabimentado

12 02.01.21 - Outros bens 50 € 200 €

10.02 02.02.25 - Outros serviços 50 € 250 €

10.03 02.02.25 - Outros serviços 50 € 200 €

TOTAL 150 € 650 €

Dra. Teresa Palaio

Actividade: Dep. Comunicação e Atendimento

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total Cabimentado

03.02 02.02.17 2007-A-15 Publicidade 1.000 € 5.000 €

03.03 02.02.22 2007-A-68 Serviços de Saúde 150 € 900 €

TOTAL 1.150 € 5.900 €

Actividade: Dep. Recursos Humanos e Organização

Dr. Agostinho 

Gomes

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total Cabimentado

06.02 02.01.17 - Ferramentas e utensílios 50 € 300 €

06.02 02.02.03 - Conservação de bens 50 € 250 €

06.03 02.01.14 - Outro material - peças 75 € 375 €

06.03 02.01.21 - Outros bens 50 € 300 €

06.03 02.02.25 - Outros serviços 50 € 250 €

TOTAL 275 € 1.475 €

Actividade: Dep. Ambiente e Infra-estruturas

Eng. João  Faim
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Sobre a proposta de Fundos de Maneio – 2007 numerada 1/DAF-DFA/11-2007 

interveio: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que tentou estabelecer um paralelo entre 

esta proposta e a anterior, não porque isso fosse mudar o sentido de voto dos Vereadores 

do P.S., mas porque queria compreender todas as divisões. Tal análise verificou-se 

impossível, na medida em que os fundos atribuídos a determinadas estruturas foram 

englobados por outras unidades orgânicas, porque a estrutura inicial desapareceu e deu 

origem a novos enquadramentos. 

 Afirma que os Vereadores Socialistas vão-se abster nesta proposta e apresentam 

declaração de voto. 

 

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

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

Sousa, que apresentam declaração de voto. 

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

 

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

participando na gestão camarária, não têm possibilidade de analisar as necessidades de 

cada unidade orgânica nem a justeza dos seus gastos. Por outro lado, tratando-se de um 

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total Cabimentado

07.03 02.01.21 - Outros bens 75 € 375 €

07.03 02.02.25 - Outros serviços 75 € 300 €

TOTAL 150 € 675 €

Actividade: Dep. Obras, Logística e Conservação

Eng. Inês Sarmento

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total Cabimentado

08.02 02.01.21 - Outros bens 50 € 250 €

08.02 02.02.25 - Outros serviços 75 € 300 €

08.03 02.01.21 - Outros bens 50 € 250 €

08.04 02.01.21 - Outros bens 50 € 250 €

08.05 02.01.21 - Outros bens 50 € 250 €

08.05 02.02.25 - Outros serviços 75 € 300 €

TOTAL 350 € 1.600 €

Dr. Calado Mendes

Actividade: Dep. Cultura e Desporto

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total Cabimentado

09.02 02.02.25 - Outros serviços 50 € 250 €

09.03 02.01.21 - Outros bens 50 € 250 €

TOTAL 100 € 500 €

Dra. Fernanda Rolo

Actividade: Dep. Educação e Intervenção Social
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reajustamento dos fundos de maneio à nova Estrutura Orgânica entretanto aprovada, 

nada justifica a alteração do sentido de voto expresso na passada reunião de 10/01/07 

quando foi discutida a versão inicial desta constituição de fundos.” 

 

VI – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

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

 

Atribuição de apoios financeiros: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DD/11-2007: 

ASSUNTO: No âmbito do Programa de Desenvolvimento do Ciclismo: 

REQUERENTE: Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal: 

 

«No âmbito do Programa de Desenvolvimento do Ciclismo a Câmara Municipal de 

Palmela, em parceria com a Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal, organiza 

anualmente um conjunto de provas velocipédicas no concelho, designadamente as quatro 

provas da Taça Regional de BMX, três provas da Taça de Portugal de BMX (provas 

realizadas na Pista de BMX de Forninho), o 17.º Circuito Ciclista do Concelho de Palmela 

em sub-21, Elites e Veteranos A, B e C, uma prova da Taça de Portugal de Cadetes em 

Estrada e uma prova do Regional de BTT, perfazendo um total de 10 provas que se 

iniciaram no passado mês de Março e que decorrerão até Outubro de 2007. 

Considerando os custos envolvidos na organização destas iniciativas, a Câmara 

Municipal tem concedido anualmente apoio financeiro para comparticipar as despesas 

contraídas pela Associação de Ciclismo, designadamente com a sua organização, juízes e 

cronometristas, GNR e promoção das chegadas nas provas de estrada e de BTT (som, 

carro podium, colocação de faixas e distribuição de baias). 

Deste modo, propõe-se, de acordo com a alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, a atribuição de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), à Associação de 

Ciclismo do Distrito de Setúbal, como comparticipação nas despesas com a realização das 

provas supracitadas.» 
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Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro à Associação de Ciclismo do 

Distrito de Setúbal no âmbito do Programa de Desenvolvimento do Ciclismo numerada 

1/DCD-DD/11-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que é do seu conhecimento que grande 

parte das provas, nomeadamente as provas de BMX ocorrem no Forninho, mas 

desonhece onde é que se desenvolvem as demais provas. Gostaria de ser esclarecido 

neste sentido. 

Menciona que o valor do subsídio atribuído no ano transacto foi de 3.000 euros 

contra os 2.500 agora propostos. Há um decréscimo de 500 euros, o que é de assinalar. 

O Sr. Vereador Adilo Costa dá a palavra ao Chefe da Divisão de Desporto para dar 

a conhecer ao Sr. Vereador José Braz Pinto os locais onde as provas vão ter lugar, o que 

foi feito. 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 2/DCD-DD/11-2007: 

ASSUNTO: 10.ª Estafeta de Palmela e 6.ª Mini-Estafeta: 

REQUERENTE: Sociedade Recreativa e Cultural do Povo – Bairro Alentejano: 

 

«A Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bairro Alentejano vai realizar no dia 

27 de Maio de 2007, duas provas de corrida a pé em estrada denominadas 10.ª Estafeta 

de Palmela e 6.ª Mini Estafeta. A primeira é uma prova colectiva para quatro atletas 

adultos, por estafetas e em circuito, num total de 21.400 metros, que percorre algumas 

zonas da Freguesia de Quinta do Anjo. A segunda, também colectiva e por estafetas, 

realiza-se somente no Bairro Alentejano, tem quatro percursos num total de 6.000 metros 

e destina-se a crianças e jovens de ambos os sexos.  

Este evento integra-se no calendário anual do Programa de Desenvolvimento do 

Atletismo e constitui-se factor de promoção desportiva e turística do Concelho de Palmela, 

sendo a maior festa da corrida que se realiza no nosso concelho. Nesta iniciativa 

participam aproximadamente 90 equipas e 450 atletas e colaboram com a organização 

inúmeras entidades públicas e privadas que, em conjunto, possibilitam suprir o conjunto de 

despesas que se estimam poderem atingir o valor de 24.450,00 €. 

 Neste sentido, propõe-se, de acordo com os critérios gerais específicos definidos 

nos artigos 7.º e 9.º, do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo e em 

conformidade com a alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 
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atribuição de um apoio financeiro à Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bairro 

Alentejano, no valor de € 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta euros), para 

comparticipar as despesas com a realização da 10.ª Estafeta de Palmela e 6.ª Mini 

Estafeta.» 

 

 Sobre a proposta de atribuição de apoio financeiro à Sociedade Recreativa e 

Cultural do Povo – Bairro Alentejano no âmbito da 10.ª Estafeta de Palmela e 6.ª Mini-

Estafeta numerada 2/DCD-DD/11-2007 o Sr. Vereador Adilo Costa esclarece que no ano 

passado o subsídio atribuído foi de 4.500 euros. 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 3/DCD-DD/11-2007: 

ASSUNTO: No âmbito do Programa de Desenvolvimento do Basquetebol: 

REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

«No âmbito do programa de Desenvolvimento do Basquetebol, a Câmara Municipal 

de Palmela tem vindo a apoiar regularmente a actividade dos quatro clubes que no 

concelho realizam esta modalidade, de acordo com critérios estabelecidos e acordados 

entre todas as partes há vários anos. 

Assim, considerando o plano de actividades anual de cada clube e os apoios 

financeiros já atribuídos pela autarquia, falta apenas atribuir a terceira e última parcela dos 

apoios para a presente época desportiva de 2006/2007, a qual envolve a comparticipação 

para a realização das actividades (que corresponde a 15% do montante total atribuído), 

para o pagamento das despesas de utilização dos pavilhões desportivos e para o 

enquadramento técnico das Escolas de Basquetebol de Pinhal Novo e Quinta do Anjo.  

Neste sentido, propõe-se, em conformidade com a alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição das seguintes comparticipações financeiras no valor 

total de € 16.458,00 (dezasseis mil quatrocentos e cinquenta e oito euros): 

 - Clube Desportivo Pinhalnovense     8.018 € 

 - Clube Juventude de Palmela     2.973 € 

 - Grupo Desportivo Valdera      2.585 € 

 - Quintajense Futebol Clube      2.882 €.» 
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Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro a várias entidades no âmbito do 

Programa de Desenvolvimento do Basquetebol numerada 3/DCD-DD/11-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que o apoio anual se cifra em 50.000 euros e 

esta é a última tranche deste apoio. 

Informa que neste Programa estão envolvidos cerca de 170.000 praticantes de 

basquetebol, dos quais 130.000 do sexo masculino e 41.000 do sexo feminino. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que tentou comparar esta proposta com a 

proposta do ano passado, mas na proposta do ano passado não figurava o Quintajense, 

porque este foi contemplado numa proposta à parte. 

Adianta que o Quintajense Futebol Clube sofreu um prejuízo avultado com a perda 

do seu pavilhão, situação que ainda não está resolvida e faz votos para que tenha uma 

rápida resolução, porque o pavilhão é importantíssimo para a freguesia de Quinta do Anjo 

bem como para o Concelho. 

Acontece que, o Quintajense não tendo pavilhão, o desenvolvimento da sua 

actividade vai ter de ser efectuada noutros locais e, certamente tal medida vai ocasionar 

mais despesas. Gostaria de saber até que ponto esta situação foi ou não ponderada na 

atribuição do subsídio que agora se propõe. Será que o subsídio agora proposto pela 

Câmara Municipal atende a este aspecto, ou pretende a Autarquia, à posteriori, 

contemplar o Quintajense com um subsídio acrescido, para fazer face ao cumprimento dos 

seus objectivos. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que era sua pretensão fazer comentário 

idêntico ao do Sr. Vereador José Braz Pinto. 

Efectivamente, o Quintajense Futebol Clube sofreu um infortúnio que veio afectar na 

prática todas as modalidades que ali se realizavam. Para levar à prática as modalidades, 

quer no âmbito da formação, quer no âmbito da prática desportiva, tem naturalmente 

custos acrescidos, e este aspecto devia ser tomado em consideração pela Autarquia. 

Enaltece o trabalho notório que o Quintajense tem sabido desenvolver. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que já foram atribuídos subsídios na proporção 

de 50% e 35%, quer para o Quintajense, quer para outros Clubes. Foram igualmente feitos 

pagamentos para manter a actividade no pavilhão do Pinhal Novo e da Escola 2 + 3 de 

Palmela. 

 

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

minuta. 
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VII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das dezanove horas e dez minutos, não tendo havido pedidos de intervenção 

por parte do público, 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 


