
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 09/2007: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 

2007: 

 No dia quatro de Abril de dois mil e sete, pelas dezassete horas e vinte 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: 

1. Protocolo de Cooperação entre o Regimento de Engenharia N.º 1 e a C.M.P. 

para a reabertura e/ou beneficiação de caminhos na Serra da Arrábida no âmbito da 

Protecção da Floresta: 

A Sr.ª Presidente informa que no seguimento da aprovação, em reunião de Câmara 

de 21.03.2007, do Protocolo acima mencionado, se procedeu hoje à sua assinatura. 

 

2. Informações: 

a) Alteração no calendário da próxima reunião de Câmara: 

A Sr.ª Presidente informa que a reunião de Câmara agendada para o dia 18 de Abril 

deverá ser antecipada para o dia 17 do mesmo mês, à hora habitual. 

Esta alteração deve-se à participação do município numa Conferência a realizar em 

Espanha, sobre questões relacionadas com a indústria automóvel.  
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c) Alteração da Estrutura Orgânica: 

A Sr.ª Presidente informa que, no âmbito da alteração à Estrutura Orgânica da 

Câmara Municipal de Palmela, vai ter lugar no dia 10 de Abril, a cerimónia de nomeação 

dos Dirigentes do Município. 

Informa igualmente que, por uma maior adequação à Estrutura aprovada e por 

razões da organização do trabalho, irá proceder a um ajustamento nos Pelouros 

distribuídos pelos Eleitos. Neste sentido, informa o seguinte: 

- Como Presidente da Câmara Municipal assume as competências atribuídas 

ao Gabinete de Participação e Acção Local, ao Gabinete de Estudos e 

Qualidade, ao Gabinete de Desenvolvimento Estratégico, ao Departamento 

de Comunicação e Atendimento e ao Gabinete de Recuperação do Centro 

Histórico. Mantém as funções de coordenação geral da Autarquia, como o 

Gabinete de Apoio à Presidência e o Serviço Municipal de Protecção Civil. 

- A Sr.ª Vice-Presidente, Vereadora Adília Candeias, mantém o Departamento 

de Recursos Humanos e Organização e o Departamento de Educação e 

Intervenção Social e deixa o Departamento de Cultura e Desporto. Assume 

dentro do Departamento de Obras, Logística e Conservação a Divisão de 

Logística e Conservação.  

- O Sr. Vereador José Charneira mantém as competências que já lhe tinham 

sido atribuídas, havendo alterações nas designações das unidades 

orgânicas. Desta forma, mantém o Departamento de Ambiente e Infra-

estruturas e o Departamento de Administração Urbanística. O actual 

Departamento de Administração Urbanística, para além da gestão 

urbanística e das obras particulares, tem agora integrado a Divisão de 

Planeamento Urbanístico, assim como o Gabinete de Recuperação das 

Áreas de Génese Ilegal.  

- O Sr. Vereador Adilo Costa mantém as competências atribuídas ao 

Departamento de Administração e Finanças. Relativamente ao 

Departamento de Obras, Logística e Conservação, fica com a 

responsabilidade da Divisão de Projectos e Obras Públicas. Assume 

actualmente as competências no âmbito do Departamento de Cultura e 

Desporto. O Departamento de Obras, Logística e Conservação é partilhado 

pelo Sr. Vereador Adilo Costa e pela Sr.ª Vereadora Adília Candeias.  

- O Sr. Vereador Octávio Machado mantém as áreas que já detinha, não 

havendo mudanças, a não ser na própria designação das unidades 

orgânicas. Mantém, portanto, o Sector da Saúde englobado na Divisão de 
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Intervenção Social, mantém a Iluminação Pública e o Sector dos Cemitérios 

englobados na Divisão de Ambiente e Gestão do Espaço Público. 

Deste modo, julga que se consegue uma gestão mais equilibrada, capaz de 

corresponder aos objectivos da organização e, de certa forma, mais adequada à nova 

Estrutura Orgânica. 

A Sr.ª Presidente refere que a informação agora partilhada com os Srs. Vereadores 

será formalizada através de despachos. 

 

3. Saudação: 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte saudação que foi subscrita por todo 

o Executivo Municipal: 

 

“Ao longo destes 30 anos, a Pluricoop tem tido um papel activo no desenvolvimento 

local, assumindo uma ligação profunda à vida económica, social e cultural do nosso 

concelho. 

A Câmara Municipal considera da maior importância as iniciativas dos cidadãos que 

contribuam para a dinamização da economia local. As cooperativas de consumo, enquanto 

formas de organização com objectivos sociais e económicos, assumem um papel que 

devemos valorizar na criação de alternativas à lógica comercial dominante. 

Na passagem destas três décadas de vida da Pluricoop, a Câmara Municipal de 

Palmela, reunida em sessão pública, a 4 de Abril de 2007, saúda os seus dirigentes e 

cooperantes e faz votos de que a Pluricoop continue a ser uma referência para os 

consumidores do nosso concelho.” 

 

Sobre esta saudação intervieram: 

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

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

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que antigamente se denominava triplo 

aniversário, porque não só se comemorava o aniversário da Coopinhal, como do Jornal 

Linha do Sul e do Grupo Coral. Com o terminar do Jornal Linha do Sul comemora-se, 

nesta fase, só o aniversário do Grupo Coral. O dia 17 de Março foi a data escolhida para a 

comemoração. 

Sobre este tema apresenta a seguinte nota: recebeu um telefonema a perguntarem-

lhe se, na sua qualidade de Vereador, iria estar presente no espectáculo que se realizava 

nos Bombeiros Voluntários. O telefonema foi feito pelo responsável do Núcleo Local da 

Pluricoop do Pinhal Novo. Respondeu que não ia estar presente, porque não tinha sido 
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convidado. Houve alguma estranheza à sua resposta, porque, aparentemente a Câmara 

Municipal no seu todo terá sido convidada.  

Refere que este assunto não seria por si abordado se não tivesse sido apresentada 

a saudação. Expressa a dificuldade que existe para, enquanto Vereadores da Câmara 

Municipal, poderem assistir a esta e outras iniciativas de idêntica natureza. 

Sobre a observação exposta pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa, a Sr.ª 

Presidente refere que podem ter ocorrido diversas situações, que importa clarificar: 

- Há situações em que são as próprias Instituições que convidam todos os 

Srs. Vereadores e, nesses casos, os convites são imediatamente remetidos 

aos Senhores Vereadores; 

- Há situações em que o convite é feito de forma estritamente institucional e, 

nesses casos, vem dirigido a si ou à Câmara Municipal. Quando assim é, em 

geral, nomeia um representante da Câmara Municipal. Assim, quando não 

são as próprias Instituições a convidar todos os Eleitos, não toma a iniciativa 

de convidar todos os Srs. Vereadores, mas delega essa representação num 

dos Srs. Vereadores ou assume ela própria a representação do Município. 

- Estes são os procedimentos. O que não impede que não possa haver uma 

terceira razão, como exemplo, um atraso na chegada do respectivo convite. 

Sobre a situação em concreto desconhece o que aconteceu, mas se existe 

um convite poder-se-á verificar o que sucedeu. 

- No caso concreto da cerimónia do aniversário da Pluricoop, o representante 

da Câmara Municipal, foi o Sr. Vereador José Charneira. 

 

Submetida a saudação a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e 

em minuta. 

 

INTERVENÇÃO DA SR.ª VEREADORA ADÍLIA CANDEIAS: 

1. Voto de Congratulação: 

Pela Sr.ª Vereadora Adília Candeias foi apresentado o seguinte voto de 

congratulação que foi subscrito por todo o Executivo da Câmara Municipal: 

 

“Tiago Venâncio, nadador da Palmela Desporto, bateu dois novos recordes, nos 200 

e 100 metros livres, e obteve os mínimos necessários para garantir a sua presença nos 

Jogos Olímpicos de Pequim. 

O atleta foi uma das revelações da delegação portuguesa que participou, há uma 

semana, nos Mundiais da Austrália, e constitui já uma esperança nacional para as 

Olimpíadas. 
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A Câmara Municipal de Palmela, reunida nos Paços do Concelho, felicita Tiago 

Venâncio pelos resultados alcançados e faz votos de que continue a somar os sucessos 

desportivos que o seu empenho e dedicação merecem.” 

 

A propósito deste tema, o Sr. Vereador Octávio Machado intervém expressando o 

quão importante é alargar este voto de congratulação à campeã Simone Fragoso. 

A distinção de estar presente nos “Globos de Ouro” é só por si exemplificativa do 

prestígio que tem alcançado a nível nacional. 

Acrescenta que é bom ser capaz de reconhecer todos aqueles que têm obtido bons 

resultados para Palmela e têm conseguido ultrapassar barreiras psicológicas. 

Realça o quanto a Simone Fragoso é merecedora do reconhecimento da Câmara 

Municipal e enaltece a sua força anímica. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que no presente ano desportivo já foi 

aprovado, pela Câmara Municipal, um voto de congratulação a Simone Fragoso. 

De todo o modo considera justa a intervenção feita pelo Sr. Vereador Octávio 

Machado à Simone Fragoso. Regista que, no caso desta desportista, significa ter 

conseguido ultrapassar várias barreiras. 

 

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

unanimidade e em minuta. 

 

2. Voto de Pesar: 

Pela Sr.ª Vereadora Adília Candeias foi apresentado o seguinte voto de pesar que 

foi subscrito pelo Executivo Camarário: 

 

“Foi com profunda consternação que a Câmara Municipal de Palmela tomou 

conhecimento do falecimento de João Cardoso Nunes, Presidente da Direcção do Moto 

Clube de Palmela. 

João Nunes, de 36 anos, foi sócio-fundador e membro da Direcção desta associação 

desde a sua criação, em 1999. Foi um dos seus principais impulsionadores e 

dinamizadores das diversas actividades que o Moto Clube realizou ao longo dos seus oito 

anos de vida. Muito conhecido em Palmela e admirado no meio “motard”, empenhava-se 

com entusiasmo nas iniciativas em que participava. Desde 2005 que liderava a Direcção 

do Moto Clube. 

A Câmara Municipal de Palmela, reunida em 4 de Abril de 2007, nos Paços do 

Concelho, manifesta o seu pesar e endereça à família de João Cardoso Nunes e ao Moto 

Clube de Palmela sentidas condolências pelo seu desaparecimento.” 
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Submetido o voto de pesar a votação, foi o mesmo aprovado, por unanimidade 

e em minuta. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

Festa das Vindimas: 

A propósito do tema Festa das Vindimas, o Sr. Vereador José Braz Pinto efectua a 

seguinte intervenção: 

 

“Aprovámos, na passada reunião, o apoio financeiro da Câmara à Festa das 

Vindimas. 

O subsídio manteve-se igual ao do ano anterior, 50.000 euros. 

Tratava-se de uma reunião extraordinária e portanto sem período de antes da ordem 

do dia. Na discussão da proposta tivemos oportunidade de reafirmar os votos de que a 

Festa das Vindimas pudesse ser mais do que uma espécie de feira anual e fosse virada 

para a problemática da Vitivinicultura. 

O ano passado, mais propriamente na reunião de 1 de Março de 2006, no dia em 

que foi empossada a actual comissão de festas, afirmámos no período antes da ordem do 

dia: “... é chegado o tempo de Palmela (município e interessados) desenvolver esforços 

pela promoção e dignificação dos vinhos de Palmela, atendendo a que se trata de uma 

actividade económica importantíssima para o Concelho.” 

Lançámos na mesma intervenção a ideia da realização paralela de uma feira ou 

salão de vinhos de âmbito internacional. Para este projecto entendíamos ser necessária a 

reunião de todos os interessados e chamámo-lhe um sonho colectivo que deveria ser 

acolhido pela autarquia que deve ser um dos alicerces do concelho. 

A esta intervenção a Sr.ª Presidente referiu que “... estava de acordo com a 

importância deste tema”  “... que o executivo camarário também estará de acordo que um 

projecto desta envergadura possa ganhar expressão sobretudo entre os produtores, 

principais interessados na valorização do produto. Disse também que a CMP apoiará, mas 

deixava claro que ao lançar um incentivo para um projecto destes a Câmara não pode ficar 

a suportá-lo financeiramente.” 

Lancei um apelo a todas as forças políticas representadas na Câmara para 

envidarem esforços no lançamento de acções de promoção dos vinhos do Concelho. 

Também o Sr. Vereador Octávio Machado, na sessão de 12 de Fevereiro de 2006, 

afirmou que “... actualmente a festa das vindimas tem mais de feira do que de festa... que 

se poderia ter festa com todos os pressupostos dos que a criaram há muitos anos: a 

promoção da vinha e do vinho.” Em 1 de Março de 2006 afirmava que “... será necessário 



Acta n.º 9/2007 

Reunião de 04 de Abril de 2007 

 7 

implementar um evento de promoção do vinho porque a Festa das Vindimas pode 

naturalmente evoluir nesse sentido... e ... a Festa das Vindimas tem vindo a perder o seu 

cariz e desejo que a CMP seja capaz de optimizar os recursos financeiros disponíveis para 

uma promoção que justifique o investimento.” 

Em 1 de Dezembro de 2006, no jornal 1.ª Página, subordinada ao título “In vino 

veritas” publicámos um artigo que abordava este tema. 

Sr.ª Presidente ... Srs. Vereadores ... 

Passou um ano... nada foi feito. Diz o povo: “de promessas está o inferno cheio” ... 

digo eu: “de sonhos estão os munícipes de Palmela cheios”. 

É necessário passar do sonho à prática. 

Sabemos que todas as forças políticas, representadas na Câmara estão de acordo 

com a necessidade de valorizar a festa das vindimas com uma forte componente da 

problemática da vitivinicultura. 

Sabemos que os dois partidos sem representação na Câmara mas concorrentes às 

eleições (Bloco de Esquerda e CDS) também incluíam estas ideias nos seus programas. 

Sabemos que a comissão de festas diz fazer esforços para a participação dos 

vitivinicultores. 

Sabemos que alguns vitivinicultores encarariam com agrado esta ideia, tendo em 

conta que a Comissão da Mostra de Vinhos de Fernando Pó vai lançar a primeira feira de 

vinhos de Palmela. 

Então o que falta? 

Falta dinheiro mas, se todos se motivarem, as dificuldades vencem-se. 

Falta dinâmica, mas essa deveria partir da Câmara Municipal, principal patrocinadora 

da festa das vindimas. 

Falta mobilização, mas isso é trabalho de todos nós. 

Daqui lanço um apelo: 

Aos Partidos, em representação no Concelho para que, independentemente dos 

ideários, mobilizem os seus simpatizantes para esta causa. 

A CVR da Península de Setúbal para se disponibilizar e participar nesta 

problemática. 

Aos Ministérios da Agricultura e Economia (tutela do Comércio) para apoiarem esta 

iniciativa. 

À AVIP para, numa extensão daquilo que é já o seu frutífero trabalho, poder 

empenhar-se nesta luta. 

À Confraria Gastronómica, considerando que os vinhos são componentes essenciais 

da gastronomia, para também se envolver neste sonho. 
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Aos Amigos de Palmela, que pugnam pela defesa do património e dos valores do 

concelho, abraçarem também esta causa. 

Às Comissões de Festa das Vindimas, da Mostra de Vinhos de Fernando Pó, do 

Poceirão, e do Pão Queijo e do Vinho, de Quinta do Anjo, para se unirem em torno daquilo 

que lhes é comum: a promoção dos vinhos do concelho. 

E por último, porque os últimos são sempre os primeiros: 

Às Adegas Cooperativas de Palmela e de Pegões, que laboram as uvas de centenas 

de viticultores do concelho de Palmela para, como principais interessadas se motivarem 

para esta possível dignificação dos vinhos que produzem. 

Aos produtores, grandes e pequenos, como primeiros interessados, para lutarem 

pelos seus interesses. 

Todos juntos poderíamos tornar cada vez mais visíveis os vinhos de Palmela, 

dignificados numa festa que nasceu para eles. 

Por nós iremos mandar estas linhas a todos os citados e interessados. Também 

apresentamos uma Moção que desejaríamos ver subscrita por todo o executivo. 

Se isto não é lutar pelo desenvolvimento do concelho de Palmela, então não 

sabemos como será. 

Quem luta por Palmela tem que lutar pelos seus produtos, pela sua história e pelas 

suas raízes e tradições. 

Fazemos votos para que no próximo ano não venhamos intervir sobre o mesmo 

tema.” 

 

Seguidamente, o Sr. Vereador José Braz Pinto distribui pelo Executivo Municipal 

uma moção relativamente a este tema que passa a ler: 

 

“Aproximando-se mais uma edição da Festa das Vindimas, e considerando que: 

Todos os representantes dos Partidos Políticos com assento Camarário teceram ao 

longo do tempo, vários comentários que na sua essência são consonantes. 

Os Munícipes aguardam que da Câmara Municipal de Palmela surja um sinal, que 

consubstancie as políticas traçadas e defendidas. 

A Câmara Municipal de Palmela deve sugerir a incorporação no programa de 

actividades da Festa das Vindimas uma mostra, exposição e prova de vinhos do nosso 

Concelho. 

Os diferentes agentes económicos devem ser informados da iniciativa. 

A Câmara Municipal de Palmela, reunida em 4 de Abril de 2007, apela à mobilização 

efectiva de todos os agentes económicos da área da Vitivinicultura, sociais e políticos do 

Concelho, para que a Festa das Vindimas cumpra o seu principal objectivo: 
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A defesa, promoção e divulgação dos vinhos do Concelho de Palmela.” 

 

A Sr.ª Presidente questiona sobre se algum dos Srs. Vereadores quer intervir sobre 

o tema apresentado pelo Sr. Vereador José Braz Pinto. 

Não havendo questões a colocar pelos Srs. Vereadores, a Sr.ª Presidente intervém 

nos seguintes termos: 

Partilha de muitas das considerações feitas, pelo Sr. Vereador José Braz Pinto, na 

exposição introdutória à moção. 

Entende que, deve ser postura do Município recomendar, às sucessivas Comissões 

de Festas, os bons exemplos que devem ser seguidos e alertar para situações menos 

positivas. 

Há, contudo, uma posição que a Câmara Municipal, em sua opinião, não deve tomar 

na medida em que não é “dona” das festas locais. Nestes termos, a figura de uma moção 

aprovada pela Câmara Municipal “recomendando” ou “sugerindo” à Comissão da Festa 

das Vindimas aquilo que deve fazer, ao contrário do que o Sr. Vereador Braz Pinto 

menciona no texto “... os Munícipes aguardam que da Câmara surja um sinal...” pode não 

ser bem entendido pelos Munícipes. No seu caso, como Munícipe, não sabe se entenderia 

bem uma tomada de posição desta natureza por parte do Município relativamente à Festa 

das Vindimas. A Festa é da população. São as pessoas que se organizam para a levar à 

prática. A Câmara Municipal apoia e comparticipa, mas a Festa não é da Câmara, é sim 

da comunidade. Duvida mesmo que seja positivo a Câmara Municipal dever dar este 

“sinal” à Festa das Vindimas. 

Defende que a Câmara Municipal deve expressar as suas opiniões nas reuniões que 

realiza com as Comissões de Festas, através da participação de um seu representante. 

Refere que a Autarquia não deve expressar uma moção desta natureza, porque o efeito 

pode ser contrário ao pretendido. 

A Câmara pode e deve transmitir às Comissões de Festas preocupações várias que 

os Munícipes têm feito sentir, como é o caso, por exemplo, da Festa estar a assumir cada 

vez mais o contorno de uma feira invertendo a lógica da “Festa das Vindimas”. 

Todas estas preocupações e sugestões manifestadas pela C.M.P. numa reunião a 

realizar com a Comissão de Festas têm uma conotação completamente diferente, do que 

seria a apresentação de uma moção do teor da que agora foi apresentada pelo Sr. 

Vereador. 

Pelas razões antes apresentadas tem as maiores reservas em aprovar esta moção 

ou outra de natureza análoga. 

Há observações mencionadas na moção pelo Sr. Vereador José Braz Pinto, como 

por exemplo: “(...) A Câmara Municipal de Palmela deve sugerir a incorporação no 



Acta n.º 9/2007 

Reunião de 04 de Abril de 2007 

 10 

programa de actividades da Festa das Vindimas uma mostra, exposição e prova de vinhos 

do nosso Concelho (...)” que já vêm sendo feitas, uns anos com mais dimensão outros 

anos com menos dimensão, contudo é a própria Comissão das Festas que entende dever 

faze-lo. 

A Festa das Vindimas é de facto uma iniciativa que tem um forte apoio da Câmara 

Municipal, mas não é uma iniciativa da Câmara. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que seria do seu inteiro agrado que a 

discussão sobre este tema fosse o mais alargada possível. 

Chama a atenção para o seguinte: numa moção, primeiro são enunciados os 

considerandos e só depois vem a parte substantiva. A parte substantiva não diverge do 

que a Sr.ª Presidente acaba de referir. A parte substantiva menciona “(...) A C.M.P. 

reunida em 04 de Abril de 2007 apela à mobilização efectiva de todos os agentes 

económicos da área da vitivinicultura sociais e políticos do concelho para que a Festa das 

Vindimas cumpra o seu principal objectivo, que é a defesa, promoção e divulgação dos 

vinhos do concelho”. Na redacção do texto não há qualquer imposição, há sim um apelo. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que este assunto já tem sido tema de 

discussão entre o Executivo da Câmara Municipal. 

É uma realidade que, ano após ano, tem vindo a aumentar a componente feira e a 

festa tem diminuído. Há o sério risco de ver a ASAE (Autoridade Sanitária das Actividades 

Económicas) a inspeccionar o recinto da feira. E uma situação destas significará um 

autêntico pandemónio. Igual situação poderá, também, suceder no Festival do Queijo, Pão 

e Vinho. 

A Festa das Vindimas está a desviar-se do que deve ser o seu objectivo fulcral. 

Compreende as dificuldades financeiras com que as Comissões de Festas têm de se 

debater. 

Refere que os “timings” para as acções / projectos no âmbito da viticultura e no 

âmbito do desenvolvimento económico se começam a esgotar. Aproxima-se o QCA 

(Quadro Comunitário de Apoio) e esta vai ser a oportunidade deste concelho e dos seus 

agentes económicas terem acesso a fundos. Será a sua última possibilidade. 

Naturalmente que os organizadores dos vários eventos realizados no concelho, como 

sejam, a Festa das Vindimas, o Festival do Queijo, Pão e Vinho e a Mostra de Vinhos de 

Marateca e Poceirão em Fernando Pó têm de ser sensíveis a estes programas. É preciso 

desenvolver cada vez mais estas iniciativas que podem servir para a promoção e 

divulgação dos produtos produzidos em Palmela. 

A Autarquia adoptou uma filosofia de negociações perante as Associações 

responsáveis pelos eventos. As Associações de Festas são eleitas, assumem 

responsabilidades, e quanto a si, desejava ver menor envolvimento da Autarquia e maior 
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envolvimento das pessoas. Se assim não for as Festas ficam dependentes do 

investimento do Município. 

É de opinião que não deve subscrever uma moção para impor ou alertar. Em 

contrapartida deve, sim, ser feita uma campanha de sensibilização para as causas que o 

Executivo Camarário tem vindo a discutir entre si.  

Realça que há uma lista enorme de vinhos do concelho premiados em concursos 

internacionais. O QCA será a última oportunidade dos viticultores poderem candidatar-se a 

apoios. Esta oportunidade não pode nem deve ser perdida. Reunir os viticultores, 

sensibilizá-los, convidá-los a perceberem a realidade de hoje e as razões de tantas 

dificuldades deve ser um caminho a trabalhar. 

Crê que os Eleitos da Câmara Municipal estão todos de acordo que é preciso fazer 

algo, mas as pessoas que estão no terreno, também têm de ser sensíveis às questões 

que forem apresentadas. A Festa das Vindimas não pode perder a oportunidade de 

mudança, mas deve ter a autonomia própria de uma Associação. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que com a introdução de algumas 

pequenas alterações à moção, não a chocava poder vir a aprová-la. De todo o modo, pode 

ser ostensivo, numa altura em que já se está a efectivar a programação da próxima edição 

da Festa das Vindimas, aprovar-se uma moção desta natureza. 

Percebe a questão política que o Sr. Vereador José Braz Pinto, em nome dos 

Vereadores do P.S., apresenta. Mas daí a aprovar-se e enviar-se à Associação das Festas 

esta ou outra moção semelhante até pode parecer que não haver confiança na Sr.ª 

Presidente da Câmara e nos serviços da Câmara Municipal para a dignificação que se 

pretende dar à Festa. 

Repete não a chocar, caso os Srs. Vereadores acolhessem a sugestão de algumas 

alterações, poderem aprovar uma moção. Contudo, parece-lhe sensato que fique 

registado o apelo dos Srs. Vereadores, até eventualmente subscrito por todos, mas sem a 

natureza de uma moção. Pode-se ir ao encontro do que o Sr. Vereador Octávio Machado 

sugeriu. Há várias formas de transmitir sugestões à Associação das Festas e tal não 

precisa de ser através de uma moção, que pode pecar por ser uma forma muito ostensiva. 

Logo agora que a Autarquia está a adoptar uma política de “menos Câmara e mais 

voluntariado” ir impor mais objectivos à Associação das Festas parece ser contraditório: 

“dão menos e querem mais”. É da opinião que sempre que esteja em causa a aplicação 

de dinheiro público é justa a intervenção do Município, mas também deve haver alguma 

contenção na forma como se expressam recomendações e sugestões. 

Acrescenta que, tendo em conta o relacionamento que a Câmara Municipal tem 

desenvolvido com o movimento associativo, e a forma como esse relacionamento se tem 

caracterizado, as sugestões podem ser feitas de diversas maneiras. A forma de moção 
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parece-lhe não ser a mais adequada e pode até, como já referiu, ser entendida como 

ostensiva. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que cada um dos Eleitos nos sectores em 

que intervém pode contribuir e alertar relativamente à temática da Festa das Vindimas e 

da vitivinicultura em concreto. Como exemplo, refere que no último sábado se realizou a 

Assembleia Geral da Área de Palmela, e como Presidente da Assembleia Geral da Adega 

Cooperativa de Palmela, aproveitou a ocasião para sensibilizar os presentes para o que 

deve ser o objectivo central da Festa das Vindimas. Possivelmente, cada um, poderá 

contribuir para o raciocínio de que  a Festa das Vindimas deve ser aproveitada para 

promover, divulgar e valorizar os vinhos do concelho de Palmela e, neste âmbito, a 

vertente feira deve ser cada vez menos promovida, uma vez que desvirtua o cariz desta 

Festa. 

A Sr.ª Presidente refere que não tenciona rejeitar este tema, até porque ele é de 

grande importância. Considera mesmo oportuna a apresentação deste assunto. 

Insiste que a aprovação de uma moção e a sua apresentação à Comissão da Festa 

das Vindimas, nomeadamente às pessoas que trabalham na organização deste evento, 

pode ser desagradável e mal entendida. 

Por sua vez, considera que o Sr. Vereador Octávio Machado introduziu uma tónica 

muito importante: a sensibilização dos produtores e o envolvimento dos produtores em 

projectos mais globais. E, neste sentido, a Autarquia de Palmela está a trabalhar num 

projecto para a fileira do vinho de forma mais global. Neste projecto estão envolvidos, para 

além da Câmara Municipal, o Ministério da Agricultura e os produtores de vinho. Esta 

acção é uma forma de procurar influenciar positivamente os produtores, e ganhá-los para 

a importância da sua participação, como forma de valorização do sector. 

Da sua experiência, resultado de contactos com as anteriores Comissões da Festa 

das Vindimas, sabe que muitas vezes é difícil envolver e mobilizar os produtores e  

fazerem-se representar em stands, por razões objectivas que podem ser perfeitamente 

compreendidas, como por exemplo, ser difícil aos pequenos produtores estarem 

representados na festa durante vários dias. Às vezes não têm sequer um número de 

trabalhadores suficiente que permita revezarem-se por turnos nos stands. Há 

efectivamente dificuldades objectivas das pessoas. Isto não significa que o Município não 

deva alertar para a importância que este sector tem em estar presente nas Festas. 

Realça que, por tradição, na Câmara de Palmela são efectuadas moções com dois 

caracteres completamente distintos, dirá até opostos. As moções são feitas ou, para 

valorizar determinadas pessoas ou acções e, neste sentido, são uma forma de o Município 

se manifestar em sentido positivo ou, quando a Câmara Municipal se associa a algo que é 

desagradável, mas que pretende mostrar solidariedade. Não existe o hábito de a Câmara 

de Palmela fazer recomendações, através da aprovação de moções. Quando se pretende 



Acta n.º 9/2007 

Reunião de 04 de Abril de 2007 

 13 

alertar para uma determinada situação dá-se conhecimento às partes intervenientes do 

tema objecto da discussão e efectua-se uma reunião em privado. É de facto uma forma de 

trabalho muito cordata. 

Não é sua intenção votar contra esta moção, mas gostava de não ter de a votar. 

Neste sentido, faz a seguinte contraproposta aos Srs. Vereadores do Partido Socialista: 

para abordarem este temática numa reunião para a qual se convidará a Comissão da 

Festa das Vindimas, em que cada um dará as suas opiniões, mas terá também 

oportunidade de ouvir o que a Comissão de Festas tem para dizer. Não é que não se sinta 

suficientemente mandatária da Câmara Municipal, mas, em sua opinião, é saudável 

alargar-se esta discussão. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que reconhece a bondade de alguns dos 

argumentos apresentados pela Sr.ª Presidente e Srs. Vereadores. Percebe, igualmente, a 

intervenção da Sr.ª Vereadora Adília Candeias. 

Refere que os Vereadores do P.S. estão permeáveis a retirar da moção alguns 

“considerandos” ou mesmo a modificá-los. Neste sentido, sugere o seguinte texto: 

“Aproximando-se a Festa das Vindimas e considerando todos os representantes dos 

Partidos Políticos com assento Camarário, e tecendo ao longo do tempo vários 

comentários que na sua essência são consonantes, a C.M.P. reunida a 4 de Abril apela à 

mobilização efectiva de todos os agentes económicos.”  Um apelo pode ser atendido ou 

não e, a redacção nestes termos, não tem qualquer cariz ou intenção de obrigar a 

Comissão a agir de determinada forma. 

A Sr.ª Presidente insiste na sua proposta em convocar a Comissão da Festa das 

Vindimas para uma reunião a realizar com o Executivo Municipal, com o objectivo de falar 

dos assuntos que têm vindo a ser abordados . Sugere, assim, aos Srs. Vereadores do 

P.S., a retirada da moção e a aceitação da reunião.. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que os Vereadores do P.S. aceitam retirar a 

moção e aceitam participar na reunião que a Sr.ª Presidente propõe. 

Adianta que é sua intenção enviar às entidades mencionadas na moção a 

intervenção feita. 

A Sr.ª Presidente refere que nada tem a obstar. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

Dia Mundial da Saúde – 7 de Abril: 

O Sr. Vereador Octávio Machado efectua, relativamente ao assunto acima 

mencionado, a seguinte intervenção: 
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“Ao comemorar o Dia Mundial da Saúde em cada ano, é intenção das autoridades 

de saúde lançar o alerta para determinados problemas que, pela proporção que atingem, 

necessitam de uma abordagem de forma coordenada, levada a cabo pelos governos, 

entidades públicas e privadas de todos os países. 

Tal é o caso do tema escolhido pela Organização Mundial de Saúde – OMS – para 

2007: “Investir em Saúde, para um futuro mais seguro”, através do qual se pretende 

mobilizar a comunidade internacional para a implementação de uma estratégia global, face 

às ameaças crescentes à saúde e segurança da humanidade, como as novas doenças 

infecciosas, os desastres naturais, o aquecimento global do planeta, o perigo que o 

bioterrorismo representa, a par das ameaças químicas e nucleares. 

A melhor estratégia será sempre a prevenção. Só através da prevenção da doença e 

da promoção da saúde será possível criar as condições para que as pessoas usufruam de 

bem-estar social, tenham uma qualidade de vida que lhes permita exercer uma cidadania 

plena. 

Procurando dar o seu contributo na concretização desta meta, a Câmara Municipal 

tem vindo a desenvolver acções de sensibilização junto da população, elaborando o 

“Saúde em Boletim”, publicação bianual que, nesta 1.ª edição de 2007, aborda o tema 

escolhido para o Dia Mundial da Saúde. Pretendemos ainda investir em acções de 

educação para a saúde, destinadas à população, estando já agendada uma na Freguesia 

da Marateca, decorrente da actividade iniciada com o Projecto “Rastreios de Saúde” – “A 

Saúde mais perto”. 

Este é igualmente um Projecto em que a aposta consiste na prevenção e nos 

ganhos em saúde, para a população do concelho, especialmente a residente nas zonas 

rurais, com reduzido acesso aos cuidados de saúde primários. 

Queremos salientar que o Projecto, iniciado em Janeiro deste ano, só tem sido 

possível graças à estreita colaboração com o Centro de Saúde de Palmela e as 

Associações de  Bombeiros Voluntários do Concelho que, de forma empenhada e 

graciosa, têm vindo a concretizar os rastreios de saúde realizados nas cinco freguesias do 

concelho.” 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

1. Rua 1.º de Janeiro, em Pinhal Novo: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa efectua a seguinte intervenção, 

relativamente à Rua 1.º de Janeiro, em Pinhal Novo: 

- Aprovou o Executivo Municipal, por unanimidade, no dia 13 de Dezembro 

último, uma proposta relativa a um projecto, que vem desde 2001. 
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- Nessa proposta foi estipulado um prazo de execução das obras de 

urbanização por três meses. 

- Os três meses já passaram e o que é facto é que continuam a existir obras 

no local, estando a estrada cortada ao trânsito, umas vezes na totalidade 

outras vezes parcialmente. 

- Quando a estrada está interdita ao trânsito na totalidade há uma bifurcação 

que vai da Rua Infante D. Henrique para a Rua 1.º de Janeiro, e quem entra 

pela Rua de Barcarrota não tem hipótese de voltar para trás. Há dificuldade 

em colocar tudo a funcionar. 

- O prazo dado para execução da obra expirou e a questão é saber  quando o 

promotor não cumpre com o estipulado, quais são as medidas que a Câmara 

Municipal enceta. 

- Tece o reparo de que a obra só se iniciou no princípio do mês de Fevereiro. 

 

2. Assuntos por si apresentados em reunião de Câmara: 

a) Lombas - O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que duma anterior 

reunião de Câmara ficou pendente a resposta à questão, apresentada por si, relativamente 

às lombas. 

b) Praça da Independência, em Pinhal Novo - O Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa refere que, também, ficou por responder a questão em relação à Praça da 

Independência, em Pinhal Novo. 

 

A propósito das questões apresentadas pelo Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa, intervém o Sr. Vereador José Charneira do seguinte modo: 

- Rua 1.º de Janeiro, em Pinhal Novo – Aprovou-se, em reunião de Câmara, a 

proposta relativa a esta obra, conforme o Sr. Vereador o mencionou. 

Em caso de incumprimento do prazo, a Câmara Municipal tem de declarar a 

caducidade do licenciamento, como já sucedeu com o alvará de loteamento em nome da 

Mobel. Deste modo, nas situações em que ocorra incumprimento face ao aprovado, e 

verificando-se que o interesse público se sobrepõe ao interesse do particular, a Câmara 

Municipal declarará a caducidade do alvará, accionará as garantias bancárias e executará 

as obras em substituição do promotor. 

Quanto à obra em concreto, vai procurar averiguar junto dos serviços sobre o 

cumprimento dos prazos de execução estipulados para a mesma. 

- Lombas - Vai enviar ao Sr. Vereador José Carlos de Sousa cópia da 

recomendação, emitida pela Direcção Geral de Viação, sobre a altura que as lombas 

devem possuir. De todo o modo, há locais onde as lombas podem ter uma altura superior, 
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desde que tal se justifique. As situações que justificam o rebaixamento das lombas 

ocorrem mais nas zonas urbanas em que a altura do lancil pode não se adequar. 

- Praça da Independência – A Refer regularizou as obras no Jardim da Praça da 

Independência, lado nascente.  

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

O Sr. Vereador Octávio Machado saúda o facto de terem sido colocadas lombas 

junto à Escola do Lau. 

Alerta, contudo, para a necessidade de colocação de semáforos no referido local. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

1. No âmbito das Divisões de Loteamentos e Obras Particulares: 

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 13.03.2007 e 29.03.2007. 

 

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 20.03.2007 e 30.03.2007. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

 A Sr.ª Presidente deu conhecimento à Câmara que foram autorizados pagamentos, 

no período compreendido entre os dias 21.03.2007 e 03.04.2007, no valor de € 

1.653.288,44 (um milhão seiscentos e cinquenta e três mil duzentos e oitenta e oito euros 

e quarenta e quatro cêntimos). 

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

 

 TESOURARIA: 
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 Balancete: 

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

2.655.916,27 (dois milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil novecentos e dezasseis 

euros e vinte e sete cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 1.406.874,58 (um milhão quatrocentos e seis mil 

oitocentos e setenta e quatro euros e cinquenta e oito cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.249.041,69 (um milhão duzentos e quarenta e 

nove mil quarenta e um euros e sessenta e nove cêntimos). 

    

ORDEM DO DIA 

 

      I – GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

 Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 Delegação de Competências na Presidente da Câmara: 

 

 PROPOSTA N.º 1/GP/09-2007: 

  

 «Considerando que: 

- A delegação de competências constitui um instrumento destinado a conferir 

eficácia à gestão, a imprimir maior celeridade procedimental, reservando para a reunião do 

Órgão Executivo as medidas de fundo e os actos de gestão com maior relevância para o 

município; 

- Por deliberação camarária tomada em reunião de 02/11/2005, foram delegadas, no 

ponto Y, pela Câmara Municipal na sua Presidente, as competências legalmente atribuídas 

pelos artigos 2º n.os 1 e 2, 4.º n.º 5, 9.º nos 2 e 3, 19.º n.º1 e 24.º n.o 2, do Decreto-Lei n.º 

292/00, de 14 de Novembro (Regulamento Geral do Ruído), com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 259/02 de 23 de Novembro; 

- Tal corpo normativo foi entretanto revogado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de 

Janeiro, publicado no Diário da República n.º 12, I Série, de 17/01/2007, em vigor desde 1 

de Fevereiro de 2007, e rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007 de 16 de 

Março, publicada no Diário da República n.º 54, I Série, de 16/03/2007; 

- Que igualmente importa acautelar, para o futuro, a actualidade dos demais 

dispositivos constantes da deliberação; 
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Propõe-se que a Câmara Municipal de Palmela delibere, ao abrigo do artigo 65.º, da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro e das 

demais normas habilitantes especialmente assinaladas no texto da presente deliberação, 

conjugados com os artigos 35.º, 36.º e 37.º, do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado através do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro:  

A) Alterar o ponto Y da Deliberação Camarária tomada em 02/11/2005, actualizando a 

sua redacção à luz do novo regime vigente na matéria, passando este a ter a seguinte 

redacção: 

Y – “As competências previstas nos artigos 4º, 7º, 12º,13º, 15º, 21º, 26º e 30º, e 27º do 

Decreto Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro rectificado pela Declaração de rectificação n.º 

18/2007 de 16 de Março (Regulamento Geral do Ruído), em conformidade com o previsto 

no artigo 26º n.º 2 alínea a) da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, reservando a Câmara 

Municipal para si as seguintes competências: 

1.  Estabelecer nos PMOT´s a classificação, delimitação e disciplina das zonas 

sensíveis e das mistas, nos termos e condições previstos no artigo 6º. 

2. Elaborar Planos Municipais de Redução do Ruído, promover as consultas 

necessárias e submetê-los a aprovação da Assembleia Municipal, nos termos e para os 

efeitos previstos no artigo art. 8º. 

3. Elaborar Relatório sobre o estado do ambiente acústico municipal e apresentá-

lo à Assembleia Municipal, nos termos e nas condições previstas no artigo10º. 

4. Estabelecer valores limite de exposição inferiores aos fixados, nos termos e 

condições previstos no artigo artigo 11º n.º 5.” 

B) Aditar o ponto IV à Deliberação, a final, com a seguinte redacção: 

IV - “As referências a diplomas legais ou regulamentares, contidas na presente 

deliberação, consideram-se automaticamente reportadas aos diplomas que os venham a 

substituir, desde que estes não alterem o conteúdo das competências em causa.”.» 

 

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

minuta. 

 

II – GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS E ORGANIZAÇÕES LOCAIS 

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Protocolo de Delegação de Competências: 

 

PROPOSTA N.º 1/GAFOL/09-2007: 
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A CELEBRAR COM: Junta de Freguesia de Marateca: 

ASSUNTO: Aditamento: 

 

«Considerando que: 

- Através da deliberação de 26 de Abril de 2006, a Câmara Municipal aprovou a 

minuta de protocolo de delegação de competências a celebrar com a Junta de Freguesia 

de Marateca, mediante autorização da Assembleia Municipal em 9 de Maio de 2006;  

- Nos termos do artigo 24º do supra referido protocolo, encontra-se prevista a 

possibilidade de celebração de Aditamentos ao mesmo, quer no tocante a investimentos 

e/ou actividades não contempladas, quer no que respeite a outros aspectos cuja alteração 

se afigure oportuna; 

- O processo de delegação de competências nas Juntas de Freguesia tem como 

objectivo primordial a garantia da eficácia da actuação autárquica globalmente 

considerada, por forma a permitir o reforço de uma cultura democrática participativa e de 

proximidade, pretendendo deste modo assegurar uma resolução mais célere de problemas 

emergentes; 

- A delegação de competências em novas áreas funcionais deve respeitar, no 

tocante ao respectivo exercício e à realização de actividades e investimentos, as regras 

definidas no protocolo;  

- O referido protocolo não contemplou o exercício da competência de recolha de 

objectos volumosos vulgarmente designados por “monos” pela Junta de Freguesia de 

Marateca; 

Propõe-se, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 53.º, n.º 2, alínea s), 

64.º, n.º 6, alínea c) e 66.º, da Lei 169/1999, de 18 de Setembro, na redacção da Lei 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, e em conformidade com o preceituado no artigo 15º da Lei 

159/99, de 14 de Setembro, que a Câmara Municipal delibere: 

a) submeter a autorização da Assembleia Municipal a delegação da competência de 

recolha de objectos volumosos vulgarmente designados por “monos” na Junta de 

Freguesia de Marateca; 

b) aprovar o aditamento ao protocolo de delegação de competências, a celebrar com 

a Junta de Freguesia de Marateca.» 

     

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

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO 
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GABINETE DE RECONVERSÃO DE ÁREAS DE GÉNESE ILEGAL: 

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

PROPOSTA N.º 1/DP-GRAGI/09-2007: 

ASSUNTO: Pedido de Informação Prévia sobre Operação de Loteamento 

(Proc.º L-33/2004) - Local: Mata Lobos - Lagoinha: 

REQUERENTE: Associação de Comproprietários de Mata Lobos: 

 

«Através do requerimento n.º 9088/04, de 6 de Outubro de 2004, a requerente, 

Associação de Comproprietários de Mata Lobos solicitou inicialmente, ao abrigo do n.º 1 e 

n.º 2, do artigo 14.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe 

foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, informação prévia sobre os 

elementos de facto ou de direito que possam limitar ou condicionar o licenciamento de 

Operação de Loteamento no prédio inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 50, 

secção F, na freguesia de Quinta do Anjo, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Palmela sob o n.º 00618/071287 (tendo, posteriormente, através dos requerimentos n.º 

3504/05, de 17/03/2005 e 5712/06, de 06/06/2006 vindo, ao abrigo do disposto no CPA, 

tentar fazer rever a proposta de parecer desfavorável comunicada pelo nosso Ofício n.º 

1547, de 07/01/2005). 

  O presente pedido é acompanhado de uma proposta de desenho urbano, a qual 

prevê a constituição de 245 lotes (com uma tipologia de moradias isoladas e geminadas). 

O prédio objecto da pretensão encontra-se identificado pela Câmara Municipal de 

Palmela como se tratando de um Loteamento Clandestino. 

De acordo com o Plano Director Municipal, o prédio encontra-se inserido em 4 

classes de espaço: Área de Expansão de Baixa Densidade – B1 (inserida no Perímetro 

Urbano de Olhos de Água, Lagoinha e Vale de Touros), Espaços Agro-Florestais – Cat. II, 

Espaços Agrícolas – Cat. I (afectos à Reserva Agrícola Nacional) e Espaços Naturais 

(afectos à Reserva Ecológica Nacional). 

  De acordo com o disposto nas alíneas a) e b), do ponto 2, do art. 15.º, da Lei n.º 

48/98, de 11 de Agosto, conjugado com o disposto nas alíneas a) e b), do ponto 2, do art. 

72.º, do D.L. n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo D.L. n.º 

310/2003, de 10 de Dezembro, apenas nos solos urbanos é reconhecida vocação para o 

processo de urbanização e de edificação.  

Estabelece ainda o Regime Legal dos Loteamentos Urbanos, (D.L. n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo D.L. n.º 177/2001, de 4 de Junho) no 

seu artigo 41º, uma norma de carácter restritivo, determinando que “As operações de 



Acta n.º 9/2007 

Reunião de 04 de Abril de 2007 

 21 

loteamento só podem realizar-se nas áreas situadas dentro de perímetro urbano e em 

terrenos já urbanizados ou cuja urbanização se encontre programada em plano municipal 

de ordenamento do território”. 

  Assim, apenas na área classificada como espaço urbano, inserida no Perímetro 

Urbano supracitado, e que se reporta a uma área com 10.287,00 m2, seria possível a 

viabilização de uma operação de loteamento, aplicando-se uma densidade de 4 fogos/ha, 

conforme disposto no ponto 3, do art. 12.º, do Regulamento do PDM. 

Não obstante, tal viabilidade só seria conferida após a execução de infra-estruturas 

gerais na zona, sendo que a ausência das mesmas constitui, de momento, motivo de 

indeferimento para efeitos de licenciamento, conforme disposto no ponto 2, do art. 24.º, do 

D.L. n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo D.L. n.º 

177/2001, de 4 de Junho). 

  Assim, e ao abrigo do disposto nos fundamentos legais acima invocados, propõe-se 

a emissão de parecer desfavorável para esta pretensão.» 

 

 Relativamente à proposta de Pedido de Informação Prévia sobre Operação de 

Loteamento (Proc.º L-33/2004) numerada 1/DP-GRAGI/09-2007 intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere-se ao texto da proposta e cita: “(...) o prédio 

objecto da pretensão encontra-se identificado pela Câmara Municipal de Palmela como se 

tratando de um Loteamento Clandestino (...)”. A Câmara reconhece, portanto, que se trata 

de um loteamento clandestino. Os requerentes ao apresentar as plantas para o processo  

são eles próprios a referir que as mesmas são para regularizar a situação de avos 

indivisos. A presente situação assemelha-se à constituição de uma AUGI.  

Nos termos em que a Câmara Municipal reconhece que se trata de um loteamento 

clandestino, coloca uma série de questões: 

- Que acções foram empreendidas pelo Município; 

- Foi feito algum pedido de anulação judicial do registo predial; 

- Existem construções clandestinas no local;  

- Se existem construções clandestinas, alguém foi intimado a fazer as respectivas 

demolições; 

- E se foram intimados e não executaram, a Câmara tenciona proceder às 

respectivas demolições. 

Gostaria, ainda, de perguntar se foi feita alguma tentativa para constituir uma AUGI. 

E em caso afirmativo, qual foi o desfecho. E no caso de ter sido feita a tentativa para 

constituir uma AUGI, porque razão a proposta não refere esse facto. 
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Tem a informação de que efectivamente terão sido feitas algumas tentativas no 

sentido de se constituir uma AUGI. E se assim foi, tal devia vir consubstanciado na 

proposta. 

 A Sr.ª Presidente dá a palavra ao Director de Projecto Municipal para esclarecer o 

que tiver por conveniente para melhor elucidação da proposta, bem como atender às 

questões colocadas pelo Sr. Vereador José Braz Pinto, o que foi feito. 

 A Sr.ª Presidente menciona que uma parte do terreno é espaço urbano. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto agradece ao Sr. Arquitecto todas as informações 

que deu e que vieram clarificar a proposta em análise. 

 Acrescenta que a planta constante no processo é nitidamente uma planta que é 

apresentada pelos vendedores de avos. E se a Câmara Municipal propusesse aprovar o 

tipo de urbanismo que estava sugerido, a sua posição seria o voto contra. 

Os Munícipes que, estão associados, a situações como esta, ou são enganados por 

descuido, ou deixam-se enganar por voluntarismo. Provavelmente deixam-se enganar por 

voluntarismo e por não terem dinheiro para comprar lotes caros e estes serem, porventura, 

mais baratos; julgando que são lotes, quando na realidade o não são. É da opinião que 

devem ser bem informados os Munícipes incautos ou pouco zelosos. 

Em relação à informação prestada pelo Sr. Arquitecto de que existe uma construção 

começada, é seu entendimento que a Câmara Municipal devia tomar imediata decisão de 

intimar o proprietário para a demolição ou ser esta entidade a proceder à demolição. 

 Finaliza que os serviços de fiscalização devem estar atentos. 

 A Sr.ª Presidente refere que está de acordo com os alertas firmados pelo Sr. 

Vereador José Braz Pinto. 

 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 

TURISMO 

 

DIVISÃO DE TURISMO: 

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Apoio financeiro: 

 

PROPOSTA N.º 1/DDET-DT/09-2007: 
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ASSUNTO: Apoio financeiro ao cumprimento do Plano de Actividades: 

REQUERENTE: Confraria Gastronómica de Palmela: 

 

 «A Confraria Gastronómica de Palmela, cujo principal objectivo consiste na 

preservação e promoção da gastronomia tradicional da nossa região, elaborou para o ano 

de 2007 um Plano de Actividades onde a valorização do património gastronómico regional 

se assume como um factor fundamental. 

 Do seu Plano de Actividades podem ser salientadas as iniciativas locais no âmbito 

da revitalização de certas tradições gastronómicas do nosso concelho, a par das 

representações de Palmela em certames a nível nacional. 

 Também a vertente pedagógica está presente neste Plano, onde as acções de 

formação, sempre ministradas por profissionais credenciados, são realizadas com 

temáticas alusivas às diferentes épocas festivas do ano. Nestas acções, além da 

preservação dos nossos receituários festivos são introduzidas algumas inovações 

gastronómicas, sempre com base nos produtos característicos da nossa região.  

 Face ao exposto, e de forma a fazer face às despesas inerentes ao cumprimento do 

Plano de Actividades elaborado pela associação em questão para o ano de 2007, 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 n.º 5–A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição de um subsídio no valor de 

1.500,00 € (mil e quinhentos euros) à Confraria Gastronómica de Palmela.» 

 

 Sobre a proposta de atribuição de apoio financeiro à Confraria Gastronómica de 

Palmela numerada 1/DDET-DT/09-2007 intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto salienta que o subsídio dado no ano passado foi 

de 2.700 euros e, este ano, é de 1.500 euros. Este decréscimo é sinónimo de uma 

contenção da Autarquia e decorre das dificuldades que são sentidas por todos. 

 Apresenta o seguinte desejo: que a Confraria Gastronómica de Palmela estude o 

historial e descubra pratos regionais específicos de Palmela. Sabe que existe a “sopa 

caramela” que uns dizem ser de Pinhal Novo e outros dizem ser de Poceirão. Uma vez 

que esteve instalada em Palmela a Ordem de Santiago pode ser que existam pratos ou 

doçarias regionais, se bem que quem se dedicava às doçarias eram as freiras. Os frades 

dedicavam-se mais aos vinhos e aos licores. 

 Deixa ainda o apelo à Confraria, para que ajude na promoção dos vinhos de 

Palmela, uma vez que eles são uma componente essencial da gastronomia. 

 Salienta que a gastronomia tradicional pode apresentar uma expressão de maior 

interesse para o desenvolvimento do turismo. 
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 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que a sua intervenção vai no sentido de 

deixar uma palavra de estímulo aos Dirigentes da Confraria Gastronómica de Palmela: 

quer pelos seus anos de existência, quer pelas iniciativas que têm realizado. 

 Faz votos para que, num futuro próximo, consigam apresentar na Festa das 

Vindimas não só doçaria, mas também gastronomia. Com a gastronomia é possível fazer-

se a ligação directa aos vinhos do concelho. 

 A Sr.ª Presidente refere que partilha das opiniões dos Srs. Vereadores. 

 Aproveita para esclarecer que a Confraria Gastronómica de Palmela, para além de 

pesquisar pratos tradicionais de Palmela, promove iniciativas específicas para afirmação 

de alguns pratos. Já realizaram jantares especiais na Casa Mãe da Rota dos Vinhos e 

proximamente vão efectuar um jantar num restaurante. 

 Salienta que há pratos especiais, como sejam, uma maneira especial de 

confeccionar favas, e um outro prato com coelho. 

 Tem havido justamente uma procura de ir às origens e às formas mais tradicionais 

de cozinhar nesta região, e no concelho em particular. A Confraria vai fazendo tudo o que 

os Srs. Vereadores referiram. 

 Refere que o Sr. Vereador José Braz Pinto recomenda a promoção dos vinhos e não 

deixa de ter razão, mas recorda que existe uma Confraria Enófila com essa função 

específica. 

 A Câmara Municipal pode também deixar o estímulo à Confraria Enófila para fazer 

iniciativas,  a exemplo do que a Confraria Gastronómica de Palmela vai realizando. 

  

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

V.I. – DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

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

 

Subsídios: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DAC/09-2007: 

ASSUNTO: Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo – 2.ª Fase: 

REQUERENTE: Várias entidades do concelho: 
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 «Na Reunião Pública de Câmara de dia 22 de Fevereiro, foram aprovados os apoios 

às associações que se candidataram no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo. Na proposta de atribuição dos apoios referiu-se que existiam algumas 

associações cujas candidaturas, apresentaram informação insuficiente, o que não permitia 

uma correcta análise. 

 Tendo decorrido um período de trabalho junto dessas associações para 

esclarecimento técnico e resolução dos elementos em falta, torna-se agora possível a 

apresentação de proposta de apoios para as entidades seguidamente indicadas. 

 Assim, propõe-se a atribuição de apoios financeiros, em conformidade com o 

disposto na alínea b), do n.º 4, do Artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5–A/02, de 11 de Janeiro, no valor global de € 7.700,00 (sete mil e 

setecentos euros) e discriminados da seguinte forma: 

 a) Apoios à execução do Plano de Actividades no valor de € 4.200,00 (quatro mil e 

duzentos euros): 

- Associação de Cultura e Desporto de Poceirão €    250,00 

- Associação Cultural e Recreativa de Fernando Pó € 1.000,00 

- Rancho Folclórico e Regional de Fernando Pó € 1.350,00 

- Rancho Folclórico do Poceirão  € 1.600,00 

 b) Apoio à Construção, Conservação ou Remodelação de Instalações no valor de € 

3.000,00 (três mil euros): 

- União Desportiva da Palhota  € 3.000,00  

 c) Apoio à Aquisição de Equipamento no valor de € 500,00 (quinhentos euros): 

- Rancho Folclórico do Poceirão   €    500,00.» 

 

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

minuta. 

 

V.II. – DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

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

 

1 – Subsídios: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DD/09-2007: 

ASSUNTO: Programa de Desenvolvimento do Ciclismo: 

REQUERENTES: Clube Desportivo Pinhalnovense e Palmelense Futebol Clube: 

 



Acta n.º 9/2007 

Reunião de 04 de Abril de 2007 

 26 

«A Câmara Municipal, no âmbito dos diversos programas de desenvolvimento das 

modalidades desportivas, concede diversos tipos de apoio aos clubes e colectividades que 

organizam actividades desportivas de dimensão significativa. Neste contexto integram-se 

os eventos no âmbito do Cicloturismo. 

O Clube Desportivo Pinhalnovense e o Palmelense Futebol Clube são as duas 

associações que no concelho organizam e realizam, com o apoio logístico e financeiro das 

autarquias locais, os dois maiores eventos no âmbito do Cicloturismo, que reúnem e 

trazem ao nosso concelho centenas de visitantes amantes das bicicletas, que percorrem 

as nossas freguesias e que promovem a prática saudável do desporto junto das 

populações. 

O XIX Passeio Cicloturista da Vila de Pinhal Novo realizou-se no dia 18 de Março e 

envolveu cerca de 700 participantes em representação de 70 equipas. O 21.º Passeio de 

Cicloturismo “Vinha em Flor” vai realizar-se no dia 13 de Maio, prevendo-se a participação 

de algumas centenas de cicloturistas. 

Deste modo, para este efeito, no âmbito do Programa de Desenvolvimento do 

Ciclismo, propõe-se a atribuição das comparticipações financeiras abaixo indicadas aos 

dois clubes do concelho que apresentaram as candidaturas para as iniciativas referidas, 

de acordo com os critérios definidos nos artigos 13.º e 16.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, as quais perfazem um total de € 500,00 (quinhentos euros): 

- Clube Desportivo Pinhalnovense          € 250 

- Palmelense Futebol Clube           € 250.» 

 

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

minuta. 

 

2 – Protocolos de Cooperação: 

 

PROPOSTA N.º 2/DCD-DD/09-2007: 

A CELEBRAR COM: Quatro Escolas do Concelho: 

ASSUNTO: Jogos Desportivos Escolares: 

 

«A Câmara Municipal de Palmela realiza em conjunto com as Escolas dos segundos 

e terceiros ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário, desde o ano lectivo de 

1989/90, os “Jogos Desportivos Escolares”. Trata-se de um Programa dirigido, 

preferencialmente, para as actividades internas, expressas na realização de torneios inter-
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turmas e de outras actividades desportivas, a que podem ter acesso todos os alunos que o 

desejarem. Engloba também uma fase destinada à realização de competições entre 

alunos das várias escolas. 

As actividades desportivas são definidas em função das condições existentes em 

cada escola (instalações, horários escolares, equipamentos existentes) e da 

disponibilidade dos professores de Educação Física. Cabe aos Departamentos de 

Educação Física e aos Núcleos e Clubes de Desporto, as funções de recolha de 

inscrições, de definição dos calendários de jogos e da realização dos torneios. Ao longo 

das dezassete edições já realizadas, milhares de crianças e jovens deste concelho tiveram 

a possibilidade, através das oportunidades proporcionadas neste Programa de praticar 

inúmeras actividades desportivas e de se desenvolverem de modo salutar. 

Até à data, este Programa tem funcionado assente apenas no relacionamento 

existente entre as cinco instituições. A partir do presente ano lectivo, decidiu-se formalizar 

esta parceria, através da celebração de protocolos de cooperação entre a autarquia e 

cada uma das quatro escolas.        

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 aprovação dos protocolos entre a autarquia e os seguintes 

estabelecimentos de ensino: 

• Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos José Maria dos Santos, em Pinhal Novo; 

• Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Hermenegildo Capelo, em Palmela; 

• Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Pinhal Novo; 

• Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Palmela.» 

 

Sobre a proposta de Protocolos de Cooperação entre a Câmara Municipal e quatro 

Escolas do Concelho no âmbito dos Jogos Desportivos Escolares numerada 2/DCD-

DD/09-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto deixa expresso o voto de que,  a partir do próximo 

ano lectivo estes Protocolos sejam extensivos à Escola 2 + 3 do Poceirão. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que os Agrupamentos de Escolas têm 

colaborado com a Câmara Municipal. 

Certamente que será possível estabelecer com a Escola 2 + 3 do Poceirão um 

programa idêntico, assim haja dinâmica. 

 

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

minuta. 
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3 – Palmela Desporto, E.M.: 

 

PROPOSTA N.º 3/DCD-DD/09-2007: 

ASSUNTO: Aprovação do Relatório e Contas: 

 

«De acordo com o estipulado na Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro e nos 

Estatutos da Palmela Desporto, EM, esta empresa municipal aprovou os seus documentos 

de prestação de contas relativos ao ano 2006, os quais se apresentam à apreciação da 

Câmara Municipal. 

O Relatório e Contas reflecte com rigor a actividade e o movimento financeiro da 

empresa no seu sétimo ano de existência. 

As actividades realizadas e a execução orçamental correspondem às orientações 

estratégicas aprovadas pela Câmara Municipal. 

Por estas razões e tendo em consideração o parecer positivo do Fiscal Único, 

propõe-se à aprovação da Câmara Municipal os documentos de prestação de contas 

relativos ao exercício de 2006 da Palmela Desporto, EM, nomeadamente o relatório do 

Conselho de Administração, as contas do exercício, a proposta de aplicação dos 

resultados e o parecer do fiscal único.» 

 

Sobre a proposta de Aprovação do Relatório e Contas da Palmela Desporto 

numerada 3/DCD-DD/09-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa tece os seguintes comentários: 

• As empresas municipais foram recentemente objecto de noticias na comunicação 

social.  

• Leu o relatório anexo à proposta e, só na primeira página, fala-se duas vezes em 

“clareza”. No primeiro parágrafo refere-se: “(...) é permitida uma compreensão objectiva e 

clara (...)” e na introdução do documento: “(...) a procura de uma orientação clara (...)”. 

 • É perceptível que a estrutura central da Palmela Desporto consome mais de 

251.000 euros, o que significa mais de 16% do que o que está efectivamente afecto ao 

plano de actividades. 

• No que diz respeito ao plano de actividades goraram-se algumas das referências 

que eram apresentadas, nomeadamente no âmbito do investimento. Das 43 acções 

previstas, foram executadas somente 23.  

• Não é preciso ter muitas noções para se perceber que, sem investimento e 

actualização, os equipamentos não se perpetuam no tempo e é impossível prestar-se um 

bom serviço. O relatório faz menção ao equipamento que a empresa se propunha adquirir 
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e que não concretizou no ano de 2006. O investimento previsto ficou muito aquém do 

referenciado. 

• Há um dado que não é perceptível. E passa a expor:  

Tem sido muitas vezes mencionado pela Administração da Palmela Desporto que o 

facto de se ter encerrado quase na totalidade o projecto “Aprender a Nadar” causou uma 

grande “mossa” no orçamento da empresa municipal. E no terceiro parágrafo da página 18 

do relatório lê-se “(...) com a redução drástica do número de participantes no projecto 

“Aprender a Nadar” justifica o facto de não terem sido atingidos os objectivos na 

concretização da receita (...)”. Imputa-se claramente a não concretização da receita ao 

projecto “Aprender a Nadar”. Só que, é no mínimo estranho, como é que no quadro 8 da 

página 11, referente ao projecto “Aprender a Nadar”, se refere que a média de utentes em 

2005, foi de 321 e, em 2006, foi de 320. Há algo que não deve estar certo; ou estes 

números não estão certos, ou o argumento utilizado não é válido. 

 • A prestação de serviços que surge neste ano com um forte incremento teve um 

acréscimo motivado essencialmente pela forma diferente como a Câmara Municipal 

actuou em relação aos contratos-programa de desenvolvimento desportivo. A C.M.P. 

comparticipou o Clube Desportivo Pinhalnovense em 65.640 euros, o Palmelense Futebol 

Clube em 82.283 euros e o Grupo Desportivo de Valdera em 2.273 euros, o que perfaz 

cerca de 150.000 euros. Se se somar estes 150.000 euros aos 577.000 (verba dada a 

título de exploração à Palmela Desporto) obtém-se um valor superior ao que foi atribuído 

no ano anterior, de 836.000 euros. 

• Tem tecido sempre os melhores elogios ao Fiscal Único, contudo, desta vez 

estranha o seu parecer.  O parecer dita “(...) as despesas ficaram marginalmente abaixo 

das previsões e os investimentos realizados atingiram 39.000 euros e foram financiados 

pela empresa. (...)”. Para o parecer ser rigoroso falta o seguinte: “foram atingidos 39.000 

euros, quando estavam previstos mais de 100.000 euros”. Isto devia ter sido mencionado. 

• Ao nível da certificação legal das contas, na introdução, o Fiscal Único refere que 

“(...) a (sua) responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e 

independente baseada nas demonstrações financeiras (...)”. Opina que o parecer do Fiscal 

Único não lhe parece estar em coerência com o que vem plasmado no relatório e contas, 

documento este consubstanciado no plano de actividades anteriormente apresentado. 

• A prestação de serviços decresceram 8,56%, os proveitos suplementares 

decrescem 23,5%, mesmo assim, a Palmela Desporto admitiu mais dois funcionários 

durante o ano de 2006. 

• O relatório apresentado não vai merecer o apoio dos Vereadores do Partido 

Socialista. 
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O Sr. Vereador Octávio Machado refere que sobre a Palmela Desporto pouco mais 

há a acrescentar, na medida em que já tomou diversas posições em ocasiões anteriores. 

Efectivamente criou expectativas em relação a algumas alterações que se podiam 

verificar no ano em apreciação. 

Reconhece o investimento que tem sido feito pela Autarquia na promoção da prática 

desportiva no concelho, e saúda esta medida. 

Voltando à Palmela Desporto, verifica-se que a empresa não conseguiu atingir os 

resultados que se propunha. Os proveitos baixaram. As baixas nos proveitos revelam que 

não houve uma dinâmica capaz de rentabilizar os equipamentos. É certo que houve 

constrangimentos orçamentais, como por exemplo, com o “Aprender a Nadar”, mas o certo 

é que não se foi capaz de preencher esses mesmos horários. 

Quanto ao que vem sendo denominado como o complexo desportivo há que ter a 

coragem de assumir aquilo que verdadeiramente é: o campo de futebol de Palmela. É 

tempo de mudar a terminologia e repor a realidade. 

É necessário fazer algo mais para que esta empresa se torne mais rentável com 

menores custos, cumprindo o serviço que a Autarquia se propõe: o investimento no 

desenvolvimento harmonioso dos jovens, do qual faz, também, parte o desporto.   

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias esclarece que a questão relativa ao número de 

alunos do projecto “Aprender a Nadar” está relacionada com o desfasamento entre o ano 

civil e o ano escolar. Em sua opinião, este projecto não resultou, porque da parte do 

Ministério da Educação houve orientações precisas, e os professores deixaram de se 

poder envolver como se envolviam anteriormente. Este projecto viu-se, assim, reduzido em 

cerca de 2.000 alunos para aproximadamente 100 alunos, actualmente ( 4 turmas). A 

C.M.P. estava disposta a continuar a investir neste projecto, como o fez até aqui. 

Sobre as questões colocadas pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa relativamente 

ao Fiscal Único, a Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que não tem nenhuma dúvida a 

colocar, na medida em que o Senhor em causa continua a corresponder às expectativas 

depositadas. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias continua a sua intervenção nos seguintes 

moldes: 

- Comprova-se no relatório algo diferente do que os Srs. Vereadores firmaram. 

Assim, em relação à capacidade de autonomia financeira da empresa municipal comprova-

se o seguinte: em 2001, a sua capacidade de autonomia financeira, era de 48,24%; em 

2002 passou a 53%; em 2003 passou a 58%; em 2004 passou a 59,9%; em 2005 passou 

a 52,95%; e em 2006, na presença de uma metodologia diferente, passou a  60,49%. As 

contas não podem ser só analisadas numa vertente, têm de ser analisadas no seu todo. 
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- Parece-lhe interessante referir que houve uma auditoria (como já mencionou numa 

reunião anterior), a 31 empresas municipais. Dessa auditoria, resultou um relatório com 

recomendações expressas a cerca de vinte Câmaras Municipais. À Palmela Desporto não 

coube nenhuma recomendação. E relativamente aos salários dos dirigentes do Conselho 

de Administração, a Palmela Desporto situa-se no mínimo dos salários que foram 

avaliados. Salienta que a remuneração do Presidente do Conselho de Administração da 

Palmela Desporto está equiparada à dos dirigentes da Câmara Municipal. 

- Salienta que o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Palmela Desporto 

tem respeitado as orientações estratégicas da Câmara Municipal de Palmela. Faz menção 

à sua coragem e, também, à sua capacidade de gestão. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa insiste que, relativamente ao “Aprender a 

Nadar”, a média de alunos não está correcta. 

Refere que no âmbito do projecto “Aprender a Nadar” a Câmara Municipal de 

Palmela e a Palmela Desporto podem ter uma solução em vista. As actividades de 

enriquecimento curricular não são obrigatoriamente desenvolvidas entre as 15,30 horas e 

as 17,30 horas, podem ser desenvolvidas a qualquer hora do dia. É só uma questão de os 

Agrupamentos de Escola perceberem que o programa “Aprender a Nadar” é efectivamente 

bom para os alunos.  Por um lado, as crianças não podem perder catorze manhãs para vir 

à piscina, mas se assim não for, as crianças de Aldeia Nova da Aroeira não têm acesso à 

prática da natação. A Autarquia pode proporcionar-lhes esta possibilidade. É necessário 

que sejam encontradas alternativas entre todos os intervenientes.  

A Sr.ª Presidente refere que a afirmação que o Sr. Vereador José Carlos de Sousa 

acaba de fazer relativamente ao programa “Aprender a Nadar” é interessante, se não 

viesse de alguém com responsabilidades na área da Educação. Pede desculpa por fazer 

esta referência, porque é algo que habitualmente não faz. 

Como o Sr. Vereador sabe, a Câmara Municipal é a primeira entidade a procurar 

estimular que as escolas continuem a participar no “Aprender a Nadar”, mas é a última 

entidade com competência para decidir essa participação. Esta competência cabe 

rigorosamente a quem superintende a gestão das escolas. 

Ainda que possa compreender existir alguma preocupação por parte de algumas 

pessoas, quanto ao facto das actividades, como seja a natação, privarem 

demasiadamente os alunos do seu tempo lectivo, também vê com alguma preocupação, 

que crianças de seis anos frequentem cinco horas de aulas seguidas, durante cinco dias 

da semana, sem qualquer interrupção. A introdução, por exemplo, do “Aprender a Nadar” 

numa manhã por semana, contribuía para uma quebra na rotina das crianças que, como 

todos saberão, é pedagogicamente aconselhável e positivo. 
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Sublinha o seguinte: de facto as escolas não sentiram condições para manter a 

participação dos seus alunos no “Aprender a Nadar”. É ao Ministério da Educação que 

cabe a decisão. Opina que, a possibilidade de se permitir às crianças o acesso à prática 

da natação, resultaria num contributo para enriquecer e melhorar o desempenho escolar 

dos alunos. 

Seguidamente, a Sr.ª Presidente dá a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de 

Administração para esclarecer o que tiver por conveniente a propósito da proposta em 

discussão, o que foi feito. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa referindo-se à intervenção da Sr.ª 

Presidente tem a referir o seguinte: de acordo com o regime de autonomia das escolas, é 

da competência dos Agrupamentos de Escola a decisão de ir ou não ir ao “Aprender a 

Nadar”. 

Aproveita para acrescentar que havia algum mau-estar em algumas escolas em 

relação às saídas frequentes que eram feitas. E parece-lhe que não se conseguiu 

ultrapassar esta questão. Tem a firme ideia que, havendo vontade da Câmara Municipal e 

da Palmela Desporto e não havendo uma falta de vontade por parte dos Agrupamentos de 

Escola poder-se-ia chegar a um entendimento, mas a última palavra será sempre a do 

Agrupamento. 

A Sr.ª Presidente refere que quem define as políticas educativas é o Ministério da 

Educação, não são os professores nas escolas. E, portanto, ou são criadas condições 

para que os professores nas escolas sintam condições para levar essas actividades à 

prática, ou se realmente os professores não sentirem condições mais não se lhes pode 

pedir. A política educativa é competência do Ministério da Educação e não é do professor 

A ou B ou da escola A ou B. 

Sobre este tema têm de facto visões divergentes: o Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa tem uma visão aparentemente “descentralizadora”, enquanto que a sua visão é 

“centralista”. Considera que há políticas que têm de ser universais e não podem ser 

descentralizadas. Não faz nenhum sentido que o Agrupamento A entenda que os seus 

meninos têm o direito de ir à piscina e o Agrupamento B entenda que os seus meninos 

não têm o direito de ir à piscina. Há direitos que devem ser universais, como sejam, a 

Educação e a Saúde. “Universal” significa que devem ser garantidas a todas as crianças 

as mesmas condições e as mesmas oportunidades. Deixar esse critério à opção do 

Agrupamento A ou B, é deixar de praticar uma política de forma universal. 

 A Sr.ª Presidente finaliza que, ainda assim, tem uma visão mais democrática sobre 

o tema do que o Sr. Vereador que dá aos Agrupamentos o poder de decisão. 
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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. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

VI.I. – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

 

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

 

Agrupamento Vertical de Escolas de Marateca e Poceirão – Emissão de 

Parecer: 

 

O Sr. Vereador José Braz Pinto chama a atenção que a proposta refere-se ao 

decreto-lei n.º 155-A/98 quando o correcto é 115-A/98. A proposta foi prontamente 

corrigida. 

 

PROPOSTA N.º 1/DEIS-DE/09-2007: 

 

 «O regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário estabelecido pelo decreto-lei n.º 

115–A/98, de 4 de Maio, garante a continuidade entre os diferentes ciclos da educação 

básica, de acordo com o enquadramento definido na Lei de Bases do Sistema Educativo, 

através da constituição de agrupamentos de escolas. 

 Neste sentido e no âmbito do reordenamento da rede educativa 2007/08 o 

Ministério da Educação/Direcção Regional de Educação de Lisboa solicita à autarquia 

emissão de parecer sobre a verticalização do Agrupamento de Escolas Marateca e 

Poceirão (actualmente horizontal), por alargamento à escola do ensino básico do 2.º e 3.º 

ciclo, localizada em Poceirão, que entrará em funcionamento no próximo ano lectivo. 

  A constituição deste agrupamento vertical permitirá um percurso escolar sequencial 

e articulado aos alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória, das freguesias de 

Marateca e Poceirão. 

  Face ao exposto e em cumprimento dos objectivos preconizados no decreto-lei n.º 

115-A/98, de 4 de Maio e nos termos da alínea a), do artigo n.º 4, do decreto-regulamentar 

n.º 12/2000, de 29 de Agosto, propõe-se que a Câmara Municipal de Palmela emita 

parecer favorável sobre a constituição do Agrupamento Vertical de Escolas de Marateca e 

Poceirão.» 
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Sobre a proposta de Agrupamento Vertical de Escolas de Marateca e Poceirão – 

Emissão de Parecer numerada 1/DEIS-DE/09-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que não é demais saudar o facto de a 

Escola 2 + 3 do Poceirão / Marateca vir a ser uma realidade no próximo ano lectivo, 

independentemente dos Governos que a decidiram executar e daqueles que a levaram à 

prática. Opina que esta foi uma luta das populações, mas muito em especial da Comissão 

de Pais Pró-Escola. Esta Comissão levou a sua luta até ao limite, por vezes, com a 

participação da própria Autarquia.  

Recorda o lançamento simbólico e revolucionário da primeira pedra de uma obra que 

ainda nem estava aprovada e na qual participou a Sr.ª Vereadora Adília Candeias.  

No presente ainda se levantam algumas vozes, e cita o exemplo ocorrido na 

Assembleia de Freguesia do Poceirão, dizendo-se que a inauguração da escola só se 

realizará daqui por alguns anos, em época eleitoral. É evidente que neste caso o intuito é 

só o de denegrir o Governo que está a levar a obra a cargo. Considera que é uma atitude 

politicamente criticável, pois acaba por desmotivar as populações e os pais, ficando estes 

com incertezas face às decisões que têm de tomar quanto ao futuro dos seus filhos. 

O que seria conveniente era que os pais tivessem a vontade de matricular na Escola 

2 + 3 de Poceirão / Marateca todas as crianças que estão distribuídas por outras escolas. 

Contudo, há pais que ficam renitentes em tirar os filhos das escolas em que estão 

actualmente e, nesses casos, não sabe se o esforço da Câmara para transportar os 

alunos será legítimo. 

Esta proposta desmente todos os arautos da desgraça e é uma lufada de esperança 

para aquela zona que continua a precisar de um desenvolvimento muito especial. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que muitas das vezes a luta dos cidadãos 

faz com que o Governo no poder mude de atitude. A concretização da Escola 2 + 3 do 

Poceirão / Marateca é a prova justa do reconhecimento dos que por ela lutaram e 

ganharam. 

Salienta a disponibilidade empregue pela Câmara Municipal em unir-se a esta luta, 

no sentido de proporcionar melhores condições aos jovens colocados dispersamente 

noutras escolhas, quer do concelho de Palmela, quer dos concelhos limítrofes. 

A proposta em apreço, reconhece que no próximo ano lectivo a Escola 2 + 3 do 

Poceirão / Marateca irá ser uma realidade. 

Expressa o quão importante é a sensibilização junto dos pais dos jovens para que 

optem por colocar os seus filhos nesta escola. Muitos pais queixavam-se do facto dos 

seus filhos saírem às 7 horas e só regressarem às 19 horas. Os jovens ficavam 

desenraizados da sua estrutura familiar, mas também das suas raízes e tradições. Insiste 
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na necessidade de se fazer uma campanha junto das famílias, alertando-as para os 

benefícios dos seus filhos serem colocados mais proximamente da sua área habitacional. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeia refere que a questão apresentada pelos Srs. 

Vereadores, quanto à necessidade de sensibilização dos pais para colocarem os seus 

filhos na Escola 2 + 3 do Poceirão / Marateca, vai ser analisada no âmbito da rede escolar, 

entre a Câmara Municipal de Palmela (C.M.P.), os Agrupamentos de Escola e a Direcção 

Regional de Educação de Lisboa (D.R.E.L.). Esta situação vai ser devidamente 

acompanhada e a postura em relação à mesma é de partilha e de responsabilidade mútua. 

Em jeito de graça partilha com os Srs. Vereadores o seguinte: 

É possível verificar como as situações mudam em poucos anos. Ainda não se 

esqueceu da postura de vários Eleitos do P.S. nas reuniões de Câmara desculpando-se 

porque razão não se fazia a escola, como por exemplo: “a culpa é da Câmara, porque não 

fez a Carta Escolar”. Entretanto a designação dada à Carta Escolar mudou para Carta 

Educativa. E o facto é que quando foi dada a certeza pelo Ministério da Educação de que 

ia ser construída a escola, não havia Carta Educativa, o que significa que o importante é 

que haja vontade para levar a construção da escola a cabo. 

Finalmente a escola construiu-se. E de acordo com o que os Srs. Vereadores 

firmaram, tal, deveu-se à luta popular desencadeada. Todos se uniram e conseguiu-se 

esse feito. 

Em sua opinião a luta continua. E neste sentido conta com os Srs. Vereadores para 

estimular as entidades competentes para: a necessidade de existirem serviços de saúde 

pública com qualidade para todos, a necessidade de execução das variantes no concelho, 

a instalação do Tribunal, a construção de outras escolas que ainda faltam,... Ainda há 

muito por que lutar. 

 

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

minuta. 

 

VI.II. – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

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

 

Designação do Representante da Câmara Municipal no Núcleo Executivo do 

Conselho Local de Acção Social de Palmela: 

 

PROPOSTA N.º 1/DEIS-DIS/09-2007: 
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«Considerando o Decreto–Lei n.º 115/2006, de 14 de Junho da Rede Social e dando 

cumprimento ao disposto no n.º 2, do artigo 27.º, integram obrigatoriamente o Núcleo 

Executivo representantes da Segurança Social, da Câmara Municipal e de uma entidade 

sem fins lucrativos eleita entre os parceiros deste grupo.  

Neste âmbito e em Sessão Plenária do CLAS Palmela de 30 de Janeiro de 2007, 

deliberou-se que: 

- a composição do Núcleo Executivo do CLAS Palmela é de sete elementos. 

- o Centro de Ocupação Infantil de Pinhal Novo é a entidade sem fins lucrativos 

eleita entre os parceiros congéneres a integrar o Núcleo Executivo deste fórum local.  

- são também elementos constituintes deste Núcleo, o Centro de Saúde de Palmela, 

o Centro Social de Palmela, o Centro Social da Quinta do Anjo e a Junta de Freguesia da 

Quinta do Anjo. 

Considerando que: 

- o Núcleo Executivo do CLAS Palmela é um orgão operativo, com competências a 

nível técnico, responsável pelo desenvolvimento de um conjunto de acções tendentes ao 

cumprimento dos objectivos e filosofia da Rede Social a serem validadas em Plenário, 

enquanto órgão deliberativo deste fórum; 

- a Rede Social no Concelho de Palmela tem contado com o acompanhamento 

técnico da representante da Câmara Municipal de Palmela, Paula Lagarto, desde 

Setembro de 2002 até à presente data, nomeadamente, na preparação e 

acompanhamento das reuniões da Comissão Alargada e da Comissão Restrita na 

elaboração de relatórios de avaliação, na preparação e acompanhamento de Oficinas de 

Trabalho, na realização de acções como, o Pré-Diagnóstico Social, o Plano de 

Desenvolvimento Social, os Planos de Acção Anuais e na elaboração de propostas de 

Pareceres Técnicos, entre outras acções; 

Propõe-se, ao abrigo do disposto da alínea i), do n.º 2, do art. 64.º, da Lei 169/99, 

de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

e para os efeitos previstos no n.º 2, do art.º 27.º, do Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de 

Junho, da Rede Social,  que a Câmara Municipal designe como seu representante no 

Núcleo Executivo daquele fórum, a Técnica Superior de Sociologia, Paula Lagarto.» 

 

Sobre a proposta de Designação do Representante da Câmara Municipal no Núcleo 

Executivo do Conselho Local de Acção Social de Palmela numerada 1/DEIS-DIS/09-2007 

intervieram: 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que teve acesso ao relatório social do 

concelho de Palmela. É um documento extraordinário que serve para um melhor 
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conhecimento da realidade social. A veracidade e realidade que este documento espelha 

pode ser utilizada como base de partida para soluções concretas. 

Teve oportunidade de assistir ao plenário realizado no âmbito da acção social. 

Salienta a paixão que a Dr.ª Paula Lagarto põe no seu trabalho, e foi, naturalmente, uma 

boa escolha a sua designação no Núcleo Executivo do Conselho Local de Acção Social de 

Palmela 

  A Sr.ª Presidente expressa a sua concordância à intervenção do Sr. Vereador 

Octávio Machado. 

 

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

minuta. 

 

VII – DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO PINHAL NOVO: 

 

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

 

Loteamento: 

 

PROPOSTA N.º 1/DGU-DGPN/09-2007: 

ASSUNTO: Licenciamento de uma Operação de Loteamento (Proc.º L-28/03): 

REQUERENTES: Albertino Valente, Rosalina Valente e Albertino Valente e 

Filhos, Ld.ª: 

 

«Pretendem os requerentes, na qualidade de proprietários de quatro parcelas de 

terreno com a área total de 7.499,30 m2, localizadas na freguesia de Pinhal Novo, 

proceder a uma operação de loteamento urbano de carácter habitacional, ao abrigo do DL 

555/99 de 16 de Dezembro, republicado pelo D.L. 177/01, de 4 de Junho. 

As referidas parcelas encontram-se descritas da seguinte forma: 

− Prédio rústico com a área de 5.964 m2, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Palmela, sob o n.º 04997/20040113 e inscrito na respectiva matriz predial 

rústica sob o art.º 51 da secção F; 

− Prédio urbano com a área de 500 m2, descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Palmela sob o n.º 01328/070388, e inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o 

art.º 5727; 
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− Prédio urbano com a área de 536,30 m2, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Palmela sob o n.º 15407, fls. 154 verso do Livro B-47, e inscrito na respectiva 

matriz predial urbana sob o art.º 4703; 

− Prédio Urbano com a área de 499 m2, descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Palmela sob o n.º 01428/291189, e inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o 

art.º 5101; 

Como antecedentes existe informação prévia com parecer favorável e vinculativa 

pelo período de um ano, da qual se anexa cópia da deliberação camarária de 06/07/2005, 

tendo o pedido do respectivo licenciamento sido requerido dentro do prazo referido. 

O projecto de loteamento insere-se no Perímetro Urbano de Pinhal Novo – Tecido 

Urbano Consolidado H3c (5.604,86 m2) e Área Verde Livre Urbana (1.894,44 m2) – de 

acordo com a planta de Ordenamento do Plano Director Municipal de Palmela, sendo 

proposto: 

− Criação de 3 lotes, com as áreas de 403,40 m2, 464,60 m2 e 473,30 m2, 

destinados à construção de 3 edifícios de habitação plurifamiliar de 4 pisos, com um 

total de 4.261,40 m2 de área bruta de construção, 28 fogos e 67 lugares de 

estacionamento (32 lugares no interior dos lotes e 35 lugares no exterior dos lotes); 

− Cedência à CMP para domínio público, de uma área de 2.535,76 m2 destinado 

a faixas de rodagem, passeios e estacionamentos; de uma área de 2.086,94 m2 para 

cedência de espaços verdes e de utilização colectiva; e de 1.535,30 m2 para 

equipamentos de utilização colectiva. 

A pretensão foi previamente analisada pela Divisão de Gestão de Pinhal Novo 

(DGPN), Divisão de Rede Viária (DRV), Divisão de Águas de Abastecimento e Residuais 

(DAAR), Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos (DASU) e Departamento de 

Planeamento (DP), as quais se pronunciaram favoravelmente à globalidade da proposta, 

com alguns condicionamentos e ainda recomendações que deverão ser observados na 

fase de elaboração dos projectos de obras de urbanização. 

De entre as entidades exteriores foram consultadas, a EDP, SETGÁS e PORTUGAL 

TELECOM, as quais se pronunciaram favoravelmente à globalidade da proposta.  

 Não havendo mais nada a opor, propõe-se, ao abrigo da alínea a), do n.º 1, do art.º 

23.º, do Dec. Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, republicado pelo Dec. Lei n.º 177/01, de 

4 de Junho, a aprovação do licenciamento da operação de loteamento. 

Propõe-se igualmente que se oficie o requerente, comunicando-lhe a validade da 

deliberação por um ano, devendo neste prazo, requerer o licenciamento das obras de 

urbanização, sob pena de caducidade da mesma de acordo com o n.º 1, art.º 71.º, do Dec. 

Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, republicado pelo Dec. Lei n.º 177/01, de 4 de Junho. 
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Em anexo à presente proposta e dela fazendo parte integrante constam os 

pareceres das seguintes divisões e entidades: 

- Deliberação camarária referente à informação prévia, datada de 2005/07/06; 

- Divisão de Gestão do Pinhal Novo, datados de 2006/10/26 e 2007/03/01; 

- Divisão de Rede Viária, datado de 2004/07/17; 

- Divisão de Águas de Abastecimento e Residuais, datado de 2005/05/17; 

- Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, datado de 2007/01/18; 

- EDP, Distribuição de Energia, SA, datado de 2004/06/29; 

- SETGÁS, datado de 2004/04/20; 

- PORTUGAL TELECOM, datado de 2007/03/19.» 

 

Sobre a proposta de Licenciamento de uma Operação de Loteamento (Proc.º L-

28/03) numerada 1/DGU-DGPN/09-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que analisou o processo e tem muita 

dificuldade em perceber como é que a Câmara Municipal “embarca” deste modo, e 

“embarca” é mesmo o termo adequado. 

Visualiza a seguinte situação: olhando de cima da ponte para o terreno, fica 

perfeitamente imperceptível como é que ali se vão construir três edifícios, vinte e oito 

fogos, e como é que se vai fazer o escoamento todo pela Rua António Aleixo, que vai 

desembocar na Rua Luís de Camões. Efectivamente não consegue perceber como é que 

o Município concebe estas situações.  

Relativamente aos 1.535 m2 de área doada, gostava de ter a percepção do que se 

pretende para ali. Tenciona-se instalar equipamento social? Vai-se fazer um jardim? 

Gostava ainda de saber se o terreno contíguo ao da área doada é pertença da Câmara.  

O Sr. Vereador José Charneira refere que o problema do Pinhal Novo, em termos 

de circulação, só se resolverá com o que a Câmara vem defendendo e investindo há muito 

tempo: a execução da variante à E.N. 252. Só com esta medida é que a circulação viária 

no Pinhal Novo melhorará. 

Questiona o Sr. Vereador José Carlos de Sousa sobre se está na disposição de 

acompanhar a Câmara Municipal numa exposição ao Governo para a necessidade de se 

executar esta variante.  

Refere que o congestionamento do tráfego no Pinhal Novo é devido ao trânsito de 

atravessamento, e esse é um problema que só será resolvido com obras que não 

dependem do Município. 

Acrescenta que este processo de loteamento respeita o Plano Director Municipal 

(P.D.M.) e respeita as orientações do Plano de Urbanização (P.U.) na versão em estudo. 
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Refere que o promotor em causa é proprietário de quatro propriedades, das quais, 

aplicando os índices de construção em vigor daria um prédio em cada propriedade. A 

opção foi a de permitir a construção de três prédios de quatro pisos (vinte e oito fogos). 

Os acessos ficam garantidos porque o Santa Rosa é da Câmara. Somente um 

pequeno logradouro não é propriedade da Câmara. Todo o espaço até à Estrada Nacional 

é do Município. 

A ponte ferroviária que existe foi desenvolvida pela Refer. A execução da rotunda foi 

uma imposição da Câmara, porque a Refer queria manter o cruzamento.  

A opção delineada pela Câmara foi a de permitir a melhor circulação e que o 

equipamento possa abrir-se em duas frentes. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que o discurso do Sr. Vereador José 

Charneira é um discurso recorrente: é o trânsito que não se consegue alterar,... é a 

variante que não é da responsabilidade do Município... 

Não lhe parece que o problema do trânsito em Pinhal Novo seja devido ao trânsito 

de atravessamento ou de continuidade, é efectivamente trânsito que fica em Pinhal Novo. 

Refere que a opção delineada pela Câmara, e a que o Sr. Vereador José Charneira 

fez referência, não vem referida na proposta. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que o actual fluxo de trânsito está 

relacionado com a situação do País. Aumentou o fluxo de trânsito na Rua Luís de Camões 

em ligação à Moita, porque há muitas pessoas que vão entrar na auto-estrada em Coina, 

porque lhes fica mais barato. Este facto tem justificado o aumento do tráfego não só de 

passagem, como também dos próprios pinhalnovenses. 

  

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. 

 

VIII – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

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

 

Consumo Anormal de Água: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAI/09-2007: 

ASSUNTO: Tarifa de Saneamento – Liquidação: 

REQUERENTE: António Santos: 

 



Acta n.º 9/2007 

Reunião de 04 de Abril de 2007 

 41 

 «Através do ofício registado no passado dia 30 de Janeiro de 2007 é solicitado pelo 

Sr. António Santos, com local de consumo sito na Estrada da Lagoa da Palha CCI 4307 

em Venda do Alcaide, a redução da tarifa de saneamento debitada na factura de água nº 

7001000245 relativa aos mês de Janeiro/2007, dado o valor da mesma de 847,60 €, 

correspondente a 310 m3, se ter verificado devido a ocorrência de uma rotura na 

canalização predial. 

 Considerando que o consumo anormal de água naquele período foi proveniente de 

causas fortuitas e involuntárias; 

 Que a tarifa de saneamento é apurada para efeitos de liquidação através do 

consumo de água efectuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a 

recolha e tratamento de resíduos sólidos e outra percentagem para a recepção e 

tratamento de águas residuais, sendo que neste caso, não estando o consumidor ligado à 

rede de drenagem de águas residuais, simplesmente é aplicada a referida tarifa na 

percentagem referente à recolha e tratamento de resíduos sólidos; 

 Que de acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá 

incidir sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo na produção de 

resíduos domésticos; 

 Assim e conforme estabelece a alínea j), do n.º 1, do art. 64.º, da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, conjugada com o 

disposto no n.º 1, do art. 16, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro – Lei das Finanças 

Locais, propõe-se a fixação do montante da tarifa de saneamento de acordo com a média 

de consumo de água apurada nos 12 meses posteriores à rotura e que foi de 39 m3 

mensais.» 

 

PROPOSTA N.º 2/DAI/09-2007: 

ASSUNTO: Tarifa de Saneamento – Liquidação: 

REQUERENTE: Ilda Jesus Simão Lopes: 

 

 «Através do ofício registado no passado dia 12 de Dezembro de 2006 é solicitado 

pela Sra. Ilda Jesus Simão Lopes, com local de consumo sito na Avenida Visconde Tojal, 

299, em Cabanas, a redução da  tarifa de saneamento debitada  na factura de água n.º  

6001122547 relativa aos mês de Outubro/2006, dado o valor da mesma de 809,10 €,  

correspondente a 260 m3, se ter verificado devido a ocorrência de uma rotura na 

canalização predial. 

 Considerando que o consumo anormal de água naquele período foi proveniente de 

causas fortuitas e involuntárias; 
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 Que a tarifa de saneamento é apurada para efeitos de liquidação através do 

consumo de água efectuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a 

recolha e tratamento de resíduos sólidos e outra percentagem para a recepção e 

tratamento de águas residuais; 

 Que de acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá 

incidir sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo do caudal na 

rede de drenagem de águas residuais; 

 Assim e conforme estabelece a alínea j), do n.º 1, do art. 64.º, da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, conjugada com o 

disposto no n.º 1. do art. 16, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro – Lei das Finanças 

Locais, propõe-se a fixação do montante da tarifa de saneamento de acordo com a média 

de consumo de água apurada nos 12 meses posteriores à rotura e que foi de 17 m3 

mensais.» 

 

 As propostas nºs. 1 e 2/DAI/09-2007 relativas ao Consumo Anormal de Água - Tarifa 

de Saneamento – Liquidação foram colocadas a discussão simultaneamente. 

 Na discussão das propostas intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que sobre este assunto, e só este ano, já 

devem ser quatro as propostas sujeitas a aprovação da Câmara. 

 Ressaltam-lhe as seguintes questões: 

- Os processos de obras não incluem a rede interna das edificações e as suas 

especificações, nomeadamente quanto ao abastecimento de água; 

-  No acto de licenciamento dos prédios não é vistoriada a rede interna; 

- Estas roturas, que sistematicamente são apresentadas em reunião de Câmara, 

referem-se a construções muito antigas e, portanto, há necessidades de renovação 

dessas mesmas condutas. 

Para além de uma perda efectiva de rendimentos para a Câmara Municipal, o 

problema central que se coloca, é que se trata da perda de água que é um bem não 

renovável. 

A exemplo do que tem sucedido com as anteriores propostas, os Vereadores do P.S. 

vão votar contra. 

 O Sr. Vereador José Charneira esclarece que estes casos acontecem no campo. 

As casas estão afastadas da rede a uma distância de 30, 40 ou 50 metros. O contador 

para leitura do consumo de água está colocado no muro e a rede estende-se até à casa. 

As pessoas só se apercebem que há uma perda de água, quando se vai fazer a leitura do 

contador e se verifica o exagero, porque a água infiltra-se no solo. 
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 O Sr. Vereador Adilo Costa refere não ser sua intenção intitular-se em provedor do 

Munícipe. Contudo, é da mais completa justiça que alguém que, de um momento para o 

outro, se veja confrontado com cerca de 800 euros de água para pagar, fique isento do 

pagamento da taxa do saneamento. A Câmara Municipal é uma entidade de bem que 

deve, também, saber olhar para o Munícipe. 

 

Submetida a proposta n.º 1/DAI/09-2007 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. 

 

Submetida a proposta n.º 2/DAI/09-2007 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. 

 

IX – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

 

DIVISÃO DE FINANÇAS: 

 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Contracção de Empréstimo Bancário de Médio a Longo Prazo para 

financiamento do Plano Plurianual de Investimentos: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAGF-DF/09-2007: 

ASSUNTO: Aprovação das Cláusulas Contratuais: 

 

«Na sequência da aprovação, em sessão ordinária da Assembleia Municipal de 

27/02/2007, da contracção do empréstimo mencionado em epígrafe junto do Banco 

Espírito Santo, propõe-se, de acordo com alínea d), do n.º 7, do art.º 64.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a aprovação 

das cláusulas do contrato de abertura de crédito com aquela instituição, que se anexam e 

se encontram conforme proposta apresentada.» 

 

Na discussão da proposta de Contracção de Empréstimo Bancário de Médio a Longo 

Prazo para financiamento do Plano Plurianual de Investimentos numerada 1/DAGF-DF/09-

2007 intervieram: 
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O Sr. Vereador José Braz Pinto expressa a posição dos Vereadores do P.S.. Quer, 

devido às prestações sucessivas que incidem sobre um processo de empréstimo , quer 

pelas razões já aduzidas em anteriores reuniões, nesta proposta vão reflectir a sua 

posição de abstenção. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que as obras objecto do empréstimo são 

prioritárias para a população e pode mesmo classificá-las como “inadiáveis”. Neste sentido 

vai votar favoravelmente a proposta. 

 

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, na sessão de Câmara de 

24/01/07 aquando da aprovação do empréstimo em causa (proposta n.º 11). Tiveram 

oportunidade de afirmar em declaração de voto que, apesar de terem votado contra o 

orçamento e considerarem que este empréstimo suporta o mesmo abstinham-se por 

entenderem ser necessário para fazer face a obras imprescindíveis e urgentes. 

De igual forma, votaram em 14/02/07 quando foi aprovada a Instituição Bancária 

seleccionada para o efeito, por considerarem a proposta subsidiária da supracitada. 

 Por iguais motivos se abstêm na presente proposta.” 

 

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 

 

 Sr. Fernando Palha: 

 Saúda a Sr.ª Presidente e Srs. Vereadores. 

 Refere que tem em curso na Câmara Municipal de Palmela (C.M.P.) um processo 

em nome de Trepa Andaimes (processo E-592/04). É proprietário de uma empresa em 

Vila Franca de Xira e decidiu investir no concelho de Palmela, tendo adquirido uma parcela 

de terreno em Barracheia (onde pensava poder vir a construir nove fogos, com 1.200 m2 

de área coberta). 

 Expõe ainda o seguinte: 

 - Depois de três anos de intensos contactos com a Câmara Municipal recebeu um 

ofício assinado pelo Sr. Eng.º Salgueiro. Tem na sua posse um documento que tem vinte 

pareceres, que não lhe permitem, contudo, chegar a uma conclusão. No terreno onde 

pretende implementar o seu projecto existem sobreiros, pelo que teve de obter junto da 

Direcção Geral de Florestas um parecer favorável para abate de quatro sobreiros. Neste 
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sentido, o projecto de arquitectura foi reformulado com o intuito de diminuir a área de 

implantação (atendendo a que a mancha urbana tem trinta sobreiros). 

- O ofício que recebeu da Câmara Municipal refere num dos pontos que “(...) 

merecerá a aprovação por parte desta Câmara, após apresentação do pedido de 

licenciamento das obras de urbanização e a sua execução (...)”. Significa isto que o 

projecto de arquitectura por si apresentado não foi aprovado. Refere ainda o ofício da 

Autarquia que “(...) mais se informa que deverão proceder em conformidade com os 

pareceres das Divisões operativas (...). Deverão ainda promover à execução de um 

arruamento que disponha de dois sentidos (...)”. Como a sua parcela de terreno é ladeada 

por duas vias, fica sem saber a qual delas o Sr. Eng.º Salgueiro se refere quando emite o 

parecer de que “deve proceder à execução de um arruamento que disponha de dois 

sentidos”. Durante os três anos em que o processo está na C.M.P. já participou em 

dezenas de reuniões com os vários serviços da Câmara. Como tem dúvidas relativamente 

ao ponto sobre a execução do arruamento que disponha de dois sentidos, solicitou uma 

reunião com o Sr. Eng.º Salgueiro e uma reunião com o Sr. Vereador José Charneira. Foi-

lhe dito que poderia ser recebido pelo Sr. Vereador José Charneira em Maio próximo, mas 

o Sr. Eng.º Salgueiro remete o seu atendimento para o Técnico. O Técnico sempre tem 

sido diligente o quanto possível, atende, e diz que o seu parecer é exactamente contrário 

ao do Sr. Eng.º Salgueiro.  

Gostava de poder ser recebido pelo Sr. Eng.º Salgueiro, na medida em que tem 

direito à informação e a ser atendido. Salienta que as respostas devem ser claras, 

precisas e consisas.  

A sua pretensão para um edifício de nove apartamentos a albergar uma área de 

cerca de 1.200 m2 decorre na Câmara Municipal há já três anos. 

Pelas razões que antes apresenta, faz notar o seu descontentamento, e insiste na 

sua vontade em ser recebido pelo Sr. Eng.º Salgueiro para esclarecimento de dúvidas. 

Gostava de saber se há ou não obrigação por parte de um Técnico Municipal de atender 

os Munícipes e esclarecer as dúvidas que têm. 

Dirige também o pedido ao Sr. Vereador Charneira para que agende uma reunião 

para o receber. 

 Refere que a sua empresa factura 600 mil euros/ano e exporta cerca de 95% do total 

da sua facturação. 

 A Sr.ª Presidente refere que não vai dar a palavra ao Sr. Vereador José Charneira 

para intervir sobre este assunto, porque não tem, neste momento, o processo em seu 

poder. 
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 A Sr.ª Presidente lamenta que haja informação emanada da Câmara que não seja 

clara para os Munícipes. Efectivamente tem de se diligenciar no sentido de perceber o que 

está subjacente a este processo. 

Considera estranho que o Sr. Fernando Palha fale em nove fogos e identifique o 

processo E-592/04, porque a designação “E” é um código que significa “edificação”. O 

facto de serem nove fogos deveria remeter para um processo de loteamento. Denota uma 

certa estranheza da sua parte relativamente a esta situação. De todo o modo identificar-

se-á o processo e a situação em concreto. 

Acrescenta que o Sr. Francisco Palha tem direito à informação, isso não significa o 

direito de ser atendido por um determinado Técnico. O Senhor não está satisfeito com a 

informação que obteve da Câmara.  

A Sr.ª Presidente refere que na próxima segunda-feira, dia 9 de Abril, o Sr. 

Vereador José Charneira averigua com os serviços o estado do processo. O Sr. Vereador 

vai tomar a iniciativa de, dentro das disponibilidades do Director do Departamento ou 

algum outro Responsável, o Sr. Fernando Palha poder ser recebido e esclarecido 

relativamente ao seu processo. 

A Sr.ª Presidente deseja uma boa Páscoa a todos os presentes. 

 

X – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das vinte horas, a Sr.ª Presidente declarou encerrada a reunião, da qual se 

lavrou a presente acta, que eu, Luísa Cristina Frutuoso Lopes, assistente administrativa 

especialista, redigi e também assino. 

 

A Presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

A Secretária 

 

Luísa Cristina Frutuoso Lopes 


