
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 10/2007: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 

2007: 

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

no edifício dos Paços do Concelho e respectiva Sala das Sessões, reuniu ordinariamente a 

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

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

Taboada Braz Pinto, Octávio Joaquim Coelho Machado, Adilo Oliveira Costa e José Carlos 

Matias de Sousa. 

 O Sr. Vereador José Manuel Conceição Charneira não se encontra presente, por 

estar de férias. 

  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª PRESIDENTE: 

 25 de Abril: 

 A Sr.ª Presidente refere que no âmbito das comemorações do 25 de Abril vão ter 

lugar no concelho uma série de iniciativas, ao longo de vários dias e que têm como 

objectivo assinalar os 33 anos da revolução de Abril. 

Estas acções são o resultado de um trabalho conjunto entre a Câmara Municipal de 

Palmela, as Juntas de Freguesia do Concelho e o Movimento Associativo. São mais de 

cinquenta as instituições desportivas, culturais, recreativas, sociais a participar num 

programa vasto de comemorações.  

A programação a efectuar-se no âmbito das comemorações do 25 de Abril pretende 

enaltecer, no concelho de Palmela, os princípios e valores da liberdade que Abril tem 

associado. 
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No conjunto vão ser mais de 260 iniciativas que envolvem milhares de pessoas na 

sua organização e realização. Salienta alguns dos momentos que merecem especial 

destaque: 

- Na noite de 24.Abril, em Palmela - a realização de um espectáculo musical; 

- Na manhã do dia 25 de Abril – a realização de uma Sessão Solene levada a cabo 

pela Assembleia Municipal de Palmela; 

- No dia 25 de Abril, em Pinhal Novo – a actuação dos Gaiteiros de Lisboa; 

- No dia 25 de Abril – o habitual desfile do Movimento Associativo; 

- No dia 25 de Abril – a “corrida da liberdade 1.974 metros”; 

- No dia 25 de Abril – a actuação do Coro Lopes Graça, em Cabanas; 

- Visita à exposição do Museu da República e Resistência na Biblioteca de 

Palmela. 

 Este conjunto de iniciativas mobiliza diferentes recursos da Câmara Municipal de 

Palmela, não só financeiros mas também logísticos, e conta com o empenho dos 

trabalhadores da autarquia no acompanhamento da concretização dos diferentes eventos . 

São cerca de 850 pessoas transportadas em 17 autocarros que a Câmara Municipal 

disponibiliza e se destinam sobretudo às deslocações dos Ranchos Folclóricos,. 

Formula um convite à participação de toda a população neste conjunto vasto de 

iniciativas. Aproveita para referir que, não é verdade quando se diz que a adesão ao 25 de 

Abril é diminuta. Ainda que as iniciativas no concelho aconteçam de forma dispersa e 

apesar de não existir um só momento que aglutine os milhares de pessoas, em todo o 

concelho e durante vários dias, há de facto milhares de pessoas a participarem e a 

aderirem a esta celebração.. 

Neste contexto, tem a apresentar uma saudação que assinala a passagem do 

aniversário do 25 de Abril. 

A Sr.ª Presidente propõe que a saudação relativa ao 25 de Abril seja subscrita por 

todos os Membros da Câmara Municipal, o que foi aceite. 

Nestes termos, foi, pelo Executivo Municipal apresentada a saudação que se 

transcreve: 

 

“Passam 33 anos sobre o 25 de Abril de 1974, marco incontornável da nossa 

História e sinónimo de Liberdade e Democracia em Portugal. 

Recordar e comemorar esta data significa, para todos nós, democratas, manter vivos 

os objectivos da Revolução de Abril e lutar pela sua concretização, em todos os domínios 

da vida nacional. 

Abril deu-nos os instrumentos necessários para a construção de um futuro mais feliz 

e solidário, com melhores condições de trabalho, mais justiça social, mais igualdade nos 
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direitos e oportunidades. E é em sua defesa, na luta por melhores dias, que festejamos 

também Abril, numa homenagem a todos quantos o tornaram possível. 

A Câmara Municipal de Palmela, reunida nos Paços do Concelho, a 17 de Abril de 

2007, saúda a passagem de mais um aniversário da Revolução e convida os munícipes a 

participarem nas comemorações que decorrerão no concelho de Palmela.” 

 

Em relação à saudação intervieram: 

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

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

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que aquilo que mais preocupa os 

Vereadores Socialistas é que o 25 de Abril caia no esquecimento. As pessoas que viveram 

no passado com falta de liberdade, num clima de sujeição e obscurantismo, sabem bem 

como se vivia antes da revolução - 25 de Abril de 1974 . 

Refere que numa anterior reunião de Câmara foi tratado um tema que deixou 

perplexos os Vereadores do P.S. Sucedeu que num almoço ou jantar convívio realizado 

numa determinada freguesia do concelho, confraternizaram pessoas que conhece e 

identifica como humildes, com elementos conotados com os skinheads.. Quando 

perguntou às pessoas como tinha corrido o convívio, responderam que “tudo correu bem e 

são pessoas (skinheads) porreiras”. Significa esta situação que as pessoas foram conviver 

e nem sequer tinham consciência do que constituía aquele grupo  e qual a sua maneira de 

pensar. Afirma que esta situação é preocupante, na medida em que está em causa a 

capacidade crítica das pessoas. 

Os Vereadores Socialistas na Câmara Municipal de Palmela fazem votos para que 

haja a coragem de pôr de parte os maximalismos que cada um terá tendência a colocar, e 

que se saiba transmitir aos mais novos o que foi de facto a revolução de Abril e o que ela 

proporcionou. 

Os mais jovens julgam que a liberdade sempre foi um bem que existiu, mas a 

liberdade teve de ser conquistada com o esforço e com a morte de alguns, por isso, os 

Vereadores do P.S. na Câmara Municipal de Palmela associam-se a esta saudação e 

desejam que a saudação possa ser lida nos convívios onde se celebra o 25 de Abril, 

porque têm algum receio que alguns dos almoços do 25 de Abril se transformem apenas 

num convívio “com umas pessoas porreiras”. É bom que esta saudação ou outras 

semelhantes por parte da Câmara ou da Assembleia Municipal pudessem ser lidas para 

reavivar memórias, porque os seres humanos vivem também de memórias. 

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

Técnicos da Autarquia, Membros da Comunicação Social e Munícipes. 
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O Sr. Vereador Octávio Machado refere que é importante festejar Abril, mas mais 

importante é praticar o espírito genuíno dos Homens que fizeram Abril. Com a revolução 

do 25 de Abril abriram-se muitos horizontes. É da opinião que, o verdadeiro perigo para as 

conquistas que foram alcançadas, é o  não se ser capaz de cumprir ou fazer cumprir todas 

as perspectivas e ideais que se abriram com o 25 de Abril. 

 

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

em minuta. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

Ponte do Zambujal: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que em reunião ordinária da Câmara 

Municipal de 07.Março.2007, que se realizou na freguesia de Marateca e cuja acta vai ser 

hoje aprovada, houve oportunidade de, a propósito da Ponte do Zambujal, abordar 

algumas questões. 

Por parte da Sr.ª Presidente foi dito que, ainda que efectuando um percurso 

alternativo mais longo, essa era a opção para os veículos de recolha do lixo e de 

transporte das crianças para a escola,, para evitar um desastre, porque na realidade a 

ponte em causa oferece perigo. 

Teve oportunidade de referir que este era um problema que se arrastava há alguns 

anos, e um percurso que podia ser de 1 ou 2 Km utilizando a ponte, transforma-se em 10 

ou 12 Km pela necessidade de utilizar o percurso alternativo. Seria bom que houvesse 

possibilidade de estabelecer um acordo entre a Câmara Municipal de Palmela (C.M.P.) e 

outras entidades para recuperação da ponte, com vista a manter a ponte aberta ao 

trânsito.  

Entretanto, leu na comunicação social, uma entrevista realizada da Sr.ª Presidente 

em que dizia que efectivamente a ponte é propriedade da Refer. De facto, seria bom que a 

comunicação social interiorizasse que a Ponte do Zambujal é da Refer e esta entidade  

deixou de ter qualquer responsabilidade na manutenção da mesma, após desactivação da 

travessia do comboio. A C.M.P. assumiu a ponte e, como disse a Sr.ª Presidente, foi a 

Autarquia quem adaptou a ponte de ferroviária para rodoviária. A ponte tem uma serventia 

útil para cerca de 60 a 70 pessoas que vivem no Zambujal, mas o Zambujal é uma 

propriedade privada. Como tal, há interesses do proprietário da propriedade, dos 

munícipes que lá vivem, e da própria Autarquia que tem a responsbilidade de servir os 

munícipes. Seria de facto útil manter a travessia da ponte mas, também como disse a Sr.ª 

Presidente, a Câmara Municipal não está em condições para fazer a reparação e 

manutenção da ponte, na medida em que reverte num custo extremamente oneroso. 
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No Jornal de Pinhal Novo de hoje,, em rodapé, vem um artigo semelhante 

denominado de “última hora”. É do conhecimento do Jornal do Pinhal Novo que na reunião 

de Câmara de hoje vão ser apresentadas duas propostas relacionadas com um 

empreendimento turístico na Herdade do Zambujal, e que as propostas apontam para 

algumas recomendações no sentido de que seja encarada a obra da ponte do Zambujal. 

Estranha o facto de a Sr.ª Presidente não ter informado de que estavam em curso na 

Câmara Municipal as propostas relativas aos empreendimentos turísticos, que fazem parte 

da ordem de trabalhos da presente reunião, e que apontam para negociações no sentido 

de a Ponte do Zambujal seja recuperada e poder fazer-se o acesso àquele equipamento 

turístico através do recurso à ponte. 

Devido ao seu passado  e porque viveu cerca de oito anos na Herdade do Zambujal, 

mantém muitas relações com pessoas da região e soube que o proprietário da Herdade do 

Zambujal, teria dito, que estava disposto a contribuir para a reparação da ponte. Mas, a 

verificar-se um aldeamento turístico no Zambujal, provavelmente, ele terá forçosamente de 

realizar esta obra. 

Uma vez que este assunto está a ser tratado na comunicação social, faz votos de 

que seja de forma perfeitamente correcta: que se diga de facto quais são as 

responsabilidades, quais são os interesses e quais são as entidades que têm de arcar com 

a responsabilidade da reparação da ponte. 

Teve conhecimento, também por outras vias, que a Refer estaria muito arrependida 

porque, quando permitiu a utilização da ponte, não ter feito a transmissão directa da 

mesma para que não possa vir a ser responsabilizada por qualquer acidente que ocorra. 

Gostaria que este assunto fosse tratado de forma a esclarecer completamente os 

cidadãos. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

1. Reunião da Associação Nacional de Municípios Portugueses (A.N.M.P.): 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que no dia 16 de Abril, esteve numa 

reunião, em representação da Sr.ª Presidente na Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, em Coimbra. O tema tratado foi o do encerramento das urgências e dos 

Centros de Saúde. 

Considera que foi importante estar presente na reunião, na medida em que foi dado 

a conhecer a realidade do País, quer em termos de carências, quer em termos das 

alterações que foram introduzidas. Foi informado das soluções perspectivadas pela 

Associação Nacional de Municípios Portugueses com o objectivo de ficarem melhor 

servidos, quer os municípios, quer os utentes das unidades de saúde.  
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A A.N.M.P. está convicta das suas propostas e firme de que elas sejam a solução 

que todos preconizam como correspondendo à necessidade das populações. 

 

2. Manifestação de pesar: 

O Sr. Vereador Octávio Machado aproveita esta reunião para fazer uma 

manifestação de pesar, relativamente a uma pessoa que, não sendo muito conhecida, foi 

extremamente importante para a população, pela sua disponibilidade e entrega. Refere-se 

ao Sr. Agostinho de Oliveira Cardoso, cujo  exemplo de voluntarismo deve ser enaltecido. 

O Sr. Agostinho de Oliveira Cardoso encetou o seu serviço nos Bombeiros 

Voluntários num período de grandes dificuldades para os Bombeiros, quando estes 

estavam ainda a formar-se. 

 

3. Festival do Queijo, Pão e Vinho: 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que se aprovou recentemente em reunião 

de Câmara a atribuição de uma verba para o Festival do Queijo, Pão e Vinho. A mudança 

de local que se verifica este ano implica alguns constrangimentos.  

Tem o hábito de falar antes do tempo e o objectivo é sempre o uso da precaução. 

Neste sentido, realça que este Festival tem como génese o pão, o queijo e o vinho e não 

seria de facto agradável que a promoção destes produtos emblemáticos pudesse derivar 

para manifestações como, exposição de cavalos ou exposição de automóveis de corrida. 

Embora aprecie estas exposições, elas não têm nada a ver com os produtos que se 

promovem no Festival. Deixa o alerta como precaução, que um acontecimento deste tipo 

seria o desvirtuamento daqueles que foram os inspiradores do Festival do Queijo, Pão e 

Vinho, cujo principal objectivo é a promoção destes produtos, ao mesmo tempo que é um 

cartão de visita para se ficar a conhecer a aldeia de Quinta do Anjo.. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

1. Questões levantadas por si no Período Antes da Ordem do Dia e que não 

obtiveram resposta: 

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

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

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere-se aos seguintes temas, que já foram 

alvo da sua intervenção em reuniões da Câmara anteriores e que continuam a aguardar 

resposta: 

a) Lar de Idosos do Poceirão – Há três meses que este assunto vem sendo 

abordado sem que se perceba porque razão não é dada uma resposta 

efectiva ao mesmo. 
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b) Oficina metalo-mecânica em Vale da Vila - A propósito deste tema, na 

reunião de Câmara de 07.Março.2007, a Sr.ª Presidente dá como resposta 

que “o Sr. Vereador José Charneira tomou nota e vai averiguar qual é a 

situação deste processo”. Até ao momento não lhe foi dada nenhuma 

resposta. 

c) Lombas – Outro assunto que continua a aguardar resposta é o 

rebaixamento das lombas de 12 para 7 centímetros. 

d) Rua 1.º de Janeiro – Abordou a questão relativamente à Rua 1.º de Janeiro 

e ao facto de o período dado para concretização da obra de 90 dias já terem 

sido ultrapassados. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que gostava que houvesse da parte 

do Executivo da Câmara Municipal algum cuidado para que os assuntos apresentados nas 

reuniões não fiquem sem resposta. Afirma que não é necessário que as respostas sejam 

dadas na reunião, mas é importante que sejam dadas, para que não se esteja 

sistematicamente a falar do mesmo. 

 

2. Trânsito no Centro Histórico de Palmela: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que sucedeu, por casualidade, ter 

efectuado na sua viatura o trajecto atrás do autocarro que faz o percurso pelo Centro 

Histórico da vila de Palmela. Demorou cerca de oito minutos desde o edifício da Câmara 

Municipal até ao Largo do Chafariz. Isto porque há viaturas estacionadas ao longo do 

percurso e o motorista do autocarro tem de fazer manobras de perícia para conseguir 

passar entre viaturas estacionadas, varandas, candeeiros, suportes das persianas, etc. 

Nalguns locais há mesmo proibição de estacionar, mas noutros locais não, impedindo 

assim a fluência do trânsito. 

 

3. Trânsito no Pinhal Novo 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a questão do trânsito no Pinhal 

Novo é um tema recorrente. Teve ocasião de sugerir que fosse contemplada uma verba 

em orçamento para se efectuar um estudo de trânsito. Na altura, o Sr. Vereador José 

Charneira respondeu-lhe que não havia dinheiro para o estudo do trânsito, mas que iriam 

fazer-se intervenções pontuais. 

De todas as intervenções pontuais realizadas ao longo de quatro meses, conta 

apenas uma: a colocação de um sentido proibido na Rua S. Francisco Xavier. 

Refere que há questões que são muito simples de resolver, como sejam: 

- a proibição de voltar à esquerda na Estrada Nacional 252 (sentido Montijo – 

Palmela), pois existe uma rotunda que dista a cerca de 20 metros; 
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- a Rua Afonso de Albuquerque e a Rua Infante D. Henrique são duas ruas  

paralelas em que o fluxo de trânsito é efectuado no mesmo sentido, sem que tal 

seja justificável. 

 

4. Castelo de Palmela: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que visita o Castelo de Palmela com 

alguma regularidade. Recentemente pôde constatar a quantidade de ervas daninhas que 

por lá crescem. 

No intuito de saber a quem compete a intervenção para remoção das ervas 

daninhas, consultou o protocolo de descentralização de competências da Câmara 

Municipal para a Junta de Freguesia, no capítulo da higiene e limpeza de espaços públicos 

e menciona o ponto 1, no artigo 5.º: “Incumbe à Junta de Freguesia assegurar a limpeza 

do espaço público e manutenção das zonas ajardinadas localizadas na área geográfica de 

circunscrição da freguesia, designadamente varredura manual, varredura de papeleiras e 

recipientes para dejectos caninos, corte de ervas nos passeios e vias públicas e colocação 

de monda química”. Esta é claramente uma responsabilidade afecta à Junta de Freguesia. 

No entanto, no ponto 2, refere-se que: ”A C.M.P. disponibilizará anualmente mapas 

actualizados identificando e localizando as áreas que deverão ser objecto de intervenção”. 

Questiona sobre se a Câmara Municipal fornece anualmente à Junta de Freguesia mapas 

identificativos das áreas objecto de intervenção e se o Castelo vem contemplado. 

 

Em relação às questões apresentadas no Período Antes da Ordem do Dia 

interveio a Sr.ª Presidente do seguinte modo: 

• Atendendo a que a ordem de trabalhos desta reunião é muito extensa, vão tomar-

se nota das questões apresentadas, com excepção de uma que classifica como muito 

urgente e que deve ter resposta imediata, até porque está relacionada com duas 

propostas que serão aprovadas nesta reunião de Câmara. 

• Sobre a intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa relativamente aos 

assuntos por si apresentados e que não obtiveram resposta tem a referir que o Sr. 

Vereador tem toda a razão na questão que expõe, nomeadamente, quanto ao facto de não 

lhe terem sido dadas respostas formais. Neste sentido, assume que fica  à 

responsabilidade dos serviços camarários garantir que as respostas sejam dadas, quer 

seja por escrito, quer seja em reunião de Câmara. 

• Sobre a intervenção do Sr. Vereador José Braz Pinto – Ponte do Zambujal - refere 

o seguinte: 

- Compreende as palavras do Sr. Vereador quanto à aparente incompreensão pelo 

facto de não declarar em comentários públicos as questões relacionadas com a 
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eventual intervenção na ponte do Zambujal. Se não o fez, é por entender não 

dever fazê-lo.  

- A ponte é propriedade da Refer e foi esta entidade que a encerrou. A Câmara 

Municipal considera, com os elementos que detém, que a Refer procedeu de 

forma segura. Nestes termos, a C.M.P. não está em condições de contestar a 

decisão que a Refer tomou. Contudo, está a tentar-se, junto da Refer, conseguir 

que seja permitida a passagem de peões, porque é uma situação que pode 

acontecer sem perigo para os peões. 

- Não leu o jornal de hoje, a que o Sr. Vereador José Braz Pinto fez referência, 

mas conhecia, genericamente, de acordo com as palavras do Sr. Vereador José 

Charneira que a notícia podia vir publicada hoje. 

- A Câmara Municipal não conhece, nem formal, nem informalmente, qualquer 

decisão da Refer no sentido de demolir a ponte.. 

- Já pediu à Refer uma reunião com carácter de urgência que ainda não foi 

agendada por esta entidade. 

- Quanto à eventual responsabilidade de terceiros, é evidente que seria 

incompreensível que no âmbito de uma intervenção de carácter urbanístico, e só 

neste contexto, o Município não impusesse o reforço ou criação de infra-

estruturas em matéria de acessibilidades, uma vez que vai estar em causa a 

utilização daquele espaço por muito mais pessoas. Mas, se por alguma razão, o 

investimento não acontecer, não faz sentido continuar a dizer-se que a 

responsabilidade está do lado de terceiros. Neste caso em concreto, a 

responsabilidade não está do lado de terceiros, a responsabilidade está 

claramente do lado das entidades públicas, pelo que a Refer tem duas 

alternativas possíveis: ou assume a intervenção na ponte do Zambujal, ou 

remete para a Câmara Municipal a responsabilidade dessa intervenção. Nessa 

altura, a C.M.P. responderá de acordo com as suas responsabilidades. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR ADILO COSTA: 

1. Voto de pesar: 

O Sr. Vereador Adilo Costa saúda todos os presentes. 

O Sr. Vereador Adilo Costa propõe que o voto de pesar seja subscrito pelo 

Executivo da Câmara Municipal, o que foi aceite. 

Nestes termos, pelo Executivo da Câmara foi apresentado o seguinte voto de 

pesar: 
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“Foi com profunda consternação que a Câmara Municipal de Palmela teve 

conhecimento do falecimento, no passado dia 5, de Vítor Manuel Kaiseler, dirigente da 

Sociedade Filarmónica União Agrícola, de Pinhal Novo. 

Tendo dedicado grande parte da sua vida à divulgação do fado, Vítor Kaiseler 

destacou-se, igualmente, como dirigente associativo. 

Vítor Kaiseler foi um empenhado cidadão pinhalnovense que deixa mais pobre a 

cultura do nosso concelho. 

Reunida em sessão pública, nos Paços do Concelho, a 17 de Abril, a Câmara 

Municipal de Palmela manifesta o seu pesar à família de Vítor Kaiseler, bem como a  todos 

os que com ele fizeram o percurso de um projecto que prosseguirão certamente em sua 

memória.” 

 

Submetido à votação o voto de pesar, foi o mesmo aprovado, por unanimidade 

e em minuta. 

 

2. Informação: 

O Sr. Vereador Adilo Costa informa que foram concluídas as obras nos balneários 

dos Armazéns Gerais da Câmara Municipal. 

 

ADMISSÂO DO PONTO 13-A NA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª Presidente propôs a admissão do Ponto 13-A na Ordem do Dia – Projecto 

Fantasiarte – Atribuição de subsídio à Fundação COI: 

Foi aprovado, por unanimidade, a admissão do Ponto 13-A na Ordem do Dia. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

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 30.03.2007 a 13.04.2007. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

os dias 04.04.2007 a 16.04.2007, foram autorizados pagamentos, no valor de € 
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1.120.628,84 (um milhão cento e vinte mil seiscentos e vinte e oito euros e oitenta e quatro 

cêntimos). 

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

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

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

2.102.968,39 (dois milhões cento e dois mil novecentos e sessenta e oito euros e trinta e 

nove cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 963.670,03 (novecentos e sessenta e três mil 

seiscentos e setenta euros e três cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.139.298,36 (um milhão cento e trinta e nove mil 

duzentos e noventa e oito euros e trinta e seis cêntimos). 

    

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTA 

 

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

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

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

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

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

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

executivo: 

• ACTA n.º 06/2007, reunião ordinária de 07.Março.2007 – aprovada por 

unanimidade. 

 

      II – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 
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 Participação da Câmara Municipal de Palmela na constituição da Associação 

de Municípios Portugueses do Vinho: 

 

 PROPOSTA N.º 1/GAP/10-2007: 

  

«O sector vitivinícola constitui um dos principais alicerces da sustentabilidade 

económica e social do nosso concelho, sendo, do ponto de vista económico, um dos seus 

principais factores de diferenciação competitiva. 

 Para além da criação de riqueza, em grande medida associada à produção e 

comercialização do vinho, este sector contribui de forma decisiva para a fixação de 

populações nas áreas rurais e para a preservação de amplos espaços naturais, garantindo 

a Palmela um estatuto especial no contexto da Área Metropolitana de Lisboa e da 

Península de Setúbal. 

 Por estes motivos, a Câmara Municipal de Palmela tem-se fortemente empenhado 

no desenvolvimento de políticas orientadas para a preservação e valorização deste sector, 

de que são exemplo o apoio e/ou realização de diversos projectos e acções tendo por 

objectivo a divulgação e a promoção da vinha e do vinho. 

 A adesão ao projecto da Rota de Vinhos da Península de Setúbal e a instalação em 

Palmela da sua sede – a Casa Mãe da Rota de Vinhos – constitui um dos exemplos mais 

significativos desse empenhamento municipal, pelo que representa em termos de esforço 

na articulação entre diversos sectores de actividade económica. Mas também, o apoio e 

participação activa na realização de iniciativas que, directa ou indirectamente, contribuem 

para a dinamização deste sector – a Festa das Vindimas, o Festival do Queijo, Pão e 

Vinho, a Mostra de Vinhos em Fernando Pó e a colaboração activa com as Associações 

de produtores. 

 Conhecedora deste trabalho, a Câmara Municipal do Cartaxo convidou o Município 

de Palmela a integrar a Comissão Instaladora da Associação de Municípios Portugueses 

do Vinho (AMPV), juntamente com as Câmaras de Mealhada, Arruda dos Vinhos, Borba, 

Cadaval, Lamego, Vidigueira, Alpiarça e Peso da Régua. 

 A AMPV terá como principais objectivos: 

- A valorização do potencial endógeno das regiões e municípios com vinho; 

- A promoção e valorização do sector vitivinícola, tornando-o num motor de 

desenvolvimento e num eixo aglutinador, que deverá actuar em conjunto com 

outros sectores de actividade nomeadamente: 

� O Turismo; 

� A Promoção cultural dos territórios; 

� As várias actividades comerciais; 
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� A Protecção dos recursos naturais; 

� A cooperação e adesão a agências, e redes de projectos europeus 

para promoção das regiões produtoras de vinho com denominação 

de origem. 

 Assim, e tendo em consideração que: 

- Os objectivos da AMPV são, na sua maioria, coincidentes com as políticas 

desenvolvidas pela Câmara Municipal de Palmela; 

- Esta Associação poderá constituir um importante instrumento de partilha de 

informação e de congregação de esforços na promoção de acções e iniciativas 

de defesa e promoção do sector vitivinícola, particularmente junto das 

instâncias europeias;  

 Propõe-se, ao abrigo do art. 53, n.º 2, alínea m), da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, e do n.º 1 do art. 20.º, da Lei n.º 

11/2003, de 13 de Maio, que a Câmara Municipal de Palmela aprove e delibere propor à 

Assembleia Municipal, a participação da Câmara Municipal de Palmela na constituição da 

Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, bem como, a aprovação do projecto de 

Estatutos, que se junta em anexo, passando a fazer parte integrante da presente 

proposta.» 

 

 Sobre a proposta de Participação da Câmara Municipal de Palmela na constituição 

da Associação de Municípios Portugueses do Vinho numerada 1/GAP/10-2007 

intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que a sua intervenção vai ser feita em 

representação dos Vereadores do Partido Socialista. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto saúda a constituição da Associação de Municípios 

Portugueses do Vinho. 

 Está perfeitamente de acordo com os dois primeiros parágrafos da proposta que 

caracterizam a importância do sector vitivinícola, bem como a sua relevância no concelho, 

quer seja na criação de riqueza, quer seja na manutenção das tradições, para além de que 

contribui para a fixação da população das áreas rurais. 

 Discorda da adjectivação utilizada no 3.º parágrafo da proposta quando se menciona 

que “(...) a C.M.P. tem-se fortemente empenhado (...)”. É da opinião que a Câmara 

Municipal de Palmela não fez todos os esforços que deveria ter feito em matéria do sector 

vitivinícola. Insiste que a Autarquia poderia e deveria ter-se empenhado mais fortemente 

neste capítulo e já o tem afirmado em anteriores intervenções. 

 Refere-se igualmente na proposta que “(...) A adesão ao projecto da Rota de Vinhos 

da Península de Setúbal e a instalação em Palmela da sua sede – a Casa Mãe da Rota de 
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Vinhos – constitui um dos exemplos mais significativos desse empenhamento municipal 

(...)”. Considera que, até à presente data, o resultado prático da Rota dos Vinhos da 

Península e, nomeadamente, da Casa Mãe da Rota dos Vinhos, não é um resultado que 

esteja muito visível. 

 Relativamente às festas, menciona-se na proposta: “(...) o apoio e participação 

activa na realização de iniciativas que, directa ou indirectamente, contribuem para a 

dinamização deste sector – a Festa das Vindimas, o Festival do Queijo, Pão e Vinho, a 

Mostra de Vinhos em Fernando Pó e a colaboração activa com as Associações de 

produtores (...)”. A propósito da Festa das Vindimas fez uma intervenção na passada 

reunião de Câmara e a este respeito só tem a referir que a Festa das Vindimas está cada 

vez mais dotada a ser uma feira, e é cada vez menos uma festa ligada ao vinho, que é o 

que deveria ser. 

 Refere que tudo leva a crer que a C.M.P. vai ficar como vogal efectiva do Conselho 

Directivo da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho. 

 A apresentação desta proposta parece-lhe uma feliz coincidência com a intervenção 

que fez na passada reunião de Câmara. 

 Saúda a constituição da Associação de Municípios Portugueses do Vinho, porque 

esta pode ajudar a desenvolver projectos, que talvez até contribuam para que a Festa das 

Vindimas seja transformada em algo muito mais motivador do sector vitivinícola. A 

A.M.P.V. pode projectar o nome de Palmela e pode contribuir para acções conducentes à 

defesa dos vinhos portugueses , designadamente, dos vinhos de Palmela. 

 Saúda o Município do Cartaxo por se afirmar como um defensor da sua tradição 

vitivinícola. Quando era ainda muito jovem, frequentava a Escola Agrícola de Santarém, e 

todas as pessoas já conheciam o “carrascão do Cartaxo”. Na altura, os vinhos do Cartaxo 

não tinham grande qualidade, mas muito foi feito, e o Cartaxo lutou por essa riqueza e 

tradição.  

 Lamenta que a ideia da constituição da Associação de Municípios Portugueses do 

Vinho não tenha partido do Município de Palmela. Gostaria muito mais que esta ideia 

tivesse origem na Câmara Municipal de Palmela. 

 Constata uma preocupação por parte do Município do Cartaxo que, em sua opinião, 

o Município de Palmela também devia ter. Compilado o processo relativo a esta proposta, 

verifica que o Município do Cartaxo tem em curso uma geminação com uma cidade de 

Espanha, de seu nome Logronho, que é a capital do célebre vinho “Rioja”. Há 

manifestamente uma preocupação da parte do Município do Cartaxo nas geminações que 

realiza com outros Municípios, que possam por ter algo em comum, quer económica, quer 

tradicionalmente. Está em crer que a Câmara Municipal de Palmela, no âmbito das 

geminações que realizou com outros Municípios, não teve a mesma preocupação. 
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 De todo o modo, a constituição da Associação de Municípios Portugueses do Vinho 

já é um começo. No entanto, há muito a fazer em Palmela. É necessário que a dinâmica 

da Associação se desenvolva, ao nível dos agentes vitivinícolas, dentro do próprio 

Município. Opina que este processo nasceu ao contrário. Não pretende que esta afirmação 

seja tida como destrutiva, nem tão pouco a assume como crítica, mas é um pensamento 

que deixa registado. Para que este processo nascesse bem, tinha de haver uma dinâmica 

associativa dos próprios agentes vitivinícolas dos vários concelhos que pressionassem os 

Municípios a constituírem-se numa Associação e, provavelmente, duma Associação 

Nacional fazer a Associação Europeia de Defesa dos Vinhos até para se poderem 

defender das produções emergentes dos novos países, que começam a concorrer 

fortemente com a Europa. 

 No processo apenso à proposta podem retirar-se muitas observações acerca da 

constituição desta Associação e muito se alude às “festas do vinho” e, neste âmbito, 

pergunta se será que a Festa das Vindimas é a festa do vinho do Município de Palmela. 

Efectivamente, há que criar uma dinâmica que contagie os agentes e faça com que estes 

vençam atavismos e concepções de isolamento individualistas e que possam, antes pelo 

contrário, ir ao encontro do que o 25 de Abril veio proporcionar que foi a medida de romper 

com a maneira individualista de estar. É necessário criar uma nova mentalidade 

associativista e todos são responsáveis pela criação dessa dinâmica. A criação da 

Associação de Municípios Portugueses do Vinho é um bom exemplo. Lamenta, mais uma 

vez, que a ideia não tenha partido da Câmara Municipal de Palmela, mas já é bom o 

Município estar no pelotão da frente e ser um dos dez fundadores desta Associação. 

 Finaliza com o desejo de que a adesão do Município de Palmela à constituição da 

Associação de Municípios Portugueses do Vinho, não fique como uma das imensas 

adesões deste Município a redes e projectos que depois têm muito pouca expressão e 

reflexos muito pouco claros nos munícipes, que deviam ser o centro da acção política dos 

Eleitos. Com esta afirmação não quer ser como o “velho do Restelo”. Está confiante que 

esta Associação possa desenvolver dinâmicas contagiantes e acredita em Palmela, no 

Povo deste concelho e nas suas virtualidades. 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que este é um tema que lhe é muito 

querido. É também viticultor e conhece bem os problemas das centenas de viticultores do 

concelho. De facto, não tem sido fácil chegar até este ponto. Desde a luta que se encetou 

no sentido de que a região dos “Moscateis” não se estendesse só a Azeitão, mas também 

ao território do concelho de Palmela, até à denominação de origem. Criou-se, nessa altura, 

uma região que ficou conhecida como a zona vitivinícola dos vinhos de Setúbal com duas 

sub-regiões; a Arrábida que entretanto já se extinguiu e ficou só Palmela. Cometeu-se um 

erro estratégico que ainda está a ser pago. Foram alertados de que se iria acabar com a 
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denominação de Palmela. Por outro lado, o novo emparcelamento das vinhas com a 

exigência de 30.000 hectares acabava com a Comissão Vitivinícola Regional da Península 

de Setúbal. Este foi um cenário que se tentou transmitir aos viticultores de Palmela. Foram 

alertados sobre o que pode vir a acontecer, como sucedeu, por exemplo, em relação à 

extinção da Costa Azul. Os viticultores têm de estar atentos a estes problemas e devem 

lutar pela manutenção de uma tradição e da riqueza desta região. São também os 

viticultores que contribuem para manter o tecido económico da região. 

 Saúda o reconhecimento que os outros têm da potencialidade deste território em 

matéria da vitivinicultura. O reconhecimento que os demais têm do concelho de Palmela 

nas mais variadas áreas deve ser assumido. Palmela tem de assumir, quer seja no distrito 

de Setúbal, quer seja no resto do País, a sua força, a sua riqueza e as suas origens. São 

os outros que reconhecem uma série de potencialidades neste território. Pelas razões que 

expõe, tem algum desgosto em que tenha desaparecido a denominação “Palmela terra 

mãe de vinhos”. Gostaria muito que junto às placas que referenciam o nome de Palmela 

estivesse a frase “Palmela terra mãe de vinhos”. É importante assumir os vinhos como 

uma riqueza do concelho de Palmela e ao mesmo tempo fazer a protecção desta riqueza. 

 Refere que a Câmara Municipal de Palmela muito tem feito pela promoção do vinho, 

assim como de outros produtos desta região. 

 Na última reunião de Câmara falaram acerca da Festa das Vindimas e a propósito 

deste tema tem de ser coerente consigo mesmo. Não pode dizer que “quer menos 

intervenção da Câmara nas festas locais” e depois vir a exigir o contrário. Tem de se 

considerar que efectivamente deve haver uma nova dinâmica em todos os eventos. E há o 

facto real: de que a Festa das Vindimas, quando nasceu, era a festa da vinha e do vinho. 

É preciso assumir este dado e, necessariamente, voltar às origens. Tem sido tema 

recorrente nas reuniões de Câmara a discussão sobre se se quer uma “festa das 

vindimas” ou uma “feira”. Há quem mencione a falta de espaço como um problema, 

contudo, é da opinião que não há falta de espaço: há espaço a mais para a “festa” e há 

espaço a menos para a “feira”, e o certo é que a “feira” não pode ocupar o espaço da 

“festa”. 

 Saúda e fica imensamente feliz por o nome de Palmela fazer parte na constituição 

da Associação de Municípios Portugueses do Vinho. É uma boa iniciativa. O Município de 

Palmela tem possibilidade de participar nas decisões e ter voz activa. 

 Enaltece a última festa do vinho realizada no Cartaxo com a presença do Sr. 

Presidente da Câmara, dos organizadores daquela festa e demais agentes do concelho. 

 Faz votos para que a Associação de Municípios Portugueses do Vinho encete um 

marco determinante na promoção e divulgação dos vinhos portugueses, quer a nível 

nacional, quer a nível internacional. 



Acta n.º 10/2007 

Reunião de 17 de Abril de 2007 

 17 

 Sobre este assunto, a Sr.ª Presidente refere que se lhe oferece tecer as seguintes 

considerações: 

 Partilha da satisfação dos Srs. Vereadores relativamente a esta proposta, ou seja, a 

oportunidade de integrar de forma mais alargada uma parceria que afirma os vinhos 

portugueses globalmente, como um grande sector de actividade económica no país e 

destingue, particularmente, os vinhos de cada concelho. Para além do conjunto dos vinhos 

portugueses que estão registados, sai claramente reforçado cada um dos concelhos 

produtores de vinho. 

 Sobre as questões que o Sr. Vereador José Braz Pinto coloca quanto ao papel da 

Câmara Municipal de Palmela, tem a dizer que discorda firmemente. E pergunta ao Sr. 

Vereador se tem estado atento ao trabalho da C.M.P. neste sector. De facto parece que é 

pela primeira vez que se ouve alguém levantar nesta sede preocupações quanto ao sector 

do vinho. E se é de facto verdade que o Sr. Vereador José Braz Pinto tem levantado com 

alguma frequência problemas no âmbito da vitivinicultura e da necessidade de afirmação 

dos vinhos de Palmela, também é verdade que a Câmara Municipal tem registado com 

frequência intervenção concreta no sector. Para tal, é suficiente ver a diferença deste 

concelho de há 13 anos a esta parte. Anteriormente não existiam vinhos engarrafados com 

rótulos e nomes das casas que lhes estão associadas, e hoje são conhecidos em diversos 

locais do país. O conjunto de prémios obtidos em concursos regionais, nacionais e 

internacionais foi visível com o apoio da Câmara Municipal de Palmela à Mostra de Vinhos 

de Fernando Pó. Foi também, a C.M.P. que surgiu com o Festival do Queijo, Pão e Vinho, 

em Quinta do Anjo. Este empenho da Câmara Municipal em vários sectores da actividade 

económica do concelho tem sido de facto visível. Desde logo, pode-se perguntar aos 

produtores qual tem sido o papel da Câmara neste âmbito. É da opinião que o Sr. 

Vereador José Braz Pinto tem andado relativamente distraído em relação ao trabalho da 

Autarquia. No país, são reconhecidos cerca de 138 Municípios como produtores de vinho, 

e destes 138, Palmela é um dos Municípios que faz parte da comissão instaladora desta 

rede. Isto quererá significar alguma coisa. É preciso não esquecer que, até há pouco 

tempo atrás, os nomes dos vinhos conhecidos, resumiam-se a um contexto regional e 

muito pouco nacional. A Câmara tem tido um papel preponderante e tem desafiado os 

produtores para acções várias. A Câmara não pretende substituir-se ao papel dos 

produtores, pretende sim, desafiar os produtores, incentivá-los e apelar à sua criatividade, 

e é isso que tem sido feito, em estreita colaboração com a intervenção dos técnicos da 

Câmara Municipal. O projecto no âmbito deste sector não está acabado. Tem sido 

partilhado com os demais parceiros e é preciso reinventar iniciativas e acções que levem o 

mais longe possível os objectivos traçados. 
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 Acrescenta que a C.M.P. contribui para identificar os projectos que têm lugar ao nível 

da Rede Europeia de Municípios do Vinho e contribui em concreto nesta parceria da 

Associação de Municípios Portugueses do Vinho. Salienta o trabalho dos técnicos da 

Câmara Municipal e, muito particularmente, da Dr.ª Isabel Conceição, que tem 

representado o Município.  

 Considera que tem mérito manter-se este desafio aos produtores do concelho de 

Palmela, nomeadamente, para acreditarem e levarem mais longe os seus objectivos. E 

não pode deixar passar a ideia de que a Câmara Municipal de Palmela não tem feito tudo 

o que pode. Tudo,  provavelmente ninguém faz, mas sublinha que muito tem sido feito. 

 

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

minuta. 

 

III – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 

 

Pela Sr.ª Presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

Renovação do Protocolo de Colaboração com as Associações de Bombeiros 

do Concelho: 

 

PROPOSTA N.º 1/SMPC/10-2007: 

A CELEBRAR COM: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Pinhal Novo e Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura: 

ASSUNTO: Apoio ao funcionamento dos Grupos de Bombeiros Permanentes: 

 

«A criação dos Grupos de Bombeiros Permanentes (GBP) proporcionou um inegável 

reforço da capacidade de intervenção das corporações de bombeiros do nosso concelho, 

tendo contribuído decisivamente para a melhoria das condições de segurança das 

populações. Nesse sentido, considera-se imperioso manter esta parceria entre a Câmara 

Municipal e as Associações de Bombeiros Voluntários do Concelho. 

Em face da experiência recolhida nos anos de vigência deste projecto (iniciado em 

1999) e tendo em consideração que, para além dos ajustamentos anuais do montante das 

comparticipações municipais, a plataforma inicial de compromissos assumidos entre as 

partes não se alterou substantivamente, a Câmara Municipal deliberou, através de 

proposta aprovada na reunião pública de 15/03/2006, dar início ao processo negocial com 

as Associações de Bombeiros do Concelho para a revisão dos Protocolos de Colaboração 

para Apoio ao Funcionamento dos Grupos de Bombeiros Permanentes. 
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Esta negociação tinha dois objectivos principais: aprofundar e melhorar esta 

parceria, e proceder à eventual adequação do clausulado dos Protocolos ao novo quadro 

legislativo que o Governo se propunha aprovar em 2006, no âmbito da reforma do Sistema 

de Protecção e Socorro. 

Realizadas três reuniões de trabalho, no âmbito das quais foi possível obter 

consensos sobre diversas matérias relativas à forma e conteúdo dos Protocolos, decidiram 

as partes suspender o processo pelos seguintes motivos: 

- Ainda não estar concluída a reforma do Sistema de Emergência e Socorro, faltando, 

por exemplo, regulamentar a adaptação aos municípios de legislação já aprovada (Lei 

de Bases da Protecção Civil e Sistema Integrado de Operações de Socorro); 

- Estarem a decorrer negociações entre o Governo e a ANMP para a transferência de 

novas competências para os municípios, processo que só deverá estar concluído no 

próximo mês de Outubro e do qual poderão resultar alterações nas atribuições e 

competências das autarquias no âmbito da Protecção Civil; 

Em face do exposto e tendo em consideração que a não renovação imediata dos 

Protocolos obriga as Associações a sustentarem unicamente com os seus recursos 

financeiros o funcionamento dos Grupos de Bombeiros Permanentes, 

Propõe-se: 

1. Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea b), do n.º 4 do art. 64.º, da Lei 

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

renovação dos Protocolos de Colaboração de apoio ao Funcionamento dos Grupos de 

Bombeiros Permanentes, das Associações de Bombeiros Voluntários de Pinhal Novo e 

Águas de Moura, cuja minuta se junta em anexo, e a actualização, com base no último 

índice da inflação (3,1%), do valor das comparticipações a atribuir, cujos montantes 

para o corrente ano serão os seguintes: 

Associação 
N.º 

Elementos 
Valor (€) 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pinhal 

Novo 
7 107.324,00 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura 7 107.324,00 

TOTAIS 14 214.648,00 

 

2. Que, ao abrigo da mesma norma legal, se proceda à actualização, com base no último 

índice da inflação (3,1%), das comparticipações destinadas a custear as despesas 

assumidas pelas Associações de Bombeiros Voluntários de Pinhal Novo e Águas de 

Moura com os Seguros das Viaturas de Emergência, cujos montantes para o corrente 

ano serão os seguintes:  
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Associação 
N.º 

Viaturas 
Valor (€) 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pinhal 

Novo 

 

25 

 

5.957,00 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura 21 4.785,00 

TOTAIS 46 10.742,00 

 

3. Que se prossiga o processo negocial iniciado no ano passado para a revisão dos 

Protocolos, procurando conclui-lo durante o ano em curso. 

Os presentes subsídios encontram-se cabimentados nos códigos 1.2.1.01.01 e 

1.2.1.01.07 das Grandes Opções do Plano, correspondendo a ambos a classificação 

orçamental 01.01.02/04.07.01.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que a sua intervenção é extensiva às duas 

propostas relativas ao Apoio ao funcionamento dos Grupos de Bombeiros Permanentes. 

Assim: 

Saúda o esforço que a Câmara está a fazer para prestação deste apoio. Realça o 

facto destes subsídios não sofrerem cortes, como ainda, são actualizados e, segundo 

analisa, acima da inflação. Tanto quanto julga saber, o último valor de inflação regista-se 

em 2,4%. É de saudar esta medida da Câmara Municipal. Este serviço prestado pelos 

Bombeiros é essencial e fundamental para as populações. 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere o quanto é importante para as 

Associações de Bombeiros a coragem demonstrada, há anos atrás, pela Câmara 

Municipal de Palmela, em ter assumido a comparticipação na criação de Grupo de 

Bombeiros em regime de permanência. Confirma-se diariamente a importância deste 

serviço. A manutenção e funcionamento dos Grupos de Bombeiros em regime de 

permanência, custa às Associações cerca de 250.000 euros / ano.  

Aproveita esta ocasião para saudar a realização da eleição dos órgãos sociais das 

Corporações de Bombeiros de Pinhal Novo e Águas de Moura.  

Sublinha o trabalho desenvolvido pelas Corporações de Bombeiros, que envolve 

muitas pessoas, entre as quais: Corpos Activos, Comando e Direcções. 

O concelho de Palmela tem sabido assumir e reconhecer o desempenho dos 

Bombeiros do Município. 
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É efectivamente necessário ter presente que os Bombeiros são voluntários por 

opção e profissionais na acção. O esforço que têm feito para se qualificarem merece ser 

também reconhecido ao nível do País. 

Numa altura em que este país procura motivações para sair da crise, não 

compreende os “ataques” que às vezes são feitos, àqueles que no seu espírito sentem 

alegria por aquilo que fazem. Esta motivação tem o nome de “intrínseca” e devia fazer 

também parte de uma forma de estar na vida, mesmo que não usem a farda de 

Bombeiros. 

Salienta como bastante significativo o contributo da Câmara Municipal para 

manutenção dos Grupos de Bombeiros Permanentes. Estes não só mantêm a segurança 

de pessoas e bens no concelho, como ainda, nas alturas de calamidade, vão prestar 

auxílio para fora do concelho de Palmela. Estiveram, por exemplo, em Arcos de Valdevez, 

Porto de Mós e Castelo Branco. 

O esforço dos Bombeiros do concelho é ainda muito mais significativo se se tiver em 

conta o “vizinho do lado”. A Câmara Municipal de Palmela, com 10% do orçamento dos 

Sapadores dos Bombeiros de Setúbal, possui três Corporações de Bombeiros que não só 

cumprem as suas obrigações para com a população que têm obrigação de defender e 

zelar, mas têm, também, acorrido ao concelho de Setúbal. Como exemplo de dados 

significativos, recentemente acorreram 29 jovens a um acidente nas Pontes.. A seguinte 

afirmação aplica-se acertadamente: “Bombeiros Voluntários por opção, profissionais na 

acção”.  

Faz votos para que homens dos Bombeiros de Pinhal Novo e de Águas de Moura, 

não vai falar nos Bombeiros Voluntários de Palmela, porque é o Presidente desta 

Associação, nunca percam a motivação. 

Realça que em 2002, foram criadas ao nível do País, as equipas de Primeira 

Intervenção, para responder aos concelhos com maior risco. Foi com alguma decepção 

que Palmela não foi alvo deste projecto, mas também compreende as opções que têm de 

ser tomadas. 

Regista a capacidade de resposta das Corporações dos Bombeiros Voluntários do 

concelho de Palmela e o facto deste concelho ser, ao nível do País, um dos que regista 

maior número de intervenções. O concelho de Palmela está também classificado como um 

dos que tem menor área ardida. Este desempenho deve-se a uma intervenção eficaz e 

forte.  

Está em crer que a sua opinião acerca dos Bombeiros do concelho é consensual no 

Executivo Camarário. Agradece o esforço que tem sido feito pela Câmara Municipal no 

apoio às Corporações de Bombeiros. 



Acta n.º 10/2007 

Reunião de 17 de Abril de 2007 

 22 

A Sr.ª Presidente refere que a Câmara Municipal de Palmela foi das primeiras 

Autarquias do País a aderir ao protocolo dos Grupos Permanentes de Bombeiros. 

A actualização do valor previsto na proposta é com base no valor oficial da taxa de 

inflação.  

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que leu recentemente uma reportagem, 

num jornal de um órgão de comunicação social do concelho de Palmela. Custa-lhe muito, 

porque sendo Palmela um concelho pioneiro na criação dos Grupos Permanentes de 

Bombeiros viesse uma reportagem sobre os Bombeiros em regime de permanência e não 

viesse nenhuma menção daqueles que são efectivamente pioneiros neste projecto.  

 

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

minuta. 

 

SAÍDA DA REUNIÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

Nesta altura, ausentou-se da reunião o Sr. Vereador Octávio Machado. 

 

Renovação do Protocolo de Colaboração com a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Palmela: 

 

PROPOSTA N.º 2/SMPC/10-2007: 

ASSUNTO: Apoio ao funcionamento dos Grupos de Bombeiros Permanentes: 

 

«A criação dos Grupos de Bombeiros Permanentes (GBP) proporcionou um inegável 

reforço da capacidade de intervenção das corporações de bombeiros do nosso concelho, 

tendo contribuído decisivamente para a melhoria das condições de segurança das 

populações. Nesse sentido, considera-se imperioso manter esta parceria entre a Câmara 

Municipal e as Associações de Bombeiros Voluntários do Concelho. 

Em face da experiência recolhida nos anos de vigência deste projecto (iniciado em 

1999) e tendo em consideração que, para além dos ajustamentos anuais do montante das 

comparticipações municipais, a plataforma inicial de compromissos assumidos entre as 

partes não se alterou substantivamente, a Câmara Municipal deliberou, através de 

proposta aprovada na reunião pública de 15/03/2006, dar início ao processo negocial com 

as Associações de Bombeiros do Concelho para a revisão dos Protocolos de Colaboração 

para Apoio ao Funcionamento dos Grupos de Bombeiros Permanentes. 

Esta negociação tinha dois objectivos principais: aprofundar e melhorar esta 

parceria, e proceder à eventual adequação do clausulado dos Protocolos ao novo quadro 
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legislativo que o Governo se propunha aprovar em 2006, no âmbito da reforma do Sistema 

de Protecção e Socorro. 

Realizadas três reuniões de trabalho, no âmbito das quais foi possível obter 

consensos sobre diversas matérias relativas à forma e conteúdo dos Protocolos, decidiram 

as partes suspender o processo pelos seguintes motivos: 

- Ainda não estar concluída a reforma do Sistema de Emergência e Socorro, faltando, 

por exemplo, regulamentar a adaptação aos municípios de legislação já aprovada (Lei 

de Bases da Protecção Civil e Sistema Integrado de Operações de Socorro); 

- Estarem a decorrer negociações entre o Governo e a ANMP para a transferência de 

novas competências para os municípios, processo que só deverá estar concluído no 

próximo mês de Outubro e do qual poderão resultar alterações nas atribuições e 

competências das autarquias no âmbito da Protecção Civil; 

Em face do exposto e tendo em consideração que a não renovação imediata dos 

Protocolos obriga as Associações a sustentarem unicamente com os seus recursos 

financeiros o funcionamento dos Grupos de Bombeiros Permanentes, 

Propõe-se: 

1. Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do art. 64.º, da 

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

renovação do Protocolo de Colaboração de apoio ao Funcionamento do Grupos de 

Bombeiros Permanentes, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Palmela, cuja minuta se junta em anexo, e a actualização, com base no último índice da 

inflação (3,1%), do valor da comparticipação a atribuir, cujo montante para o corrente ano 

será o seguinte: 

Associação N.º 

Elementos 

Valor (€) 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela 7 107.324,00 

 

2. Que, ao abrigo da mesma norma legal, se proceda à actualização, com base no 

último índice da inflação (3,1%), das comparticipações destinadas a custear as despesas 

assumidas pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela com os 

Seguros das Viaturas de Emergência, cujo montante para o corrente ano será o seguinte: 

Associação 
N.º 

Viaturas 

Valor (€) 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela 27 6.321,00 

 

3. Que se prossiga o processo negocial iniciado no ano passado para a revisão dos 

Protocolos, procurando conclui-lo durante o ano em curso. 
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Os presentes subsídios encontram-se cabimentados nos códigos 1.2.1.01.01 e 

1.2.1.01.07 das Grandes Opções do Plano, correspondendo a ambos a classificação 

orçamental 01.01.02/04.07.01.» 

 

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

minuta. 

 

ENTRADA NA REUNIÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

Nesta altura, a reunião voltou a ser participada pelo Sr. Vereador Octávio Machado. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Orçamento e Grandes Opções do Plano: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAF/10-2007: 

ASSUNTO: 1.ª Revisão ao Orçamento 2007 e Grandes Opções do Plano 2007-

2010: 

 

 «A 1ª revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2007-2010, tem como 

objectivo incluir o saldo orçamental apurado na gerência de 2006, no Orçamento de 2007, 

no valor de 1.225.814,69 € (um milhão duzentos e vinte e cinco mil oitocentos e catorze 

euros e sessenta e nove cêntimos). Reforça-se igualmente a receita, no valor de 59.000 €, 

respeitante à execução da garantia bancária por força da caducidade do alvará de 

loteamento n.º 221 da Mobel – Pré – fabricados, Lda, deliberado na reunião de Câmara de 

22/11/2006, e não prevista essa receita no Orçamento inicial. 

O acréscimo da despesa incluída nesta revisão, diz essencialmente respeito a 

encargos assumidos e não pagos no ano de 2006. 

As principais modificações ocorridas nas despesas de pessoal resultam de 

mobilidade interna de funcionários, e do término de requisições de funcionários que se 

encontravam a trabalhar em outras entidades públicas. 

Nas Grandes Opções do Plano reforçam-se as seguintes acções: 

− Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho 

− Aquisição de Mobiliário e Equipamento para (Re)instalação de Serviços 

− Aquisição de Viaturas 

− Consultadoria e Auditoria para Melhoria da Organização 
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− Plano de Formação da CMP 

− Pagamentos finais da EB1/JI Pinhal Novo 3 – 2.ª Fase 

− Fantasiarte 

− Programa de Alimentação Escolar 

− Elaboração do PDM 

− Execução de obras de infra-estruturas em substituição dos titulares de alvarás de 

loteamentos 

− Pagamentos finais do Sistema de Drenagem do Bairro Margaça 

− Sistema de Abastecimento de Água aos Núcleos Rurais – Aldeia Nova de Aroeira 

− Sistema de Adução do 2.º Furo da Lagoinha 

− Limpeza de Lixeiras Clandestinas 

− Conservação e Manutenção de Espaços Verdes e Zonas Públicas 

− Manutenção e Conservação dos Edifícios da Rede Municipal de Bibliotecas 

Públicas 

− Cine Teatro São João 

− Pavimentação da Rua José Guilherme Ariolas – Cabanas 

− Pavimentação e alargamento do CM 1038 entre Águas de Moura e Fernando Pó 

No total, a despesa tem um acréscimo de 1.284.814,69 € (um milhão duzentos e 

oitenta e quatro mil oitocentos e catorze euros e sessenta e nove cêntimos), sendo 

434.274,69 € (quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e setenta e quatro euros e 

sessenta e nove cêntimos) de despesas correntes e 850.540 € (oitocentos e cinquenta mil 

quinhentos e quarenta euros) de despesas de capital. 

O valor global desta revisão representa um acréscimo de 3,16%, relativamente ao 

orçamento inicial. 

Assim, e nos termos do Decreto-Lei n.º 54–A/99, de 22 de Fevereiro, proponho a 

aprovação da 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano.» 

 

Sobre a proposta da 1.ª Revisão ao Orçamento 2007 e Grandes Opções do Plano 

2007-2010 numerada 1/DAF/10-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que esta proposta lhe merece os 

seguintes comentários: 

 Estranha o facto dos 59.000 euros relativos à Mobel, aprovados na reunião de 

Câmara de 22.11.2006 (cerca de 20 dias antes da aprovação do Orçamento e das 

Grandes Opções do Plano, documento este aprovado em reunião de Câmara de 

11.12.2006) não ter sido incorporado. Esta verba devia ser efectivamente incorporada no 

orçamento em vigor. 
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 Esta revisão orçamental vai incorporar o saldo que transita da gerência de 2006 

no valor de 1.225.000 euros. 

 O valor global desta revisão regista um acréscimo de 3,16% relativamente ao 

orçamento inicialmente aprovado. Esta revisão não vai mudar a posição de voto que os 

Vereadores Socialistas têm mantido a este nível, até porque a génese do orçamento e a 

sua dinâmica mantém-se. 

 A proposta da 1.ª alteração ao orçamento de 2007, aprovada na reunião realizada 

em 22 de Fevereiro último, refere o seguinte a propósito das verbas que são anuladas “(...) 

que a contrapartida destes valores é efectuada no essencial com a utilização de verbas 

provenientes das obras de infra-estruturas do Bairro da Quinta das Flores, reforço do 

sistema de abastecimento de água a Palmela – 2.ª fase – 2.ª parte e a construção e 

utilização de escolas, serão repostas na 1.ª revisão ao orçamento de 2007 (...)”. No 

entanto, este objectivo não se vê concretizado na 1.ª revisão ao orçamento agora 

apresentada, com excepção do valor que é contemplado para a ampliação da Escola 

EB2/JI de Pinhal Novo.  Assim: as obras de infra-estruturas do Bairro da Quinta das Flores 

e de reforço do sistema de abastecimento de água a Palmela – 2.ª fase – 2.ª parte, que 

tinham o compromisso da maioria do Executivo para serem contempladas na 1.ª revisão 

orçamental, acabam por não estar previstas. Há a quebra de um compromisso que foi 

assumido há cerca de dois meses. 

O Sr. Vereador Adilo Costa explicita que se aguarda o “visto” do Tribunal de 

Contas relativo à contracção do empréstimo para puderem ser incluídas as dotações para 

estas obras. Estes processos, por vezes, demoram um pouco mais do que seria 

expectável. Logo, os valores para as obras serão previstos oportunamente. 

A Sr.ª Presidente refere que somente quando se incluir o valor do empréstimo no 

orçamento é que serão efectuados os reforços dessas dotações. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que independentemente das 

explicações aduzidas, a questão essencial é que a proposta da 1.ª alteração ao orçamento 

tem uma redacção que compromete quem a apresentou.  

A Sr.ª Presidente refere que a expectativa era a de que o Tribunal de Contas 

tivesse analisado o empréstimo até à data da 1.ª revisão ao orçamento e fazer-se a 

incorporação dessa verba. 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que gostaria de ser esclarecido em 

relação à Mobel. 

A solicitação da Sr.ª Presidente intervém o Director do Departamento de 

Administração e Finanças para prestar os necessários esclarecimentos à questão 

colocada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa, relativamente à empresa Mobel. 
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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 e José Carlos de 

Sousa. 

 

V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

V.I. - DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO: 

 

Pela Sr.ª Presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

Informações Prévias: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAU-DPU/10-2007: 

ASSUNTO: Pedido de informação prévia de uma unidade hoteleira (Proc.º T-

2/2005): 

REQUERENTE: Pelicano – Investimentos Imobiliários, S.A. / Iandom – 

Sociedade de Investimentos Imobiliários, Ld.ª: 

 

 «Através do requerimento n.º 4844/06 de 10 de Maio de 2006, solicitou a Pelicano – 

Investimentos Imobiliário, SA, um pedido tendo como base o artigo 14 º, do Decreto Lei 

555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei 177/01, de 4 

de Junho. 

Refere-se este pedido a uma informação prévia, relativamente a uma unidade 

hoteleira a implantar num prédio sito em Herdade do Zambujal, na freguesia de Marateca, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 1212, e inscrito na 

matriz sob o artigo n.º 1, Secção AB a AB5 e AC a AC3 (parte).   

Atendendo ao teor dos pareceres favoráveis emitidos pelas entidades consultadas, 

pese embora em alguns casos com condicionantes, considera-se estar o pedido de 

informação prévia de um hotel de 4 estrelas, em condições de merecer aprovação, ao 

abrigo do disposto no n.º 3, do artigo 16.º, do Decreto Lei 555/99, de 16 de Dezembro, 

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

Uma vez que se prevê um acréscimo do fluxo rodoviário na zona, em função do 

empreendimento turístico apresentado, e o único acesso existente ser através da EN 5, 

deverá encontrar-se uma alternativa através da ponte existente sobre a ribeira da 

Marateca, o que obriga a obras de beneficiação da mesma. 

Deve, no entanto, a requerente ser informado sobre os condicionalismos de facto e 

de direito que impendem sobre os prédios, nomeadamente: 
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  1.- Parâmetros Urbanísticos Expressos em PDM: 

  As áreas das classes de espaço em que se insere o prédio, foram aferidas tendo por 

base a área do levantamento topográfico em formato digital entregue pelo requerente, 

bem como, o PDM em vigor.  

Áreas das classes de espaço em que se insere o prédio: 

  Espaço de Ocupação Turística – 1.021,82 ha. 

    1.1. - Indicadores de Ocupação expressos em PDM 

  De acordo com o PDM, o prédio encontra-se inserido em Espaço de Ocupação 

Turística e em cujos parâmetros urbanísticos definidos pelo PDM se passam a enunciar:  

• Índice de utilização bruto máximo (ib) – 0,20 

• Densidade habitacional bruta máxima (Db habitantes/ha) – 60 

• Altura máxima de fachada (Hf) – 6,5 m 

• Percentagem de ocupação do terreno, bruto, máxima – 0,15 

Relativamente a unidades hoteleiras, no âmbito dos Espaço de Ocupação Turística, 

estas deverão respeitar os parâmetros a seguir enunciados, e aplicados ao lote: 

• Índice de utilização bruto máximo (ib) – 0,40 

• Densidade habitacional bruta máxima (Db habitantes/ha) – 100 

• Altura máxima de fachada (Hf) – 13,0m 

• Percentagem de ocupação do terreno, bruto, máxima – 0,15 

  Aplicando os parâmetros à proposta, verifica-se que a mesma se encontra dentro 

dos limites previstos.     

2. - Infra-estruturas Urbanas: 

  2.1. – Rede Viária: 

Parecer genericamente favorável, independentemente de se tratar de uma rede 

viária privada. No âmbito de licenciamento deverão ser acautelados algumas questões 

referidas no presente parecer técnico. 

2.2. - Abastecimento e Águas Residuais Domésticas e Pluviais: 

  Parecer favorável, à implementação de um sistema de infra-estruturas autónomo 

(captação, tratamento, armazenamento, distribuição de água e drenagem, tratamento de 

esgotos e descargas de colectores), de forma a dar sustentabilidade ao conjunto turístico.  

2.3. - Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais: 

  A área de intervenção é atravessada por várias linhas de água cartografadas na carta 

militar, e relativamente às quais deverá ser salvaguardada uma faixa de protecção ao 

domínio hídrico. 

As águas pluviais deverão ser encaminhadas para uma ou mais linhas de água 

cartografadas na carta militar, estando as respectivas descargas sujeitas ao prévio 

licenciamento pela CCDR.LVT.  
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2.4. – Ambiente e Serviços Urbanos: 

  Parecer favorável. 

3.- Entidades Consultadas: 

  Ao abrigo da legislação em vigor foram consultadas as seguintes entidades:  

  3.1.- CCDR.LVT – (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de 

Lisboa e Vale do Tejo), Parecer favorável, relativamente à localização da pretensão, no 

âmbito do artigo 14.º, do Decreto-Lei 167/97, de 4 de Junho, chamando no entanto à 

atenção para o facto de o aldeamento turístico estar sujeito ao procedimento de avaliação 

de impacte ambiental. No que se refere ao domínio hídrico, devem ficar acautelados 

alguns procedimentos previstos no parecer emitido. 

3.2.- DGRF – (Direcção Geral de Recursos Florestais), Parecer favorável, atendendo 

a que se verificam as condições referidas nos diplomas legais aplicáveis, e salvaguardado 

o respeito pelo PROF AML. A solução encontrada garante a salvaguarda dos 

Povoamentos de Sobreiro existentes, para tal não alterando a actual estrutura, densidade 

e composição dos mesmos. 

  3.3.- DGT – (Direcção Geral de Turismo), Parecer favorável, quanto à viabilidade 

para a instalação de um hotel, com a classificação de 4 estrelas. 

  3.4.- EDP – (Electricidade de Portugal), Parecer favorável, ao estudo apresentado, 

indicando algumas condições a observar aquando do respectivo licenciamento. 

  3.5.- Setgás, Parecer favorável, devendo ser elaborado o projecto de Rede de Gás 

Natural, de acordo com a legislação aplicável. 

  3.6.- IDP – (Instituto do Desporto de Portugal), Parecer a emitir posteriormente, 

atendendo a que o cumprimento das disposições legais no âmbito do Decreto Lei 317/97, 

de 25 de Novembro, apenas será possível constatar em fase de licenciamento. 

  3.7.- IEP – (Estradas de Portugal) , Parecer favorável, quanto à implantação do 

conjunto turístico, sem no entanto se ter pronunciado favoravelmente, no que diz respeito 

ao acesso do mesmo à EN 5 ( IC1). Referia esta entidade em 31 de Julho de 2006, que só 

poderia ser emitido o respectivo parecer após a análise do estudo de tráfego que deveria 

ser apresentado. No entanto, a 10 de Novembro do ano transacto, é indicado pela mesma 

que o assunto tinha sido submetido à consideração dos competentes serviços, sem que 

tenha sido recepcionado até hoje qualquer parecer técnico, pelo que se considera nada 

haver a obstar relativamente aos elementos enviados a esta entidade a 18 de Outubro 

último. 

   4.–  Enquadramento Legal / Fase de Licenciamento: 

  O licenciamento da edificação rege-se pela disciplina do Dec. Lei n.º 555/1999 de 16 

de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, 

devendo o processo ser instruído de acordo com o disposto no Art. 4.º, do Regulamento 
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da Urbanização e Edificação do Município de Palmela publicado pelo aviso n.º 7539/2003 

– 2.ª Série, de 29 de Setembro de 2003, sem prejuízo da demais regulamentação sobre a 

matéria.» 

  

 PROPOSTA N.º 2/DAU-DPU/10-2007: 

ASSUNTO: Pedido de informação prévia de um aldeamento turístico (Proc.º E-

793/2006): 

REQUERENTE: Pelicano – Investimentos Imobiliários, S.A. / Iandom – 

Sociedade de Investimentos Imobiliários, Ld.ª: 

 

 «Através do requerimento n.º 4805/06, de 10 de Maio de 2006, solicitou a Pelicano – 

Investimentos Imobiliário, SA, um pedido de informação prévia ao abrigo do artigo 14.º, do 

Decreto Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei 

177/01, de 4 de Junho. 

Refere-se este pedido a um aldeamento turístico a implantar num prédio sito em 

Herdade do Zambujal, na freguesia de Marateca, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Palmela sob o n.º 1212, e inscrito na matriz sob o artigo n.º 1, Secção AB a AB5 

e AC a AC3 (parte).   

Atendendo ao teor dos pareceres globalmente favoráveis emitidos pelas entidades e 

serviços consultados, e face ao enquadramento com o PDM em vigor, propõe-se a 

emissão de parecer favorável ao pedido de informação prévia de aldeamento turístico, ao 

abrigo do disposto no n.º 3, do artigo 16.º, do Decreto Lei 555/99, de 16 de Dezembro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei 177/01, de 4 de Junho, devendo em fase 

de licenciamento ser cumpridos todos os condicionalismos e parâmetros urbanísticos 

evocados e que abaixo se transcrevem:    

1.- Classificação no PDM: 

  De acordo com o PDM a totalidade do prédio classifica-se como Espaço de 

Ocupação Turística. 

  1.1. - Indicadores de Ocupação: 

• Índice de utilização bruto máximo (ib) – 0,20 

• Densidade habitacional bruta máxima (Db habitantes/ha) – 60 

• Altura máxima de fachada (Hf) – 6,5 m 

• Percentagem de ocupação do terreno, bruto, máxima – 0,15 

Aplicando os parâmetros à proposta, verifica-se que a mesma se encontra dentro 

dos limites previstos.   

  2. – Enquadramento infraestrutural: 

  2.1. – Rede Viária: 



Acta n.º 10/2007 

Reunião de 17 de Abril de 2007 

 31 

  Parecer genericamente favorável, independentemente de se tratar de uma rede 

viária privada. No âmbito de licenciamento deverão ser acautelados algumas questões 

referidas no presente parecer técnico. 

Considerando ainda que o aldeamento será gerador de um acréscimo de tráfego 

significativo, considera-se ainda fundamental a criação de um acesso rodoviário alternativo 

ao proposto, tornando-se imprescindível para a segurança dos respectivos utentes. Para 

tal, propõe-se que seja considerada a beneficiação da ponte existente sobre a ribeira da 

Marateca, junto à extremidade norte da Herdade do Zambujal, que actualmente não 

apresenta condições de segurança estrutural. 

2.2. - Abastecimento e Águas Residuais Domésticas e Pluviais:  

Parecer favorável à implementação de um sistema de infra-estruturas autónomo 

(captação, tratamento, armazenamento, distribuição de água e drenagem, tratamento de 

esgotos e descargas de colectores), de forma a dar sustentabilidade ao conjunto turístico. 

  2.3. - Drenagem de Águas Residuais Pluviais: 

  A área de intervenção é atravessada por várias linhas de água cartografadas na carta 

militar, e relativamente às quais deverá ser salvaguardada uma faixa de protecção ao 

domínio hídrico. 

As águas pluviais deverão ser encaminhadas para uma das linhas de água 

cartografadas, estando as respectivas descargas sujeitas ao prévio licenciamento pela 

CCDR-LVT. 

 2.4. – Ambiente e Serviços Urbanos: 

  Parecer favorável. 

  3.- Entidades Consultadas: 

  Ao abrigo da legislação em vigor foram consultadas as seguintes entidades, com 

jurisdição na área de intervenção: 

  3.1.- CCDR-LVT – (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de 

Lisboa e Vale do Tejo), Parecer favorável, relativamente à localização da pretensão, no 

âmbito do artigo 14.º, do Decreto-Lei 167/97, de 4 de Junho, chamando no entanto à 

atenção para o facto de o aldeamento turístico estar sujeito ao procedimento de avaliação 

de impacte ambiental. No que se refere ao domínio hídrico, devem ficar acautelados 

alguns procedimentos previstos no parecer emitido. 

  3.2.- DGRF – (Direcção Geral de Recursos Florestais), Parecer favorável, atendendo 

a que se verificam as condições referidas nos diplomas legais aplicáveis, e salvaguardado 

o respeito pelo PROF-AML, bem como o Decreto Lei 124/2006, de 28 de Junho. 

  3.3.- DGT – (Direcção Geral de Turismo), Parecer favorável, à instalação de um 

aldeamento turístico, com a classificação de 5 estrelas. 
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  3.4.- EDP – (Electricidade de Portugal), Parecer favorável ao estudo apresentado, 

indicando algumas condições a observar aquando do respectivo licenciamento. 

  3.5.- Setgás – Parecer favorável. 

  3.6.- IDP – (Instituto do Desporto de Portugal), Parecer a emitir posteriormente, 

atendendo a que o cumprimento das disposições legais no âmbito do Decreto Lei 317/97, 

de 25 de Novembro, apenas é possível constatar em fase de licenciamento. 

3.7.- EP – (Estradas de Portugal), Parecer favorável quanto à implantação do 

conjunto turístico, sem no entanto se ter pronunciado favoravelmente, no que diz respeito 

ao acesso do mesmo à EN 5 ( IC1). Referia esta entidade em 31 de Julho de 2006, que só 

poderia ser emitido o respectivo parecer após a análise do estudo de tráfego que deveria 

ser apresentado. No entanto, a 10 de Novembro do ano transacto, é indicado pela mesma 

que o assunto tinha sido submetido à consideração dos competentes serviços, sem que 

tenha sido recepcionado até hoje qualquer parecer técnico. Uma vez ultrapassados os 

prazos legais considera-se nada haver a obstar relativamente aos elementos enviados a 

esta entidade a 18 de Outubro último. 

Enquadramento Legal / Fase de Licenciamento: 

  O licenciamento do aldeamento turístico rege-se pela disciplina do Dec. Lei n.º 

555/1999, de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei n.º 177/2001, 

de 4 de Junho, devendo o processo ser instruído de acordo com o disposto no Art. 4.º, do 

Regulamento da Urbanização e Edificação do Município de Palmela publicado pelo aviso 

n.º 7539/2003 – 2.ª Série, de 29 de Setembro de 2003, sem prejuízo da demais 

regulamentação sobre a matéria.» 

 

Sobre as propostas de Pedido de informação prévia de uma unidade hoteleira 

(Proc.º T-2/2005) numerada 1/DAU-DPU/10-2007 e de Pedido de informação prévia de um 

aldeamento turístico (Proc.º E-793/2006) numerada 2/DAU-DPU/10-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que viveu oito anos na Herdade do 

Zambujal. A propósito das propostas colocadas a discussão, apresenta as seguintes 

considerações: 

• Está a tentar-se a forma de se fazer a conservação e recuperação da ponte 

existente - tema discutido no Período Antes da Ordem do Dia desta reunião -, a tal 

alternativa sobre a ribeira de Marateca, e objectiva-se o envolvimento da Pelicano como 

investidora nestes projectos turísticos, mas provavelmente os proprietários da Herdade 

também têm interesse em ter a ponte a funcionar. 

• Efectivamente, a recuperar-se a velha ponte do Zambujal e a obter-se da parte da 

REFER a cedência do antigo traçado do caminho de ferro, aquela ponte não seria só útil 

para o Zambujal, mas podia ser igualmente útil para a Herdade do Pinheiro. 
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•  Já lá vão cerca de 23 anos, desde que viveu na Herdade do Zambujal, e 

antigamente a Herdade caracterizava-se por uma cotada, uma ganadaria, uma exploração 

pecuária, fruticultura (citrinos e pessegueiros), subericultura (extracção da cortiça), 

orizicultura (exploração de arroz) e, ainda, pela exploração florestal (a produção de pinhão 

e muitas manchas de pinhal bravo e de eucalipto). Desconhece se é assim que a Herdade 

se mantém actualmente. De uma conversa que teve com a Sr.ª Presidente, ficou-lhe a 

ideia que há a intenção do proprietário em voltar à exploração da viticultura nas manchas 

que eram anteriormente manchas de pomar (pessegueiro), atendendo a que terminou o 

período vital dos pessegueiros., Entretanto, foi acrescentada a exploração da piscicultura  

e agora o turismo. 

• Sobre o turismo e no tocante ao hotel, chama a atenção que alguns dos desenhos 

apresentados referem 1.ª e 2.ª fase, sendo a 2.ª fase numa localização para além da 

E.N.5, mas, nos termos em que foi informado, está em análise só a 1.ª fase, porque não 

se perfila no horizonte, a execução da 2.ª fase. 

• Nesta 1.ª fase, a proposta contempla um hotel com 80 quartos e 160 camas, o que 

significa que, se tiver uma ocupação permanente, entre hóspedes e empregados, uma 

carga humana que rondará entre as 200 a 250 pessoas. 

• Entende e já o tem afirmado, que a freguesia de Marateca é uma freguesia 

deprimida em relação às demais freguesias do concelho e, portanto, tudo o que possa 

levar ao desenvolvimento da mesma, é salutar. E os dois empreendimentos turísticos 

perspectivados nas propostas em discussão podem levar a esse desenvolvimento. Mas é 

preciso ter em atenção em relação ao tipo de desenvolvimento. Efectivamente qualquer 

destes projectos vai gerar necessidades de compras e de aquisição de mão-de-obra. No 

capítulo das necessidades de abastecimento, pode acontecer que destes projectos possa 

resultar que a própria Herdade active mais a sua exploração agrícola e possa, assim, 

fornecer os produtos produzidos a estes dois empreendimentos turísticos. E bom seria se 

assim acontecesse, porque se estaria perante ocupação de mão-de-obra, situação do 

maior interesse. Mas, ainda, a respeito da mão-de-obra, fica a questão sobre o que será 

procurado por estes dois empreendimentos, se farão recurso à mão de obra existente na 

freguesia, ou se vão empregar mão de obra exterior. Regista outra interrogação, se a mão 

de obra existente na freguesia terá capacidade e formação para ser absorvida por estas 

unidades turísticas. A este propósito, entende que a Câmara Municipal talvez pudesse 

usar da sua pressão política, visto que há câmaras municipais no País que o têm feito, no 

sentido de conduzir os empresários a utilizarem a mão-de-obra existente na região. Esta 

medida seria uma forma de valorização das pessoas da freguesia, ainda que, essa mão-

de-obra tivesse de ser preparada e actualizada com novos conhecimentos.  

Eliminado: o

Eliminado:  
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• Aproveita para alertar para alguns cuidados a ter, referindo-se apenas ao 

empreendimento do hotel, acerca da rede viária. No processo, constam observações de 

técnicos da Câmara Municipal, com referência a que as plantas existentes não 

reproduzem uma via que atravessa o Zambujal de Nascente a Poente e, de facto, deve 

estar muito desactualizado porque não conhece nenhuma via com este atravessamento, 

mas provavelmente existe. Neste sentido, há plantas que terão de ser corrigidas. Por outro 

lado, os técnicos manifestam também a preocupação por não estar devidamente 

identificada a iluminação pública dos arruamentos e fazem observação aos estudos de 

descarga dos colectores. Estes pontos terão de ser tidos em conta. 

• Relativamente ao aldeamento turístico propõem-se 1.080 moradias em banda e 80 

moradias isoladas, o que pressupõe a existência de 4.998 camas e a somarem-se estes 

dados aos do hotel e à equipa de pessoal que o compõe, obtém-se, se a ocupação for 

permanente, um número de pessoas superior a 5.000. Isto acontece numa área em que o 

universo eleitoral é de 3.000 eleitores. A ocupação destes dois empreendimentos reverte 

num número de pessoas que é praticamente, se não mesmo, o dobro da população que 

existe, neste momento, na freguesia de Marateca. 

 • Recorda que há relativamente pouco tempo, foi executada a obra do colector de 

águas residuais do Bairro Margaça. Significa isto que não havia colectores de modo a 

servir a população da região, não havia e não há. Sucede que, estes dois 

empreendimentos turísticos pendem, como disse, para uma carga populacional superior a 

5.000 pessoas. E embora o projecto preveja a execução de uma ETAR (Estação de 

Tratamento de Águas Residuais), há que ter em atenção que tem de ser uma ETAR 

dimensionada à realidade. É preciso, igualmente, atender-se à forma como a mesma vai 

laborar as águas residuais para não haver descargas poluentes e atender-se à localização 

onde a descarga vai ser feita. 

• Deseja que estes empreendimentos produzam de facto um impacto de 

desenvolvimento.  

• Menciona que a Herdade do Zambujal tem uma praça de touros que poderá servir 

em termos turísticos. Esta Herdade pode proporcionar actividades, como exemplo, a caça, 

embora esta possa inviabilizar a vinha. Quando viveu na Herdade do Zambujal teve 

oportunidade de dizer que não valia a pena fazer a poda da vinha, porque disso se 

encarregavam os coelhos, e não valia a pena fazer a vindima, porque disso se 

encarregavam as perdizes Com coelhos e perdizes não vale a pena ter vinha, porque o 

trabalho está feito à partida. 

• Estes projectos abrangem uma área de cerca de 1.000 hectares, mas a Herdade é 

de cerca 3.000 hectares, ficando ainda uma vasta área disponível para aproveitamento de 

actividades. 



Acta n.º 10/2007 

Reunião de 17 de Abril de 2007 

 35 

• Deseja de que o desenvolvimento preconizado abarque a população vizinha e não 

se transforme em algo fechado que fique divorciado do resto da sociedade onde está 

inserido. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que passou belos dias da sua juventude 

na Herdade do Zambujal. Esta Herdade é, em termos económicos, estrategicamente 

importante para o concelho de Palmela. 

Comenta que foram mencionadas pelo Sr. Vereador José Braz Pinto as múltiplas 

actividades que a Herdade desenvolve. É uma Herdade de referência mas que 

infelizmente a actividade agrícola tem perdido o seu peso. Com estes projectos há 

hipótese de revitalizar muitas actividades nesta Herdade. 

Desconhece se a vontade que levou os promotores destes empreendimentos a 

investir, foi anterior ou posterior à da tomada de posição relativa à deslocalização do 

aeroporto. 

Tem um certo receio relativamente a projectos turísticos, porque a prática tem 

demonstrado que agregado a um projecto turístico vem um urbanístico. Dá o exemplo do 

empreendimento Palmela Village.. Menciona que o Sr. Ministro da Economia se deslocou 

a Melides para apresentar um projecto, desta mesma empresa, de dimensão ainda maior. 

Mas, em Palmela e, com esta mesma empresa, as situações não correram tão bem. 

Efectivamente para a urbanização Palmela Village estava também previsto um hotel que 

ainda não foi construído, e este projecto começou por ser uma componente turística. 

É com satisfação que vai votar positivamente esta decisão, mas devido à experiência 

do Palmela Village, preferiria que primeiro fosse construído o hotel. Há que acautelar e 

salvaguardar os interesses da Autarquia. 

 Menciona que as pessoas das freguesias rurais do concelho, como é o caso de 

Marateca, vêm-se obrigadas a deslocar-se para fora da freguesia de forma a arranjarem 

os necessários meios de subsistência. 

É importante que, simultaneamente ao desenvolvimento destes projectos na 

Herdade do Zambujal, haja uma decisão para qualificação ou requalificação das pessoas 

para novas propostas de trabalho. Devem sensibilizar-se as pessoas da região para o 

investimento que se preconiza na Herdade do Zambujal. Faz votos para que sejam 

proporcionadas àquelas pessoas, oportunidades de desenvolverem um trabalho 

qualificado. 

Refere que o Zambujal era das melhores zonas de caça do País, e a criação de 

coelhos fazia-se com espontaneidade. Infelizmente os coelhos têm sido alvo de doenças e 

seria necessário que se investigasse nesta área, no sentido de preservar a espécie. A 

caça é uma indústria de grande importância não só para o Zambujal, mas também para o 

Alentejo.  
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Deseja de que estes projectos turísticos sejam cumpridos. 

A propósito da mão-de-obra, o Sr. Vereador José Braz Pinto refere que muitos 

jovens têm saído de Águas de Moura porque não encontram aí emprego. Decorrente disto 

mesmo, em Águas de Moura, foi feito um loteamento chamado “Aldeia de Sobreiro 

Grande” que se supunha ter já alguns edifícios construídos, mas não se consegue 

construir porque efectivamente não há apetência para comprar e construir. 

Era bom que estes projectos resultassem na fixação de mão-de-obra e que muitos 

dos jovens, que tiveram de se deslocar para outros locais, regressassem ao seu local de 

origem. Assim, não só se faria a reedificação da aldeia, como também se dinamizaria o 

desenvolvimento do empreendimento. 

A Sr.ª Presidente refere que, desde a apresentação da proposta até à presente 

data, os serviços de planeamento da Câmara Municipal, o Sr. Vereador José Charneira e 

ela própria ficaram com a convicção de que se trata de um projecto de qualidade. Estes 

empreendimentos têm associadas preocupações de ordem ambiental que são muito 

interessantes. A própria empresa tem, no momento, uma relação com uma entidade de 

grande significado internacional em termos ambientais: a World Wide Foundation. Esta 

Fundação tem, manifestamente, preocupações com o ambiente e desenvolve sistemas 

altamente inovadores do ponto de vista não só da aplicação de energias renováveis, como 

também, da própria utilização da natureza como fonte energética, aplicando a todo o 

conceito urbanístico estas mesmas preocupações ambientais. 

Quando a proposta foi apresentada pela primeira vez, continha um esboço acerca 

das intenções. Na medida em que nesta fase ainda não se trata de arquitectura, há uma 

visível evolução para o actual esboço. Há estudos que são apresentados que vão 

justamente beber à história da Herdade, às características da região, às actividades 

económicas, lúdicas e recreativas, ali desenvolvidas. Há uma evolução clara, no plano das 

intenções naturalmente, na medida em que, neste momento, são apreciados conceitos e 

são dadas a conhecer intenções. A ocupação dos espaços verdes é o mais natural 

possível. Os últimos esboços apontam para a possibilidade de se usufruir da Herdade 

entre o Montado que lá existe, com a natureza tal como está, sendo utilizada como espaço 

verde quer das moradias quer do hotel. Um conceito que independentemente de vir a 

contemplar um campo de golfe aponta para uma forma de vida mais natural e integrada no 

âmbito do espírito que foi a vida na própria Herdade. 

Está convencida que estes projectos não resolvem todos os problemas de mão-de-

obra e de fixação de população por si só, mas podem ser um contributo importante na 

indução dessas mesmas soluções. Pode advir destes empreendimentos um número de 

postos de trabalho considerável. Dada a proximidade da Herdade do Zambujal com Águas 
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de Moura, freguesia de Marateca, mas também com Alcácer do Sal e Setúbal, está em 

crer que estes projectos têm de facto características apelativas. 

Refere que se tem tornado muito difícil manter as Herdades tal como estão e 

assiste-se à incapacidade da sua manutenção, com as actividades que actualmente 

existem. Nesta medida, oferece-lhe dizer que os projectos são relativamente 

interessantes, bem sustentados e fundamentados. A empresa investidora que já é 

conhecida de outros projectos, mas agora associada a novos parceiros, parece transportar 

alguma qualidade e credibilidade para estes mesmos projectos,.  

Finalmente e a propósito da mesma empresa, está em processo de análise o 

licenciamento do hotel de Quinta do Anjo, portanto, vai acontecer o hotel da Pelicano no 

empreendimento Palmela Village. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que, necessariamente, se tem de ter em 

conta os impactos que estes empreendimentos surtem, quer pela sua natureza, quer pela 

sua grandeza, na região onde vão ser inseridos. A consumação destes projectos vai 

resultar num impacto na Corporação de Bombeiros de Águas de Moura. Daí que, quando 

se fala em contrapartidas é preciso ponderar os impactos. A Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Águas de Moura vai ter de corresponder a um maior número de exigências. 

Estas situações devem ser tidas em conta. Assim como a instalação da plataforma 

logística, em Poceirão, vai exigir uma maior actividade dos Bombeiros. 

 A Sr.ª Presidente concorda com a afirmação do Sr. Vereador Octávio Machado, de 

que, às Corporações de Bombeiros vai ser exigida uma maior intervenção. 

 

Submetida a proposta de Pedido de informação prévia de uma unidade 

hoteleira (Proc.º T-2/2005) numerada 1/DAU-DPU/10-2007 a votação, foi a mesma 

aprovada, por unanimidade e em minuta. 

  

 Submetida a proposta de Pedido de informação prévia de um aldeamento 

turístico (Proc.º E-793/2006) numerada 2/DAU-DPU/10-2007 a votação, foi a mesma 

aprovada, por unanimidade e em minuta.  

 

V.II. – DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 

 

Pela Sr.ª Presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

Toponímia: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAU-DL/10-2007: 
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ASSUNTO: Atribuição de topónimos na freguesia de Quinta do Anjo (Top’s -

41/04 e 37/07) – Rectificação da proposta aprovada em reunião pública de 

14.07.2004: 

 

 «Em reunião pública de 14.07.2004 foi, sob proposta do Departamento de Gestão 

Urbanística / Divisão de Loteamentos, aprovado o topónimo correspondente à Rua dos 

Perdieiros / Quinta do Anjo. 

 Conforme proposta em anexo, datada de 21 de Novembro de 2006, aprovada pela 

Junta de Freguesia de Quinta do Anjo, solicita esse Órgão Autárquico que se proceda à 

rectificação do topónimo em causa, relativamente à sua localização e designação. 

 Efectivamente, a designação agora pretendida, correspondente à Rua dos 

Pardieiros  deverá ser atribuído ao arruamento que entronca na “Rua José Ricardo 

Xavier”, conforme indicado na planta de localização em anexo. 

 Também por proposta da mesma Junta de Freguesia, o topónimo “Rua dos 

Perdieiros”, antes atribuído na reunião pública de 14/07/2004, deverá ser substituído pela 

designação “ Travessa da Quinta da Várzea”. 

 De acordo com o disposto no Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela, 

as propostas antes referidas, foram aprovadas em Reunião da Comissão de Toponímia 

em 27.03.2007. 

 Face ao exposto e nos termos da alínea v), do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 

18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5–A/2002, de 11 de Janeiro, 

propõem-se, conforme planta de localização e biografias em anexo, os seguintes 

topónimos: 

 - “Rua dos Pardieiros” (entronca na Rua José Ricardo Xavier). 

 - “Travessa da Quinta da Várzea” (entre a Estrada da Quinta da Várzea e a Rua de 

S. Brás).» 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 2/DAU-DL/10-2007: 

ASSUNTO: Atribuição de topónimo na freguesia de Palmela (Top - 36/2007): 

 

 «De acordo com o disposto no Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela 

e conforme aprovado em reunião da Comissão de Toponímia de 27.03.07, propõe-se 

para a Freguesia de Palmela, conforme planta de localização e biografia em anexo e nos 
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termos da alínea v), do n.º 1, do artigo 64, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, o seguinte 

Topónimo: 

- Rua dos Marinheiros.» 

 

Sobre a proposta de Atribuição de topónimo na freguesia de Palmela (Top - 36/2007) 

numerada 2/DAU-DL/10-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que nos finais de 2005 a deputada 

municipal, Carla Oliveira, fez uma intervenção numa Assembleia acerca desta rua, que na 

altura não tinha nenhum nome atribuído. Estava asfaltada em cerca 40 metros e o resto da 

rua estava cheia de buracos e muito maltratada. A população colocou um cartaz “rua da 

vergonha”... Faz votos para que não volte a ser colocada a placa “rua da vergonha” e fique 

mesmo “Rua dos Marinheiros”. Gostaria que o mais breve possível sejam asfaltados os 30 

metros que faltam e que a rua seja de facto tratada, uma vez que serve muitas pessoas. 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 3/DAU-DL/10-2007: 

ASSUNTO: Atribuição de topónimos na freguesia de Pinhal Novo (Top’s – 

1722/2006 e 64/2007): 

 

 «De acordo com o disposto no Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela 

e conforme aprovado em reunião da Comissão de Toponímia de 27.03.07, propõe-se 

para a Freguesia de Pinhal Novo, conforme planta de localização e biografias em anexo e 

nos termos da alínea v), do n.º 1, do artigo 64, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, os 

seguintes Topónimos: 

 - Rua Amália Rodrigues – Diva do Fado 

- Rua Catarina Eufémia – Mártir da Liberdade.» 

 

Sobre a proposta de Atribuição de topónimos na freguesia de Pinhal Novo (Top’s – 

1722/2006 e 64/2007) numerada 3/DAU-DL/10-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que as plantas apresentadas estão 

em desconformidade com a realidade de há pelo menos dois anos a esta parte quando se 

abriu a urbanização Vale Flores até à zona do cemitério novo. 

 Não tem nada a obstar relativamente aos nomes escolhidos. 

Salienta os seguintes aspectos: 
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- O facto de não existirem outros arruamentos na freguesia de Pinhal Novo com 

estas designações toponímicas, o que é de relevar, já que o Pinhal Novo possui muitos 

topónimos repetidos (como exemplo: Rua 1.º de Maio, Rua 25 de Abril, Rua Fernando 

Pessoa). 

- No índice biográfico bastante detalhado em relação a Catarina Eufémia (mulher 

que sempre admirou por aquilo que ouviu a seu respeito) refere-se na parte da lenda “(...) 

Ao torná-lo numa lenda da resistência anti-fascista, o PCP teria adulterado alguns 

pormenores da vida e morte de Catarina Eufémia. Designadamente, fez-se crer que 

Catarina era militante do Partido Comunista (...)” . Tem pessoas , oriundas de Baleizão, 

que contrariam esta questão que vem na lenda. Menciona-se ainda no índice biográfico 

“(...) a União Democrática Popular reivindicou a militância de Catarina tendo mesmo 

erigido um pequeno monumento em sua memória que foi destruído por militantes do PCP 

em 23 de Maio de 1971 (...)”.  Como o seu conterrâneo Álvaro Amaro apresentou esta 

mesma informação a reunião da Assembleia de Freguesia e agora vem proposta a reunião 

de Câmara, não tem como duvidar que não seja verdade. 

A Sr.ª Presidente refere que estava a tentar perceber qual era o alcance da 

intervenção do Sr. Vereador. 

A propósito dos índices biográficos diria que era até de certo modo desnecessário o 

longo historial de actuações de Amália Rodrigues. Contudo, também, não é demais poder  

contribuir para a história e para os arquivos das instituições. 

A informação apensa à proposta é muito interessante. Considera positiva a proposta 

da Junta de Freguesia e, a mesma, foi imediatamente acolhida pela Comissão de 

Toponímia. Em Pinhal Novo não existia nenhuma rua com estes nomes. 

  

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 4/DAU-DL/10-2007: 

ASSUNTO: Atribuição de topónimo na freguesia do Poceirão (Top – 423/2007): 

 

 «De acordo com o disposto no Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela 

e conforme aprovado em reunião da Comissão de Toponímia de 27.03.07, propõe-se 

para a Freguesia de Poceirão, conforme planta de localização e biografia em anexo e nos 

termos da alínea v), do n.º 1, do artigo 64, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, o seguinte 

Topónimo: 

- Rua José Maria Pereira.» 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 5/DAU-DL/10-2007: 

ASSUNTO: Atribuição de topónimos na freguesia de Quinta do Anjo (Top’s – 

1118/06, 34/07, 33/07, 96/05, 100/05 e 169/07): 

 

 «De acordo com o disposto no Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela 

e conforme aprovado em reunião da Comissão de Toponímia de 27.03.07, propõe-se 

para a Freguesia de Quinta do Anjo, conforme plantas de localização e biografias em 

anexo e nos termos da alínea v), do n.º 1, do artigo 64, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

os seguintes Topónimos: 

- Rua Fernando Pessoa – (Trata-se de prolongamento de topónimo já existente) 

- Rua Sabina da praia 

- Praceta Sabina da praia 

- Rua Gilbardeira 

- Rua Comandante Manuel Augusto Mares 

- Rua Manuel Rodrigues Martins 

- Rua Arnaldo Óscar da Luz Pereira 

- Rua Amália Rodrigues 

- Rua Ivone Silva 

- Rua Amadeo de Souza Cardoso 

- Beco do Sabugueiro.» 

 

Sobre a proposta de Atribuição de topónimos na freguesia de Quinta do Anjo (Top’s 

– 1118/06, 34/07, 33/07, 96/05, 100/05 e 169/07) numerada 5/DAU-DL/10-1007 

intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que vai intervir a título de esclarecimento: a 

sabina da praia, a gilbardeira e o sabugueiro pertencem à flora da Serra do Louro e estes 

topónimos foram atribuídos exactamente às ruas que estão mais próximas da Serra do 

Louro. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que não o surpreende as propostas de 

homenagem a duas pessoas que foram do concelho. Uma pessoa da Quinta do Anjo e a 

outra pessoa dos Bombeiros Voluntários de Palmela. Congratula-se por estes 

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

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

 

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

 

Subsídios: 

 

PROPOSTA N.º 1/DEIS-DE/10-2007: 

ASSUNTO: Educação pré-escolar itinerante: 

REQUERENTE: Agrupamento de Escolas de Marateca e Poceirão: 

 

 «A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo da 

educação ao longo da vida, sendo complementar da acção educativa da família. A 

educação pré-escolar itinerante é uma das modalidades daquela valência que consiste na 

prestação de serviços educativos e pedagógicos mediante a deslocação regular de um 

educador de infância a zonas com um número reduzido de crianças. 

 No âmbito das responsabilidades assumidas pela autarquia neste projecto, e de 

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

pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de € 

2.350 (dois mil trezentos e cinquenta euros), destinado ao pagamento das despesas de 

transporte das educadoras de infância, referente ao presente ano lectivo. 

 O subsídio deverá ser pago ao Agrupamento de Escolas de Marateca e Poceirão.» 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 2/DEIS-DE/10-2007: 

ASSUNTO: Projecto Fantasiarte: 

REQUERENTES: Estabelecimentos de Educação e Ensino da Rede Pública e 

Estabelecimentos de Educação da Rede Solidária: 

 

 «O Projecto Fantasiarte envolve os estabelecimentos de educação e ensino do 

Concelho de Palmela, com o pressuposto da aproximação do universo da criança e do 
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jovem ao mundo das artes, como instrumento de vivência e de desenvolvimento de 

linguagens diversas. 

 Apostando na promoção, difusão e divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelas 

escolas em áreas expressivas ou artísticas (teatro, música, dança, canto, mímica, artes 

visuais), o Fantasiarte promove, ainda, a partilha de experiências, sensibilidades e 

criatividade, enquanto valoriza a acção de educadores, professores, auxiliares de 

educação, pais e alunos. 

 A evolução do projecto, no decorrer de 13 edições, tem sido marcada pela 

componente avaliativa e reflexiva por parte da comunidade educativa e equipa técnica, os 

quais têm definido os percursos do Fantasiarte. 

 O desenvolvimento do Projecto acontece em cinco âmbitos específicos, com 

momentos distintos, os quais se resumem a seguir: 

1. Apresentação do Projecto às escolas; 

2. Formação desenvolvida nos formatos: Seminários, Workshop e Apoio à Concepção 

e Realização de Programas; 

3. Plano de Mobilidade, com um programa de circulação de espectáculos na rede dos 

equipamentos municipais do Concelho, bem como a deslocação da população 

escolar a eventos de referencial artístico (festivais, encontros);  

4. Festas de Encerramento, as quais se traduzem na apresentação dos programas 

preparados ao longo do ano lectivo, nas áreas atrás enunciadas, com a seguinte 

calendarização: de 14 a 18 de Maio de 2007, para o Pré-Escolar e 1.º Ciclo do 

Ensino Básico; e de 28 a 29 de Maio de 2007, para os 2º e 3º Ciclos do Ensino 

Básico; 

5. Avaliação do Projecto. 

 Assim, de acordo com a alínea 1, do n.º 1, do artigo 64.º, da Lei 169/99, de 18 de 

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

subsídios a seguir mencionados, no valor global de € 6.650,00 (seis mil seiscentos e 

cinquenta euros), os quais se destinam a comparticipar despesas com os programas a 

apresentar nas Festas de Encerramento, tendo como base o número de crianças 

envolvidas, o número de programas por Escola/Instituição, as áreas de intervenção e as 

necessidades recenseadas. 

Estabelecimentos de Educação e Ensino, Rede Pública: 

1. Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela (EB1/JI Palmela; EB1 Palmela n.º 2; 

EB1/JI Aires; EB1/JI Quinta do Anjo; EB1/CAIC Lau; EB 2/3 Ciclo Hermenegildo 

Capelo) - €  1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta euros); 

2. Agrupamento Vertical José Maria dos Santos, Pinhal Novo (JI do Terrim; JI de Vale 

da Vila; JI de Pinhal Novo; EB1 de Pinhal Novo n.º 2; EB1/JI de Pinhal Novo n.º 2; 
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EB1 de Lagoa da Palha e Arraiados, EB 2/3 ciclo José Maria dos Santos – Pinhal 

Novo e Pólo de Poceirão - € 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta euros); 

3. Agrupamento de Marateca Poceirão (EB1 Cajados) - € 200,00 (duzentos euros); 

4. Escola Secundária de Palmela - € 300,00 (trezentos euros); 

5. Escola Secundária de Pinhal Novo - € 400,00 (quatrocentos euros). 

 Estabelecimentos de Educação da Rede Solidária: 

1. Centro Social de Palmela “A Cegonha“ e  “A Árvore”- € 240,00 (duzentos e 

quarenta euros); 

2. Centro Social e Paroquial de Pinhal Novo - € 120,00 (cento e vinte euros); 

3. Casa do Povo de Palmela – Centro Social de Lagameças - € 120,00 (cento e vinte 

euros); 

4. Centro Social de Quinta do Anjo - € 300,00 (trezentos euros); 

5. Associação de Solidariedade Social de Brejos do Assa “O Rouxinol” - € 350,00 

(trezentos e cinquenta euros); 

6. União Social Sol Crescente da Marateca “Os Cenourinhas” - € 120,00 (cento e 

vinte euros).» 

 

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

minuta. 

 

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

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

 

PROPOSTA N.º 3/DEIS-DE/10-2007: 

ASSUNTO: Projecto Fantasiarte: 

REQUERENTE: Fundação COI: 

 

 «O Projecto Fantasiarte envolve os estabelecimentos de educação e ensino do 

Concelho de Palmela, com o pressuposto da aproximação do universo da criança e do 

jovem ao mundo das artes, como instrumento de vivência e de desenvolvimento de 

linguagens diversas. 

 Apostando na promoção, difusão e divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelas 

escolas em áreas expressivas ou artísticas (teatro, música, dança, canto, mímica, artes 

visuais), o Fantasiarte promove, ainda, a partilha de experiências, sensibilidades e 

criatividade, enquanto valoriza a acção de educadores, professores, auxiliares de 

educação, pais e alunos. 
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 A evolução do projecto, no decorrer de 13 edições, tem sido marcada pela 

componente avaliativa e reflexiva por parte da comunidade educativa e equipa técnica, os 

quais têm definido os percursos do Fantasiarte. 

 O desenvolvimento do Projecto acontece em cinco âmbitos específicos, com 

momentos distintos, os quais se resumem a seguir: 

 1. Apresentação do Projecto às escolas; 

 2. Formação desenvolvida nos formatos: Seminários, Workshop e Apoio à 

Concepção e Realização de Programas; 

 3. Plano de Mobilidade, com um programa de circulação de espectáculos na rede 

dos equipamentos municipais do Concelho, bem como a deslocação da população escolar 

a eventos de referencial artístico (festivais, encontros);  

 4. Festas de Encerramento, as quais se traduzem na apresentação dos programas 

preparados ao longo do ano lectivo, nas áreas atrás enunciadas, com a seguinte 

calendarização: de 14 a 18 de Maio de 2007, para o Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino 

Básico; e de 28 a 29 de Maio de 2007, para os 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico; 

 5. Avaliação do Projecto. 

 Assim, de acordo com a alínea 1, do n.º 1, do artigo 64.º, da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/02, de 11 de Janeiro, propõe-se a atribuição de 

subsídio no valor de € 450,00 (quatrocentos e cinquenta euros), à Fundação COI, o qual 

se destina a comparticipar despesas com os programas a apresentar nas Festas de 

Encerramento, tendo como base o número de crianças envolvidas, o número de 

programas por Escola/Instituição, as áreas de intervenção e as necessidades 

recenseadas.» 

 

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

minuta. 

 

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

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

Sousa. 

 

VII – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

VII.I. – DIVISÃO DE FINANÇAS E APROVISIONAMENTO: 

 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 
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Acordo comercial entre Millennium BCP e o Município de Palmela: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAF-DFA/10-2007: 

 

«O Banco Millennium bcp propôs a esta Câmara Municipal a celebração de um 

“Acordo Comercial”, cujo objectivo consiste em conceder maiores vantagens aos 

trabalhadores do Município, através da disponibilização de uma gama de produtos e 

serviços financeiros em condições preferenciais. 

Da análise levada a cabo extrai-se como conclusão a possibilidade de resultarem 

benefícios para os trabalhadores ao serviço da Câmara Municipal que decidam domiciliar 

os respectivos vencimentos junto daquela instituições bancária. 

Considerando a existência de acordos do género estabelecidos com outras 

instituições bancárias, nomeadamente, Banco BPI e Grupo Santander Totta, e sendo o 

único compromisso estabelecido autorizar a divulgação das condições presentes no 

respectivo acordo comercial, por parte do Banco Millennium BCP junto dos nossos 

trabalhadores, 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 

do acordo comercial cujo texto se anexa.» 

 

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

minuta. 

 

VII.II. – DIVISÃO JURÍDICA: 

 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Processo Disciplinar n.º 5/2006: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAF-DJ/10-2007: 

 

«1. Por meu despacho de 20 de Setembro de 2006 foi mandado instaurar processo 

disciplinar à funcionária Ângela Sofia Cardoso Costa Mira, com a categoria de Assistente 

Administrativa, a desempenhar funções no Arquivo Municipal desta Câmara Municipal, 

tendo sido nomeada como instrutora do processo a Dra. Dora Oliveira. 

  2. Tendo por base o relatório final com proposta de decisão elaborado pela instrutora 

do referido processo, que se tem por integralmente reproduzido na presente proposta, 

conclui-se que a conduta da arguida configura a prática de duas infracções disciplinares: 
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violação do dever de lealdade e violação do dever de assiduidade, nos termos do disposto 

nas alíneas d) e g), do n.º 4, no n.º 8 e no n.º 11 do art.º 3.º, todos do Decreto-Lei n.º 

24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto Disciplinar). 

3. Às infracções verificadas corresponde para cada uma, em abstracto, sanção 

disciplinar de demissão, por força do disposto na alínea f), do n.º 1, do art.º 11.º, articulada 

com as disposições conjuntas do n.º 1, al. h), do n.º 2, e al. f), do n.º 4. do art.º 26.º, do 

Estatuto Disciplinar, mas a sancionar com pena única de acordo com o estatuído no n.º 1 

do art.º 14.º, do mesmo Estatuto.  

4. Ponderou-se a favor da arguida a existência de circunstâncias gerais atenuantes, 

que permitem atenuar a moldura sancionatória aplicável, ao abrigo do disposto no artº 30 

do Estatuto Disciplinar e, nesta conformidade, a aplicação de uma pena disciplinar de 

escalão inferior.   

5. Assim, considerando as conclusões do mesmo processo, propõe-se: 

5.1. Aplicar à arguida Ângela Sofia Cardoso Costa Mira, ao abrigo das disposições 

conjuntas da alínea c), do n.º 1, do art.º 11.º, n.º 3 e alínea b), do n.º 4, do art.º 12.º, n.º 1, 

do art.º 24.º e art.º 30.º, do já referido Estatuto Disciplinar a PENA DISCIPLINAR DE 

SUSPENSÃO, GRADUADA EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS DE SUSPENSÃO 

EFECTIVA. 

5.2. Ainda e considerando também que a actuação da arguida, para além de 

consubstanciar responsabilidade disciplinar, poderá indiciariamente configurar 

responsabilidade criminal – por falsificação de documento (art.º 256.º do Código Penal 

Português) -, que se proceda à participação criminal dos factos ao agente do Ministério 

Público junto do Tribunal Judicial de Setúbal, ao abrigo do disposto no art.º 8.º, do Estatuto 

Disciplinar em conjugação com o disposto na al. b), do n.º 1, do art.º 242.º, do Código do 

Processo Penal.» 

 

Sobre a proposta de Processo Disciplinar n.º 5/2006 numerada 1/DAF-DJ/10-2007 

intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que, devido ao facto de a votação ser por 

escrutínio secreto, e por ser uma situação que envolve problemas de responsabilidade, a 

sua intervenção restringe-se ao mínimo dos mínimos. 

Esta trabalhadora praticou alguns ilícitos por falsificação de documentos e fê-lo 

numa época de férias, em Agosto, juntando as 15 faltas injustificadas ao gozo das férias. 

Através da leitura do processo tem conhecimento que há problemas de saúde 

graves, assim como problemas sociais de alguma gravidade que importa esclarecer. Mas 

fica muito claro que as circunstâncias apresentadas podem funcionar como atenuantes 

que levem a este tipo de sanção. 
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Tentando comparar esta sanção com outras sanções já aplicadas, e havendo 

critérios que não vai discutir, tem dificuldade em percebê-la, dado que houve sanções 

muito mais penalizantes que esta. 

São estas as considerações que deixa. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que este processo contém, duma forma clara, 

critérios que estão sujeitos a uma obrigação sancionatória grave, mas também contém 

critérios que são atenuantes e que permitem a reabilitação do funcionário. A decisão 

proposta é grave, porque são seis meses sem receber ordenado, mas a possibilidade de 

se permitir a reabilitação é importante para qualquer entidade patronal. A Autarquia tem 

realmente a visão de reabilitar e reintegrar o trabalhador. 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com 

quatro votos a favor e duas abstenções, e por escrutínio secreto. 

Aprovado em minuta. 

 

VIII – DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGÍSTICA E CONSERVAÇÃO 

 

DIVISÃO DE PROJECTOS E OBRAS PÚBLICAS: 

 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Empreitada: 

 

PROPOSTA N.º 1/DOLC-DPOP/10-2007: 

OBRA: “Construção dos acessos à Escola Básica EB 2,3 de Poceirão”: 

ASSUNTO: Adjudicação da empreitada: 

 

 «Em reunião de câmara realizada em 24.01.2007, foram aprovados o projecto de 

execução e a abertura do concurso público para a realização da empreitada de 

“Construção dos acessos à Escola Básica EB 2,3 de Poceirão”. 

 A obra consiste em execução de terraplanagens, pavimentação, sinalização, 

drenagem de águas residuais pluviais e domésticas, rede de abastecimento de água, 

posto de transformação, infra-estruturas eléctricas e telecomunicações. 

 Concluída a análise das propostas admitidas a concurso, pela comissão nomeada 

para o efeito e no respeito pela alínea b), do n.º 1, do art.º 18.º, do decreto-lei n.º 197/99, 

de 8 de Junho que, por força do disposto na alínea b), do n.º 1, do art.º 40.º, do mesmo 
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diploma, se aplica à contratação de empreitadas, torna-se necessário que a Câmara 

Municipal delibere sobre a adjudicação da referida empreitada. 

 Assim, tendo em consideração o relatório final de análise de propostas, documento 

que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido, 

 Propõe-se, nos termos da alínea q), do n.º 1, do Art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal 

delibere: 

1. Adjudicar a empreitada de “Construção dos acessos à Escola Básica EB 2,3 de 

Poceirão” à firma Construções António Joaquim Maurício, L.da., pelo valor da sua 

proposta de 410.883,10 € (quatrocentos e dez mil oitocentos e oitenta e três euros 

e dez cêntimos) que acrescido do valor de 20.544,16 € correspondente à taxa de 

IVA em vigor, perfaz a totalidade de 431.427,26 € (quatrocentos e trinta e um  mil 

quatrocentos e vinte e sete euros e vinte seis cêntimos) e pelo prazo de execução 

de 75 dias; 

2. Considerar o encargo da despesa no Código do Plano 3.3.1.01.202 e na Rubrica 

Orçamental 06.02/07.01.04.01.» 

 

 Sobre a proposta de empreitada de “Construção dos acessos à Escola Básica EB 

2,3 de Poceirão” – Adjudicação da empreitada numerada 1/DOLC-DPOP/10-2007 

intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto saúda mais este passo que é dado para permitir a 

entrada em funcionamento da Escola EB 2, 3 de Poceirão. 

 O prazo de execução de 75 dias para a realização desta empreitada permite 

perspectivar que a Escola comece a funcionar sem sobressaltos no próximo ano lectivo. 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que só é possível a concretização desta 

obra, porque recentemente foi aprovada em reunião de Câmara a contracção de um 

empréstimo bancário. 

 O seu sentido de voto positivo à contracção do empréstimo, foi exactamente o de 

visar a execução de obras consideradas imprescindíveis e necessárias às populações. 

Independentemente de poder ser acusado de quaisquer pressupostos político-partidários, 

o seu interesse é o de estar ao lado das populações e de fazer juz às suas necessidades. 

 

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

minuta. 
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IX – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

IX.I. – DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

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

 

1 – Subsídios: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DAC/10-2007: 

ASSUNTO: Comemorações do 25 de Abril: 

REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

 «As Comemorações do 25 de Abril de 1974 são um dos momentos altos da vida 

associativa do nosso Concelho. 

 Assumido como um processo de parceria, Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e 

Movimento Associativo, planeiam e programam um diversificado conjunto de actividades, 

promovendo o intercâmbio inter-associativo e uma ampla participação da população em 

diferentes locais do Concelho. 

 No ano em que se comemora o 33.º aniversário da revolução dos cravos, mais de 

meia centena de instituições desportivas, culturais, recreativas, juvenis e sociais, 

apresentam à população um programa diversificado de actividades, enaltecendo Palmela 

como concelho de Abril, terra de liberdade.    

 Um programa deste tipo comporta custos e recursos que justificam o apoio 

municipal. Assim, enquanto parceira nesta actividade, a Câmara Municipal de Palmela 

apoia técnica, logística e financeiramente as organizações que se integram no programa 

de Comemorações do 25 de Abril no Concelho de Palmela. 

 Assim, propõe-se, de acordo com a alínea b), do n.º 4, do Art.º 64.º, da Lei 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a atribuição dos 

subsídios a seguir indicados, no valor global de € 8.000,00 (oito mil euros): 

Clube Desportivo e Recreativo de Padre Nabeto 150,00 

Grupo Desportivo da Volta da Pedra 175,00 

Grupo Coral Ausentes Alentejo 75,00 

Moto Clube de Palmela 100,00 

Grupo Desportivo e Cultural “Ídolos da Baixa” 150,00 

Sociedade de Recreio e Desporto da Lagoinha 100,00 

Associação Idosos de Palmela 450,00 

Rancho Folclórico Regional Palhota e Venda Alcaide 450,00 
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Associação de Moradores do Lau 350,00 

Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz 100,00 

Grupo Desportivo e Recreativo Airense 100,00 

Sociedade Filarmónica Palmelense “Os Loureiros” 150,00 

Grupo Desportivo e Recreativo de Palmela 100,00 

Sociedade Columbófila de Palmela 50,00 

Quintajense Futebol Clube 100,00 

Sociedade de Instrução Musical 150,00 

Grupo Popular e Recreativo Cabanense 250,00 

Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bairro Alentejano 750,00 

Clube Motard Montanhão 75,00 

Marquesas II 1ª fase 100,00 

Motoclube de Pinhal Novo 75,00 

Associação de Moradores e Proprietários do Bairro da Cascalheira 200,00 

Grupo Desportivo Rio Frio 150,00 

Rancho Folclórico “Os Rurais” da Lagoa da Palha e Arredores 150,00 

Associação de Moradores da Quinta do Sobral, Terrim e do Canastra 200,00 

Grupo Desportivo da Lagoa da Palha 250,00 

União Desportiva da Palhota 200,00 

Associação de Estudantes da Escola Secundária de Pinhal Novo 150,00 

Grupo Desportivo de Valdera 300,00 

Grupo Desportivo “Os Académicos” de Agualva de Cima 250,00 

Grupo Desportivo e Recreativo “Leões de Cajados” 350,00 

Associação Cultural e Recreativa de Fernando Pó 200,00 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura 150,00 

Grupo Desportivo e Recreativo Águias de Aroeira 300,00 

Sociedade de Recreio e Instrução 1º de Maio - Asseiceira 200,00 

Rancho Folclórico “Os Fazendeiros” das Lagameças 150,00 

Grupo Desportivo das Lagameças 100,00 

Sociedade Recreativa e Instrutiva 1º de Janeiro – Lagoa do Calvo 150,00 

Rancho Folclórico do Poceirão 200,00 

Associação de Cultura e Desporto do Poceirão 150,00 

Associação Cultural da Agualva de Cima 100,00 

Forninho Futebol Clube 100,00.» 

 

Sobre a proposta de Subsídio - Comemorações do 25 de Abril numerada 1/DCD-

DAC/10-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto recorda a intervenção feita a propósito da 

saudação relativa ao 25 de Abril, votada e aprovada no Período Antes da Ordem do Dia 

desta reunião, e refere que conviria que os festejos efectuadas neste âmbito não se 

banalizassem e se reavivasse a memória da revolução de Abril. 
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Os Vereadores do P.S. tomaram posse neste mandato autárquico e quando 

visitaram o Gabinete que lhes foi concedido, encontraram num quadro o texto que passa a 

ler: 

“Não esquecendo a importância fundamental que teve na transformação da nossa 

sociedade a conquista dos direitos sociais que estão consignados na Constituição: a 

liberdade de opinião, de participação e de reunião são dos bens mais preciosos que 

adquirimos. É com eles que estabelecemos as pontes de entendimento tão necessárias 

para construirmos o nosso futuro. São estes direitos que nos permitem lutar pelo que 

consideramos justo e manifestar a nossa oposição quando não estamos de acordo. Na 

forma como trabalhamos no concelho de Palmela está implícita a defesa que fazemos 

destes valores fundamentais da democracia. Esta é a nossa forma de a defender e 

enriquecer. Esta é a nossa forma de todos os dias concretizar o sonho de fazer cumprir 

Abril.” Assinado: A Presidente da Câmara Municipal, Ana Teresa Vicente. 

Entende que esta mensagem, ou uma semelhante devia ser transmitida nas 

comemorações que vão ter lugar no concelho no âmbito do 25 de Abril. 

A Sr.ª Presidente refere que tal procedimento já foi feito. 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 2/DCD-DAC/10-2007: 

ASSUNTO: 2.º Festival Internacional de Saxofones de Palmela: 

REQUERENTE: Sociedade Filarmónica Humanitária: 

 

 «A Sociedade Filarmónica Humanitária no âmbito da actividade do Conservatório 

Regional de Palmela, propõe-se organizar entre 09 e 14 de Julho de 2007, em Palmela, o 

2.º Festival Internacional de Saxofone. 

Tendo como objectivos o desenvolvimento cultural do Concelho e a sua projecção a 

nível nacional, este Festival promove a qualificação dos músicos locais, a partilha com 

outros músicos e mestres do Saxofone de nível internacional, criando inúmeros momentos 

de mostra pública do trabalho desenvolvido no Festival, incluindo a programação de 

eventos musicais de qualidade, projectando para o exterior o trabalho desenvolvido pelo 

Conservatório Regional de Palmela. 

  No seu programa destaca-se uma forte componente formativa e criativa, abrangendo 

workshops, masterclasses, concurso de composição e interpretação, que são factor de 

atracção a Palmela de diversos públicos da comunidade musical. 
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 Pela importância deste evento, propõe-se, de acordo com a alínea b), do n.º 4, do 

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

a atribuição de um subsídio à Sociedade Filarmónica Humanitária para a realização do 2.º 

Festival de Saxofone de Palmela, no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros).» 

 

Sobre a proposta de Atribuição de um subsídio à Sociedade Filarmónica Humanitária 

para a realização do 2.º Festival de Saxofone de Palmela numerada 2/DCD-DAC/10-2007 

intervieram: 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que é preciso reconhecer que os 

“Caceteiros” conseguiram implementar uma nova dinâmica. Com muito trabalho, muita 

humildade, muitas dificuldades, algumas incompreensões, mas deram a volta. Bem-haja a 

todos os que se empenharam. O reconhecimento deste feito deve ser uma satisfação 

plena para os visados. 

Independentemente de quem é “Caceteiro” ou “Loureiro” nutre o maior respeito pelo 

movimento associativo. 

Assistiu a alguns concertos desta iniciativa no ano passado e ressalta a qualidade 

dos intérpretes. Em boa hora a iniciativa se repete. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que concorda plenamente com a intervenção do 

Sr. Vereador Octávio Machado. 

Acrescenta que este é um exemplo de boa prática da massa associativa. Esta 

Associação teve uma preocupação muito grande no auto-financiamento da actividade, o 

que é importantíssimo. E não menos importante é a promoção da actividade através do 

projecto na página web. Salienta a juventude desta direcção. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias lamenta que o Ministério da Educação não tenha 

patrocinado o Conservatório de Música. Palmela é uma terra de música e de cultura, e 

merecia um patrocínio dos Ministérios da Educação e da Cultura para viabilização do 

Conservatório. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que “Palmela é a rainha da cultura do 

distrito de Setúbal”. 

 

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

minuta. 

 

2 – Substituição do representante da Câmara Municipal de Palmela na 

ARTEMREDE – Teatros Associados: 

 

PROPOSTA N.º 3/DCD-DAC/10-2007: 

 

 «A 27 de Julho de 2005 por decisão da Câmara foi designada a Vereadora Sra. 

Adilia Candeias, representante da Autarquia na Direcção da ARTEMREDE – Teatros 
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Associados, associação de direito privado na qual Palmela se integra desde a sua 

constituição. 

 Em virtude da alteração de Pelouros, recentemente verificada, propõe-se, de acordo 

com a alínea i), do n.º 1, do Artigo n.º 64, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, que a representação do Município de Palmela passe 

a ser assegurada pelo Vereador Dr. Adilo Costa, responsável pelo Pelouro da Cultura, 

Desporto e Tempos Livres, sendo substituído nas suas ausências e impedimentos pelo 

Director do Departamento de Cultura e Desporto, Dr. José Manuel Calado Mendes.» 

 

Sobre a proposta de Substituição do representante da Câmara Municipal de Palmela 

na ARTEMREDE – Teatros Associados numerada 3/DCD-DAC/10-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que os Vereadores do P.S. se vão 

abster nesta decisão. 

Nada têm contra o Sr. Vereador Adilo Costa ou Dr. Calado Mendes, mas como se 

trata de uma decisão que foi tomada na sequência da reestruturação orgânica aprovada, e 

como não ditaram nenhuma interferência a este título, vão assumir a abstenção como 

sentido de voto. 

O Sr. Vereador Octávio Machado aproveita para elogiar o desempenho do Dr. Luís 

Guerreiro como Director do Departamento de Cultura e Desporto e deseja felicidades ao 

actual Director do Departamento, Dr. Calado Mendes. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que são dezasseis os Municípios que pertencem 

à ARTEMREDE.  

 

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. 

 

IX.II. – DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

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

 

Apoio financeiro: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DD/10-2007: 

ASSUNTO: Prova de corrida a pé em estrada “Pinhal Novo – Correr a Liberdade 

1974 metros”: 

REQUERENTE: Junta de Freguesia de Pinhal Novo: 

 

«No âmbito das comemorações do 33.º aniversário do 25 de Abril de 1974, a Junta 

de Freguesia de Pinhal Novo, com o apoio da Câmara Municipal de Palmela e em parceria 
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com as associações desportivas da freguesia, organiza no próximo dia 25 de Abril, a 

quinta edição da prova de corrida a pé em estrada denominada Pinhal Novo Correr a 

Liberdade 1974 m, evento que integra o plano anual de actividades do Programa de 

Desenvolvimento de Atletismo.  

Trata-se de uma iniciativa que reuniu na sua última edição cerca de 390 

participantes de todas idades, sendo uma importante manifestação desportiva que 

mobiliza parte significativa das associações da freguesia, envolvendo um orçamento de 

aproximadamente 5.000 €. Para este ano estima-se, novamente, uma elevada 

participação popular e o envolvimento da comunidade pinhalnovense, o que se traduz num 

importante factor de coesão e de incremento da identidade local. 

Neste sentido, de acordo com o disposto na alínea b), do n.º 4 e na alínea b), do n.º 

6, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se a atribuição à Junta de Freguesia de 

Pinhal Novo, do montante de 900 € (novecentos euros), como comparticipação nas 

despesas de organização deste evento desportivo.» 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 2/DCD-DD/10-2007: 

ASSUNTO: Prova de Ranking Nacional de Dança Desportiva: 

REQUERENTE: Grupo Desportivo “Estrelas de Algeruz”: 

 

«O Grupo Desportivo “Estrelas de Algeruz” vai realizar no próximo dia 2 de Junho, no 

Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo, pela oitava vez, uma prova do Ranking 

Nacional de Dança Desportiva nas modalidades de Latinas e Clássicas, destinada a 

jovens e adultos. Trata-se de um evento desportivo integrado no calendário anual da 

Federação Portuguesa de Dança Desportiva, que trará ao concelho mais de 25 equipas e 

de 400 dançarinos, bem como os respectivos acompanhantes, vindos de várias regiões do 

país, o que se traduz também numa manifestação desportiva promotora do nosso 

concelho.  

A Câmara Municipal colabora com esta organização desde a primeira edição, por 

considerar que se trata de um evento importante para a promoção deste desporto e do 

Concelho de Palmela, que pode estimular o aumento do número de praticantes e por ser o 

ponto alto de uma actividade regular que o Grupo Desportivo anualmente desenvolve. 

Dada a dimensão deste campeonato e os encargos financeiros avultados que envolve, 

torna-se necessária a atribuição de um apoio financeiro para comparticipar as despesas 
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de organização, que se estima atingirem o valor de 3.200 €, para além de que os seus 

objectivos se enquadram no protocolo de cooperação estabelecido entre a Câmara 

Municipal de Palmela e o Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz, designadamente no 

número dois do capítulo segundo, no qual se estabelece a obrigação da autarquia 

comparticipar as despesas contraídas com a organização de eventos relacionados com a 

dança. 

Assim, de acordo com os critérios gerais e específicos definidos nos artigos 7.º e 9.º, 

do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo e em conformidade com a alínea 

b), do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se a atribuição do montante 

de 1.700 € (mil e setecentos euros), ao Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz, como 

comparticipação nas despesas com a organização do evento referido.» 

 

Sobre a proposta de Apoio financeiro ao Grupo Desportivo “Estrelas de Algeruz” - 

Prova de Ranking Nacional de Dança Desportiva numerada 2/DCD-DD/10-2007 

intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto enaltece a realização deste evento e o 

empenhamento deste Grupo Desportivo, que é grande motivo de orgulho para os próprios 

mas, também, para a Autarquia. 

 Constata-se que se passou de 300 participantes, em 2006, para 400 participantes, 

em 2007, ou seja, mais 100. Apesar do número de equipas ter descido de 28 para 25, o 

aumento do número de participantes justifica que o subsídio tenha sido aumentado. 

Deseja que, no futuro, possa haver um aproveitamento desta dinâmica para as 

actividades de enriquecimento curricular na escola próxima deste Grupo Desportivo.  

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que quem passa junto à sede do Grupo 

Desportivo “Estrelas de Algeruz” não se apercebe da dimensão das actividades que ali são 

desenvolvidas. Salienta que o projecto a que a proposta alude é uma prova a nível 

nacional. Lamenta que o Grupo Desportivo não possua instalações adequadas para poder 

acolher um evento com desta dimensão.. 

O Grupo Desportivo “Estrelas de Algeruz” é um grupo com uma dimensão e uma 

alma muito grande. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que haverá certamente oportunidade para 

um dia se falar sobre as actividades extra-curriculares. 

É importante que fique claro que as actividades extra-curriculares não podem 

albergar todos os campos, do mesmo modo que não se pode obrigar o associativismo a 

desenvolver iniciativas para a comunidade. Aliás a exigência feita pelo Ministério da 

Educação não permite ao movimento associativo preencher os espaços em termos das 
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actividades extra-curriculares, é preciso haver um professor credenciado e atender a todas 

as demais condições exigidas pelo Ministério. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que está agora a fazer uma aprendizagem em 

matéria das novas competências que lhe foram atribuídas. Nesta medida, assistiu com 

interesse e participação ao Fórum do Desporto da Península de Setúbal onde foi frisado o 

valor dos dirigentes das colectividades e instituições e o quão valioso é o seu contributo 

para a sociedade. 

 

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

minuta. 

 

X – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das vinte horas e vinte minutos, a Sr.ª Presidente declarou encerrada a 

reunião, da qual se lavrou a presente acta, que eu, José Manuel Monteiro,  Director do 

Departamento de Administração e Finanças, redigi e também assino. 

 

A Presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

O Director do Departamento 

 

José Manuel Monteiro 


