
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 07/2007: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 

2007: 

 No dia vinte e um de Março de dois mil e sete, pelas vinte e uma horas e vinte 

minutos, na sala do Grupo Desportivo e Recreativo “Águias da Aroeira” (freguesia de 

Poceirão), reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, sob a Presidência de Ana Teresa 

Vicente Custódio de Sá, Presidente, encontrando-se presentes os Vereadores Adília Maria 

Prates Candeias, José Justiniano Taboada Braz Pinto, Octávio Joaquim Coelho Machado, 

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

  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª. PRESIDENTE: 

1. Semana dedicada à freguesia de Poceirão: 

A Sr.ª Presidente cumprimenta o Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Poceirão, 

Srs. Vereadores, Jornalistas e Munícipes. 

Adianta que esta não é a primeira vez que a reunião de Câmara se realiza em Aldeia 

Nova da Aroeira. 

Agradece aos Dirigentes do Grupo Desportivo e Recreativo “Águias da Aroeira” a 

cedência da Sala para realização desta reunião de Câmara. 

A Sr.ª Presidente informa sobre o programa de trabalho dedicado à semana da 

freguesia do Poceirão. Assim: 

- No dia 19 de Março (segunda-feira) reuniu com Técnicos e Dirigentes da Câmara 

Municipal para tratar de assuntos relacionados com a freguesia. Nesse mesmo dia à tarde 

reuniu com o Executivo da Junta de Freguesia do Poceirão, que apresentou muitas das 

preocupações que tem em relação a projectos em curso e a obras que constam do Plano 

Plurianual de Investimentos (PPI); 
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- No dia 20 de Março (terça-feira) realizaram-se reuniões internas de trabalho para 

analisar assuntos vários; 

- No dia 21 de Março (quarta-feira) efectuaram-se visitas a locais onde estão a 

decorrer intervenções ou para os quais estão programadas obras e, ainda, a locais onde 

há problemas a necessitar de resolução. Estas visitas incluíram a passagem pela ETAR do 

Poceirão, a zona onde está a ser construído o novo sistema de abastecimento de água 

que vai servir Aldeia Nova da Aroeira, a zona onde se encontram alguns dos loteamentos 

clandestinos já identificados pela Autarquia, por diversos arruamentos da freguesia cuja 

intervenção está programada no plano de actividades e ruas que são reclamadas pela 

população (concretamente: Rua José Gaspar da Silva, Rua António Albino, Rua da Escola 

de Lagameças). Visitou-se o Parque Ferreira da Costa onde se prevê colocar um pequeno 

parque infantil. Avaliaram-se alguns pontos críticos em matéria de segurança rodoviária. A 

pedido da DREL – Direcção Regional de Educação de Lisboa foi adiada para um próximo 

dia a visita à obra da Escola de 2.º e 3.º Ciclo de Poceirão / Marateca. . Ainda, no dia 21de 

Março durante a tarde, foi realizada uma reunião com a Associação de Agricultores do 

Distrito de Setúbal, aproveitando-se para conhecer melhor a realidade dos agricultores. 

Agora, pelas 21 horas, tem lugar a reunião de Câmara descentralizada nesta mesma 

sede; 

- No dia 22 de Março (quinta-feira), a partir das 9,30 horas, fará o atendimento 

público aos Munícipes no Centro Cultural do Poceirão. Às 18 horas realizar-se-á uma 

reunião com vitivinicultores do concelho no Centro Cultural do Poceirão; 

- No dia 23 deMarço (sexta-feira) far-se-á uma reunião com a comunidade educativa 

de Lagoa do Calvo. Terá lugar, ainda, a cerimónia de assinatura de dois protocolos na 

colectividade de Lagoa do Calvo (um, Protocolo de Colaboração entre a CMP, GCT On 

Line – Distribuição Alimentar Directa, SA e a Sociedade Recreativa e Instrutiva 1.º de 

Janeiro de Lagoa do Calvo e, outro, Protocolo de Colaboração entre a CMP e a Junta de 

Freguesia de Poceirão para aquisição de instalações para os serviços administrativos da 

Junta). Terá lugar, ainda, um encontro com os Srs. Jornalistas para fazer o balanço da 

semana dedicada à freguesia do Poceirão. 

 

2. Bandeira da Mobilidade para Todos: 

A Sr.ª Presidente informa que hoje teve lugar uma cerimónia para entrega da 

Bandeira da “Mobilidade para Todos” atribuída à Câmara Municipal de Palmela. Esta 

iniciativa está relacionada com o projecto que o Município de Palmela está a desenvolver 

com a Associação Portuguesa de Planeadores do Território. 

A atribuição da bandeira prateada significa que a Câmara Municipal de Palmela fez 

um esforço para ultrapassar dificuldades existentes nos espaços públicos. 
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3. Escrituras com a ARSLVT (Administração Regional de Saúde de Lisboa e 

Vale do Tejo): 

A Sr.ª Presidente informa que foram celebradas escrituras com a ARSLVT, relativas 

aos terrenos cedidos àquela Instituição e onde estão já construídos Centros de Saúde. 

Espera poder vir a celebrar, com brevidade, novas escrituras destinadas à 

construção de novos Centros de Saúde no Concelho. 

 

4. Marcação de reunião de Câmara extraordinária: 

A Sr.ª Presidente informa que terá lugar uma reunião de Câmara extraordinária no 

dia 28 de Março, às 15,00 horas, tendo como ponto principal da Ordem de Trabalhos, a 

discussão e votação da Prestação de Contas relativa ao ano de 2006. 

Em virtude de a reunião ser extraordinária não terá Período Antes da Ordem do Dia, 

nem Período destinado ao Público. 

 

5. Modo de funcionamento das reuniões de Câmara ordinárias: 

A Sr.ª Presidente refere que a presente reunião é dividida em três períodos 

distintos: Período Antes da Ordem do Dia, Ordem do Dia e Período destinado ao Público. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÈ BRAZ PINTO: 

1. Acumulação de água: 

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

Comunicação Social, Público em geral e, de uma forma especial, a Direcção do Grupo 

Desportivo e Recreativo “Águias da Aroeira”.   

Frisa que já esteve presente nesta Sala por diversas ocasiões, quer por motivos de 

ordem política, quer por motivo de aprazível diversão. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto gostaria de saber o que se passa em relação ao 

acumulado de água existente entre os contentores onde está a funcionar a actual escola e 

a futura. Está no local um verdadeiro lago de água. Certamente terão de ser tomadas 

medidas para resolução do problema. 

 

2. Questões relacionadas com a freguesia de Poceirão: 

a) Placa toponímica: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que quando se sai da estrada para Canha e 

se vira para Aldeia Nova da Aroeira está uma placa toponímica indicando onde fica a 

localidade de Aldeia Nova da Aroeira. Essa placa está colocada numa ilha e numa posição 
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muito metida para dentro, o que faz com que as pessoas que venham quer de Canha quer 

do Poceirão só reparam na placa mesmo em cima do cruzamento. 

Esta questão já foi colocada há mais de um ano, pelo seu camarada, José Augusto 

Francisco numa sessão. Está em querer que, na altura, o Sr. Vereador José Charneira 

disse que iria imediatamente tratar do assunto, o certo é que está tudo na mesma. 

 

b) Rua Francisco Guerra: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que a Rua Francisco Guerra foi construída 

com verbas comunitárias. É uma estrada rural, com uma largura extremamente pequena 

(cerca de 4 metros), e na altura, houve algum descontentamento. Teve oportunidade de 

opinar sobre este mesmo assunto. Foi-lhe prometido, nesta Sala e depois no Centro 

Cultural do Poceirão, que iria ser alargada a faixa de rodagem, fazendo-se uma 

repavimentação lateral. As promessas foram feitas pela Câmara Municipal e também pela 

Junta de Freguesia. O que é facto é que está tudo na mesma. 

 

c) Terreno doado para uma Casa de Repouso (assunto apresentado em reunião 

de Câmara) : 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que numa reunião de Câmara (10 de 

Janeiro de 2007) perguntou ao Executivo Municipal o que se passava com o terreno doado 

para uma Casa de Repouso na freguesia do Poceirão. O Sr. Vereador José Charneira 

respondeu-lhe que iria averiguar o assunto e, posteriormente, dar-lhe-ía uma informação 

mais concisa. Essa informação não veio e no dia 07 de Fevereiro de 2007 voltou a insistir 

acerca deste assunto. 

Seria desejável que os pedidos formulados pelos Vereadores, no Período Antes da 

Ordem do Dia não ficassem sem resposta. Também já apresentou esta questão numa 

reunião e a Sr.ª Presidente anuiu e disse que iria ser reparada esta questão. O que é certo 

é que até à data não foi informado do que se passa com o terreno doado para a Casa de 

Repouso. 

Foi surpreendido com uma notícia publicada num jornal em que o próprio  Presidente 

da Junta de Freguesia refere que o terreno já foi cedido há cinco anos, mas que 

continuam a aguardar a decisão da Segurança Social. Evidentemente que procurou 

inteirar-se da situação. Sabe que a Casa de Repouso só pode ter apoio da Segurança 

Social depois da Associação se transformar numa IPSS (Instituição Particular de 

Solidariedade Social) e que os papéis para a constituição da IPSS deram entrada em 

Dezembro de 2006, conforme informação que obteve. 

Gostaria de saber o que é que efectivamente se passa em relação ao terreno para a 

Casa de Repouso, uma vez que a questão já  vem sendo colocada desde Janeiro último. 
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d) Notícia – Pavilhão polidesportivo: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que foi surpreendido com uma notícia 

publicada num jornal, relacionada com a construção de um pavilhão desportivo, pela Junta 

de Freguesia.. Ficou de certa maneira surpreendido, uma vez que sempre ouviu falar num 

pavilhão multi-usos e nunca num pavilhão polidesportivo. 

O pavilhão multi-usos chegou a ser anunciado em duas campanhas eleitorais da 

C.D.U. e esteve contemplado em Orçamento e nas GOP (Grandes Opções do Plano). 

Gostaria de saber se efectivamente vai ser construído um pavilhão multi-usos ou um 

pavilhão polidesportivo. De todo o modo estranha, porque não vê nas GOP nenhuma 

verba destinada a qualquer uma destas obras. 

 

e) Tenda (assunto apresentado em reunião de Câmara): 

O Sr. Vereador José Braz Pinto apresenta a seguinte questão: em 2005, numa 

reunião de Câmara, teve oportunidade de protestar contra uma festa de skin-heads que 

tinha sido realizada na Sociedade 1.º de Maio na freguesia do Poceirão. Já nessa altura a 

Sociedade, estava instalada numa tenda e, decorridos dois anos sobre o sucedido, ainda 

continua. Com certeza que a tenda ou é da Câmara Municipal ou é alugada e constitui um 

encargo para a Autarquia. 

As obras prometidas para aquela colectividade ainda não foram desencadeadas e 

certamente obrigam a que aquela tenda lá continue. 

Gostaria de saber se o apoio a obras na colectividade 1.º de Maio foi tema de 

discussão entre o Executivo da Câmara –- (uma vez que os Vereadores da Oposição não 

acompanham o Executivo nas visitas que realiza às freguesias). 

 

f) Clandestinos: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que viu no jornal manifestada uma grande 

preocupação do Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Poceirão relativamente aos 

clandestinos e à sua proliferação. Partilha desta mesma preocupação. 

Gostaria de saber quais as démarches que a Câmara Municipal tem encetado no 

tocante a esta matéria. 

 

g) Nota positiva relativamente à obra da Escola 2+3 de Poceirão / Marateca: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto saúda a rapidez com que estão a ser feitas as 

obras da Escola 2 + 3 de Poceirão / Marateca. 
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Havia quem dissesse que a Escola só iria ser inaugurada pelo Governo em ano de 

eleições, mas a Escola deverá abrir no próximo ano escolar. 

 

h) Nota positiva relativamente à reunião com os viticultores: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere-se à informação que a Sr.ª Presidente deu 

de que iria realizar uma reunião com os viticultores. Folga em saber. Espera que desta 

reunião provenham algumas ideias no sentido da melhor valorização dos vinhos do 

concelho. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

Assuntos apresentados em reunião de Câmara: 

a) Lombas colocadas pela C.M.P. (assunto apresentado em reunião de 

Câmara): 

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

Técnicos da Câmara Municipal, Comunicação Social, Público, Dirigentes da Colectividade 

e Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Poceirão. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que já numa reunião de Câmara 

anterior apresentou a questão em relação às lombas colocadas nas estradas, 

nomeadamente quanto ao facto de estas estarem a ser rebaixadas. Em Dezembro de 

2006 questionou o Sr. Vereador José Charneira sobre este facto, que o esclareceu que as 

lombas tinham sido feitas inicialmente com 12 cm e que devido a legislação recente 

obrigava a uma redução para 7 cm. Em Pinhal Novo foram feitas algumas intervenções 

neste sentido. Contudo, há lombas que continuam com os 12 cm. Estão nestas condições 

as lombas: Em frente a este Grupo Desportivo,  do Aceiro do Costa, da Rua da Lagoa da 

Palha,  da Escola de Lagoa da Palha e da Escola da Palhota.  

Gostaria de ser informado porque é que nem todas as lombas foram rebaixadas. 

 

b) “Março a Partir”: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que acompanhou algumas 

actividades do “Março a Partir” em Pinhal Novo e Palmela. Teve oportunidade de constatar 

que existem muito menos actividades do que em anos anteriores. Certamente que tal facto 

tem a ver com o corte orçamental a que a Câmara Municipal esteve obrigada. Mais 

preocupante do que o menor número de actividades é o menor número de participantes 

nas iniciativas.  

Recorda que no ano passado houve uma grande polémica em relação à instalação 

de uma tenda que serviu para o “Março a Partir” na Praça da Independência (Pinhal Novo) 

que deteriorou bastante a relva. 
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Gostava de chamar a atenção para o facto de na zona Sul do relvado da Praça da 

Independência ter existido uma intervenção pelos serviços camarários ,, aparentemente 

por causa da canalização,  que deixou o espaço num autêntico lamaçal. 

 

c) Bandeira da Mobilidade: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que também assistiu à cerimónia da 

atribuição da Bandeira prateada relativa à Mobilidade, congratulando-se pelo facto.  No 

entanto, é preciso ser-se suficientemente crítico quanto à questão dos acessos para 

pessoas de mobilidade reduzida. Neste sentido, chama a atenção para o facto do 

bebedouro para deficientes (apresentado nos slides) estar inoperante desde o Verão de 

2006. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

1. Freguesias de Poceirão e Marateca: 

O Sr. Vereador Octávio Machado saúda os presentes. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que actualmente as freguesias de 

Poceirão e Marateca são tema de grandes discussões a nível nacional. O silêncio de 

alguns políticos, quer a nível do concelho, quer a nível do distrito, surpreendem-no porque 

estão em causa obras de grande envergadura. Tem a sensação que alguns “lobbies” 

estão vivos, mas os que  têm a ver com o concelho de Palmela e o distrito de Setúbal 

estão mortos. 

Realça duas situações relacionadas com esta região: a organização de 30.000 

hectares em termos vitivínicolas que fará ou não desaparecer a zona de vinhos da 

Península de Setúbal e a divisão territorial em termos de turismo. 

Também sobre o aeroporto da Ota - um tema de discussão nacional –- continuam 

todos os políticos em silêncio. Os pareceres técnicos apontam para soluções mais viáveis 

e economicamente mais favoráveis. É da opinião que o distrito de Setúbal tem poucos 

políticos que a nível superior sejam capazes de influenciar as decisões. 

Opina que o concelho de Palmela e o distrito de Setúbal tem vindo a perder 

protagonismo ano após ano. 

Congratula-se pelo actual Governo ter dado continuidade à assinatura do Protocolo 

entre a Câmara Municipal de Palmela e o Governo do P.S.D. à construção da Escola 

Secundária de Poceirão / Marateca. 

 

2. Problemas no concelho: Saúde e Mobilidade: 

O Sr. Vereador Octávio Machado faz votos para que possam ser resolvidas duas 

questões essenciais no concelho de Palmela: a Saúde e a Mobilidade. Gostaria de ver 
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todas as forças partidárias fortemente empenhadas na resolução destes problemas no 

sentido de sensibilizar quem tem poder de decisão. Um concelho como o de Palmela que 

contribui fortemente para o PIB (Produto Interno Bruto), não faz sentido continuar com as 

carências que tem. A Saúde é um bem, dos mais sagrado que cada um pode ter. Se as 

pessoas pagam os seus impostos, não se compreende as carências que o concelho tem 

nesta matéria. Pede para que todos sejam capazes de se envolver, junto dos que têm 

poder de decisão, para que esta situação seja alterada. 

 

INTERVENÇÃO DA SR.ª VEREADORA ADÍLIA CANDEIAS: 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias apresenta o seguinte voto de louvor ao Grupo 

Desportivo de Lagameças. 

A Sr.ª Presidente propõe que o voto de louvor seja subscrito por todos os Membros 

do Executivo Municipal, o que foi aceite. 

 

“O Grupo Desportivo de Lagameças conquistou, no passado Domingo, o direito a 

regressar à 1.ª Divisão Distrital de Futebol. 

Acresce que, fruto de um desempenho desportivo notável, o Grupo Desportivo de 

Lagameças teve ao seu alcance o título de campeão, que só lhe escapou no último 

momento. 

Assim, a Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão ordinária, no dia 21 de 

Março de 2007, congratula-se por mais este feito do Grupo Desportivo de Lagameças, e 

endereça aos jogadores, à equipa técnica e todos os dirigentes e associados do clube, um 

voto de reconhecimento público.” 

 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que os Vereadores Socialistas se 

congratulam  por este voto de louvor e se associam ao mesmo. 

Salienta que o Grupo Desportivo de Lagameças tem desenvolvido ao longo dos anos 

uma grande luta em termos desportivos. 

Aproveita a ocasião para manifestar a necessidade de uma intervenção na estrada 

que dá acesso ao campo de futebol do Grupo Desportivo de Lagameças,  Uma iniciativa 

desta natureza seria também uma forma de premiar o Grupo Desportivo. 

A Sr.ª Presidente refere que esta matéria não é para inclusão no voto de louvor, 

pelo que sugere a separação dos temas. 

 

Submetido à votação o voto de louvor, foi o mesmo aprovado, por 

unanimidade e em minuta. 

 



Acta n.º 7/2007 

Reunião de 21 de Março de 2007 

 9 

Relativamente às questões apresentadas no Período Antes da Ordem do Dia 

pelos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de Sousa foram dadas as 

seguintes respostas: 

- Tenda (assunto apresentado em reunião de Câmara) - 2.e) – A Sr.ª Vereadora 

Adília Candeias esclarece que a tenda que actualmente está para actividade da 

colectividade da Asseiceira é propriedade desta. Através de um subsídio atribuído pela 

Câmara Municipal foi possível a aquisição da mesma, para que a colectividade pudesse 

desenvolver as suas acções e arranjar fundos para fazer a obra que virá a seguir. 

A Câmara Municipal nunca prometeu a nenhuma colectividade a construção da sua 

sede social. O compromisso do Município para com as colectividades é no sentido de 

estas apresentarem os projectos, conseguirem financiamento para as suas próprias obras 

e a Câmara Municipal eventualmente comparticipar com uma parte. 

É com muito gosto que refere que entre as colectividades a apoiar, durante a 

vigência do actual PPI, se encontram as colectividades da Asseiceira, Sociedade de 

Instrução Musical, Sociedade Filarmónica União Agrícola e o Airense.  

O Grupo Desportivo de Lagameças merece,  nesta época desportiva, o voto de 

louvor formulado pelo Município de Palmela. 

Acrescenta que a Câmara Municipal tem discutido com o movimento associativo, os 

critérios de apoios a atribuir. Há regras que têm de ser assumidas e respeitadas por todos. 

 

- Obra da Escola 2+3 de Poceirão / Marateca – 2.g) – A Sr.ª Vereadora Adília 

Candeias refere que a Escola 2 + 3 de Poceirão / Marateca será certamente inaugurada 

no próximo ano lectivo. 

 

- Acumulação de água - 1. – O Sr. Vereador José Charneira explicita que devido à 

construção da escola o terreno naquela zona criou uma depressão. A quantidade de chuva 

dos últimos dias, bem como a rotura de uma conduta de água, provocaram aquele 

alagamento. Para manter o abastecimento de água ao Poceirão procedeu-se à execução 

de uma conduta noutro local. A água vai desaparecer e o terreno vai ser regularizado, 

porque no projecto dos arruamentos do acesso à escola está contemplada uma bacia de 

retenção, que resolverá  o problema das águas pluviais. Todas as questões relevantes têm 

estado a ser coordenadas com a DREL (Direcção Regional de Educação de Lisboa). 

 

- Aceiro Francisco Guerra – 2.b) - O Sr. Vereador José Charneira refere que o 

Aceiro Francisco Guerra foi um caminho agrícola, pavimentado em 2003, financiado 

através da medida AGRIS. A medida AGRIS é uma medida para caminhos e estradas 

rurais e aquele perfil tem de se manter, até à recepção definitiva da obra 
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Quando for possível  a  Câmara procederá ao alargamento do caminho, conforme já 

referido. 

 

- Terreno doado para Casa de Repouso – 2.c) - O Sr. Vereador José Charneira 

refere que o Sr. Vereador José Braz Pinto tem razão, na medida em que a informação 

relativamente a este assunto já devia ter sido dada. Durante a próxima semana, vai 

procurar sanar este lapso. 

Adianta que o terreno para a Casa de Repouso pertence a um particular. Existe  l um 

pedido de informação prévia que não pode ter seguimento sem o parecer vinculativo da 

Segurança Social. Só no final do ano passado é que deram entrada os documentos para a 

constituição de uma Instituição Particular de Solidariedade Social. Só posteriormente o 

projecto pode ser submetido à Segurança Social para apreciação. 

 

- Clandestinos – 2.f) - O Sr. Vereador José Charneira refere que a Câmara 

Municipal não tem estado parada. Já houve alterações à legislação por força da 

intervenção da Câmara de Palmela, continuando o município a pugnar por outras 

alterações também necessárias. Conseguimos conquistar a possibilidade da Autarquia se 

substituir ao Ministério Público, poder interpor acções, mas as custas judiciais têm de ser 

todas suportadas pelo Município (esta questão não foi atendida). 

A Câmara de Palmela já interpôs, desde 2003, um total de 67 acções relativas a 

escrituras que foram celebradas. Destas acções, só uma está por resolver, que é a 

“célebre” escritura feita nos Açores em 2003. Todos os demais processos estão resolvidos 

e foram favoráveis à Câmara Municipal. Estes são procedimentos desenvolvidos 

juridicamente. 

Na prática tem havido um outro procedimento: a demolição. Neste momento, foram 

identificados 4 loteamentos clandestinos no Poceirão prontos a serem demolidos. As 

demolições estão previstas para o próximo mês de Abril. 

Em 3 destes loteamentos, o município foi surpreendido com a interposição de 

providências cautelares, pelo que se aguarda resposta do Tribunal. Entretanto, a Câmara 

Municipal não pode entrar nesses terrenos, porque são terrenos privados. A este respeito 

era necessário que houvesse alterações legislativas.  A existência de uma maioria 

absoluta na Assembleia da República deveria constituir oportunidade para aprovar uma 

boa lei de solos, que nunca houve neste País. Igualmente será necessário tomar medidas 

que impeçam a realização de escrituras, como as que são celebradas actualmente. A 

“moda” actual já não é a celebração de escrituras em avos, mas sim a constituição de 

sociedades comerciais que compram o terreno e depois vendem quotas. As pessoas ficam 

donos da quota de uma sociedade, o que em termos jurídicos vale zero. Insiste que era 
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bom que houvesse uma forte iniciativa legislativa para evitar estes negócios jurídicos, 

porque se os mesmos não forem feitos, as pessoas não compram os lotes. Esta seria uma 

boa medida. 

Outra medida importante a ser tomada  seria a de  permitir às câmaras municipais 

que assim que detectassem um loteamento, pudessem imediatamente entrar no terreno 

para fazer a demolição. Não é o mais favorável que só seja possível às câmaras 

municipais intervir , depois do arrastamento durante anos de processos em Tribunais e já 

com construções nos terrenos. A Câmara precisa de facto desta competência . 

A propósito do tema clandestinos intervêm: 

O Sr. Vereador Adilo Costa saúda os presentes. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que, pela primeira vez a nível nacional, foi a 

Câmara Municipal de Palmela que conseguiu que as Autarquias pudessem substituir-se ao 

Ministério Público nas acções judiciais de anulação dos negócios jurídicos que decorrem 

da divisão das propriedades em avos. Até então, a nível nacional, houve uma única acção 

do Ministério Público  levada até ao fim. 

Como disse o Sr. Vereador José Charneira, neste momento, existem 67 acções 

judiciais bem sucedidas. Existe uma acção mais complexa que, pelo valor da mesma, em 

vez de correr no Tribunal Cível decorre na Vara Mista. Esta acção tem mais de uma 

centena de comproprietários e está para ser julgada. Pensa-se que a ser julgada essa 

acção global, poderá “abrir portas” a um outro tipo de comportamento em termos jurídicos. 

Está a trabalhar-se no sentido das Autarquias não terem de suportar as custas 

judiciais (houve uma acção que custou à Câmara cerca de 4.500 euros). É injusto que as 

Autarquias, substituindo-se ao Estado, tenham de estar obrigadas ao pagamento de 

custas judiciais. Ainda não foi considerado pelo Estado que os “clandestinos” são um 

crime ambiental. Quando o Município se deslocou à Assembleia da República, houve 

compreensão de todos os grupos parlamentares para esta problemática. Contudo quando 

se disse que este assunto teria de ser rapidamente discutido na Assembleia da República, 

um deputado do P.S. disse que  teria de se levar este assunto à Comissão de Direitos, 

Liberdades e Garantias. Este é um problema do direito de propriedade que é absoluto e 

que “sufoca” as Autarquias. Não se pode perder tempo em matéria de clandestinos, 

porque as construções vão avançando e quando se chega à parte final dum processo 

destes (um, dois ou três anos), as construções estão feitas. Opina que não há direitos, 

liberdades e garantias individuais que possam sobrepor-se a um crime ambiental. 

Conseguiu-se, através do grupo parlamentar do P.C.P., que as Autarquias fiquem isentas 

do pagamento das despesas com emolumentos – registo das acções na Conservatória -. 

Só se as Autarquias estiverem em igualdade de circunstâncias com o “resto” do Estado 
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(porque as Autarquias também são parte do Estado) é que será possível avançar com 

mais acções contra os clandestinos. 

A Sr.ª Presidente refere que vale a pena lutar contra os loteamentos clandestinos. 

As explicações prestadas pelos Srs. Vereadores José Charneira e Adilo Costa servem 

para que todos os presentes percebam que o trabalho que a Câmara Municipal faz nem 

sempre é um trabalho visível, mas é um trabalho do qual o Município não desiste. Ainda 

assim pode-se dizer que tem sido um trabalho que tem dado frutos e tem evitado a 

construção de novos loteamentos clandestinos. 

 

A Sr.ª Presidente refere que ficam registadas as questões apresentadas pelos Srs. 

Vereadores no Período Antes da Ordem do Dia. Dá por encerrado este período da 

reunião. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR ADILO COSTA: 

Informações: 

O Sr. Vereador Adilo Costa presta as seguintes informações: 

- Foi lançado o concurso público para a empreitada de execução dos arruamentos e 

infra-estruturas de acesso à Escola 2 + 3 de Poceirão / Marateca. Está em curso a análise 

das propostas. Perspectiva-se que em Junho ou Julho próximo possam estar 

concretizados os arruamentos e as infra-estruturas de acesso àquela Escola. 

- A empreitada de execução do sistema de abastecimento de água aos núcleos 

rurais – Aldeia Nova da Aroeira – foi uma obra iniciada em 2006 ,que no princípio deste 

ano sofreu uma interrupção, porque foi necessário que as Estradas de Portugal dessem 

autorização para a realização dos trabalhos ao longo da Estrada Nacional n.º 4. Essa 

autorização já foi dada, tendo-se recomeçado  os trabalhos. 

 

PROPOSTAS RETIRADAS: 

A Sr.ª Presidente propôs a retirada da proposta n.º 5: 

- Atribuição de subsídio à Associação das Festas de Palmela: 

Aprovada, por unanimidade, a retirada da proposta n.º 5. 

 

A Sr.ª Presidente propôs a retirada da proposta n.º 6: 

- Atribuição de subsídio à Associação Regional de Criadores de Ovinos Leiteiros 

da Serra da Arrábida - ARCOLSA: 

Aprovada, por unanimidade, a retirada da proposta n.º 6. 
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PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

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

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

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

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

período de 05.03.2007 a 12.03.2007. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

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

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

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

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

período de 03.03.2007 a 19.03.2007. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

os dias 07.03.2007 e 20.03.2007, foram autorizados pagamentos, no valor de € 

1.025.485,67 (um milhão vinte cinco mil quatrocentos e oitenta e cinco euros e sessenta e 

sete cêntimos). 

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

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

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

2.732.396,43 (dois milhões setecentos e trinta e dois mil trezentos e noventa e seis euros 

e quarenta e três cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 1.720.704,62 (um milhão setecentos e vinte mil 

setecentos e quatro euros e sessenta e dois cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.011.691,81 (um milhão onze mil seiscentos e 

noventa e um euros e oitenta e um cêntimos). 
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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 05/2007, reunião ordinária de 22.Fevereiro.2007 – aprovada por 

unanimidade. 

 

      II – GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS E ORGANIZAÇÕES LOCAIS 

 

 Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 Protocolo de Colaboração: 

 

 PROPOSTA N.º 1/GAFOL/07-2007: 

 A CELEBRAR COM: Junta de Freguesia de Poceirão: 

 ASSUNTO: Aquisição de instalações para os serviços administrativos da Junta 

de Freguesia: 

 

«A Junta de Freguesia de Poceirão solicitou à Câmara Municipal de Palmela apoio 

financeiro para a aquisição de instalações destinadas aos serviços administrativos da 

Junta. 

Com o objectivo de garantir melhores condições de funcionamento dos seus serviços 

de atendimento aos munícipes e alargar a sua capacidade de intervenção, considerou a 

Junta de Freguesia de Poceirão a oportunidade  de adquirir  um novo espaço, localizado 

na Rua Luís de Camões, bloco B, fracção C, no edifício em frente à sede da Junta. 

No quadro do alargamento da sua capacidade de intervenção salienta-se o protocolo 

existente entre a Junta de Freguesia e a Fundação Escola Profissional de Setúbal, no 

âmbito do programa RVCC - Reconhecimento e Validação de Conhecimentos e 

Competências -, através do qual é dada equivalência ao 9º e 12º ano de escolaridade. Ao 
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abrigo desta parceria, a Junta de Freguesia disponibiliza as suas instalações, actualmente 

para 3 turmas, num total de 83 formandos, prevendo-se que sejam integrados mais 16 

alunos, numa nova turma. 

Pretende igualmente a Junta de Freguesia facilitar instalações para o atendimento 

prestado pela Segurança Social e Centro de Emprego, evitando que a população tenha de 

se deslocar a Setúbal. 

Para além destes objectivos, é igualmente intenção da Junta de Freguesia repensar 

a distribuição de áreas e valências das actuais instalações, incluindo Biblioteca e Espaço 

Internet e perspectivando, num futuro próximo, a possibilidade de uma digna reabilitação 

do edifício sede. 

Prosseguindo a política de apoio às Freguesias, a Câmara Municipal de Palmela 

contemplou nas Grandes Opções do Plano a verba de € 58.500,00, correspondendo a 

uma comparticipação de cerca de 50% do valor total de aquisição do referido imóvel pela 

Junta de Freguesia de Poceirão (€ 115.000,00). As transferências serão efectuadas 

anualmente, sendo a primeira a concretizar após apresentação de comprovativo de 

realização de escritura, e os restantes nos dois anos subsequentes: 

  ANOS VERBAS A TRANSFERIR 

2007 € 19.500,00 

2008 € 19.500,00 

2009 € 19.500,00 

TOTAL € 58.500,00 

   

Neste sentido, propõe-se que, nos termos do disposto na alínea b), do n.º 6, do 

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

a Câmara Municipal delibere aprovar a presente proposta de atribuição de apoio 

financeiro, bem como, a minuta do Protocolo de Colaboração, que se anexa passando a 

fazer parte integrante da presente proposta.» 

 

Relativamente à proposta de Protocolo de Colaboração com a Junta de Freguesia do 

Poceirão para aquisição de instalações para os serviços administrativos da Junta de 

Freguesia numerada 1/GAFOL/07-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto efectua uma ligeira correcção: os RVCC’s, por 

enquanto, estão preparados só para dar equivalência ao 9.º ano de escolaridade, não 

dando ainda equivalência ao 12.º ano. Só a partir de Setembro de .2007, provavelmente, 

tal poderá vir a acontecer. 
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Esta proposta, na opinião dos Vereadores Socialistas, carece de mais alguma 

especificação. Por exemplo, a proposta não informa acerca das características do objecto 

a adquirir. Só assim, poderiam avaliar a real aplicação da proposta. Não se menciona 

quantos metros quadrados tem a fracção a adquirir, quais as instalações que tem, etc.. 

Significa que vão votar uma proposta da qual não têm total conhecimento. 

No texto da proposta refere-se que a Junta de Freguesia pede um apoio financeiro 

para as instalações destinadas aos serviços administrativos da Junta. Quer-lhe parecer 

que vão ser transferidos todos os serviços administrativos da Junta para estas instalações 

e no sítio onde estes serviços funcionam actualmente ficam a funcionar as três turmas que 

poderão vir a ser quatro. Em sua opinião, o espaço é muito reduzido para poderem 

funcionar de forma eficiente e funcional. 

Estranha que a Fundação da Escola Profissional de Setúbal não tenha 

perspectivado que efectivamente na nova escola que está agora a construir-se e em 

horário diferenciado pudesse lá funcionar este RVCC. 

Acrescenta que os Vereadores Socialistas entendem que este investimento que a 

Junta de Freguesia se propõe fazer com o apoio da Câmara Municipal pode ser sempre 

utilizável no futuro. Não é um investimento que vá perder valor no futuro e daqui não 

poderá vir a resultar qualquer prejuízo para as Autarquias, razão pela qual vão votar 

favoravelmente esta proposta. 

 

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

minuta. 

 

III – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Protocolo de Cooperação: 

 

PROPOSTA N.º 1/SMPC/07-2007: 

A CELEBRAR COM: Regimento de Engenharia n.º 1: 

ASSUNTO: Reabertura e/ou beneficiação de caminhos na Serra da Arrábida no 

âmbito da Protecção da Floresta: 

 

«No âmbito dos trabalhos da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (CMDFCI), foi aprovada uma recomendação para a abertura e/ou beneficiação 
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de diversos caminhos na Serra da Arrábida, tendo como principal objectivo a melhoria das 

condições operacionais no decurso de acções de combate a incêndios florestais. 

Desde há vários anos que o Exército, através do Regimento de Engenharia N.º 1 e 

ao abrigo de um Protocolo celebrado entre Ministério da Defesa Nacional e o Ministério do 

Ambiente, Ordenamento do Território e do Desenvolvimento, desenvolve acções de apoio 

à melhoria das condições de vida e bem-estar das populações. Neste âmbito, é possível, 

mediante candidatura e celebração de protocolo específico, os Municípios obterem a 

colaboração do Exército para o desenvolvimento de acções cuja concretização seja 

compatível com os meios técnicos e humanos do Regimento de Engenharia N.º 1. 

Em face do exposto e tendo em consideração que: 

- Anteriores intervenções realizadas pelo Exército ao abrigo deste mecanismo de 

colaboração foram avaliadas pelos serviços municipais de modo muito favorável; 

- As intervenções programadas para Serra da Arrábida são muito exigentes do ponto 

de vista técnico e financeiro, havendo toda a vantagem em executá-las nas condições 

proposta pelo Exército; 

- O Parque Natural da Arrábida deu parecer favorável à realização desta intervenção 

do Exército, embora impondo algumas condicionantes, as quais foram devidamente 

acauteladas; 

- A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela, disponibilizou-se 

para acolher nas suas instalações a equipa do Exército e a colaborar no fornecimento de 

refeições durante a sua estadia em Palmela; 

Propõe-se: 

• Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea d), do n.º 7, 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, e atento ao 

disposto na alínea d), do n.º 1, do art.º 86.º, do Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho,  

aprovar a celebração do Protocolo de Colaboração com o Regimento de Engenharia N.º 1, 

para a realização de diversos trabalhos na Serra da Arrábida, cuja minuta se anexa, 

passando a fazer parte integrante da presente proposta.» 

 

Relativamente à proposta de Protocolo de Colaboração com o Regimento de 

Engenharia N.º 1 para reabertura e/ou beneficiação de caminhos na Serra da Arrábida no 

âmbito da Protecção da Floresta numerada 1/SMPC/07-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto saúda nesta proposta a preocupação ambiental, a 

valorização do trabalho das Forças Armadas e o empenhamento num binómio que é 

interessante: o trabalho associado entre as Forças Armadas e a sociedade civil. 

Seria bom que nestas acções se envolvessem as duas Juntas de Freguesia em cujo 

território as obras vão ser realizadas. 
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Assinala que efectivamente o que vai ser construído pelo Regimento de Engenharia 

são cerca de 2,4 Km (0,9 Km em Vale dos Barris e 1,5 Km na Serra de S. Francisco para 

a Serra de S. Gonçalo). 

Para que as pessoas não pensem que estas acções são gratuitas, refere que a 

Câmara Municipal tem de fornecer combustíveis e lubrificantes, alimentação, satisfazer os 

encargos com seguros e tem, ainda, de providenciar o pagamento de umas verbas que 

são de facto muito pequenas, mas que devem ser do género de ajudas de custo (o Chefe 

de Equipa ganhará diariamente 17 euros e os Operadores 3,46 euros). Terão, igualmente, 

de se pagar os custos de manutenção das máquinas (de acordo com tabela anexa à 

proposta). Gostaria de ser esclarecido sobre se o trabalho realizado desta forma fica 

menos dispendioso do que se a obra fosse adjudicada a uma empresa. 

Refere que não consegue perceber a alínea a), cláusula 3.ª, do Protocolo, que dita 

“(...) providenciar no sentido de que seja salvaguardado o mercado trabalho local, 

nomeadamente que a execução  dos trabalhos pelo RE1 não interfira com os interesses 

das empresas do ramo na zona de intervenção (...)”. Esta alínea é quase utópica, é 

evidente que o que o Regimento vem fazer as outras empresas não fazem. 

 Fica registado o acordo dos Vereadores do P.S. a esta proposta. 

 

A Sr.ª Presidente dá a palavra ao Chefe de Gabinete para que preste os 

necessários esclarecimentos à questão colocada pelo Sr. Vereador José Braz Pinto, o que 

foi feito. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que não é esta a primeira vez que  

intervenções deste tipo acontecem, e são sempre bem vindas. Esta acção tem a ver com 

uma política de prevenção e de promoção de segurança de pessoas e bens, assim como a 

criação de melhores condições para permitir um mais eficaz combate aos incêndios. 

Recuando um pouco no tempo, numa destas intervenções, a Câmara de Palmela foi 

posta em Tribunal. Algum tempo depois, desenvolveu-se um incêndio na Serra de S. Luís 

e os acessos estavam cortados (tinham sido colocadas pedras gigantescas no meio dos 

acessos, o que dificultou em muito o trabalho de combate ao incêndio). Se houve alguma 

eficácia deveu-se acima de tudo à disponibilidade e à sempre pronta iniciativa dos 

Bombeiros em correr riscos. Tiveram de fazer túneis para terem acesso à frente de fogo. 

O Parque Natural da Arrábida resolveu efectivamente interditar muitas das áreas de 

intervenção. 

Referindo-se a um parecer do ICN (Instituto de Conservação da Natureza). 

Acrescenta que é desmotivante para a Câmara de Palmela, assim como para outras 

Câmaras do País quando se recebem “certas” notícias. Assusta-o o parecer do ICN e lê 

“(...) as espécies e habitats protegidos presentes e mencionados no ponto 1.2. apresentam 
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características de adaptação a incêndios tendo boa capacidade de regeneração (...) 

verifica-se, assim, que os impactos associados à concretização deste troço excedem em 

muito os ganhos de eficácia e os riscos envolvidos relativamente à afectação do 

património natural (...)”. Questiona se será melhor arder do que fazer-se uma intervenção 

como agora se está a propor. Dá-lhe a sensação que existem alguns obstáculos que têm 

de ser ultrapassados.  

Também o assusta, quando num combate ao fogo na Serra da Arrábida lhe é 

comentado que não seria necessária  preocupação uma vez que as pessoas conhecem a 

serra, e o fogo se extingue por si próprio.. Ao qual respondeu “Pois é quando chegar a 

Palmela, a malta de Palmela apaga, quando chegar a Sesimbra apagam também, para o 

mar não passa, e está extinto.” Situações destas desagradam-lhe. Ver homens que estão 

sempre disponíveis, muitos deles voluntários, abdicando das suas horas de lazer e das 

suas famílias, vão correr riscos. Quando, perante um projecto de parceria de uma 

Autarquia,  que visa criar as melhores condições para uma melhor eficácia na prevenção e 

combate aos incêndios, o parecer do ICN dizer“(...) verifica-se, assim, que os impactos 

associados à concretização deste troço excedem em muito os ganhos de eficácia e os 

riscos envolvidos relativamente à afectação do património natural (...)” é, em sua opinião, 

muito triste. 

Vai começar no dia 15 de Maio o novo plano de combate aos incêndios florestais no 

País com o apoio dos grupos de 1.ª intervenção criados pelo Estado. Vão constituir-se 73 

equipas de 1.ª intervenção no distrito da Guarda, Castelo Branco e Viseu. 

Fica muito triste quando acontecem situações como as que aconteceram no ano 

passado no Parque da Peneda Gêres em que têm de ir homens do Sul do País combater 

o fogo e fazer rescaldo na Serra. Deseja que estes problemas sejam ultrapassados e que 

seja cumprido  o que foi discutido e anunciado na Comissão Especializada de Fogos 

Florestais.  

A Sr.ª Presidente refere que este Protocolo de Cooperação visa pugnar justamente 

por uma atitude de defesa e protecção da floresta. 

 

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

minuta.    

 

IV – GABINETE DE PINHAL NOVO 

 

DIVISÃO DE TURISMO: 

 

Pela Sr.ª Presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 
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1 – Protocolo de Cooperação: 

 

PROPOSTA N.º 1/GPN/07-2007: 

A CELEBRAR COM: Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de 

Lisboa: 

ASSUNTO: Adesão ao Programa «INCLUI»: 

 

 «Em resultado da adesão do Município de Palmela à «Rede de Cidades e Vilas com 

Mobilidade para Todos» intensificou-se o trabalho da autarquia na requalificação do 

espaço público e na remoção de barreiras arquitectónicas que dificultam a sua livre fruição 

por cidadãos com mobilidade condicionada. 

No entanto, os problemas de mobilidade não se esgotam no espaço público, estando 

também presentes nos transportes, nos locais de trabalho, na habitação e nos edifícios 

públicos ou de uso público. 

Assim, considerando que: 

a) No nosso concelho permanecem ainda alguns problemas relacionados com a 

acessibilidade aos edifícios públicos e de atendimento público, conforme inquérito 

realizado pelos serviços da autarquia (2004/2005); 

b) A Câmara Municipal se encontra empenhada no desenvolvimento de projectos e 

acções que promovam a inclusão de todos os cidadãos no espaço construído do concelho; 

c) A concretização destas intenções implica, entre outros aspectos, a existência de 

condições de acessibilidade e usufruto dos espaços e equipamentos, bem como, serviços 

de utilização pública inclusivos e adequados em todo o espaço urbano; 

d) Para efectuar as necessárias adaptação nos espaços, equipamentos e edifícios 

existentes, de modo a assegurar as referidas condições de acessibilidade e de usufruto e, 

simultaneamente, garantir a sua existência nas futuras construções, torna-se imperativo 

dispor de instrumentos técnicos adequados de avaliação, intervenção e programação que 

permitam identificar, solucionar, sistematizar e gerir a sua implementação; 

e) A Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa (FAUTL), através 

do Laboratório de Inovação em Design (LID), em conjunto com o Laboratório de 

Ergonomia da Faculdade de Motricidade Humana (ERGOLAB), reúne as competências 

científicas e técnicas, os equipamentos e os meios logísticos necessários para prestar 

apoio adequado à Câmara Municipal no desenvolvimento e coordenação das actividades 

técnicas e tecnológicas no domínio específico do Design Inclusivo; 

f) O estabelecimento de uma pareceria entre a Câmara Municipal e a Faculdade de 

Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa garantiria a qualidade técnica a eficácia 
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operacional na elaboração dos estudos especializados referidos, proporcionando a 

realização de projectos de investigação aplicada e a difusão alargada dos seus resultados 

no meio técnico-científico nacional. 

Propõe-se: 

• Ao abrigo da alínea c), do n.º 7, 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, e atento ao disposto na alínea a), do n.º 3, 

do art.º 81.º, do Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho: 

1. A adesão da Câmara Municipal de Palmela ao programa «INCLUI»; 

2. A celebração do Protocolo de Cooperação com a Faculdade de Arquitectura da 

Universidade Técnica de Lisboa, de acordo com a minuta anexa, que passa a fazer parte 

integrante da presente proposta. 

Os custos de adesão são de € 5.000,00 (cinco mil euros), verba que se encontra 

cabimentada na rubrica orçamental 01.02.04/02.02.14.» 

 

 Relativamente à proposta de Protocolo de Cooperação a celebrar com a 

Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa - Adesão ao Programa 

«INCLUI» numerada 1/GPN/07-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que gostava de ter acesso ao 

inquérito mencionado na alínea a) dos considerandos da proposta. 

 Atendendo à cláusula 3.ª do Protocolo que refere que “a metodologia geral da 

realização do programa será desenvolvida e proposta pelo programa «Inclui» através da 

hierarquia determinada pela Câmara de Palmela” e atendendo ao projecto de parceria que 

levou hoje à atribuição da Bandeira da Mobilidade para Palmela (trabalho que considerou 

a zona do Pinhal Novo), deixa o desafio para que o projecto desenvolvido no âmbito desta 

proposta privilegie o Poceirão (a zona que vai desde a Junta de Freguesia à nova Escola). 

Deixa esta proposta / sugestão. 

 A Sr.ª Presidente refere-se à intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa 

como um contributo interessante. 

Esclarece que este projecto diz essencialmente respeito  a edifícios e equipamentos 

públicos e não tanto à via pública. 

No conjunto do território do concelho de Palmela ter-se-á de definir a lista de 

equipamentos públicos e de edifícios públicos que deverão ser contemplados por este 

projecto. Nesta medida fica a sugestão do Sr. Vereador. 

Acrescenta que o inquérito mencionado na proposta deverá ser disponibilizado pelos 

serviços ao Sr. Vereador José Carlos de Sousa.  
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 Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta.  

 

 2 – Parque Municipal de Estacionamento de Veículos Pesados de Vale do 

Alecrim: 

 

PROPOSTA N.º 2/GPN/07-2007: 

ASSUNTO: Acordo de Utilização com a empresa «TIEL – Transportadora Ideal 

de Envendos, S.A.»: 

 

 «Com o objectivo de resolver os problemas resultantes do estacionamento dos 

veículos pesados no interior da Vila de Pinhal Novo, a Câmara Municipal construiu um 

Parque dedicado a este tipo de veículos no Vale do Alecrim. 

Contudo, e apesar das alterações entretanto efectuadas, quer no Regulamento do 

Parque, quer na Tabela de Taxas, tornando este espaço gratuito, o Parque continua a ter 

uma reduzida taxa de ocupação, não cumprindo os objectivos para os quais havia sido 

criado. 

Recentemente, a Câmara Municipal foi contactada por uma empresa de transportes 

que pretende a utilização temporária, individualizada e exclusiva, de parte do espaço do 

Parque de Estacionamento de Veículos Pesados de Vale do Alecrim. 

Assim, e considerando que: 

1. O parque de pesados de Vale do Alecrim integra o domínio privado municipal; 

2. A actual taxa de ocupação do parque é reduzida; 

3. Uma entidade externa ao município solicitou a atribuição, a título oneroso, do 

direito exclusivo da utilização de parte do espaço do parque de estacionamento; 

4. A atribuição de tal direito deve ser avaliada tendo presente a prossecução das 

atribuições legais do município e portanto, fins de interesse público municipal; 

5. O incremento da vigilância, segurança, utilização e manutenção do parque, são 

actividades asseguradas por aquela entidade como contrapartida do direito atribuído; 

6. Tal contrapartida, representando um acrescido benefício de segurança para todos 

os utentes do Parque, permitirá potencialmente captar um crescente número de 

utilizadores, optimizando a utilização geral do parque, e ainda, atenuar os custos ora 

suportados pela autarquia; 

7. Se apresenta, assim, um atendível interesse público da iniciativa particular; 

Propõe-se:  

• Que ao abrigo do artigo 64.º, n.º 1, alínea f), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal de Palmela delibere 
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atribuir à TIEL – Transportadora Ideal de Envendos, S.A., o direito de utilização privativa e 

exclusiva de parte do Parque de Estacionamento de Veículos Pesados de Vale do Alecrim 

nos termos do acordo em anexo.» 

 

 Relativamente à proposta de Parque Municipal de Estacionamento de Veículos 

Pesados de Vale do Alecrim - Acordo de Utilização com a empresa «TIEL – 

Transportadora Ideal de Envendos, S.A.» numerada 2/GPN/07-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que o parque municipal de 

estacionamento de veículos pesados de Vale do Alecrim sempre originou opiniões 

diferentes no Executivo Municipal. Sempre entendeu que a solução pela qual, 

teimosamente, a Câmara optou não era uma boa solução. Infelizmente,  e essencialmente 

para os habitantes do Pinhal Novo as previsões que os Vereadores do P.S. foram fazendo 

vieram sempre a concretizar-se. 

 Este parque de estacionamento teve um investimento superior a  200.000 euros. Só 

no ano de 2005 as despesas com o parque foram superiores a 70.000 euros, sendo que 

as receitas foram de 3.614 euros. O  custo efectivo que a Câmara Municipal  despende no 

parque deve ser tido como um benefício em prol da qualidade de vida das pessoas. Esta 

qualidade de vida, tantas vezes falada pelos Eleitos da Câmara Municipal, ao nível deste 

parque de estacionamento não tem sido desde a sua entrada em funcionamento, 

atendível. Numa anterior reunião de Câmara referiu mesmo que o parque de 

estacionamento estava praticamente transformado num albergue para reboques. Hoje 

voltou ao parque e regista que ainda há reboques estacionados no mesmo. Não há  

nenhuma edificação construída no parque de estacionamento, de acordo com aquilo que a 

proposta aqui apresentada propõe. 

A solução apresentada na proposta parece-lhe em si uma possibilidade. No entanto, 

continua a achar que a mesma peca por tardia. Tudo o que foi feito até aqui mostrou-se 

infrutífero, pelo que tem algumas reservas relativamente à exequibilidade desta nova 

proposta. Os 20 lugares reservados para a TIEL representam cerca de 1/3 do parque, de 

acordo com a distribuição feita no croqui. Ainda assim, não se lhe afigura viável que esta 

proposta contribua para atrair ao parque os demais veículos pesados que proliferam por 

toda a vila de Pinhal Novo. 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que tem a sensação que o problema dos 

parques de estacionamento, sejam estes para veículos pesados ou veículos ligeiros, no 

concelho de Palmela é em tudo um problema complicado. 

Julga que a ideia que presidiu à execução deste parque de estacionamento de 

veículos pesados foi o objectivo de retirar da via pública do Pinhal Novo os veículos 

pesados. 
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Quem for à Estação de Palmela vê também um parque de estacionamento 

construído e os veículos estacionados fora deste. Por um lado querem motivar as pessoas 

para usarem o transporte público, mas depois cobram pelo estacionamento no parque. 

Este é o problema dos parques e da mentalidade das pessoas também. 

Referindo-se à proposta, refere que, a pretensão apresentada poderá ser uma 

solução, já que a segurança voltará a ser uma realidade naquele Parque. Será necessário 

sensibilizar os possíveis utentes do parque para que o utilizem. 

Realça que não é só na vila de Pinhal Novo que se vêm veículos pesados 

estacionados na via pública, em Palmela sucede o mesmo. É mesmo um problema do 

concelho e dos aglomerados maiores. 

Previa-se que a construção do parque de estacionamento para veículos pesados 

fosse uma solução, mas acabou por se reverter num problema face aos custos verificados 

e à não adesão do estacionamento no parque. 

 A Sr.ª Presidente refere que aceita as observações dos Srs. Vereadores. Contudo, 

gostava que lhe dessem a melhor ideia para resolver este problema.  

A Câmara Municipal construiu o parque de estacionamento e pô-lo à disposição 

mediante o pagamento  de um determinado valor. Era legítimo que as empresas 

transportadores pagassem pelo estacionamento. Houve manifestações contra os preços 

praticados, porque eram caros, e a Autarquia reduziu o valor. Com o valor reduzido 

continuou a não ter adesão. Deixou de existir um parque de estacionamento pago e 

passou o mesmo a ser gratuito e, as pessoas continuam a utilizar a via pública para 

estacionarem os camiões. Qual é a solução? Certamente que a única solução terá de ser 

o apelo ao civismo. 

Há cidades na Europa (que as pessoas gostam de visitar e dizer que lá fora é que é 

bonito, é um País civilizado) onde são pagas taxas para entrar nas cidades. Não defende 

este procedimento, mas quer dar um exemplo de situações que se fazem noutras partes 

do mundo e cá não se consegue simplesmente que um parque de estacionamento para 

veículos pesados seja utilizado gratuitamente.  As pessoas / empresas transportadoras 

continuam a achar que a melhor solução é a de os seus trabalhadores levarem o camião 

até à porta de sua casa e ocuparem o lugar de 3 ou 4 viaturas particulares, estacionarem 

o camião debaixo da janela ou até tapar a janela e a porta do vizinho, estacionarem em 

cima dos passeios, estragando calçada. É  um problema de civismo. 

Considera que a desunião do Executivo Municipal face a este tema terá contribuído 

para que nunca se tenha conseguido implementar a medida. Se todos (Câmara Municipal 

e Assembleia Municipal) se tivessem unido em torno da solução – a utilização do parque 

de estacionamento de veículos pesados –, em vez de se dar cobertura aos interesses 

individuais ter-se-iam mobilizado os cidadãos responsáveis do concelho de Palmela para 



Acta n.º 7/2007 

Reunião de 21 de Março de 2007 

 25 

este problema, Contudo,  cada vez que se toma uma medida para melhorar a qualidade de 

vida de todos, aqueles que individualmente se sentem lesados conseguem fazer eco das 

suas posições e ouvir até muitas vezes, por parte dos responsáveis, uma posição de 

acolhimento. Está mal. Assim como está mal que no Centro Histórico de Palmela onde 

existem placas afixadas a condicionar o estacionamento se continue a estacionar de um 

lado e do outro da rua provocando impasses e toques em viaturas. Está mal que as 

pessoas não cumpram com regras que todos defendem. É uma questão de civismo.. 

Gostaria de ter ouvido, sobre esta matéria,, ou por parte dos Srs. Vereadores ou dos 

Membros da Assembleia Municipal uma proposta, que nunca ouviu.. . O executivo, que 

está sozinho neste projecto, não vai desistir, mantendo o parque de estacionamento de 

veículos pesados. Apela para que a G.N.R. faça o seu trabalho e passe a multar, não há 

outra solução. O Município já fez de tudo: construiu o Parque colocou-o à disponibilidade 

da comunidade sem custos, a partir daqui cada um que faça o seu trabalho, a G.N.R. que 

multe as viaturas pesadas que estiverem estacionadas na via pública. 

 O Sr. Vereador Adilo Costa refere que com o estabelecimento deste protocolo volta 

a haver segurança no parque de estacionamento. Os Srs. Camionistas reclamavam que 

queriam ter casa de banho, passam a ter. Reclamavam que queriam uma sala de convívio, 

foi colocado um contentor a servir de sala de convívio .Podem continuar a estacionar no 

parque as viaturas ligeiras que necessitam para a sua deslocação. Estão criadas todas as 

condições para que o parque possa vingar. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que não pretendia intervir sobre este tema, 

mas a intervenção da Sr.ª Presidente fez-lhe lembrar uma situação semelhante: no 

concelho vizinho em Setúbal fez-se também um parque de estacionamento para veículos 

pesados, este por sinal está sempre lotado. Recorda-se de ver camiões estacionados na 

Avenida Luísa Tody (Setúbal) que foram de lá retirados. Efectivamente funcionou o parque 

de Setúbal. Talvez seja razão para se pensar porque é que funcionou num lado e não 

funcionou no outro. Talvez tivesse funcionado em Setúbal por estar mais próximo da 

localidade ou porque talvez seja mais incisiva a actuação da Polícia em Setúbal (em 

Setúbal é a Polícia de Segurança Pública e no Pinhal Novo é a Guarda Nacional 

Republicana). Se calhar há diferentes actuações, quer seja da P.S.P., quer seja da 

G.N.R.. De todo o modo há uma situação que lhe parece clara: houve uma certa falta de 

antevisão ou mal planeamento ao fazer-se em Vale do Alecrim o parque de 

estacionamento para veículos pesados. É o que se lhe oferece dizer. 

 

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. 
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V – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

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

 

Tarifas de Ingresso para Espectáculos: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DAC/07-2007: 

 

 «No âmbito da programação cultural desenvolvida pela Câmara Municipal de 

Palmela, estão programados durante o corrente mês de Março, três espectáculos 

promovidos pela Autarquia, dois deles integrados em iniciativas mais vastas, como é o 

caso das Comemorações do Dia Mundial do Teatro ou do “Março a Partir”. 

 Os espectáculos Blind Zero e Rodrigo Leão assentam em parcerias com os 

promotores das digressões nacionais dos grupos. 

 Como forma de comparticipar estes espectáculos propõe-se, ao abrigo da alínea j), 

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 e de acordo com o Parágrafo Segundo do Artigo 1.º da 

Tabela Municipal de Tarifas, Preços, Reembolsos e Compensações, a aplicação das 

seguintes tarifas: 

• Espectáculo com Blind Zero, dia 23 de Março às 21h30, no Cine Teatro S. João – 

menores de 26 anos – € 7,50 (sete euros e cinquenta cêntimos), restante publico – 

€ 10,00 (dez euros); 

• Espectáculo “Ubelhas, Mutantes e Transumantes”, co-produção do Teatro de 

Montemuro com o Teatro das Beiras, dia 29 de Março às 21h30, no Centro Cultural 

de Poceirão –  € 2,50 (dois euros e cinquenta cêntimos); 

• Espectáculo com Rodrigo Leão, dia 30 de Março 21h30, no Cine Teatro S. João – 

€ 15,00 (quinze euros).» 

 

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

minuta. 
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VI – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

 

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

 

Doação de mobiliário à Associação de Desenvolvimento Local de Marateca e 

Poceirão “Casa Rural”: 

 

PROPOSTA N.º 1/DEIS-DE/07-2007: 

 

 «A “Casa Rural” é uma associação constituída legalmente a 7 de Março de 2003 e, 

desde então, procura através da sua acção criar um espaço de memória, onde a cultura e 

a tradição do quotidiano rural destas zonas possa estar exposto e constituir-se num centro 

de recursos para o estudo, recolha, preservação e divulgação dos saberes e cultura do 

património das freguesias de Marateca e Poceirão. 

 Considerando que a autarquia possui mobiliário do 1º ciclo do ensino básico, que 

não reúne as condições físicas adequadas, para ser utilizado em contexto escolar; 

 Considerando que o mobiliário em causa se encontra devoluto e não terá utilização 

por parte dos serviços da autarquia; 

 Considerando que a Associação “Casa Rural” solicitou à autarquia mobiliário para 

utilizar numa pequena mostra e nas suas instalações; 

 Propõe-se ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro a doação de mobiliário, 

presente na lista anexa, à Associação de Desenvolvimento Local da Marateca e Poceirão 

“Casa Rural”.» 

 

 Relativamente à proposta de Doação de mobiliário à Associação de 

Desenvolvimento Local de Marateca e Poceirão “Casa Rural” numerada 1/DEIS-DE/07-

2007 intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto congratula-se com esta proposta. Contudo, esta 

parece-lhe um bocado exagerada, na medida em que o material devoluto não servia para 

mais nada. De qualquer modo houve um grande cuidado em trazer a reunião a cedência 

de móveis velhos. Faz votos para que esta preocupação se repercuta em todas as 

situações semelhantes. 

 A Sr.ª Presidente refere que para alienar património ao inventário tem de se fazer 

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

minuta. 

 

VII – DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA 

 

 VII.I. – DIVISÃO DE GESTÃO DO PINHAL NOVO: 

 

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

 

 PROPOSTA N.º 1/DGU-DGPN/07-2007: 

 ASSUNTO: Alteração ao alvará de loteamento n.º 264 (Proc.º L-39/98): 

 REQUERENTE: Pereira & Rolo, Construções, S.A.: 

 

 «Pretende a requerente, na qualidade de promotora da operação de loteamento a 

que corresponde o alvará n.º. 264, emitido em 12 de Agosto de 2005, localizado em 

Cascalheira  na freguesia do Pinhal Novo, proceder à alteração da planta síntese de um 

loteamento urbano de carácter habitacional. 

As rectificações introduzidas relativamente ao projecto de loteamento aprovado, não 

implicam quaisquer alterações em termos de valores, áreas e descrições patentes no 

quadro urbanimétrico ou da disciplina de ocupação dos lotes propostos, incidindo apenas 

nos seguintes aspectos: 

- Representação gráfica de corpos balançados encerrados ao nível dos pisos 2, 3 e 

4 das futuras edificações, nos lotes n.ºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 14, mantendo o 

restante desenho urbano inalterado; 

- Introdução de uma nota no quadro urbanimétrico, na coluna da S.T.P., de que as 

áreas indicadas, incluem os corpos balançados encerrados nos pisos 2, 3 e 4. 

Os restantes parâmetros urbanísticos não sofreram alterações, mantendo-se o 

projecto de loteamento em conformidade com as disposições regulamentares do Plano 

Director Municipal. 

Não havendo mais nada a opor propõe-se, ao abrigo do n.º 8, do art.º 27.º, do D.L. 

555/99, de 16.Dezembro, com a redacção publicada através do D.L.177/01, de 4.Junho, a 

aprovação da alteração do alvará de loteamento. 

Em anexo consta parecer da DGPN – Divisão de Gestão do Pinhal Novo, datado de 

12.03.2007.» 
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 Relativamente à proposta de Alteração ao alvará de loteamento n.º 264 (Proc.º L-

39/98) numerada 1/DGU-DGPN/07-2007 intervieram: 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que o processo referente a esta 

urbanização tem certamente uma série de dossiers. Lamenta que só lhe tenham colocado 

à disposição um dos volumes. 

A questão do quadro urbanimétrico não conseguiu encontrar no dossier que lhe foi 

disponibilizado. 

 Gostava de ser esclarecido sobre se a representação gráfica de corpos balançados 

encerrados ao nível dos pisos 2, 3 e 4 não influencia as fachadas do respectivo prédio, 

porque também não conseguiu (não estava no dossier que foi disponibilizado) nenhuma 

imagem de como é que os edifícios estavam e como é que vão ficar. 

 Já tem lido no jornal do Pinhal Novo os construtores civis preocupados com a 

morosidade com que os processos são tratados na Câmara Municipal. Relativamente a 

esta proposta em concreto congratula-se pelo facto de que na base deste processo 

estiveram 4 requerimentos, tratados em menos de 15 dias, que permite  hoje já se estar a 

tratar da aprovação. 

 O Sr. Vereador José Charneira esclarece que o volume que foi disponibilizado ao 

Sr. Vereador José Carlos de Sousa é aquele que tem a ver com a alteração que foi agora 

introduzida. Não tem acesso aos alçados porque no processo de loteamento não há 

alçados, os alçados aparecem no projecto de construção. É evidente que os alçados vão 

ser alterados com estes corpos balançados e, por isso, esta alteração ao alvará de 

loteamento.  

O que lhe parece importante realçar é que a área de construção e os parametros se 

mantêm, .A única alteração que o urbanizador pretende fazer é nos projectos dos edifícios 

retirando a área de construção no rés-do-chão através de uma solução arquitectónica que 

lhe permita retirar essa área e transferi-la para corpos balançados ao nível dos andares. É 

por este motivo a alteração ao alvará. 

 

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

minuta. 

 

 VII.II. – DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 

 

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

 

 Loteamento: 
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 PROPOSTA N.º 1/DGU-DL/07-2007: 

 ASSUNTO: Licenciamento das obras de urbanização (Proc.º L-36/01). 

Requerimentos n.ºs 14438/05, de 21.12.2005 e 1702/07, de 16.02.2007: 

 REQUERENTE: Eglantina da Conceição Matos e outra: 

 

 «Por deliberação municipal de 16 de Fevereiro de 2005, foi aprovada uma operação 

de loteamento para o prédio inscrito na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o 

n.º 01503/101291, com área de 1.976,00 m2, sito na freguesia de Quinta do Anjo e 

propriedade de Eglantina da Conceição Matos e de Dália Matos Caruncho. 

Através dos requerimentos acima referenciados foram entregues os diversos 

projectos de infra-estruturas que consubstanciam o pedido de licenciamento de Obras de 

Urbanização, enquadrado no âmbito do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com 

redacção publicada pelo Decreto-Lei 177/01, de 4 de Junho, também designado por 

Regime Jurídico de Urbanização e Edificação – RJUE. 

Os projectos de infra-estruturas eléctricas e de telecomunicações foram 

merecedores de pareceres favoráveis das respectivas entidades externas, EDP e PT, em 

cumprimento do art. 19.º do referido RJUE. 

O projecto de infra-estruturas de gás foi dispensado nos termos da deliberação já 

referida, sendo de preconizar uma solução de abastecimento individualizada, aquando das 

autorizações das edificações.  

Relativamente aos projectos de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de infra-estruturas viárias, as divisões internas desta Câmara Municipal com 

competência de apreciação técnica, DAAR e DRV emitiram os respectivos pareceres, na 

sua globalidade favoráveis. 

Não foram dimensionados espaços verdes e de utilização colectiva, pelo que não foi 

previsto projecto de Arranjo de Espaços Exteriores. 

Face ao exposto e em conformidade com a informação da Divisão de Loteamento de 

14 de Fevereiro de 2007, proponho a aprovação do licenciamento das Obras de 

Urbanização, nos termos do n.º 1, do art. 23.º, do Regime jurídico já invocado, atribuindo 

para a sua execução um prazo de seis meses. 

Proponho, também que, previamente à emissão do respectivo alvará de loteamento, 

se solicite à requerente que promova os seguintes procedimentos: 

� Pagamento das Taxas Municipais de Urbanização no valor de 16.158,34 (dezasseis 

mil cento e cinquenta e oito euros e trinta e quatro cêntimos), de acordo com o disposto 

no art. 31.º do RUEMP – Regulamento da Urbanização e Edificação do Município de 

Palmela, nos termos do art. 116.º do RJUE e em conformidade com o seu art. 74.º; 
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� Pagamento de 7.933,50 € (sete mil novecentos e trinta e três euros e cinquenta 

cêntimos) relativos à carência das cedências obrigatórias, quer para espaços verdes de 

utilização colectiva, quer para equipamentos, nos termos do PDM e conforme deliberação 

de 16.02.2005; 

� Prestação de caução para garantia da boa e regular execução das Obras de 

Urbanização, nos termos do art. 54.º do RJUE, no valor de 16.913,14 € (dezasseis mil 

novecentos e treze euros e catorze cêntimos); 

� Apresentação, nos termos da Portaria 1105/2001, dos seguintes documentos: 

▫ Certidão de teor da Conservatória do Registo Predial de Palmela, válida e 

actualizada; 

▫ Comprovativo de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho; 

▫ Termo de responsabilidade do técnico responsável pela direcção técnica das 

obras; 

▫ Declaração de titularidade do certificado de classificação de empreiteiro de 

obras públicas; 

▫ Livro de obras com o termo de abertura devidamente preenchido; 

▫ Plano de segurança e Saúde; 

� Dez exemplares em papel opaco e um em papel reprodutível da Planta Síntese 

aprovada na deliberação já referida e oportunamente entregue com o requerimento n.º 

1505/05.    

Mais proponho que se comunique à requerente o teor e validade da presente 

deliberação, devendo no prazo de um ano dar cumprimento ao acima proposto e requer a 

emissão do alvará de loteamento, nos termos do art. 76.º, do Decreto-Lei 555/99, de 16 de 

Dezembro, republicado pelo Decreto-Lei 177/01, de 4 de Junho sob pena de caducidade 

expressa no art. 71.º, do diploma referido.» 

 

 Relativamente à proposta de Licenciamento das obras de urbanização (Proc.º L-

36/01) numerada 1/DGU-DL/07-2007 intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que por vezes os Vereadores Socialistas 

criticam alguns documentos mal redigidos da Câmara Municipal, mas parece que não é só 

a Câmara que encerra este problema, há no processo um documento da EDP que o deixa 

perplexo, é que este parecer da EDP menciona “o projecto apresentado encontra-se em 

condições de ser aprovado com os seguintes condicionamentos (...) o projecto 

apresentado encontra-se aprovado sem qualquer condicionamento”. Fica-se sem saber 

que condicionamento é que há, porque a seguir diz-se não haver condicionamentos. 

Parece-lhe uma falha, uma contradição. 
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Acrescenta que há no ofício da EDP uma sugestão que pretende saber se foi 

acatada pela Câmara Municipal, é que o ofício da EDP refere “sugerimos que a presente 

carta figure como anexo ao respectivo alvará”. Pergunta se foi acolhida esta 

recomendação, Ou se não sendo esta, uma prática da Autarquia não se fez essa 

anexação. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que não lhe parece haver contradição no 

ofício da EDP, na medida em que é mencionado “o projecto apresentado encontra-se em 

condições de ser aprovado com os seguintes condicionamentos (...)” e depois do ponto de 

vista técnico / parecer técnico o projecto é aprovado sem quaisquer condicionamentos 

técnicos. A seguir referem-se uma série de encargos que serão da responsabilidade do 

promotor e uma série de encargos que têm a ver com a execução das obras. Portanto, a 

EDP emite parecer favorável, do ponto de vista técnico sem quaisquer condicionamentos. 

Do ponto de vista global do parecer é necessário corresponder ao que vem descrito. 

Naturalmente que a recomendação não foi tida em consideração porque o alvará não foi 

ainda emitido. Quando o alvará for emitido, após aprovação desta proposta, é que o alvará 

registará todos os encargos e todas as observações que as Divisões da Câmara e todas 

as Entidades tenham emitido relativamente ao processo. Naturalmente que os 

condicionamentos que a EDP faz ficarão registados no alvará. 

 

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

minuta. 

 

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 

  

1. Sr.ª Sousa: 

 É Presidente da Associação da Feira Comercial e Agrícola do Poceirão. Pretende 

dirigir-se à Sr.ª Presidente e Srs. Vereadores relativamente a esta Feira que se realiza 

anualmente. 

 Este ano a Associação tem-se deparado com algumas dificuldades. Estão a sofrer 

cortes nos apoios disponibilizados pela Autarquia relativamente ao que têm sido os apoios 

nos anos anteriores. Sabe que o Poder Central também efectuou cortes orçamentais 

relativamente às Autarquias. 

 Uma outra dificuldade é o facto de a Associação das Festas de Pinhal Novo ter 

antecipado a realização da sua Festa para uma data muito próxima da realização da Feira 

Comercial e Agrícola do Poceirão. Este facto está a criar sérios problemas para a 

realização desta Feira. 
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 A sua intervenção pode ser tida com um desabafo, mas também solicita à Câmara 

de Palmela um apoio “mais firme” à realização da Feira Comercial e Agrícola do Poceirão, 

tendo em conta o seu “peso”  para o sector agrícola e para esta zona rural. 

 Esta Feira vai completar já o seu 18.º aniversário. 

 Salienta que sem o apoio das Autarquias – Câmara Municipal e Juntas de Freguesia 

– a Associação dificilmente conseguiria sobreviver. 

 Há 18 anos atrás, a única festa que havia era a Festa das Vindimas, e neste 

momento, num curto período de tempo (de Maio até meados de Junho) realizam-se seis 

feiras / festas. 

  

 2. Sr. Arnaldo Fresco: 

 É morador na freguesia do Poceirão. As obras do abastecimento de água estão em 

curso conforme referido pelo Sr. Vereador Adilo Costa. 

Solicita que a zona da Loja Nova não fique esquecida em matéria de abastecimento 

de água. 

 

 

 3. Sr. José Silvério, Presidente da Junta de Freguesia de Poceirão: 

 Agradece a visita que foi feita pela Câmara Municipal de Palmela à freguesia do 

Poceirão e o facto de esta semana de trabalho ter sido dedicada a esta freguesia. 

Ressalta como positivo este projecto das semanas dedicadas às freguesias do concelho 

de Palmela. 

 A intervenção efectuada, nesta reunião, pela Sr.ª Presidente da Associação da Feira 

Comercial e Agrícola do Poceirão choca-o, porque esta Feira nasceu na freguesia do 

Poceirão. Foi esta freguesia que realizou as primeiras edições da Feira. Foi combinado, na 

altura, fazer a Feira Comercial e Agrícola do Poceirão com um intervalo mínimo de duas 

semanas relativamente a Feira Etnográfica do Pinhal Novo.  

 Ouviu hoje por parte de alguns elementos da Direcção da Festa Popular do Pinhal 

Novo que marcaram aquela data e não podiam alterá-la. Em sua opinião, esta situação vai 

fazer com que a Feira Comercial e Agrícola do Poceirão não tenha o valor que lhe foi dado 

ao longo dos seus 18 anos de vigência. A Feira Comercial e Agrícola do Poceirão foi a 

segunda festa que se realizou no concelho após a Festa das Vindimas, pelo que se 

deveria atender a este facto. 

 Realça que a Festa das Vindimas encerra o período das festas do concelho 

(Setembro próximo) e já sabe qual vai ser o valor a atribuir pelo Município, sendo que para 

a Feira Comercial e Agrícola do Poceirão ainda é desconhecido o valor do apoio financeiro 
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da Câmara Municipal. A realização desta Feira é muito importante para esta zona rural do 

concelho.  

 Em relação ao distanciamento das datas em que estes eventos ocorrem – Feira 

Comercial e Agrícola do Poceirão e Festas Populares do Pinhal Novo - está em querer que 

com boa vontade entre as partes e uma boa organização conseguia-se encontrar um 

período maior entre a realização de uma e de outra. 

 Relativamente ao Parque Mário Bento realça que alguém se enganou e escreveu 

erradamente, no jornal, pavilhão polidesportivo. Efectivamente trata-se de um pavilhão 

polivalente, foi este o termo que usou numa entrevista que deu. Este pavilhão vai ser 

melhorado para exposições agrícolas e outras (existe já um pedido feito pelas adegas) 

atendendo-se às características desta região.  

 Refere-se à proposta aprovada nesta reunião de Câmara para a aquisição de 

instalações para os serviços administrativos da Junta de Freguesia como sendo uma 

aquisição válida. 

  

Em resposta às questões colocadas no Período destinado ao Público intervém: 

Relativamente à intervenção do Sr. Arnaldo Fresco (2.) - A Sr.ª Presidente refere 

que a obra de abastecimento de água que está em execução não serve a zona que o Sr. 

Arnaldo referiu. Está em estudo juntamente com o Município do Montijo um prolongamento 

da rede de abastecimento de água sendo nesta fase, que a zona da Loja Nova poderá ser 

atendida. 

 

Relativamente às intervenções da Sr.ª Sousa e do Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia de Poceirão (1. e 3.) - A Sr.ª Presidente refere que relativamente à proximidade 

das datas entre a Feira Comercial e Agrícola do Poceirão e as  Festas Populares de Pinhal 

Novo, a Câmara Municipal fez as diligências que podia fazer. De facto apelou-se ao bom 

senso e às sensibilidades dos organizadores de ambas as festas no intuito de encontrar a 

melhor solução. O Município não deve, em sua opinião, estipular datas porque a Câmara 

não é a dona das festas. As iniciativas que foram em tempos da responsabilidade da 

Câmara já não o são, como : “O Festival do Queijo, Pão e Vinho” e a “Mostra de Vinhos de 

Fernando Pó”. Actualmente são as comissões organizadoras a levar a cabo estas 

iniciativas. 

Fica satisfeita por a comissão organizadora da Feira Comercial e Agrícola do 

Poceirão, embora com as dificuldades que tem,  teimar em levar a iniciativa por diante. 

A Câmara Municipal tem o calendário das Festas Populares do Pinhal Novo que 

começaram em 1997 e o mais tarde que esta festa se iniciou foi a 10 de Junho. Este ano 

acontecem efectivamente, mais cedo, mas nunca aconteceram com a diferença com que o 



Acta n.º 7/2007 

Reunião de 21 de Março de 2007 

 35 

Sr. Presidente da Junta de Freguesia refere. Desta vez há realmente o menor intervalo 

registado até agora. São cinco dias de diferença entre a Feira Comercial e Agrícola do 

Poceirão e as Festas Populares do Pinhal Novo. Também a Câmara Municipal lamenta 

este facto. Espera que para o próximo ano consiga haver uma programação de datas 

diferente. A situação que acontece este ano não é vantajosa para ninguém.  É muito 

importante que cada festa encontre o seu motivo específico de interesse. 

Acrescenta que efectivamente o financiamento da Câmara Municipal às festas tem 

diminuído, mas é preciso atender-se ao facto de que também o orçamento municipal 

decresceu 10 milhões de euros de 2006 para este ano. Ainda assim, o apoio financeiro 

que a Câmara dá às Juntas de Freguesia do concelho praticamente não diminuiu. A 

Câmara teve inclusivamente de “cortar” nas obras e nas iniciativas culturais que pretendia 

realizar no concelho,. Estes 10 milhões de euros a menos tiveram significado no 

orçamento do Município. 

Relativamente à Feira Comercial e Agrícola do Poceirão adianta que confia na 

capacidade que a Associação revela em mobilizar e ganhar as pessoas, particularmente 

num ano especialmente difícil. Certamente irão ter uma Feira em que todos se poderão 

orgulhar. A C.M.P. vai fazer todo o possível, para que no próximo ano, o intervalo das 

datas entre a Feira Comercial e Agrícola do Poceirão e as Festas Populares do Pinhal 

Novo seja maior. 

A Sr.ª Presidente agradece à Direcção do Grupo Desportivo e Recreativo “Águias 

da Aroeira” a disponibilidade na cedência da Sala para realização desta reunião de 

Câmara. 

 

VIII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das vinte e três horas e quarenta minutos, a Sr.ª Presidente declarou 

encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta, que eu, Luísa Cristina Frutuoso 

Lopes, assistente administrativa especialista, redigi e também assino. 

 

A Presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

A secretária 

 

Luísa Cristina Frutuoso Lopes 


