
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 06/2007: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 

2007: 

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

sede da Associação Cultural e Recreativa de Fernando Pó (freguesia de Marateca), 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. Programa da semana dedicada à freguesia de Marateca: 

A Sr.ª Presidente cumprimenta os Srs. Vereadores. 

Saúda, em nome do Executivo Municipal, os Dirigentes da Associação Cultural e 

Recreativa de Fernando Pó. Agradece a disponibilidade pela cedência da sala. Refere que 

as reuniões de Câmara descentralizadas têm como objectivo proporcionar uma maior 

proximidade entre a Câmara Municipal e a população.  

Saúda, igualmente, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Marateca, Dirigentes 

e Técnicos Municipais, assim como os Jornalistas presentes. 

A semana de 05 a 09 de Março é dedicada à freguesia de Marateca. 

Neste sentido, a programação de trabalho agendada foi a seguinte: 

- Na segunda-feira (05.Março) realizaram-se reuniões internas entre os 

Vereadores que detêm Pelouros e responsabilidades directas na gestão da 

Câmara; 

- Na terça-feira (06.Março) efectuou-se uma reunião com o Sr. Presidente e o 

Executivo da Junta de Freguesia de Marateca. Falou-se sobre o Plano 
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Plurianual de Investimentos (PPI) para a freguesia nos próximos anos e 

sobre questões de menor dimensão, mas importantes que podem vir a ser 

alvo da intervenção da Câmara. Estas semanas dedicadas às freguesias 

servem sobretudo para contactar mais directamente com as pessoas e os 

problemas que se apresentam na freguesia. Debruçaram-se sobre um 

projecto que se desenha, mas ainda não suficientemente avançado, o da 

eventual criação de uma Escola Profissional;  

- O dia de hoje (07.Março) foi dedicado a visitas a vários locais da freguesia, 

designadamente: C.M. 1038, Rua das Caixinhas, Rua Augusto Paciência, 

Rua 5 de Outubro, Rua 9 de Março, Rua 1.º de Maio, e às localidades de 

Águas de Moura, Cajados e Bairro Margaça. Visitaram ainda: a ETAR de 

Águas de Moura e a Ponte do Zambujal. 

Sobre a Ponte do Zambujal, a Sr.ª Presidente tece as seguintes 

considerações: há alguns anos esta Ponte foi sinalizada com a indicação 

“interdição à circulação”. Ainda que o percurso alternativo seja maior, o 

mesmo deve ser utilizado, por questões de segurança.  Neste momento, não 

há transportes pesados de carácter público ou de intervenção pública que ali 

se façam (a viatura da recolha de lixo não atravessa a Ponte, assim como o 

transporte das crianças para a escola já não é feito por aquele trajecto. As 

visitas de estudo que ali se realizam fazem o atravessamento das crianças a 

pé). Vão ser tomadas medidas mais visíveis no sentido da travessia pela 

Ponte do Zambujal ser evitado para que não haja nenhum dissabor. 

Foi marcada a reunião de Câmara descentralizada para este dia, às 21h. 

- No dia 08.Março (quinta-feira) o dia inicia-se com um gesto simbólico: a 

distribuição de flores em alguns pontos do concelho como forma de assinalar 

o Dia Internacional da Mulher. 

À freguesia de Marateca o Executivo da Câmara regressa às 14,30h para 

nesta mesma sede assinar o protocolo com a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo para instalação em 

Fernando Pó de uma estação de monitorização da qualidade do ar. Esta 

estação vai funcionar para toda a Área Metropolitana de Lisboa. Esta estação 

vai ficar instalada junto à estação de abastecimento de água, e vai começar a 

funcionar sob a direcção da CCDR-LVT Comissão de Coordenação de 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo). 

No período da tarde vão igualmente visitar a fábrica de tomate e o Golfe do 

Montado. 
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- No dia 09.Março (sexta-feira), no período da manhã, a Sra. Presidente vai 

efectuar o atendimento ao Público na Junta de Freguesia de Marateca. 

Genericamente este é o programa da semana dedicado à freguesia de Marateca. 

Para melhor elucidação dos problemas e nas visitas têm contado com os contributos e as 

chamadas de atenção da Junta de Freguesia e, também, das instituições e pessoas com 

quem se vão cruzando. 

A Sr.ª Presidente explica que a reunião de Câmara se divide em três períodos 

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

 

2. Projecto das Semanas dedicadas às Freguesias do concelho / “Orçamento 

Participativo”: 

A Sr.ª Presidente informa que o projecto das semanas dedicadas às Freguesias do 

concelho deverá ter a seguinte calendarização (sujeito a confirmação), sendo que as 

reuniões de Câmara descentralizadas se realizarão às 21,00 horas, à quarta-feira: 

- Semana dedicada à Freguesia do Poceirão – de 19 a 23. Março.2007; 

- Semana dedicada à Freguesia de Quinta do Anjo – de 16 a 20.Abril.2007; 

- Semana dedicada à Freguesia de Pinhal Novo – de 14 a 18.Maio; 

- Semana dedicada à Freguesia de Palmela – de 18 a 22.Junho.2007. 

O projecto das semanas dedicadas às Freguesias será concretizado no 1.º semestre 

do corrente ano. 

O 2.º semestre do ano vai enquadrar o projecto do “Orçamento Participativo” que 

volta a aproximar a população da gestão autárquica, por forma a discutirem-se quais os 

projectos e/ou obras que deverão ser incluídas no plano de actividades para o ano 

seguinte. 

 

3. Suspensão de funções da Sr.ª Presidente da Associação de Municípios da 

Região de Setúbal (AMRS): 

A Sr.ª Presidente refere que há alguns meses pediu a substituição das suas 

funções na Associação de Municípios da Região de Setúbal. 

Assumiu no início do mandato a presidência da AMRS e, por razões que se prendem 

com um problema de saúde que teve e que sugere a concentração do seu trabalho em 

Palmela, pediu essa mesma substituição, que aconteceu na passada segunda-feira. 

Neste momento, a Presidência da AMRS é da responsabilidade do Sr. Presidente da 

Câmara Municipal do Seixal,  Alfredo Monteiro. 

 

4. Centro de Recursos para a Juventude: 
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A Sr.ª Presidente dá conhecimento aos presentes que no próximo dia 14.Março, às 

17,00 horas, se vai inaugurar, em Pinhal Novo, o Centro de Recursos para a Juventude 

(CRJ), sito na Urbanização da Quinta do Pinheiro, na Rua José Saramago. 

Trata-se de um espaço especialmente dedicado às actividades que dizem respeito à 

juventude, como sejam actividades lúdicas e recreativas. É igualmente um espaço que 

permite aos jovens realizarem ali reuniões e acções de formação. 

Fica o convite aos interessados para divulgarem e assistirem à abertura deste 

espaço. 

 

5. Saudação – Dia Internacional da Mulher: 

A Sr.ª Presidente propõe que a saudação relativa ao Dia Internacional da Mulher 

seja subscrita pelo Executivo Municipal, o que foi aceite. 

Seguidamente, transcreve-se a saudação: 

 

“O Dia Internacional da Mulher, que amanhã comemoramos, é um momento 

privilegiado para reafirmarmos os valores da igualdade e da justiça, pelos quais gerações 

de homens e mulheres têm lutado. 

Continua a fazer sentido assinalar o Dia Internacional da Mulher enquanto existirem 

situações de injustiça, discriminação, desigualdade e violência sobre as mulheres. E as 

mulheres continuam a ser as mais pobres entre os pobres e as maiores vítimas do 

desemprego, dos baixos rendimentos, da guerra e da insegurança. 

Temos, no entanto, razões para festejarmos também os progressos alcançados e 

reafirmarmos que os problemas que persistem não são uma fatalidade. Hoje estão 

consagrados na lei os direitos fundamentais para que as mulheres possam, ao lado dos 

homens, construir uma sociedade de paz, mais justa e feliz. 

Na passagem do 8 de Março, saudamos particularmente as mulheres do concelho 

de Palmela e a sua participação no desenvolvimento do nosso território, no trabalho, na 

vida social, na política e na família.” 

 

A propósito desta saudação intervieram: 

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

absolutamente solidários com esta saudação. 

Aproveita a oportunidade para lembrar que há cerca de 30 anos, mais propriamente 

antes do 25 de Abril de 1974, na Herdade do Zambujal, as mulheres fazendo o mesmo 

trabalho que os homens ganhavam quase metade daquilo que eles ganhavam. Era assim, 

o respeito que havia, naquela altura, pelas mulheres. 
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É importante dizer, também, que hoje na Assembleia da República foi aprovada uma 

lei com base no resultado do Referendo  ao Aborto, que é uma lei que restitui a dignidade 

à Mulher. 

Lamenta que nos dias de hoje ainda haja muita violência doméstica e que as 

mulheres e as crianças sejam as principais vítimas dessa violência. Faz votos para que as 

situações melhorem. Ao mesmo tempo saúda o caminho que já se percorreu e deseja que 

efectivamente numa sociedade melhor se possa considerar que Homem e Mulher, sejam 

metade de si próprios. O todo só se conseguirá fazer quando houver justiça. 

Refere que estas são as observações dos Vereadores do P.S.. 

A Sr.ª Presidente refere que o Executivo partilha desses mesmos valores. 

 

6. Mostra de Vinhos de Poceirão e Marateca: 

A Sr.ª Presidente refere-se a um tema muito importante para o concelho, para a 

Câmara Municipal, todos os presentes e para a colectividade de Fernando Pó em 

particular. Refere-se à próxima Mostra de Vinhos de Poceirão e Marateca, que já tem data, 

e para a qual estão a decorrer os trabalhos preparatórios com grande empenhamento dos 

seus promotores. A Associação que se constituiu para a realização da Mostra, como 

sempre, tem desenvolvido um trabalho de grande afinco e dedicação, que começa muito 

tempo antes. 

Faz votos para que com esta iniciativa se consiga dar cada vez mais visibilidade aos 

vinhos da região. 

 Saúda todos os organizadores desta Mostra de Vinhos, saúda igualmente esta 

colectividade pelo facto de colocar-se à disposição desta iniciativa. 

Este evento conseguiu colocar Fernando Pó num roteiro muito importante na região, 

e na Área Metropolitana de Lisboa, colocando igualmente esta região em muitos pontos do 

País e até além-fronteiras, pois ao promover os seus vinhos consegue angariar medalhas 

que são hoje motivo de orgulho de todos os responsáveis. 

O Executivo Camarário estará presente na Mostra de Vinhos a realizar-se nos dias 

11, 12 e 13 de Maio. 

Há objectivos mais vastos para esta Mostra de Vinhos. Para além de ser a Mostra de 

Vinhos das freguesias rurais, pretende-se que , a esta iniciativa se possa associar uma 

grande Feira de Vinhos do concelho de Palmela. Crê que se está a trabalhar neste sentido 

e que há objectivos e medidas, para a concretização de mais este projecto. Pela sua parte 

e, crê poder dizê-lo, também da parte de todo o Executivo, fica o incentivo e obviamente a 

disponibilidade para, dentro das limitações de ordem financeira, assim como dos Técnicos 

da Autarquia, todos se envolverem nesta iniciativa. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 
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Freguesia de Marateca: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto cumprimenta os presentes. Agradece à 

colectividade a cedência da Sala. Este espaço é o mais velho espaço da freguesia de 

Marateca, tem 77 anos, e é seguramente um dos mais velhos espaços do concelho. 

Lamenta que não tenha havido ainda disponibilidade da Câmara Municipal para 

melhorar estas instalações que bem merecedoras são de obter algum apoio nesse 

sentido. 

Fica muito satisfeito pelas palavras que ouviu da Sr.ª Presidente acerca do esforço 

para se fazer uma grande Feira de Vinhos. 

A Mostra de Vinhos que vai ocorrer é de facto de Poceirão e Marateca, mas não há dúvida 

nenhuma que este lugar de Fernando Pó foi de certa forma aquele que maior emblema 

tem dado ultimamente nas referências dos vinhos do concelho de Palmela. 

Falou-se nesta reunião também na Ponte do Zambujal. Recorda que viveu na 

Herdade do Zambujal há cerca de 30 anos, durante cerca de 6 anos e já, naquela altura, 

as crianças que vinham para a escola, vinham apanhar o autocarro no Apeadeiro da 

Estação de Águas de Moura e atravessavam a Ponte a pé. Felizmente depois do 25 de 

Abril a Ponte foi desactivada pela CP, apesar de, naquela altura, ter tido a honra de 

participar nalgumas conversações com a CP no sentido de se poder utilizar aquela Ponte. 

A ligação que a Ponte faz é muito importante pois o acesso pelo outro caminho que passa 

junto ao cemitério de Águas de Moura ronda cerca de 6 Km  e mais 3 Km que são feitos 

na Herdade perfaz uma distância de aproximadamente 10 Km. Seria de facto bom que 

houvesse a possibilidade de um acordo entre a Câmara e outras entidades para que o 

atravessamento pela Ponte pudesse concretizar-se. Manter a Ponte aberta ao trânsito 

seria de extrema utilidade. 

Na freguesia da Marateca existem 4 colectividades: esta, Associação Cultural e 

Recreativa de Fernando Pó, colectividade do Bairro Margaça, colectividade dos Leões de 

Cajados e colectividade desportiva de Águas de Moura. Por aquilo que tem observado nos 

mapas quando são atribuídos subsídios às colectividades, estas colectividades são pouco 

beneficiadas com subsídios por parte da Câmara. Acredita que algumas colectividades 

vivam momentos difíceis e, portanto, não tenham a dinâmica suficiente para apresentar 

projectos a fim de serem subsidiados. Salienta que a colectividade do Bairro Margaça fez 

um pesadíssimo investimento na substituição do pavimento que estava desgastado e 

recebeu de facto um subsídio extremamente exíguo para aquilo que na realidade foi feito. 

Esta freguesia, que entende ser uma freguesia assimétrica do concelho, isto é, o concelho 

tem duas freguesias (Marateca e Poceirão) que, na opinião dos Vereadores Socialistas, e 

têm-no dito, crescem assimetricamente em relação ao concelho. Estas freguesias são 
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aquelas que menos desenvolvimento em termos de crescimento têm tido. Seria desejável 

que a Câmara Municipal, no futuro, pudesse  investir mais nestas duas freguesias. 

Mas como nem tudo é mau, saúda que finalmente a Câmara tivesse feito a obra no 

CM 1038. Faz votos para que a sinalização horizontal e vertical seja colocada 

rapidamente, a tempo de aquela estrada ser usada quando acontecer a Mostra de Vinhos. 

Esta obra já era bem merecida pela região. Parece, contudo, que falta ainda a execução 

de um pequeno troço que se deve ao facto de ter havido tentativas de negociações para 

aguçar uma curva da estrada, gostaria de saber se assim é. 

Lamentar que, mais uma vez, os Vereadores da Oposição não tenham sido 

convidados para acompanhar o Executivo na visita à freguesia de Marateca. Já o tem 

lamentado em ocasiões anteriores, nomeadamente nas reuniões de Câmara 

descentralizadas. Discorda que por serem Vereadores sem Pelouros e serem Oposição 

não lhes seja possibilitada a visita às freguesias, embora concorde que não faça sentido 

estarem presentes nas reuniões para debater o trabalho de cada um dos Pelouros. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

Freguesia de Marateca: 

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

Técnicos e Munícipes presentes. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que vir a Fernando Pó é sempre regressar 

ao passado, e no passado era tudo muito diferente. Há 45 anos, quando veio aqui pela 

primeira vez, Fernando Pó fazia torneios com as Faias e com pequenos aglomerados 

populacionais desta zona. A convite do Sr. Viegas e no tempo do Palmelense, inaugurou o 

campo de futebol que agora, infelizmente, está abandonado. Tudo o que havia era muito 

pouco comparado com o que existe hoje. Aproveita a oportunidade para homenagear esse 

Homem, essa figura de Fernando Pó, que transportou sempre Fernando Pó consigo 

inclusivamente nas deslocações do Vitória de Setúbal. Era um grande vitoriano, gabava 

sempre os vinhos de Fernando Pó, e crê que foi o primeiro homem desta região a fazer a 

divulgação da grande riqueza desta área. Manifesta igualmente a sua homenagem a todos 

aqueles que nos últimos anos têm conseguido que Fernando Pó se tivesse transformado 

e, como a Sr.ª Presidente disse e muito bem, saísse do anonimato e marque hoje 

presença no grande mercado dos vinhos a nível nacional e não só. A expressão que tem 

hoje a Mostra de Vinhos reflecte o trabalho e o mérito de muitas pessoas. Os prémios 

conquistados são uma vitória. Lembra-se do concurso o “vinho do ano”. Foi aí que 

começou a grande divulgação e conquista. Estes Homens e Mulheres conseguiram ser s 

os motores de todo este desenvolvimento. 
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A obra do CM 1038 é uma velha aspiração da população. Esta via tem a expressão 

que tem porque os agricultores desta região têm dado a sua colaboração. Para compor o 

“mosaico” de vias estruturantes nesta freguesia falta compor a estrada que liga Poceirão a 

Águas de Moura até à fábrica do tomate. Estas vias estruturantes serão mais um 

contributo para a freguesia de Marateca. 

Acrescenta que devido ao trabalho de muitos homens e mulheres que acreditaram 

na agricultura, a viticultura teve uma oportunidade. Essa oportunidade não pode ser 

perdida. Presta homenagem a estes Homens e Mulheres (alguns aqui presentes) pelo seu 

trabalho e dedicação. Tem a certeza da afirmação que vai fazer: é que a viticultura / 

agricultura no concelho de Palmela é um ponto de equilíbrio em termos sociais e 

económicos. Daí ser necessário sensibilizar a Autarquia para compreender os problemas 

deste extracto da população em particular. 

No que respeita à Saúde, Palmela é dos concelhos do País que está pior nesta área. 

Não querer fazer uma crítica  a ninguém especificamente, mas toda esta situação se deve 

a políticas de muitos anos. A Autarquia tomou a iniciativa conjuntamente com as 

Corporações de Bombeiros e Centro de Saúde de iniciar um programa de saúde mais 

perto da população. Passado o 1.º mês pode-se fazer uma reflexão sobre os dados 

apurados (em termos de glicemia, de tensão arterial, etc.). Tem sido possível na presença 

de situações de saúde extremamente graves e crónicas fazer o devido encaminhamento 

dos doentes. Desde que o programa Rastreios de Saúde se iniciou, em Janeiro último, já 

foram detectados 3 casos de grande risco, uns encaminhados para o Hospital de Setúbal 

e outros para o Centro de Saúde. Agilizou-se no sentido de ser dada prioridade na 

assistência. “Vai-se caminhando devagar, mas com os pés bem assentes no chão”. Está-

se a pensar em alargar os rastreios ao colesterol, a curto prazo. Há uma riqueza que as 

pessoas têm e que não se pode descurar - a saúde -. É necessário dar às pessoas das 

zonas rurais, onde a dificuldade de mobilidade é muito maior, o envelhecimento da 

população é maior, os horários de trabalho são muito exigentes porque laboram no campo, 

a prestação de um serviço de saúde. Vai-se continuar a trabalhar no sentido de poder dar 

resposta a todas as situações. Acredita muito sinceramente que, com a disponibilidade 

cada vez maior das três Corporações de Bombeiros do concelho, do Centro de Saúde e 

da Autarquia,  se vá construir algo de diferente no País em benefício da população. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que existe uma Associação no concelho 

que, na pessoa do seu Presidente, gostaria de homenagear, assim como todos aqueles 

que, com a sua emancipação, souberam constituir como Associação de referência,  que 

são os Bombeiros Voluntários de Águas de Moura. Naturalmente com o apoio da Câmara 

Municipal de Palmela souberam construir o seu caminho e ser uma das Associações de 

referência deste País, em termos de Bombeiros. A colaboração deles é inestimável. Estão 
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numa zona de grande risco em função da sua localização, e os passos alcançados e a 

capacidade de resposta que têm são elogiáveis. Neste reconhecimento público envolve 

também a Protecção Civil e a Câmara Municipal de Palmela, que têm construído em 

conjunto algo extremamente importante e diferente daquilo que sucede no País. É uma 

realidade que a todos deve prestigiar. 

Mais uma vez, na pessoa do Sr. Presidente dos Bombeiros Voluntários de Águas de 

Moura quer enaltecer e homenagear todos aqueles que durante todos estes anos foram 

capazes de construir a obra que têm. Foi devido a um esforço titânico, heróico, de  

aproveitamento de todas as oportunidades, de falar com as entidades competentes nesta 

área (há 15 dias, em Coimbra, junto do Sr. Secretário de Estado) para sensibilizar todos, 

para a necessidade do novo Quartel, porque os Bombeiros de Águas de Moura precisam 

deste Quartel de pé. Trata-se de uma infra-estrutura que não só dá apoio à população 

desta freguesia, mas também a todos os que atravessam a A10 e a auto-estrada. A todos 

eles a sua mais justa homenagem. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

1. Construção de oficina metalo-mecânica em Vale da Vila: 

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

Jornalistas, Munícipes e Técnicos da Câmara Municipal. As suas saudações, também, 

para a Direcção da Colectividade. 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere-se a um assunto relacionado com os 

clandestinos. Em entrevista dada ao jornal do Pinhal Novo pelo Presidente da Junta de 

Freguesia do Poceirão é referenciado a dado passo que, no seu entender, a Câmara 

Municipal não tem dado a devida atenção aos clandestinos na freguesia. Neste caso, 

referia-se à freguesia do Poceirão, mas se calhar poder-se-ia alargar esta opinião às 

demais freguesias do concelho. 

O que vai referenciar tem a ver com um processo que se pode considerar como 

clandestino, embora tenha alguma dificuldade em o classificar assim, porque não conhece 

o processo. É o processo E-263/00 (um processo que data de 2000) e que se refere à 

construção de uma oficina-metalomecânica em Vale da Vila. O terreno está classificado 

como agro-florestal. Foi lá construído um armazém que inicialmente não era uma oficina, 

mas que entretanto se transformou numa oficina metalo-mecânica. 

Aparentemente a fiscalização da Câmara detectou o armazém, houve alguns 

contactos, mas nada foi feito. Aparentemente, também, terá existido uma ordem de 

demolição, mas nada foi feito. Todavia, só em 2005, o proprietário do terreno contíguo, 

sentindo-se lesado pela existência desta oficina, fez uma primeira abordagem junto dos 

serviços urbanísticos do GPN (Gabinete do Pinhal Novo). Não lhe foi dada grande 
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sequência, e por isso mesmo, resolveu a 11.Set.2006, escrever à Sr.ª Presidente da 

Câmara. 

Em 20.Set.2006, o Dr. Paulo Pacheco, respondeu ao Munícipe (através do ofício 

19.903) dizendo que “(...) era um assunto da competência do Vereador do Pelouro e 

remetia a sua exposição ao Sr. Vereador José Charneira para resolução do caso (...)”. O 

que é facto é que já se está em Março.2007 e não há qualquer informação por parte do 

Município, nem ao Munícipe em causa, nem em termos do desenvolvimento da actividade 

que continua a ser praticada diariamente nas instalações. 

Há ainda um muro duma vedação desse proprietário que entra com 2,60 metros na 

parcela contígua, de acordo com indicação que lhe foi transmitida, e que lá continua 

também. 

Nas reuniões de Câmara tem-se falado muito do tempo de resposta que a Autarquia 

leva para dar andamento aos processos, e este processo é prova disso mesmo. São mais 

de seis anos à espera duma intervenção da Câmara. Embora desconhecendo os 

contornos do processo, parece-lhe demasiado tempo. 

A C.M.P. terá de alguma forma suprir a dificuldade que tem em termos das 

respostas aos Munícipes / Utentes. 

 

2. Regulamento da Estrutura Orgânica da C.M.P.: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que o Regulamento da Estrutura 

Orgânica da C.M.P. foi aprovado em 14.Fev.2007. 

Constatou um despacho da Sr.ª Presidente da Câmara, de 4.Jan.2007, publicado no 

Diário da República de 13.Fev.2007, a abertura de concurso para lugar de Director de 

Projecto Gabinete de Apoio às Freguesias, lugar de Chefe de Divisão de Obras 

Particulares (em regime de comissão de serviço) e lugar de Director de Projecto do 

Gabinete de Pinhal Novo (equiparado a Chefe de Divisão). 

Um despacho da Sr.ª Presidente de 13.Fev.2007, e publicado em Diário da 

República, de ontem 6.Março.2007, efectua a anulação de todos estes pedidos, de acordo 

com o Aviso 4265/2007, em que a Sr.ª Presidente alega que considera que não é oportuna 

a abertura dos referidos procedimentos, na medida em que se encontra em curso a 

alteração da estrutura orgânica dos serviços municipais.  

Solicita que a Sr.ª Presidente lhe explique todos estes procedimentos que 

naturalmente terão a ver com procedimentos administrativos, mas que não consegue 

perceber. 

 

Em relação às intervenções efectuadas no Período Antes da Ordem do Dia 

interveio: 
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A Sr.ª Vereadora Adília Candeias cumprimenta a Sr.ª Presidente, Vereadores, 

Público em geral e Dirigentes da Colectividade. Hoje, nesta casa, tem lugar a reunião 

pública de Câmara, um trabalho diferente daquele que habitualmente aqui se pode assistir. 

Não era sua intenção falar no Período Antes da Ordem do Dia, porque considera que 

o tempo desta reunião podia ser melhor aproveitado, de preferência para dar o mais 

rapidamente possível a palavra aos Srs. Munícipes para intervirem e colocarem as 

questões que tiverem para expor. Não é com frequência que têm oportunidade de estar 

presentes na reunião de Câmara. 

Contudo, dado que os Srs. Vereadores colocaram algumas questões, que na sua 

opinião, a não serem esclarecidas podem induzir em erro, principalmente nas áreas em 

que tem responsabilidades, vai intervir. 

Relativamente aos subsídios atribuídos pela Autarquia às colectividades, os Srs. 

Vereadores têm oportunidade de no momento em que os mesmos são deliberados, 

questionarem os critérios e a forma como estes são atribuídos. Já não é justo, passado 

algum tempo sobre a atribuição dos subsídios vir para cada um dos locais e opinar sobre 

os subsídios atribuídos para esses locais. É assim que algumas pessoas acham que se 

faz política... Não é um procedimento justo ou correcto. Parece-lhe que se podia ter outra 

forma de trabalhar, de modo a que as pessoas percebessem melhor que, para além das 

questões partidárias, há questões de justeza e há critérios objectivos que são utilizados. 

Em relação às questões das obras nas colectividades, tal como os Srs. Vereadores 

também conhecem e de acordo com a lei, a Câmara Municipal não pode intervir 

directamente numa colectividade, porque é propriedade privada, a não ser em casos muito 

especiais. Como tal, a Câmara intervém em colaboração e em parceria com as 

colectividades, através dos subsídios, dos meios e dos critérios que são estabelecidos. 

Sobre esta colectividade em concreto (Associação Cultural e Recreativa de 

Fernando Pó) não vai tecer considerações públicas. Os seus Dirigentes sabem que a 

Câmara Municipal está sempre disponível. Há um projecto em construção há alguns anos. 

Estão a ser analisados os direitos de propriedade e relativamente a esse assunto estão-se 

a ponderar soluções para o futuro. 

Sobra a questão da Herdade do Zambujal e ao transporte das crianças, refere que já 

há alguns anos, a Câmara Municipal encurtou a distância que a legislação impõe às 

câmaras municipais para efectuarem o transporte das crianças. Actualmente, todas as 

crianças do Zambujal são transportadas para as escolas do concelho por caminhos 

seguros, ou seja, não atravessando a Ponte no transporte rodoviário. 

 

A Sr.ª Presidente responde às questões levantadas pelo Sr. Vereador José 

Carlos de Sousa do seguinte modo: 
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- Construção de oficina metalo-mecânica – Não vai passar a palavra ao Sr. Vereador 

José Charneira, porque este, não tem certamente o ponto de situação do processo. De 

qualquer modo, se existiu uma ordem de demolição significa que algo aconteceu no 

processo. É preciso perceber porquê é que não foi acatada a ordem. Quando a Câmara 

emite uma ordem de demolição significa que há uma análise e um conjunto de 

procedimentos que foram desenvolvidos e que levam a essa determinação. 

Dá o exemplo dos loteamentos clandestinos: uma pessoa para construir 

clandestinamente uma obra, como o próprio termo indica, fazer clandestinamente significa 

fazer sem autorização. A Câmara para exercer o direito de demolição tem de desencadear 

um sem número de procedimentos para poder entrar nos terrenos privados e fazer a 

demolição. Isso ocasiona o arrastamento no tempo de algumas intervenções nos 

loteamentos clandestinos. 

Contudo,  não é justo dizer-se que a C.M.P. nada está a fazer, porque não é 

verdade. Por enquanto tem-se conseguido ter soluções positivas do ponto de vista jurídico 

e tem-se conseguido, ainda assim, não detectar novos loteamentos clandestinos 

significativos. 

Sobre o processo em concreto apresentado pelo Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa, o Sr. Vereador José Charneira tomou nota e vai averiguar qual é a situação deste 

processo em Vale da Vila. 

 

- Regulamento da Estrutura Orgânica da C.M.P. – Sobre o facto aparentemente 

contraditório de ter feito um despacho a abrir concursos e seguidamente  propor a  a sua 

anulação, deve-se imposições legais.  Não se pode ficar numa situação de vazio, quando 

terminam as comissões de serviço.  

Desencadeada a aprovação da estrutura orgânica em Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal pode-se e deve-se anular os concursos, porque a seguir à 

publicação da estrutura ficam todos os lugares vagos. Há necessidade de proceder a 

novas nomeações, e imediatamente a seguir desencadear os concursos. 

Trata-se apenas de um procedimento legal para evitar uma situação que legalmente 

também não podem acontecer, que é a de ficarem lugares vagos por falta de nomeação. 

Não há nenhuma alteração, até este momento, na Câmara Municipal em matéria de 

chefias. Haverá essa alteração quando for publicada a Estrutura Orgânica e forem 

obviamente nomeados, em regime de substituição, os novos Dirigentes. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

1. No âmbito das Divisões de Loteamentos e Obras Particulares: 
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A Câmara tomou conhecimento, através de uma relação distribuída a todos os 

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

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

período de 13.02.2007 a 02.03.2007. 

 

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 22.02.2007 a 02.03.2007. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR ADILO COSTA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

3. No âmbito do Gabinete do Centro Histórico: 

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 3, dos processos despachados pelo Sr. Vereador Adilo Costa, no período 

de 05.12.2006 a 05.03.2007. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

entre os dias 22.02.2007 a 06.03.2007, foram autorizados pagamentos, no valor de € 

2.246.624,74 (dois milhões duzentos e quarenta e seis mil seiscentos e vinte e quatro 

euros e setenta e quatro cêntimos). 

A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta acta como documento n.º 4. 

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

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

2.837.219,01 (dois milhões oitocentos e trinta e sete mil duzentos e dezanove euros e um 

cêntimo), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 1.582.312,27 (um milhão quinhentos e oitenta e dois 

mil trezentos e doze euros e vinte e sete cêntimos); 
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 • Dotações Não Orçamentais – € 1.254.906,74 (um milhão duzentos e cinquenta e 

quatro mil novecentos e seis euros e setenta e quatro cêntimos). 

    

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTAS 

 

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 das seguintes actas, sendo as mesmas assinadas pela 

Exm.ª Senhora Presidente e por quem a lavrou. Foi dispensada a leitura das mesmas, por 

unanimidade, por terem sido previamente distribuídas a todos os membros do órgão 

executivo: 

• ACTA n.º 03/2007, reunião ordinária de 07.Fevereiro.2007 – aprovada por 

unanimidade; 

• ACTA n.º 04/2007, reunião extraordinária de 14.Fevereiro.2007 – aprovada por 

unanimidade. 

 

      II – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

 DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

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

 

 Subsídios: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DCD-DAC/06-2007: 

 ASSUNTO: Programa Municipal de Teatro: 

 REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

 «O teatro e as suas diferentes manifestações são cada vez mais centrais no 

desenvolvimento da cidadania, quer porque estimulam a expressão individual e colectiva 

através de novas linguagens estéticas, quer ainda porque, por essa via são também 

instrumento de desenvolvimento do espírito crítico e de participação social. 
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 É neste contexto que a Câmara Municipal de Palmela tem vindo a desenvolver um 

Programa de desenvolvimento teatral que procura, por um lado, fomentar a prática teatral 

e, por outro, aproximar a comunidade a esta área. 

 O apoio aos grupos de teatro de amadores do concelho de Palmela é uma das 

componentes fundamentais deste Programa e tem-se mostrado indispensável na sua 

continuação e na articulação que potencia com as restantes acções que o compõem, 

nomeadamente na Queima do Judas, no FIG ou no FIAR. 

 Assim, propõe-se a atribuição dos apoios financeiros que seguidamente se 

descriminam, em conformidade com o disposto na alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/02, de 11 de Janeiro, no valor 

global de € 13.000,00 (treze mil euros): 

 a) Apoio à Actividade no valor de € 9.500,00 (nove mil e quinhentos euros): 

• Grupo de Teatro “Avozinhas” – Ass. de Idosos de Palmela € 3.000,00 

• Grupo de Teatro Brinca – Sociedade Recreativa Cultural do Povo do Bairro 

Alentejano  € 1.000,00 

• PIA – Projecto de Intervenção Artística € 3.000,00 

• TELA – Teatro Estranhamente Louco e Absurdo € 2.500,00 

 b) Apoio à Aquisição de Equipamentos no valor de € 3.500,00 (três mil e quinhentos 

euros): 

• ATA – Acção Teatral Artimanha €    600,00 

• Bardoada – Grupo do Sarrafo € 1.500,00 

• PIA – Projecto de Intervenção Artística € 1.000,00 

• TELA – Teatro Estranhamente Louco e Absurdo €    400,00.» 

 

A propósito do tema Teatro, a Sr.ª Vereadora Adília Candeias informa que se está 

a comemorar o mês do Teatro. Há nove espectáculos agendados que incluem uma boa 

parte dos grupos referidos na proposta. A programação vai de dia 3 a 29.Março em vários 

locais do concelho e devidamente identificados no programa que é público. 

 

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

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 

 

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

 

Loteamento: 
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PROPOSTA N.º 1/DGU-DL/06-2007: 

ASSUNTO: Pedido de alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 

140 (Proc.º L-55/82) – Local: Vale do Alecrim - Palmela: 

REQUERENTES: João Amorim Domingues Fernandes, Sadobil – Construções, 

Ld.ª e Solbar, Ld.ª: 

 

«Através do requerimento n.º 1667/06 de 16/02/2006, subscrito pelos proprietários 

dos lotes n.o 58, n.os 54 e 57 e n.os 55 e 61 e ao abrigo do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, é 

solicitada alteração à licença de loteamento, titulada pelo alvará n.º 140, emitido a favor de 

António Xavier de Lima e registado na Câmara Municipal de Palmela, no livro 2, em 10 de 

Julho de 1989. 

 Os lotes antes referidos, destinados ao uso industrial, encontram-se registados a 

favor dos ora requerentes, conforme a seguir indicado: 

- Lote n.º 58, descrito na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 

02819/120290 e registado a favor de João Amorim Domingues Fernandes. 

- Lotes n.os 54 e 57, descritos na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob os 

n.os 02818/120290 e 02815/120290 respectivamente e registados a favor de Sadobil 

– Construções, Ld.ª 

- Lotes n.os 55 e 61, descritos na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob os 

n.os 02816/120290 e 02822/120290 respectivamente e registados a favor de Solbar – 

Importação e Exportação, Ld.ª 

 A alteração pretendida, que incide nos lotes antes indicados, propõe agora um uso 

de armazém em qualquer desses lotes e determina ainda as seguintes modificações: 

Lote n.º 54 - Acréscimo de 111,62 m2 na área de implantação, totalizando agora 

uma área de implantação de 426,62 m2; 

- Acréscimo de 205,00 m2 na área de construção, totalizando agora 

uma área de construção de 520,00 m2; 

- Acréscimo de 669,72 m3 no volume de construção, totalizando agora 

um volume de construção de 2559,72 m3; 

- Decorrente do acréscimo de 205,00 m2 de área de construção e da 

Portaria n.º 1136/01, de 25 de Setembro, é estabelecida uma capitação 

de parqueamento, correspondente a 4 (quatro) veículos ligeiros e 1 

(um) pesado; 

Lote n.º 55 - Acréscimo de 122,40 m2 na área de implantação, totalizando agora 

uma área de implantação de 437,40 m2; 
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- Acréscimo de 191,90 m2 na área de construção, totalizando agora 

uma área de construção de 506,90 m2; 

- Acréscimo de 734,40m3 no volume de construção, totalizando agora 

um volume de construção de 2.624,40 m3; 

- Decorrente do acréscimo de 191,90 m2 de área de construção e da 

Portaria n.º 1136/01, de 25 de Setembro, é estabelecida uma capitação 

de parqueamento, correspondente a 4 (quatro) veículos ligeiros e 1 

(um) pesado; 

Lote n.º 57 - Acréscimo de 111,62 m2 na área de implantação, totalizando agora 

uma área de implantação de 426,62 m2; 

- Acréscimo de 205,00 m2 na área de construção, totalizando agora 

uma área de construção de 520,00 m2; 

- Acréscimo de 669,72m3 no volume de construção, totalizando agora 

um volume de construção de 2559,72m3; 

- Decorrente do acréscimo de 205,00 m2 de área de construção e da 

Portaria n.º 1136/01 de 25 de Setembro, é estabelecida uma capitação 

de parqueamento, correspondente a 4 (quatro) veículos ligeiros e 1 

(um) pesado; 

Lote n.º 58 - Acréscimo de 111,62 m2 na área de implantação, totalizando agora 

uma área de implantação de 426,62 m2; 

- Acréscimo de 205,00 m2 na área de construção, totalizando agora 

uma área de construção de 520,00 m2; 

- Acréscimo de 669,72 m3 no volume de construção, totalizando agora 

um volume de construção de 2559,72 m3; 

- Decorrente do acréscimo de 205,00 m2 de área de construção e da 

Portaria n.º 1136/01, de 25 de Setembro, é estabelecida uma capitação 

de parqueamento, correspondente a 4 (quatro) veículos ligeiros e 1 

(um) pesado; 

Lote n.º 61 - Acréscimo de 122,40 m2 na área de implantação, totalizando agora 

uma área de implantação de 437,40 m2; 

- Acréscimo de 191,90 m2 na área de construção, totalizando agora 

uma área de construção de 506,90 m2; 

- Acréscimo de 734,40 m3 no volume de construção, totalizando agora 

um volume de construção de 2624,40 m3; 

- Decorrente do acréscimo de 191,90 m2 de área de construção e da 

Portaria n.º 1136/01, de 25 de Setembro, é estabelecida uma capitação 
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de parqueamento, correspondente a 4 (quatro) veículos ligeiros e 1 

(um) pesado; 

A apreciação da proposta de alteração da licença, enquadra-se no âmbito do 

procedimento previsto nos n.os 2 a 7, do artigo 27.º, do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro republicado pelo Decreto-lei n.º 177/01, de 4 de Junho. 

As alterações descritas, mantêm inalterável o modelo urbano antes licenciado e 

possuem enquadramento no que se refere ao cumprimento dos parâmetros determinados 

no Plano Director Municipal para a classe de espaço em que se insere a urbanização – 

Espaço Industrial Existente – (artigo 15.º do Regulamento do P.D.M.) nomeadamente no 

que se refere aos usos, índice de utilização bruto, percentagem de ocupação do lote e 

volumetria. 

Relativamente às áreas de cedência para espaços verdes e equipamentos de 

utilização colectiva, determinadas pela aplicação dos parâmetros de dimensionamento do 

Plano Director Municipal (anexo III – Portaria 1136/01, de 25 de Setembro), resulta que o 

computo das mesmas, aplicável ao acréscimo de área bruta de construção proposto, 

corresponde a 229,72 m2 (espaços verdes e de utilização colectiva) e 99,88 m2 (espaços 

para equipamentos de utilização colectiva). 

Inserindo-se a pretensão numa urbanização já servida de infra-estruturas, propõe-

se que as cedências, antes indicadas, sejam convertidas em compensação em numerário, 

conforme o n.º 4, do artigo 44.º, do D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, republicado pelo D.L. 

177/01, de 4 de Junho. 

Conforme dispõe o n.º 2, do art.º 27.º e n.º 3, do art.º 22.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro, republicado, a pretensão foi precedida de um período de discussão 

pública, que não registou qualquer objecção, ou manifestação contrária à presente 

proposta de alteração. 

Perante o exposto, propõe-se, ao abrigo do art.º 23.º, daquele Diploma, a 

aprovação da alteração à licença de loteamento, consubstanciada na planta síntese 

apresentada através do requerimento n.º 1997/07, de 27/02/2007, da qual deverão ser 

oportunamente apresentadas 10 (dez) cópias em papel opaco e 1 (uma) em suporte 

reprodutível, a fim de ser lavrado o respectivo aditamento ao alvará. 

Dado que as alterações propostas, implicam o aumento da área bruta de construção 

prevista na urbanização, haverá lugar à realização da seguinte taxa e compensação: 

- Taxa devida pela realização, manutenção e reforço de infra-estruturas urbanísticas, 

nos termos do artigo 31.º, do Regulamento da Edificação e Urbanização do Município de 

Palmela, calculada de acordo com a seguinte fórmula: 

T.M.U. = (0,03 x 998,80) x 1 x 1 x 1,5 x 615,12 + 2,00 x 998,80 = 29.644,78 € (vinte 

e nove mil seiscentos e quarenta e quatro euros e setenta e oito cêntimos); 
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- Compensação em numerário pelas áreas não cedidas para espaços verdes e 

para equipamentos de utilização colectiva, calculada pela fórmula publicada no artigo 37.º 

do mesmo Regulamento: C (€) = 1 x 1 x 329,60 m2 x 55,79 = 18.388,38 € (dezoito mil 

trezentos e oitenta e oito euros e trinta e oito cêntimos). 

Conforme determinado no art.º 76.º, do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

republicado pelo Decreto-lei n.º 177/01, de 4 de Junho, a presente deliberação é válida por 

um ano, devendo nesse prazo ser requerida a emissão do correspondente alvará de 

loteamento. 

Estando em tramitação mais quatro pedidos de alteração a este mesmo alvará de 

loteamento n.º 140, sendo referentes aos lotes n.os 16 e 21, lote n.º 80, lotes n.os 43 e 135 

e lotes n.os 151 e 152, propõe-se que o requerente seja informado de que, relativamente 

às alterações antes indicadas e caso as mesmas sejam aditadas previamente ao 

aditamento desta sua alteração, resultará necessário proceder à sua indicação na planta 

síntese, apresentada com o requerimento n.º 1997/07, de 27/07/2007.» 

 

Sobre a proposta de Pedido de alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará 

n.º 140 (Proc.º L-55/82) numerada 1/DGU-DL/06-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que da leitura do processo fica com 

muitas dúvidas que passa a expor: 

Os lotes 57 e 55, o 57 situado na Rua do Cobalto, o 55 situado na Rua do Chumbo 

já têm edificações construídas há muito. 

Num parêntesis à proposta refere: esteve no local e o Parque de Pesados tinha 13 

atrelados estacionados sem cabine em muito mau estado, o que parece que o Parque de 

Pesados se está a transformar num cemitério de atrelados. 

Voltando ao pedido de alteração de licença de loteamento tem algumas dúvidas, 

porque não consegue medir, se os lotes que neste momento já estão construídos (o 55 e o 

57) consagram tudo aquilo que estava inicialmente previsto no plano ou se já estão de 

acordo com o volume de construção e a área que fica de implantação. 

Sobre a cedência para espaços verdes e equipamentos de utilização colectiva, 

referem-se 229 m2 + 98 m2 para espaços de equipamento de utilização colectiva, e diz a 

proposta que “(...) inserindo-se a pretensão numa urbanização já servida de infra-

estruturas (...)”, gostaria de saber quais são as infra-estruturas, já que o promotor deixou a 

urbanização e o parque industrial numa condição muito degradada, sem condições, sem 

sinalética, sem indicações, sem estrutura absolutamente nenhuma. Menciona-se 

inclusivamente na proposta que terão de ser deixados 5 parqueamentos junto aos lotes 55 

e 56. Não há sequer espaço para os colocar. Tem muitas dúvidas em relação à forma 

como este processo está construído. 
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Na questão dos espaços verdes diz-se que “(...) como se trata de uma urbanização 

que já está servida de infra-estruturas, propõe-se que as cedências indicadas sejam 

convertidas em compensação em numerário (...)” e estima-se os valores de 29.000 euros 

+ 18.000 euros,... fica com muitas dúvidas. 

Efectua ainda a seguinte observação: o Director de Departamento despacha o 

processo para reunião de Câmara em 11.12.2006 e o mesmo só vem a reunião de 

Câmara agora. 

O Sr. Vereador José Charneira começa exactamente pela última questão levantada 

pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa: o último requerimento dá entrada nos serviços 

camarários no dia 27.02.2007, sendo que o requerimento inicial é de 16.02.2006. 

Sucessivamente foram sendo entregues peças . A última peça dá entrada em 27.02.2007,  

e é por este facto que a proposta só vem a esta reunião. 

Em relação à compensação em numerário para as áreas não cedidas para espaços 

verdes e equipamentos é de 18.388 euros. Os 29.000 euros têm a ver com o reforço de 

manutenção e reforço de infra-estruturas urbanísticas. 

Os lugares de estacionamento que são necessários criar não são para ser criados 

nos lote em si.  Os lugares de estacionamento são colocados no espaço urbano a que os 

lotes se referem e, portanto, o espaço urbano é a toda a propriedade que é loteada. Não é 

obrigatório que cada lote tenha lá o seu lugar de estacionamento, o que é obrigatório é 

que na área de intervenção daquele loteamento existam os lugares de estacionamento 

que a legislação manda. 

Em relação à questão das cedências e das infra-estruturas, é preciso atender-se que 

este loteamento data de 1982 e o PDM entrou em vigor em 1997. As regras urbanísticas 

não só da Câmara, mas da legislação nacional eram outras naturalmente. Este loteamento 

teve desde a sua origem áreas de cedência muito superiores àquelas que a legislação 

mais tarde veio a consagrar. As áreas de cedência são superiores àquelas que o promotor 

estaria, na altura (1982), obrigado. 

As infra-estruturas que estão executadas são as que eram obrigatórias fazer na 

altura, com a legislação que estava em vigor. De facto, as infra-estruturas existem. Existe 

rede de águas, rede de esgotos, rede eléctrica e arruamentos. Há de facto uma dificuldade 

com o arranjo dos espaços exteriores, nomeadamente das calçadas. Essa dificuldade 

decorre da antiguidade do processo e por esse facto é que ainda não se fez a recepção 

daquelas infra-estruturas. Está a tentar-se acertar com o promotor do loteamento a forma 

de resolver esta questão. 

O nível de exigência actual nada tem a ver com a legislação de 1982. Mas no 

cômputo geral as infra-estruturas fundamentais estão feitas, por isso é que estão lá 

indústrias instaladas e a laborar sem grandes problemas. 
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Quanto às áreas a mais que aparecem, resultam possivelmente de construções que 

se iniciaram com o processo de licenciamento com uma determinada área de construção e 

uma determinada volumetria e que posteriormente o promotor fez alterações que não 

regularizou. Agora pretende regularizar essas alterações e para isso é necessário fazer 

uma alteração ao alvará de loteamento. O que é importante é que essas alterações estão 

todas de acordo com o PDM e respeitam a legislação aplicável aos loteamentos.  

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que é óbvio que os estacionamentos 

são fora da área dos lotes, o que acontece é que o lancil está à face da estrada pelo que 

pressupõe que o lote virá até ali e, como tal, não há lugar para o estacionamento. 

A proposta em apreço pressupõe uma ratificação na medida em que o que se está a 

aprovar já está executado. Portanto, está-se unicamente a ratificar a construção que já lá 

existe. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que este é um processo de loteamento que 

é francamente a imagem daquilo que não deveria acontecer. O promotor deste loteamento 

não terminou as obras de arranjos de espaços exteriores. Esse incumprimento faz-lhe ter 

algumas preocupações, quando, por exemplo, esse mesmo promotor se propõe fazer 

outras acções bem próximas. Fica sem saber se este de facto vai cumprir com aquilo que 

é suposto fazer. 

Este loteamento já estava a ser utilizado e não tinha sequer ruas pavimentadas. 

Tanto quanto sabe as únicas áreas verdes que estão feitas dentro dos próprios 

loteamentos industriais foram feitas por algumas das empresas que lá existem. Por razões 

profissionais colaborou na feitura de duas pequenas áreas verdes. O loteamento em causa 

é um deserto em termos de áreas verdes. Não havia, e julga que continua a não haver 

uma única árvore plantada. 

Não deixa de ver com preocupação que um loteamento que já está tão desprovido 

de áreas verdes ainda se vá dispensar agora a cedência de terreno para as áreas verdes / 

infra-estruturas. 

Seria de facto bom que se arranjasse forma de aquele loteamento deixar de ter o 

aspecto que tem - um autêntico deserto. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que este é um processo de loteamento de 

1982, altura em que os tempos eram outros e as exigências eram outras também. Não 

deixa de ser uma lição para o futuro a maneira como o promotor não zelou por aquilo que 

eram as suas obrigações. Daí, tendo em conta a envergadura da intervenção deste 

promotor na freguesia do Poceirão e noutros pontos do concelho e utilizando um ditado 

popular “gato escaldado de água fria tem medo” devem-se tomar as precauções 

suficientes para que situações destas não se repitam e não se venha a lamentar 

profundamente outro tipo de actuações deste género. 
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Vai votar favoravelmente a proposta, mas não deixa de sensibilizar no sentido de 

que efectivamente situações destas não se voltem a repetir neste concelho. 

A Sr.ª Presidente refere que ficam registadas as observações dos Srs. Vereadores. 

 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE OBRAS E APOIO À PRODUÇÃO 

 

DIVISÃO DE PROJECTOS E OBRAS PÚBLICAS: 

 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Empreitada: 

 

PROPOSTA N.º 1/DOAP-DPOP/06-2007: 

OBRA: “Remodelação e ampliação da Escola EB1/JI de Cajados”: 

ASSUNTO: Aprovação de projecto e abertura de concurso público: 

 

 «Na sequência da conclusão do projecto para a remodelação e ampliação da Escola 

EB1/JI de Cajados, procedeu-se à elaboração de todos os elementos necessários à 

realização do concurso público para a adjudicação da respectiva empreitada. 

A obra consiste na reformulação e ampliação da construção existente. 

 Actualmente o edifício dispõe de duas salas de aula e com a ampliação da escola 

ficaremos com um total de seis salas, das quais quatro (novas) serão dedicadas ao ensino 

básico do 1.º ciclo e duas (as existentes) a jardim de infância. Para além destas seis salas 

serão construídas mais duas que servirão para sala polivalente e refeitório. A nível de 

instalações de apoio/serviços a Escola será dotada com três grupos de instalações 

sanitárias (feminino, masculino e deficientes) bem com de sala de professores e áreas de 

arrumos.  

 O espaço exterior será dotado de uma diversidade de áreas de recreio das quais se 

destacam duas zonas com equipamentos lúdicos multiusos e um campo polidesportivo de 

dimensões regulamentares que servirá não só para a população escolar como para a  

comunidade local. 

 Nesta conformidade, propõe-se: 

1. Que seja aprovado o Projecto de Execução e aberto Concurso Público para 

adjudicação da empreitada de «remodelação e ampliação da Escola EB1/JI de 
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Cajados», em conformidade com o exposto na alínea a), do n.º 2, do art.º 48.º, do 

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; 

2. Que o preço base do concurso seja no valor de 754.302,29 € (setecentos e 

cinquenta e quatro mil, trezentos e dois euros e vinte e nove cêntimos); 

3. Aprovar o Anúncio de Concurso, Programa de Concurso e Caderno de Encargos; 

4. Que a Comissão de Abertura das Propostas seja constituída por:  

  • Eng.ª Inês Isabel Chaves da Veiga Sarmento – Presidente da comissão 

  • Eng.ª Maria da Conceição Antunes Lopes 

  • Eng.ª Maura Gonçalves dos Santos 

 Sendo suplentes os seguintes elementos: 

  • Eng.º José Augusto Gonçalves Antunes 

  • Eng.º Paulo Filipe Lemos Carvalho da Silva 

5. Que o enquadramento jurídico seja efectuado por um Jurista da Divisão de Apoio 

Jurídico; 

6. Que a Comissão de Análise das Propostas seja constituída por: 

  • Eng.ª Maura Gonçalves dos Santos 

  • Eng.º José Augusto Gonçalves Antunes 

  • Eng.º Marco Jorge Cardoso do Vale 

 Sendo suplentes os seguintes elementos: 

  • Arqt.º Luís Filipe Balseiro Amaro 

  • Eng.ª Maria da Conceição Antunes Lopes.» 

 Sobre a proposta de “Remodelação e ampliação da Escola EB1/JI de Cajados” 

- Aprovação de projecto e abertura de concurso público numerada 1/DOAP-DPOP/06-

2007 intervieram: 

A Sr.ª Presidente refere que se trata de uma obra importante para a freguesia e 

para a continuação do processo de qualificação das escolas do concelho. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a execução desta obra o satisfaz 

grandemente. ao contrário do preço estimado, cerca de 700.000 euros, para mais quatro 

salas, um refeitório, um ginásio. Ver-se-á em termos de concurso qual vai ser o preço 

conseguido. 

Recorda que quando foi remodelada a Escola EB1 do Poceirão, o tipo de 

intervenção feita não valorizou em termos de sala, já que acabaram por ficar na biblioteca 

os serviços administrativos, uma sala de apoio para o Conselho Executivo,  acabando por 

não ter mais salas e gastou-se cerca de 600.000 euros. 

Estas são duas intervenções muito similares, ainda que a desta proposta seja de 

valia superior. Está-se a falar de um acréscimo de qualidade em termos de ensino. 
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As suas questões são:  

- O que é que se vai fazer com os cerca de 60 alunos de 1.º ciclo mais cerca de 20 

alunos na sala de jardim de infância. 

 - O que é que se vai fazer com a Escola de Cajados onde também existiu uma 

intervenção da Câmara e que, aparentemente, ficará sem população escolar já que tentar-

se-á fazer um centro educativo que tenha todas as possibilidades de proporcionar o que a 

outra escola de Cajados já proporciona, que é o horário normal de funcionamento com as 

actividades de enriquecimento curricular. O que é que se vai fazer ao outro edifício, que 

tipo de ocupação e de utilização se lhe vai dar. 

O Sr. Vereador Adilo Costa adiciona como esclarecimentos à proposta que esta  

obra vai ter uma duração de 300 dias. Os professores e alunos vão ser transferidos para  

instalações provisórias cujo preço está incluído nesta empreitada.  

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que as intervenções em escolas e/ou 

edifícios antigos são sempre mais onerosas. 

 Sobre a remodelação da Escola do Poceirão e de acordo com os critérios que são 

conhecidos do Ministério da Educação, não era possível fazer mais valências, não havia 

mais terreno para poder ampliar a escola. 

Sobre a questão da Escola de Cajados Velho e a Escola de Cajados Novo, espera 

que, em colaboração com a Direcção Regional de Educação se possa encontrar uma 

solução que vá ao encontro dos cenários propostos pela Carta Educativa. Esta proposta 

de construção da escola faz parte dos cenários da Carta Educativa. Não era possível que 

a Escola antiga de Cajados aguentasse mais tempo e as crianças não podiam estar 

naquelas condições. A Autarquia não permite que não haja um mínimo de dignidade, nos 

espaços educativos e por isso procedeu a melhoria na Escola, independentemente de no 

futuro se poder vir a encontrar outros soluções. Esta Escola de Cajados continua a ser 

uma escola folgada, ou seja, oferece salas acima daquilo que actualmente são 

necessárias, mas que tem a ver com as previsões da Carta Educativa. No caso de 

continuar a haver um crescimento de crianças na freguesia há condições para as duas 

escolas funcionarem.  

Tal como o Sr. Vereador Adilo Costa explicitou, durante o prazo de execução da 

empreitada, professores e alunos serão alojados noutras instalações, o que também vai 

onerar o preço da obra. 

O Sr. Vereador Octávio Machado salienta que se tem assistido nos últimos anos à 

criação de infra-estruturas de educação no concelho. Saúda esta postura, na medida em 

que se preza por criar as melhores condições à formação dos novos Homens que serão o 

futuro desta terra. 
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 A criação das melhores condições nas zonas rurais vai proporcionar às pessoas que 

ali vivem e também às pessoas que para cá vêm outras condições que não tinham antes. 

Daí pensar que os fluxos migratórios para as zonas mais populacionais do concelho como 

Palmela e Pinhal Novo não terem qualquer razão de existir. 

São, de facto, já muitos os investimentos em escolas: Escola de Aires, Quinta do 

Anjo, Pinhal Novo, Cajados, Escola 2+3 do Poceirão. Saúda este investimento na criação 

de condições para que no futuro possa haver menor nível de absentismo nas Escolas, e o 

abandono escolar diminua, seguramente para bem das crianças, para bem do concelho de 

Palmela e do País. 

A Sr.ª Presidente refere que esta é também uma forma de fixar população. Para 

além de trazer melhores condições às crianças, ao seu quotidiano, ao seu 

desenvolvimento como cidadãos, é também uma forma de fixar população. 

Hoje em dia, uma das principais preocupações das famílias é justamente o 

acompanhamento das crianças, a compatibilização com os horários escolares, com as 

actividades extra-curriculares, a existência de uma escola de qualidade num espaço 

relativamente próximo e acessível. Tudo isto são condições fundamentais para fixar 

população. 

Palmela tem a sorte de ter a população do concelho a rejuvenescer, ou seja, existem 

mais meninos, o que é um excelente sinal. Seria de facto bom ver nos próximos anos a 

população das freguesias rurais a crescer e a contrariar a tal tendência que se tem 

verificado, de um certo abandono e da procura dos espaços mais urbanos. 

A criação destes espaços, são contributos para que a fixação da população se dê, 

ainda para mais numa zona que tem excelente qualidade de vida do ponto de vista da 

relação com a natureza. São precisos, de facto, equipamentos de qualidade. Esta obra é 

um deles. 

 

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

minuta.  

 

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 

 

 1. Sr. Duarte: 

 Apresenta algumas questões respeitantes à localidade de Fernando Pó: 

 1. Não há transportes nem ferroviários, nem rodoviários. É um problema grave, 

porque as pessoas estão cada vez mais isoladas. 

 2. Está prometido há vários anos o calcetamento das ruas. Apela para que seja feita 

uma intervenção na Rua Manuel João de Freitas. 
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 3. A 12.ª Mostra de Vinhos de Marateca / Poceirão realiza-se em 11, 12 e 13 de 

Maio. Este ano prevê-se a realização da 1.ª Feira de Vinhos do Concelho de Palmela. 

Como Coordenador da Mostra de Vinhos solicita à Câmara Municipal e Comunicação 

Social para que ajudem na divulgação desta iniciativa, de modo a que todos os produtores 

de vinho do concelho de Palmela com vinhos engarrafados ou de marca possam adquirir o 

seu pavilhão na Mostra de Vinhos. 

 4. O subsídio dado pela C.M.P. destina-se à 12.ª Mostra de Vinhos de Marateca / 

Poceirão, mas como este ano vai alargar-se à componente da 1.ª Feira de Vinhos do 

Concelho de Palmela, questiona sobre se não poderá ser deliberada a atribuição de mais 

apoio financeiro. 

 

 2. Sr. Carreira: 

 Foi um dos contemplados com a passagem da “auto-estrada” de Fernando Pó para 

Águas de Moura. Quer preservar os seus direitos. Pretende saber se a Câmara Municipal 

pensa fazer algo pelas pessoas que foram expropriadas pela passagem da “auto-estrada”. 

 A sua questão é pretender saber se o Município de Palmela vai pagar as despesas a 

nível de Conservatória Predial e Finanças, relativamente às actualizações prediais. 

 

 

 3. Sr.ª Almerinda: 

 Foi entregue um abaixo-assinado na CP, em Lisboa, referente à necessidade de 

transportes ferroviárias para esta localidade. 

 Foi pessoalmente falar com a Dr.ª Cláudia Freitas, da CP, que lhe respondeu que 

“não se podia dar ao luxo de deixar ficar um comboio de manhã para Vendas Novas e 

outro à noite para Vendas Novas, um comboio de manhã para Lisboa e outro à noite para 

Lisboa”. Será que Fernando Pó não tem direito a ter um transporte de manhã e outro à 

noite? 

 Também estão mal servidos de transportes rodoviários. 

 

 4. Sr.ª Maria José: 

 Trabalha em Setúbal. 

 Em 15 dias foi-lhes tirado o único transporte que tinham, a auto-motora. Este 

transporte servia-lhe perfeitamente porque a transportava para Setúbal às 7.20h e de 

regresso a casa cerca das 21.00h. 

 Não se admite que haja um autocarro a passar às 7.10h e que não faça paragem em 

Fernando Pó, de modo a transportar as pessoas desta localidade para os seus trabalhos. 
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 5. Sr.ª Aurélia: 

 É moradora no Bairro da Fonte da Barreira.  

 Pretende saber para quando está prevista a execução da rede de esgotos neste 

Bairro. 

 Chama a atenção para o abatimento das estradas junto às tampas de esgoto. 

 Reforça as questões apresentadas relativamente aos transportes ferroviários e 

rodoviários para esta localidade. Tem um filho estudante em Setúbal (assim como sucede 

com outras pessoas) e tem de se deslocar diariamente a Águas de Moura ou Poceirão 

para o levar. 

 

 6. Sr. Faustino Santos, Presidente da Junta de Freguesia de Marateca: 

 Aproveita esta ocasião para dar um esclarecimento à população, principalmente às 

pessoas que moram fora de Fernando Pó, àquelas que têm de entrar em estradas rurais. 

 Hoje publicamente, na presença da Câmara Municipal, vai dizer das suas 

obrigações, mediante o protocolo (que contempla várias áreas de intervenção) celebrado 

com o Município. 

 Neste sentido, à Junta de Freguesia de Marateca cabem-lhe as intervenções no 

âmbito da rede viária, mais propriamente “arranjos de caminhos em terra”. Não tem 

celebrado nenhum protocolo relativamente a estradas asfaltadas. Não é responsável por 

buracos em estradas de alcatrão, arranjos de valetas e limpeza de ervas junto a estradas 

asfaltadas. 

 Salienta que os cortes nos orçamentos das Câmaras Municipais e Juntas de 

Freguesia obriga a restrições, e cada um sabe gerir aquilo por que é responsável. 

 Acontece que a Junta de Freguesia de Marateca não tem condições para fazer 

graciosamente esses trabalhos. Tem de responsabilizar a Câmara Municipal porque é a 

entidade a quem compete fazer essas obras. 

 Dado que tem chovido quase que continuamente há 4 ou 5 meses, o dinheiro que é 

atribuído à Junta de Freguesia para arranjo dos caminhos é insuficiente. As pessoas 

denotam que o arranjo de caminhos não tem sido tão efectivo como foi hábito durante 

anos. Este facto é motivado pelos arranjos sucessivos que não resultam, devido ao estado 

do tempo. 

 De um mandato autárquico para outro, a Junta de Freguesia de Marateca viu ser-lhe 

reduzido em aproximadamente 50% o valor que recebia no âmbito deste protocolo 

celebrado com a Câmara Municipal. Recebia anteriormente no âmbito da rede viária cerca 

de 55.000 euros e, a Junta de Freguesia de Marateca, recebe actualmente cerca de 

28.000 euros. 
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 A Junta de Freguesia de Marateca teve o bom senso de adquirir máquinas para 

tornar estes serviços mais baratos, pensando que esta Autarquia sairia beneficiada com 

um menor custo. Acontece que a redução de verbas que a Câmara tem implantado sobre 

o protocolo, não permite obter o benefício que poderia ser tirado pela utilização destas 

máquinas, e  não tem contribuído para o favorecimento dos trabalhos. 

 Foi acordado às 7.30h da manhã com acusações e ofensas porque não arranjava 

um determinado caminho. Pode dizer que este caminho já foi arranjado três vezes durante 

o ano em curso. O arranjo estipulado em protocolo para arranjar os caminhos é de três em 

três meses (um arranjo por trimestre). Dada a intensidade de trânsito e o mau estado em 

que muitos destes caminhos se encontram, já foram arranjados, nos três primeiros meses 

de 2007, por quatro ou cinco vezes, para que as pessoas possam lá passar com 

condições. Esta situação excede largamente o que está estipulado em protocolo. Se 

tivesse de alugar máquinas para a execução destes trabalhos estaria esgotada a verba 

que a Câmara atribui à Junta de Freguesia para este fim. 

 Nestas condições não pode melhorar os pavimentos dos caminhos. O certo é que as 

pessoas exigem que os caminhos sejam arranjados com regularidade. Os aceiros têm 

tanto trânsito como as estradas asfaltadas.  

 Menciona alguns exemplos de caminhos que foram alvo da intervenção da Junta de 

Freguesia. 

 A sua intervenção não tende a ser uma queixa. A intenção é somente a de 

esclarecer a população. Se os caminhos não estão melhores é porque não pode passar 

mais vezes com as máquinas. A Junta de Freguesia está a exceder aquilo que a Câmara 

Municipal paga à Junta de Freguesia. Solicita à Sr.ª Presidente da Câmara que averigue 

da possibilidade de às Juntas de Freguesia de Marateca e de Poceirão ser atribuído um 

reforço de verba relativamente à rede viária – arranjos de caminhos -. 

 

 7. Sr. Munícipe não identificado:  

 Não sabe se a competência do arranjo do Caminho Rui Bento é da Câmara 

Municipal ou da Junta de Freguesia. De todo o modo solicita intervenção de uma das 

Autarquias neste sentido.  

 

 8. Sr. Munícipe não identificado:  

 Pergunta se as pessoas que moram entre Fernando Pó e Águas de Moura, onde 

passa o emissário de Fonte Barreira, Fernando Pó e Marateca podem ligar a rede de 

esgotos às suas casas ou a rede de esgotos vai ser só entre Fernando Pó e Fonte da 

Barreira. 
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 9. Sr.ª Munícipe não identificada: 

 Refere que não há médicos de família. Para se deslocar ao Centro de Saúde tem de 

pagar táxi. 

 

 Em resposta às questões colocadas pelo Público intervieram: 

 A Sr.ª Presidente intervém do seguinte modo: 

 - Em relação à questão do caminho Rui Bento (7.) – A competência da intervenção 

neste caminho é da Junta de Freguesia de Marateca, de acordo com o protocolo 

estabelecido entre esta entidade e a Câmara Municipal. 

 

 - Em relação à intervenção do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Marateca (6.) 

– O Sr. Presidente da Junta de Freguesia tem razão em dizer que hoje existe mais 

trabalho nos caminhos. Existe mais trabalho porque os caminhos têm uma utilização de 

viaturas a passar que há anos atrás não existia.  

 É preciso explicar a razão pela qual a Junta de Freguesia tem actualmente menos 

dinheiro no âmbito do protocolo celebrado com o Município. Assim: hoje existem na 

freguesia mais estradas alcatroadas do que existiam, por exemplo, há 10 anos atrás. É 

evidente que as áreas dos caminhos por arranjar são calculadas com base no número de 

caminhos em terra batida que existem. Se diminuem os caminhos em terra batida por 

força dos que são alcatroados, implica que a verba no âmbito desta intervenção diminui. 

Este raciocínio é lógico. Também é claro que os caminhos não podem estar melhor porque 

também têm mais veículos a transitar. 

 Há outra situação que o Presidente da Junta de Freguesia, Sr. Faustino Santos, 

mencionou e que tem inteira razão: é que se hoje a Junta de Freguesia tem menos 

dinheiro, mas também a Câmara Municipal tem muito menos dinheiro. O orçamento da 

C.M.P. este ano, é de menos 10 milhões de euros que o do ano passado (2 milhões de 

contos na moeda antiga). Isto tem a ver com a Lei das Finanças Locais e com as regras 

ao financiamento das Autarquias. Esta situação não é da responsabilidade do Município. 

 

 - Em relação à intervenção do Sr. Duarte (1.), relativamente à 12.ª Mostra de Vinhos 

de Marateca / Poceirão e 1.ª Feira de Vinhos do Concelho de Palmela – O Sr. Vereador 

Octávio Machado na sua condição de vitivinicultor levantou esta mesma questão e 

respondeu-lhe que a Câmara Municipal apoiava este evento, assim como todas as 

iniciativas que possam dignificar e valorizar o vinho do concelho de Palmela. A Autarquia 

vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance neste sentido.  

 Contudo, os promotores de qualquer um destes eventos não podem esperar uma 

comparticipação igual aquela que foi feita há dois ou três anos atrás. De facto, como já 
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referiu nesta reunião, a Câmara Municipal dispõe hoje de muito menos dinheiro do que 

sucedia anos antes. Não defende que se deixem de fazer as iniciativas. Devolve a questão 

sobre se pode a Câmara deixar de realizar outras obras. De facto, não se pode deixar de 

fazer a Escola de Cajados, não se pode deixar de continuar a fazer alcatroamentos, rede 

de abastecimento de esgotos, etc.. É preciso ir “esticando a manta”, é preciso fazer chegar 

a “manta” um pouco a todo o lado.  

 Mostra o seu contentamento com as notícias dadas em relação a estes eventos, 

nomeadamente quanto ao facto de se estar a pensar dar o salto e alargar esta iniciativa a 

todo o concelho, à divulgação e promoção dos vinhos do concelho de Palmela. Fernando 

Pó é uma localidade com muito mérito que colocou os vinhos num roteiro muito 

importante, mas também é importante fazer mais pelos vinhos do concelho de Palmela. 

 A Câmara de Palmela vai continuar a dialogar com os promotores da iniciativa. Deixa 

já a nota de que este ano, em termos de apoios financeiros, não se pode esperar grandes 

comparticipações da Câmara Municipal, porque o Município tem menos 10 milhões de 

euros no seu orçamento. Ainda assim, procurou-se transferir sensivelmente as mesmas 

verbas para as Juntas de Freguesia. O orçamento municipal decresceu em mais de 20%. 

  

 - Em relação à intervenção do Público a propósito dos transportes (1.) (3.) (4.) e (5.) 

– As questões que foram colocadas são muito pertinentes. O problema dos transportes é 

dos mais graves do concelho. Dirá mesmo que os dois grandes problemas no concelho 

são a área da Saúde e a área dos transportes. Não há transportes públicos, os poucos 

que existiam têm vindo a ser retirados, devido a uma lógica que a Câmara Municipal 

contraria.  

 O Município tem procurado em vários momentos combater a lógica que tem levado a 

que esta situação aconteça, que é uma lógica de privatização dos serviços. A senhora da 

CP respondeu à D. Almerinda daquele modo, porque hoje o objectivo do lucro dos 

transportes está em primeiro lugar. Há uma política de transportes públicos que não tem 

em consideração as necessidades das pessoas. As grandes empresas de transportes 

foram sendo progressivamente privatizadas, e actualmente são empresas privadas 

aquelas que operam nas linhas ferroviárias. Como é norma visam o lucro e quando 

existem poucos passageiros consideram que não são rentáveis determinados trajectos ou 

paragens. 

 A C.M.P. tem apoiado a luta das populações e desde logo a luta da Comissão de 

Utentes que existem no concelho. Tem-se procurado fazer chegar todas as posições às 

empresas. 

 Na sequência da moção aprovada sobre este tema em reunião de Câmara e 

remetida à CP (Caminhos de Ferro Portugueses), a CP aceitou finalmente realizar uma 
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reunião com a Câmara de Palmela e os TST (Transportes Sul do Tejo) para discutir a 

questão das populações que estão a ser prejudicadas. A reunião está marcada para o 

próximo dia 2 de Abril e na mesma vão ser abordados os temas apresentados hoje. Vão-

se abordar os TST relativamente à hipótese de alargar a carreira que vai até ao Bairro 

Margaça. 

 

 - Em relação à intervenção do Sr. Carreira (2.) – Refere-se o Sr. Carreira ao C.M. 

1038 como uma auto-estrada. Contudo, é de uma estrada que se trata. É uma estrada 

com condições de segurança, que cumpre os requisitos que devem ter as estradas. Falta 

a sinalização horizontal. 

 Assim que um caminho deixa de ser de terra batida e passa a ser asfaltado os 

carros atingem velocidades muito superiores e as questões de segurança têm de ser 

acauteladas ao máximo. 

 Esta zona está em desenvolvimento. A actividade económica é extremamente 

importante e não fazia nenhum sentido fazer-se uma estrada que não tivesse condições.  

 A Câmara Municipal está a encarar o apoio aos proprietários dos terrenos no que diz 

respeito ao registo de rectificação das áreas de cedência. Vai ser um processo da 

responsabilidade da C.M.P., Obviamente que os proprietários têm de prestar todos os 

dados e encetar alguns procedimentos. 

 Do ponto de vista da responsabilidade e dos encargos é um processo que a Câmara 

Municipal assume. Neste sentido, a Câmara vai escrever aos proprietários a dizer que 

assume as questões relacionadas com as alterações e registo dos terrenos. 

 A Autarquia tem evitado as expropriações e procurado chegar a entendimento com 

os proprietários. A obra está “presa” porque há um proprietário que não aceita dialogar e 

ceder o terreno. Em casos como este a via legal será a expropriação. 

 

 - Em relação à intervenção a propósito do tema saúde (9.) – É um dos problemas 

mais sentido, neste momento, no concelho. O concelho tem cerca de 54.000 habitantes. A 

C.M.P. tem feito sentir as suas preocupações relativamente à saúde, às entidades 

responsáveis. 

 Refere que o Sr. Vereador Octávio Machado no início da reunião acerca do trabalho 

de prevenção – rastreios de saúde – referiu ser um trabalho que procura de alguma 

maneira contribuir para minimizar a situação que as pessoas vivem. As câmaras 

municipais não podem resolver os problemas essenciais da saúde no País, como seja, o 

problema da falta de médicos. 
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 A propósito deste assunto intervém, igualmente, o Sr. Vereador Octávio Machado 

para dizer que são cerca de 20.000 pessoas existentes sem médico de família. 

 

 O Sr. Vereador José Charneira intervém do seguinte modo: 

 - Em relação à questão dos esgotos (5.) – A obra do emissário de Fonte Barreira, 

Fernando Pó e Marateca foi feita pela Simarsul. Tem havido alguns precalços com 

abatimentos no pavimento. Há o compromisso da Simarsul de sempre que haja 

abatimentos nos locais da sua intervenção fazer os necessários reparos. 

 Acrescenta que as adegas necessitam ter uma licença a provar que fazem as 

descargas dos esgotos em sítio apropriado para tratamento desses esgotos. Já houve 

uma reunião com os proprietários das adegas. Está-se a acertar com a Simarsul esta 

situação, de modo a que seja possível certificar as adegas no ano em curso. 

 - Em relação à questão da ligação dos esgotos (8). – Todas as casas que estejam 

localizadas ao longo do emissário será necessário acertar com a Simarsul, porque têm de 

se fazer pequenas redes de ligação dessas casas a um único ponto de ligação ao 

emissário, porque não é possível ligar directamente as casas ao emissário. É necessário 

criar uma rede paralela para fazer a descarga num ou dois pontos concretos do emissário. 

Esta situação está a ser vista com a Simarsul e será analisada caso a caso. 

 A Sr.ª Presidente despede-se de todos os presentes e agradece a sua presença 

nesta reunião. 

 

 

V – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das vinte e três horas e trinta 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 


