
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 13/2007: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 

2007: 

 No dia seis de Junho de dois mil e sete, pelas dezassete horas e quinze minutos, no 

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

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

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

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

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

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª PRESIDENTE: 

 1. Festas Populares de Pinhal Novo: 

 A Sr.ª Presidente começa por referir que neste período do ano acontecem algumas 

das mais importantes festividades do concelho de Palmela. 

 Acrescenta que se iniciaram ontem as Festas Populares de Pinhal Novo . Estas 

Festas irão decorrer entre 05 e 10 de Junho e contemplam um programa de animação 

bastante diversificado e interessante. A abertura das Festas decorreu num ambiente muito 

agradável com uma forte participação popular. 

Dirige a todos os presentes o convite para usufruírem das Festas Populares de 

Pinhal Novo. 

 

 2. Reunião de Câmara descentralizada: 

A Sr.ª Presidente informa que a próxima reunião de Câmara será descentralizada e 

irá ter lugar no dia 20 de Junho, pelas 21 horas, na Sociedade de Instrução Musical, em 

Quinta do Anjo. 
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Acrescenta que a semana de 18 a 22 de Junho vai ser dedicada à freguesia de 

Quinta do Anjo. 

 

 INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

Reunião de Câmara descentralizada de 16.Maio.2007 realizada em Pinhal Novo: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto saúda a Sr.ª Presidente da Câmara, Vereadores, 

Técnicos da Autarquia, Membros da Comunicação Social e Munícipes. 

Atendendo a que a Ordem de Trabalhos desta reunião é bastante extensa: são trinta 

e duas propostas sujeitas a discussão e deliberação, o Sr. Vereador José Braz Pinto 

refere que não vai apresentar no Período Antes da Ordem do Dia nenhuma questão, como 

habitualmente costuma fazer.  

Porém, o Sr. Vereador José Braz Pinto refere que tem de fazer uma intervenção 

acerca da última reunião de Câmara efectuada no Salão da Junta de Freguesia do Pinhal 

Novo. Na altura não fez nenhuma observação, porque, quando a situação se deu já não 

havia espaço para usar da palavra. Contudo, não pode deixar passar muito mais tempo 

sobre este assunto, se não perde a oportunidade de o dizer. 

Assim, o Sr. Vereador José Braz Pinto continua a sua intervenção nos seguintes 

termos: 

― Reconhece de facto que na última reunião descentralizada estavam todos 

(Executivo da Câmara Municipal) muito cansados, devido ao adiantado da hora, e notava-

se que a Sr.ª Presidente estava extremamente cansada, mas não vê de bom grado que 

haja munícipes que, face às intervenções dos Eleitos, batam palmas sem  que a Sr.ª 

Presidente intervenha no sentido de que deviam os mesmos parar de bater palmas, 

porque efectivamente o não podem fazer. 

― Por último. aquando da intervenção do Público (talvez as suas palavras sejam por 

vezes bastante contundentes, mas as palavras são ditas entre o Executivo e o Público não 

se pode referir às suas intervenções), houve Público que se referiu à sua intervenção, 

havendo inclusive  um elemento que disse “palavras como essas eu não as admitia” 

fazendo um juízo de valor sobre o que aconteceu na reunião. Também, neste caso, 

considera que a Sr.ª Presidente poderia ter advertido a pessoa que esta não deveria 

comentar as às intervenções dos Vereadores. 

― Insiste que estavam todos já muito cansados e certamente não foi má vontade da 

Sr.ª Presidente, mas certamente o cansaço, que permitiu estes acontecimentos. 

Independentemente disso pretende deixar  expressa a sua observação. 

Face à intervenção do Sr. Vereador José Braz Pinto, a Sr.ª Presidente refere que a 

sua não chamada de atenção ao Público, muito provavelmente se deveu a algum 

momento de menor atenção da sua parte na reunião. Não costuma deixar que situações 
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destas aconteçam sem chamar a devida atenção do Pública, conforme  os Srs. 

Vereadores já puderam constatar. Foi por mero lapso ou distracção da sua parte que tais 

acontecimentos ocorreram e dirige ao Sr. Vereador José Braz Pinto o seu pedido de 

desculpa, pois as situações descritas não têm outro contexto que não aquele que acabou 

de exprimir. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

Informações: 

O Sr. Vereador Octávio Machado cumprimenta os presentes. 

• Rastreios de Saúde efectuados no mês de Maio – O Sr. Vereador Octávio 

Machado informa que, no mês de Maio, foi alargado ao Terrim e a Cabanas o projecto de 

Rastreios de Saúde.  

Regista o êxito assinalável deste projecto, o que reverte numa motivação acrescida 

para todos os que nele se envolveram. 

• Saúde – Reunião realizada no Pinhal Novo - O Sr. Vereador Octávio Machado 

dá conhecimento aos presentes que se realizou em Pinhal Novo uma reunião com 

responsáveis pela área da Saúde, na qual esteve presente a Sr.ª Vereadora Adília 

Candeias. 

Regista que o debate foi interessante e envolveu temas como os impactos das  

alterações no sistema de Saúde no concelho de Palmela. Todos os intervenientes  estão 

expectantes e atentos às medidas que se possam desenvolver com o objectivo de atender 

cada vez melhor os utentes, utentes que merecem a melhor atenção e o empenhamento 

de todos. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

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

Técnicos da Câmara, Público em geral e Jornalistas. 

1. Castelo de Palmela: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa volta a insistir num assunto que já foi por si 

apresentado em reunião de Câmara: refere-se ao Castelo de Palmela e a toda a sua 

envolvente. 

Lamenta que a Câmara Municipal demore tanto tempo a concretizar uma 

intervenção que considera básica. Tendo estado hoje no castelo, a  única constatação que 

observou, , foi que as urtigas diminuíram de 60cm para 10 centímetros. Esta diminuição foi 

contudo, devido ao calor e não a qualquer intervenção da Câmara. 

Refere que deve ser tomada uma atitude e uma acção rápida, porque é chegado o 

Verão, altura de maior afluência de turistas ao Castelo. 
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Permitam-lhe este desabafo, mas não se pode estar sistematicamente a falar dos 

mesmos assuntos. 

 

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

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que vai voltar a falar num assunto que 

já abordou anteriormente: Rua 1.º de Janeiro, em Pinhal Novo. 

Assim, recorda a sua intervenção na reunião de Câmara de 04 de Abril, em que o Sr. 

Vereador José Charneira menciona que os Vereadores do P.S. (José Braz Pinto e José 

Carlos de Sousa) tinham aprovado em reunião de Câmara um projecto que já vinha de 

2001 e estavam a tentar dirimir uma situação que não tinha sido bem equacionada. Foi 

dado um prazo de três meses para que se realizassem obras naquela rua. O que é facto é 

o Sr. Vereador José Charneira, nessa mesma reunião de 04 de Abril, menciona que a 

adjudicação tinha sido feita só em Fevereiro por motivos que têm a ver com a própria 

estrutura da Câmara e que os 90 (noventa dias) de prazo para realização das obras não 

tinham ainda passado. Constata que, nesta altura, já passaram praticamente  180 (cento e 

oitenta) dias sobre o prazo dado para realização das obras. 

Esta é uma situação que leva os Vereadores Socialistas a questionarem-se sobre se 

vale a pena votar favoravelmente algumas das propostas apresentadas.. 

A obra está parada há um mês não se vendo máquinas em acção nem trabalhadores 

a trabalhar. 

 

3. Assuntos apresentados por si em reunião de Câmara e que aguardam 

resposta: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa dirige um pedido de desculpa por voltar a 

falar neste assunto: 

Numa anterior reunião de Câmara, a Sr.ª Presidente referiu, e está em acta, que os 

serviços têm de responder às questões levantadas pelos Vereadores no Período Antes da 

Ordem do Dia. 

Refere que continuam a existir situações que são apresentadas em reuniões de 

Câmara que continuam a aguardar resposta não tendo de ser os Srs. Vereadores dos 

respectivos Pelouros a responder, os serviços devem dar uma resposta. 

Refere-se concretamente à questão de Vale da Vila, apresentada por si na reunião 

de Câmara de 07.Março.2007, relativa a uma hipotética demolição que teria de ter existido 

já durante o ano de 2005 e cujo processo vem referido em acta. Continua a aguardar 

resposta, tal como o Munícipe em questão. 
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Sugere que se encontre um circuito capaz, de forma a dar escoamento aos assuntos 

que são levantados, quer no Período Antes da Ordem do Dia, quer no período da Ordem 

do Dia, aquando da discussão das propostas. 

 

Em resposta às questões colocadas pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa 

no Período Antes da Ordem do Dia foram dadas as seguintes respostas: 

• Relativamente ao Castelo de Palmela (1.): 

O Sr. Vereador José Charneira cumprimenta os presentes. 

O Sr. Vereador José Charneira refere-se à questão da limpeza das ervas no 

Castelo. Existe em curso um plano para aplicar monda química em todo o concelho. Este 

ano, devido ao estado do tempo (sol e chuva), tem sido propício ao rápido crescimento 

das ervas. 

A Sr.ª Presidente refere que, nos anos em que as ervas se desenvolvem mais 

rapidamente, talvez se justificasse a adaptação do plano, de modo a fazerem-se  um maior 

número de intervenções. 

É do seu conhecimento que os serviços da Câmara Municipal estão a fazer um 

esforço para compensar e ultrapassar estas questões. Efectivamente o Castelo é um dos 

pontos mais importantes do concelho, não sendo o único a ser intervencionado. Esta 

acção abrange igualmente as vias públicas e as zonas urbanas. 

A propósito deste tema, o Sr. Vereador Braz Pinto refere que pretende intervir. 

Sem querer estar a tomar uma posição profissional, refere que o herbicida 

normalmente funciona por acção sistémica, ou seja, é absorvido pela planta e acaba por a 

matar até à raiz. Se o herbicida for aplicado numa altura em que por motivo do calor as 

ervas já estão a secar, a acção deste é quase nula. Por outro lado, a acção do herbicida 

deve ser dada sobre as plantas antes delas terminarem o seu ciclo vegetativo, ou seja, 

antes delas se voltarem a semear. 

Considera que a aplicação do herbicida, nesta altura, peca por ser um pouco tardia. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias saúda a Sr.ª Presidente, Vereadores, Jornalistas, 

Público e Técnicos da Câmara Municipal. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que o Sr. Vereador José Braz Pinto deixa 

a sugestão do modo como se pode empregar a monda química. 

Pretende afirmar que o concelho de Palmela é muito rico do ponto de vista da flora , 

não sendo fácil num concelho com esta dimensão ter todos os espaços limpos, embora 

este seja o objectivo da Câmara Municipal. 

 

• Relativamente à Rua 1.º de Janeiro, em Pinhal Novo (2.): 
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O Sr. Vereador José Charneira refere que ou é “embirração” do Sr. Vereador José 

Carlos de Sousa relativamente à Rua 1.º de Janeiro, , ou, então  que a considera a rua 

mais importante do Pinhal Novo. 

Adianta que a responsabilidade da empreitada não é do Município. Esta obra 

respeita a um compromisso que o promotor das construções tem. Foram aprovadas as 

obras de urbanização em Dez.2006. Seguidamente, e de acordo com a lei, é dado ao 

promotor o prazo de um ano para apresentar os elementos requeridos. O promotor em 

causa já apresentou os elementos e no dia em que levantou a licença para executar as 

obras iniciou-se a contagem do prazo de 3 (três) meses. Antes do termo desse prazo, o 

loteador veio pedir à Câmara uma prorrogação do mesmo, o que é permitido por lei. Não 

está em condições, neste momento, de informar o Sr. Vereador da data em que expira 

esse prazo. 

Acrescenta que há assuntos mais importantes relacionados com o Pinhal Novo, pelo 

que estranha a preocupação do Sr. Vereador José Carlos de Sousa  com os cerca de 50 

metros da Rua 1.º de Janeiro, em Pinhal Novo. 

 

• Relativamente aos Assuntos apresentados por si em reunião de Câmara e que 

aguardam resposta (3.): 

A Sr.ª Presidente refere que já foi por si reconhecida a necessidade de se 

melhorarem os circuitos de respostas aos Srs. Vereadores, bem como aos Munícipes que 

intervêm no período destinado ao Público. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR ADILO COSTA: 

1. VII Curso sobre Ordens Militares: 

O Sr. Vereador Adilo Costa saúda os presentes. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que nos dias 02 e 03 de Junho se realizou no 

Castelo de Palmela o VII Curso sobre Ordens Militares. 

Apesar da extensa Ordem de Trabalhos desta reunião tem de tecer alguns 

comentários sobre o VII Curso de Ordens Militares. Assim: 

- Estiveram presentes neste Curso cerca de uma centena de pessoas, entre elas 

vários investigadores. A nível nacional esteve presente a “fina flor” sobre Ordens Militares. 

Um historiador francês fez a apresentação do seu livro na Pousada de Palmela. 

Neste Curso foi referido que o Município de Palmela é o único Município na Europa, 

a par de exposições científicas ligadas à história, que aborda a temática das Ordens 

Militares. 

O Município de Palmela realiza de quatro em quatro anos “encontros” de carácter 

internacional, mas efectua, igualmente, cursos de natureza mais específica como é o caso 
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das Ordens Militares. Em articulação e colaboração com o Centro de História Além-Mar da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa o tema deste 

ano centrou-se sobre a Ordem de San’Tiago e a sua relação com a expansão portuguesa. 

Defende que este tema deverá merecer a maior atenção da comunicação social. 

 

2. Festas Populares de Pinhal Novo: 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere-se às Festas Populares de Pinhal Novo que 

estão a decorrer. Destaca e recomenda a visita à exposição do ferreiro Faria que está 

patente no Auditório do Pinhal Novo. 

 

INTERVENÇÃO DA SR.ª VEREADORA ADÍLIA CANDEIAS: 

Informação sobre a troca de correspondência: 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias presta a seguinte informação: 

Através das Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho (IPSS’s) 

chegou ao conhecimento da Autarquia uma preocupação sobre a troca de 

correspondência entre o Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal e as IPSS’s com 

vista ao funcionamento das Actividades de Tempos Livres (ATL’s) para o próximo ano 

lectivo. 

Foi decidido colocar este assunto ao Conselho Municipal de Educação e, neste 

sentido, marcou-se uma reunião conjunta entre o Conselho Municipal de Educação e o 

Conselho Local de Acção Social. 

Das questões colocadas directamente à Câmara Municipal ressalta: 

- Qual é o regime de funcionamento das escolas públicas; 

- Qual a taxa de cobertura das actividades de enriquecimento curricular; 

- Se a resposta pública dada é suficiente para as famílias, tendo em conta que o 

investimento da Segurança Social não permitia que, este ano, se candidatassem às ATL’s 

que são praticadas nas instituições.  

Das reuniões entretanto levadas a efeito, resultou uma tomada de posição sob a 

forma de moção, que foi aprovada no Conselho Municipal de Educação, a qual foi 

subscrita pelos Conselhos Locais já referidos. 

Nestes termos, a Sr.ª Vereadora Adília Candeias deu conhecimento ao Executivo 

Municipal da moção aprovada e que se transcreve: 

 

“Na sequência de ofícios enviados às IPSS do concelho, pelo Centro Distrital de 

Segurança Social de Setúbal e que a União Concelhia das Instituições Privadas de 

Solidariedade Social de Palmela, deu conhecimento à Câmara Municipal, o Conselho 

Municipal de Educação, considerou que: 
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- No concelho o regime de funcionamento das escolas públicas é, 

maioritariamente, em horário duplo; 

- A taxa de cobertura das actividades de enriquecimento curricular é de 44% e 

a do programa de alimentação escolar é de 73%; 

- A resposta pública é insuficiente tendo as famílias de continuar a ter como 

alternativas a resposta privada e a rede solidária. A resposta solidária 

continua a ser uma necessidade; 

- A componente de apoio à família nos estabelecimentos de educação e ensino 

do concelho de Palmela regista apenas uma cobertura de 4% enquanto o 

restante prolongamento de horário é assegurada pela rede solidária. 

Assim, solicita-se ao Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal que 

reconsidera a sua política de financiamento aos ATL da rede solidária e mantenha o 

financiamento ao funcionamento do modelo clássico, considerando a necessidade desta 

resposta por parte das famílias.” 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

RETIRADA DO PONTO 16 DA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª Presidente propôs a retirada do ponto 16 da Ordem do Dia: 

- Licenciamento de uma operação de loteamento (Proc.º L-39/00) – URBIMOC 

– Construções, Ld.ª: 

Foi aprovado, por unanimidade, retirar o ponto 16 da Ordem do Dia. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR ADILO COSTA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Gabinete de Recuperação 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 1, dos processos despachados pelo Sr. Vereador Adilo Costa, no período 

de 06.03.2007 a 04.04.2007. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELA SR.ª PRESIDENTE, POR DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração Urbanística: 

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

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

documento n.º 2, dos processos despachados pela Sr.ª Presidente, no período de 

05.04.2007 a 25.05.2007. 
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PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração Urbanística: 

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

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

documento n.º 3, dos processos despachados pelo Sr. Vereador José Charneira, no 

período de 14.05.2007 a 25.05.2007. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

os dias 16.05.2007 a 05.06.2007, foram autorizados pagamentos, no valor de € 

2.206.157,16 (dois milhões duzentos e seis mil cento e cinquenta e sete euros e dezasseis 

cêntimos). 

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

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

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

3.958.347,13 (três milhões novecentos e cinquenta e oito mil trezentos e quarenta e sete 

euros e treze cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 2.700.892,61 (dois milhões setecentos mil oitocentos e 

noventa e dois euros e sessenta e um cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.257.454,52 (um milhão duzentos e cinquenta e 

sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro euros e cinquenta e dois cêntimos). 

    

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTA 

 

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

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

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



Acta n.º 13/2007 

Reunião de 06 de Junho de 2007 

 10 

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 08/2007, reunião extraordinária de 28.Março.2007 – aprovada por 

unanimidade. 

 

      II – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 

 

 Pela Sr.ª Presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

 Atribuição de apoio financeiro: 

 

 PROPOSTA N.º 1/SMPC/13-2007: 

 ASSUNTO: Comparticipação nas despesas com as refeições dos militares do 

Regimento de Engenharia N.º 1: 

 REQUERENTE: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Palmela: 

 

 «De acordo com os termos do Protocolo de Colaboração celebrado com o 

Regimento de Engenharia n.º 1 para a execução de diversas intervenções na Serra da 

Arrábida no âmbito da protecção da floresta contra incêndios, uma das obrigações da 

Câmara Municipal consistia no fornecimento de alojamento e alimentação aos militares 

empenhados nos trabalhos. 

Para este efeito, foi solicitada a colaboração da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Palmela, a qual se disponibilizou a ceder alojamento gratuito e a 

fornecer as refeições necessárias, desde que fosse posteriormente ressarcida pelos 

encargos assumidos com a alimentação. 

Em face do exposto, e tendo em consideração a informação remetida pela Direcção 

dos Bombeiros Voluntários de Palmela relativa ao número de refeições fornecidas, 

propõe-se, nos termos 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/02, de 11 de Janeiro, a atribuição de apoio financeiro no 

valor de 3.127,00 € (três mil cento e vinte sete euros), à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntário de Palmela, destinado a comparticipar as despesas efectuadas com 

a alimentação dos militares do Regimento de Engenharia n.º 1 que estiveram alojados em 

Palmela para executar os trabalhos de beneficiação e/ou abertura de caminhos no âmbito 
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da protecção à floresta contra incêndios, ao abrigo do Protocolo de Colaboração celebrado 

com a Câmara Municipal. 

O presente apoio financeiro encontra-se cabimentado no código das Grandes 

Opções do Plano 1.2.1.01.01 a que corresponde o código orçamental 01.02.05/04.07.01.» 

 

Sobre a proposta de Comparticipação nas despesas com as refeições dos militares 

do Regimento de Engenharia N.º 1 numerada 1/SMPC/13-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a proposta em apreço, a exemplo 

da proposta n.º 32 da Ordem de Trabalhos desta reunião (Atribuição de apoio financeiro 

pontual ao Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, em Pinhal Novo), devia fazer 

menção ao número de refeições que contempla. De todo o modo, e mesmo sendo omissa 

esta informação, os Vereadores Socialistas nada têm a obstar e vão votar favoravelmente. 

Em resposta à intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa, o Sr. Vereador 

Octávio Machado informa que são: 

- 129 pequenos-almoços a 3,50 euros cada, o que perfaz 451,50 euros; 

-  200 almoços a 6,50 euros cada, o que perfaz 1.300,00 euros; 

- 192 lanches a 3,00 euros cada, o que perfaz 576,00 euros; 

- 123 jantares a 6,50 euros, o que perfaz 799,50 euros. 

- O somatório destes valores totaliza 3.127,00 euros. 

A Sr.ª Presidente refere que o Sr. Vereador Octávio Machado respondeu na sua 

condição de Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Palmela. 

 

 SAÍDA DA REUNIÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

 Nesta altura, a reunião deixou de ser participada pelo Sr. Vereador Octávio 

Machado. 

 

 Submetida a proposta de Comparticipação nas despesas com as refeições dos 

militares do Regimento de Engenharia N.º 1 a votação, foi a mesma aprovada, por 

unanimidade e em minuta. 

 

 ENTRADA NA REUNIÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

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

 

 PROPOSTA N.º 2/SMPC/13-2007: 

 ASSUNTO: Comemorações do Dia Municipal do Bombeiro: 

 REQUERENTES: Associações de Bombeiros Voluntários do Concelho: 
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 «De 01 a 20 de Maio realizaram-se as habituais Comemorações do Dia Municipal do 

Bombeiro, cujo programa central foi este ano assumido pela Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Pinhal Novo, cumprindo o sistema de rotação em vigor. 

De acordo com o estabelecido entre a Câmara Municipal e as Associações de 

Bombeiros Voluntários do Concelho, compete à primeira financiar os encargos decorrentes 

da realização das Comemorações, e às segundas organizar, em articulação com o Serviço 

Municipal de Protecção Civil, os eventos incluídos no programa. 

Assim, e nos termos da alínea b) do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de 

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

financeiro no valor global de 3.394,00€ (três mil trezentos e noventa e quatro euros), 

destinado a financiar as despesas efectuadas com a organização das Comemorações do 

Dia Municipal do Bombeiro, a distribuir do seguinte modo: 

− Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pinhal Novo: ..............  3.034,00€ 

− Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura: ...........................  360,00€.» 

 

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

minuta. 

 

SAÍDA DA REUNIÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

 Nesta altura, a reunião deixou de ser participada pelo Sr. Vereador Octávio 

Machado. 

 

PROPOSTA N.º 3/SMPC/13-2007: 

ASSUNTO: Comemorações do Dia Municipal do Bombeiro: 

REQUERENTE: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Palmela: 

 

«De 01 a 20 de Maio realizaram-se as habituais Comemorações do Dia Municipal do 

Bombeiro, cujo programa central foi este ano assumido pela Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Pinhal Novo, cumprindo o sistema de rotação em vigor. 

De acordo com o estabelecido entre a Câmara Municipal e as Associações de 

Bombeiros Voluntários do Concelho, compete à primeira financiar os encargos decorrentes 

da realização das Comemorações, e às segundas organizar, em articulação com o Serviço 

Municipal de Protecção Civil, os eventos incluídos no programa. 

Assim, e nos termos da alínea b) do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de 

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

financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela, no valor de 
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501,00€ (quinhentos e um euros), destinado a financiar as despesas efectuadas com a 

organização de actividades no âmbito das Comemorações do Dia Municipal do Bombeiro 

2007.» 

 

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

minuta. 

 

ENTRADA NA REUNIÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

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

 

III – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

 Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 Orçamento e Grandes Opções do Plano: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DAF/13-2007: 

 ASSUNTO: 2.ª Alteração ao Orçamento 2007 e Grandes Opções do Plano 2007-

2010: 

 

 «A 2.ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2007-2010, tem 

como objectivo incluir no capítulo da receita o valor de 2,1 milhões de euros previsto 

utilizar do empréstimo bancário aprovado e simultaneamente dotar as respectivas rubricas 

da despesa da verba necessária ao lançamento dos projectos. Com esta alteração 

passam a ter dotação, com financiamento definido, todas as acções do PPI afectas ao 

financiamento bancário: 

 

Dotação (Euros)  

Código GOP 

 

Designação 2007 2008 2009 Total 

2.1.1.02.01 Ampliação e Remodelação da 

EB1 de Pinhal Novo n.º 2 – Rua 

Salgueiro Maia 

 

165.000 

 

840.000 

 

840.000 

 

1.845.000 

2.1.1 02.06 Ampliação e Beneficiações da 

EB1 /JI de Cajados 

 

203.971 

 

600.000 

  

803.971 

2.4.3.01.04 Infra-estruturas da Rua 5 de     
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Outubro – Quinta do Anjo 340.000 90.000 430.000 

3.4.1.01.06 Mercado Municipal de Pinhal 

Novo – Complexo de Serviços 

 

200.000 

 

2.100.000 

 

200.000 

 

2.500.000 

3.3.1.01.202 Arruamentos e Infra-estruturas 

de Acesso à EB 2/3 do Poceirão 

 

630.000 

 

 

  

630.000 

2.4.6.02.12 Arranjo de Espaços Exteriores 

Quinta da Cerca, Largo e 

Encosta de S. João - Palmela 

 

25.000 

 

525.000 

  

550.000 

2.1.1.02.07 Aquisição de Terrenos 20.000 80.000  100.000 

4.3.01.05 Aquisição de Terrenos 70.000 70.000  140.000 

2.4.4.01.10 Reforço do Sistema de 

Abastecimento de Água ao 

Pinhal Novo  

 

450.000 

 

450.000 

 

780.000 

 

1.680.000 

Foram igualmente introduzidas modificações a outras rubricas da despesa em 

função das necessidades existentes à concretização das acções. 

O valor global desta alteração representa um acréscimo de 5%, relativamente ao 

Orçamento em vigor. 

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

aprovação da 2.ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano.» 

 

Sobre a proposta da 2.ª Alteração ao Orçamento 2007 e Grandes Opções do Plano 

2007-2010 numerada 1/DAF/13-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que o texto da presente alteração menciona 

que a mesma “(...) tem como objectivo incluir no capítulo da receita o valor de 2,1 milhões 

de euros previsto utilizar do empréstimo bancário aprovado e simultaneamente dotar as 

respectivas rubricas da despesa da verba necessária ao lançamento dos projectos (...)“.  

Teve ocasião de somar as verbas que estão inscritas para 2007, 2008 e 2009 e chegou à 

conclusão que o total de obras custará 9.678.000 mil euros. Como já noutra proposta, 

quando foi aprovada a contracção do empréstimo bancário, se tinha dito que este 

empréstimo se destinava a financiar 79% do custo das obras, significa que a Câmara 

agora tem de fazer um esforço acrescido para compensar o que passa os 79%, visto que 

as verbas que se tinham previsto no início eram completamente diferentes. Na altura, 

estava-se a fazer um total de investimento de 7.775.000 mil euros e, presentemente, o 

investimento ascende a 9.678.000 mil euros. Significa que há um acréscimo de 

investimento em cerca de 1.500.000 mil euros. Esta situação é sinónimo de que a Câmara 
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previa que o empréstimo cobrisse 79% das obras e, na presente situação, o Município tem 

de fazer mais despesa e colmatar o que falta para os 79%, ou seja, 21%. 

Acrescenta que, sendo verdade que a incorporação do empréstimo bancário se 

destina essencialmente a criar verbas necessárias para o lançamento dos projectos, 

constata então que estão expressas nesta proposta alterações que não são 

compreensíveis. Como tal, gostaria de ser esclarecido quanto aos seguintes pontos: 

- Porque motivo é anulada a rubrica de Habitação em 54.000 euros? 

- Porque razão é anulada a rubrica de Resíduos Sólidos em 116.000 euros? 

- Qual a razão pela qual na rubrica de Transportes e Comunicações é anulado o 

valor de 41.983 euros? Se se classificar esta despesa como gastos com consumo e se 

vem agora propor-se um decréscimo da verba, então regista como saudável esta situação. 

- Qual a razão pela qual nas Sociedades não financeiras é feito um reforço de 

50.000 euros?  

- Porque motivo é reforçado em 50.000 euros a rubrica de Locação de edifícios? 

- Será que a anulação de 113.000 euros em Conservação de bens está relacionada 

com a Locação de edifícios? 

- Os Outros trabalhos especializados são reforçados em 52.000 euros, porque 

motivo? 

- Pretendia a confirmação sobre se o reforço de 105.000 euros nas Instalações e 

serviços se destinou para as novas instalações da Assembleia Municipal? 

 Relativamente à proposta em apreciação e face às questões apresentadas pelo Sr. 

Vereador José Braz Pinto, a Sr.ª Presidente intervém nos seguintes moldes: 

• Começa por explicar que o custo das obras sofreu um aumento relativamente ao 

valor que estava inicialmente previsto.  

• Relativamente ao Mercado Municipal do Pinhal Novo estima-se poder vir a realizar 

a obra por um valor inferior àquele que o projecto de arquitectura apresenta. 

• As Sociedades não financeiras são contempladas com um reforço de 50.000 euros, 

verba que se destina ao pagamento de suprimentos para a C.D.R. – Cooperação de 

Desenvolvimento Regional. 

• O reforço de 15.000 euros para a Locação de edifícios está relacionado com o 

aluguer das novas lojas que vão fazer a continuidade do DAU - Departamento de 

Administração Urbanística -.  

Explicita que a Autarquia prescindiu do aluguer onde estava instalado o antigo DDET 

- Departamento de Desenvolvimento Económico e Turismo -, na medida em que o 

proprietário daquele espaço obteve uma proposta de compra por parte de outrem. Como o 

espaço em causa já estava a ser insuficiente para albergar os serviços camarários, a 
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Câmara Municipal abdicou da loja, tendo alugado outro espaço próximo do actual DAU – 

Departamento de Administração Urbanística -. O reforço da verba é para esse fim. 

• A anulação de 113.000 euros em Conservação de bens tem a ver com uma verba 

que estava prevista para os contratos de remoção de resíduos sólidos e que se verificou 

não ser necessário realizar. 

• O reforço de 52.500 euros nos Outros trabalhos especializados é para a 

manutenção de espaços verdes, na medida em que se vão realizar mais trabalhos nessa 

área. 

• Relativamente ao reforço de 105.000 euros na rubrica de Instalações e serviços, a 

Sr.ª Presidente deu a palavra ao Director do Departamento de Administração e 

Urbanística para prestar os esclarecimentos necessários ao Sr. Vereador José Braz Pinto, 

o que foi feito. 

O Sr. Vereador Octávio Machado pauta a sua intervenção sobre duas obras que 

considera essenciais, e refere: 

— A empreitada de “Execução dos acessos à Escola 2 + 3 do Poceirão” contempla 

um prazo de execução de 75 dias. Gostaria de ser informado para quando se prevê a 

execução desta obra, uma vez que o início do ano lectivo está cada vez mais próximo. 

— Para quando se prevê a obra de “Execução de infra-estruturas na Rua 5 de 

Outubro, em Quinta do Anjo”. 

Face à intervenção do Sr. Vereador Octávio Machado, o Sr. Vereador Adilo Costa 

presta as seguintes informações: 

- Prevê-se que o auto de consignação dos trabalhos da empreitada de “Execução 

dos acessos à Escola 2 + 3 do Poceirão” se formalize no próximo dia 12 de Junho. A obra 

tem um prazo de execução de 75 dias e prevê-se que esteja finalizada em Agosto. 

- A “Execução de infra-estruturas na Rua 5 de Outubro, em Quinta do Anjo” reúne a 

junção de dois projectos e, neste momento, não está em condições de adiantar datas. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que pretende fazer uma rectificação 

relativamente à intervenção do Sr. Vereador Adilo Costa na última reunião de Câmara 

efectuada no Pinhal Novo, quando disse publicamente que os Vereadores do P.S. tinham 

votado contra a contracção do empréstimo. Tall facto não corresponde à verdade, porque 

se abstiveram na votação da referida proposta. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa destaca desta alteração a “derrapagem” que 

existe em relação ao Mercado Municipal do Pinhal Novo. Na Ordem de Trabalhos desta 

reunião consta a empreitada de “Construção do Mercado Municipal de Pinhal Novo – 

complexo de serviços” – aprovação de projecto e abertura de concurso público -, pelo que 

a proposta vai ter um período de discussão. De todo o modo, pretende realçar o seguinte: 
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- Parece-lhe pouco crível que inicialmente existia uma verba estipulada para este 

Mercado com o valor de 1.500.000 euros e que, volvidos seis meses, o preço base do 

concurso seja de 1.840.487,27 acrescido de IVA, e se estime nesta alteração o valor para 

a execução da obra de 2.500.000 euros. 

- Tem alguma dificuldade em entender como é que num prazo de seis meses se 

reformula e reajusta um valor de 1.000.000 euros (mais de 200.000 mil contos na moeda 

antiga). 

A Sr.ª Presidente refere que vão ter oportunidade de tecer considerações à obra do 

Mercado Municipal do Pinhal Novo aquando da discussão da mesma. 

 

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

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

Sousa, que apresentam declaração de voto: 

 

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

 

 “Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra o Orçamento e Grandes 

Opções do Plano de 2007 que englobava o empréstimo que obrigou à presente alteração, 

necessário para o equilíbrio daquele orçamento. 

 Abstiveram-se na aprovação deste empréstimo porquanto ele se destinava à 

execução de obras necessárias e há muito prometidas. 

 Logicamente abstêm-se nesta alteração que enquadra o empréstimo em causa, 

votando vencidos.” 

 

IV – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

 IV.I. -  JUVENTUDE: 

 

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

 

 PROPOSTA N.º 1/DEIS-J/13-2007: 

 ASSUNTO: Março a Partir 2007: 

 REQUERENTE: Agrupamento 643 de Pinhal Novo do Corpo Nacional de 

Escutas: 

 

 «No âmbito da 12.ª edição do Projecto Março a Partir desenvolvido pela Câmara 

Municipal de Palmela em parceria com as associações e grupos informais juvenis e outras 
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entidades do concelho, não foi possível ao Agrupamento 643 de Pinhal Novo do Corpo 

Nacional de Escutas, entregar atempadamente o projecto da sua actividade - Animação e 

Jogos Tradicionais, na Praça da Independência em Pinhal Novo -, inviabilizando a 

atribuição de apoio na reunião de câmara de 22.02.07. 

Tendo a actividade sido desenvolvida e considerando a importância da participação 

deste Agrupamento no Projecto Março a Partir, propõe-se, de acordo com a alínea b) do 

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

de Janeiro, a atribuição do apoio financeiro de € 500,00 (quinhentos euros), ao 

Agrupamento 643 de Pinhal Novo do Corpo Nacional de Escutas.» 

 

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

minuta. 

 

 IV.II. – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

 

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

 

 Plano de Transportes Escolares (ano lectivo 2007/2008): 

 

 PROPOSTA N.º 1/DEIS-DE/13-2007: 

 

 «De acordo com o decreto-lei 299/84, de 05 de Setembro, é da competência da 

Câmara Municipal financiar, organizar e gerir a rede de transportes escolares concelhia, 

que integra os circuitos assegurados por viaturas municipais e circuitos especiais, os que 

são realizados por empresas transportadoras, em circuito público. 

O transporte escolar abrange os alunos residentes no Concelho de Palmela e 

destina-se a assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória e possibilitar a 

continuação de estudos até à conclusão do ensino secundário. A utilização do transporte 

escolar é gratuita para os alunos do ensino básico e comparticipada em 50% pelo 

Município, para os alunos do ensino secundário. 

O acesso ao transporte escolar é garantido aos alunos matriculados em 

estabelecimentos de ensino da sua área de residência, desde que a distância casa/escola 

seja igual ou superior a 2 Km. 

Neste sentido, e conforme previsto no art.º 4.º, do decreto-lei anteriormente referido 

foi elaborado o Plano de Transportes Escolares, para o próximo ano lectivo. 

O Plano prevê que, em 2007/2008, sejam abrangidos pela rede de transportes 

escolares 2.524 alunos, dos quais 2.352 serão transportados em carreiras públicas, 22 



Acta n.º 13/2007 

Reunião de 06 de Junho de 2007 

 19 

alunos em circuitos especiais, a realizar mediante abertura do concurso público e, ainda, 

150 em circuitos municipais. 

Atendendo à dimensão do Concelho e à fraca acessibilidade verificada nas zonas 

rurais, estima-se que o custo total da rede de transportes escolares atinja o valor de € 

994.902,10 (novecentos e noventa e quatro mil, novecentos e dois euros e dez cêntimos). 

De acordo com a alínea e) do n.º 1, do art. 4.º e o art.º 25.º, do Decreto-Lei n.º 

7/2003, de 15 de Janeiro, o Conselho Municipal de Educação, reunido em 28 de Maio de 

2007 pronunciou-se favoravelmente sobre o Plano de Transportes Escolares, para o ano 

lectivo de 2007/2008. 

Face ao exposto, e de acordo com a alínea m) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei n.º 

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

aprovação do Plano de Transportes Escolares para o próximo ano lectivo, documento em 

anexo e que faz parte integrante desta proposta.» 

 

Sobre a proposta de Plano de Transportes Escolares (ano lectivo 2007/2008) 

numerada 1/DEIS-DE/13-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa faz o reparo de que o Decreto-Lei 299/84, 

de 05 de Setembro, estipula a data de 15 de Abril, para que o plano de transportes 

escolares esteja elaborado. É de opinião que a lei devia ser mudada neste ponto, porque é 

difícil conseguir cumprir este prazo. 

Acrescenta que, em conformidade com a Portaria 602/2007, de 21 de Maio, a 

Autarquia de Palmela recebeu 112.551 euros relativos aos transportes escolares dos 

alunos do 7.º, 8.º e 9.º ano de escolaridade. Gostava de saber que percentagem 

corresponde este valor (112.551 euros) relativamente ao total dos transportes escolares 

efectuados durante o ano lectivo de 2006/2007, já que a verba agora proposta de 994.902 

euros é diferente da que foi aprovada, em termos de transportes escolares, para o ano 

lectivo 2006/2007. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que a diferença entre o valor que o 

Ministério da Educação comparticipa e o que o Município de Palmela paga é cada vez 

maior. Recorda que num levantamento feito em 2005 o Ministério comparticipava, nesta 

área dos transportes escolares, com 25 mil contos e a Câmara Municipal de Palmela 

gastava mais de 70 mil contos.  

O valor apresentado na proposta é, ainda, uma previsão, pelo que poderá haver 

alterações significativas durante o ano. Haverá concerteza alunos que serão transferidos 

para escolas fora do concelho de Palmela, na medida em que escolhem áreas que não 

são leccionadas neste concelho. 



Acta n.º 13/2007 

Reunião de 06 de Junho de 2007 

 20 

 Refere que a o plano de transportes agora apresentado estava em condições de ser 

aprovado em Abril. Contudo, entendeu-se que antes da sua aprovação, deveria a Câmara 

Municipal aprovar, o Regulamento dos Transportes Escolares, o que foi feito. 

Finaliza que é indispensável que nenhum munícipe fique prejudicado, pelo que serão 

feitos todos os ajustes necessários,. 

O Sr. Vereador Octávio Machado regista com agrado a diminuição da distância 

para 2 Km. O concelho de Palmela tem acessibilidades difíceis e os caminhos são 

igualmente difíceis de percorrer. 

Refere que várias são as pessoas que têm manifestado o seu desagrado quanto aos 

transportes escolares. 

 

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

minuta. 

 

 IV.III. – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

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

 

 Renovação de Protocolo de Colaboração com o Centro Social de Palmela: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DEIS-DIS/13-2007: 

 ASSUNTO: Ratificação: 

 

 «A renovação do protocolo, estabelecido em 2005, com o Centro Social de Palmela 

para a continuidade do projecto Espaço Familiar de Escuta remete para a importância e 

para o reforço do trabalho preventivo na política social local autárquica em parceria com as 

instituições locais. O trabalho em parceria nesta área permite a valorização da Família 

como a unidade fundamental para o bem-estar das pessoas de uma forma geral e 

sobretudo para as crianças e os jovens. 

Considerando-se a necessidade da continuidade do trabalho desenvolvido no âmbito 

deste projecto foi assinado pela Sra. Presidente, a 21 de Maio último, o protocolo 

estabelecido entre a Câmara Municipal e o Centro Social de Palmela (em anexo). 

Neste sentido, propõe-se a  ratificação deste acto ao abrigo do disposto no n.º 3, do 

art.º 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção da Lei n.º 5-A/02, de 11 

de Janeiro.» 
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Sobre a proposta de Renovação de Protocolo de Colaboração com o Centro Social 

de Palmela – Ratificação numerada 1/DEIS-DIS/13-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a sua intervenção não põe em 

causa o interesse do projecto. Contudo, da leitura atenta que fez ao protocolo consta no 

mesmo que “(...) o presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura 

(...)” pelo que a proposta trata de uma ratificação. Tem ainda a ideia de que o referido 

Protocolo não necessitava de ser sujeito a deliberação, uma vez que este “renova-se 

automaticamente, desde que não exista denúncia de nenhuma das partes”. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que é entendido que, desde que haja lugar 

a despesa, a renovação do Protocolo deve ser submetida a deliberação da Câmara 

Municipal. 

Seguidamente, a Sr.ª Presidente dá a palavra à Directora do Departamento de 

Educação e Intervenção Social para que acrescente o que tiver por conveniente para 

melhor elucidação da proposta, o que foi feito. 

 

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

 V.I. – DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO: 

 

 Pelo Sr. Vereador José Charneira foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

 1 – Plano de Urbanização de Cabanas: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DAU-DPU/13-2007: 

 ASSUNTO: Prorrogação das Medidas Preventivas para o Perímetro Urbano de 

Cabanas, estabelecidas no âmbito do Plano de Urbanização de Cabanas: 
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«No âmbito da deliberação sobre a elaboração do Plano de Urbanização de 

Cabanas, entendeu a CMP deliberar também Medidas Preventivas para a sua área de 

intervenção, medidas essas que se encontram em vigor desde o dia 4 de Novembro de 

2005, data da sua publicação no Diário da República, n.º 212 – II Série (após 

determinação de registo, por despacho do Subdirector-Geral do Ordenamento do Território 

e Desenvolvimento Urbano, de 12 de Outubro de 2005), com um prazo de vigência de dois 

anos. 

O Plano de Urbanização de Cabanas encontrando-se actualmente em fase de 

finalização material, bem como do acompanhamento estabelecido no artigo 75.º do D.L. 

n.º 380/99, de 22 de Setembro, na redacção dada pelo D.L. n.º 310/2003, de 10 de 

Dezembro, a que se seguirá o período de concertação, previsto no artigo 76.º, do mesmo 

diploma legal. 

Por isso, e com vista a evitar ocupações urbanas casuísticas que inviabilizem as 

opções defendidas pelo futuro Plano, constituindo situações gravosas e irreversíveis de 

ordem urbanística, ambiental, económica e social, considera-se que a dinâmica urbanística 

do aglomerado deve ser tutelada e aferida à luz da contenção proporcionada pelas 

medidas preventivas, instrumento legal adequado ao período de elaboração dos PMOT.  

Por esses motivos, propõe-se a prorrogação, por mais um ano, do prazo de vigência 

das Medidas Preventivas da zona de intervenção do Plano de Urbanização de Cabanas, 

conforme estabelece o n.º 1, do artigo 112.º, do D.L. 380/99, de 22 de Setembro, na 

redacção dada pelo D.L n.º 310/2003, de 10 de Dezembro. 

A presente proposta deverá igualmente ser submetida a deliberação da Assembleia 

Municipal, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 2, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 

18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Em anexo: Fundamentação das Medidas Preventivas em vigor. 

Extracto do Diário da República n.º 212 – II Série de 4 de Novembro de 2005 com a publicação das 

medidas preventivas para a área de intervenção do Plano de Urbanização de Cabanas.»   

 

Sobre a proposta de Prorrogação das Medidas Preventivas para o Perímetro Urbano 

de Cabanas, estabelecidas no âmbito do Plano de Urbanização de Cabanas numerada 

1/DAU-DPU/13-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto tece as seguintes observações à proposta: 

- A fundamentação das medidas preventivas menciona “(...) perspectivar os 

sumários da evolução sócio-demográfica plausíveis até ao ano 2010 e as suas principais 

incidências na estrutura urbana do aglomerado (...)”. O planeamento tem como referência 

“até ao ano 2010”, e presentemente está-se em meados de 2007 a prorrogar uma situação 

por mais um ano, o que faz pressupor que este processo se vai prolongar até 2008. 
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- O segundo parágrafo da proposta refere “(...) O Plano de Urbanização de Cabanas 

encontrando-se actualmente em fase de finalização material, bem como do 

acompanhamento estabelecido no artigo 75.º do D.L. n.º 380/99, de 22 de Setembro, na 

redacção dada pelo D.L. n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, a que se seguirá o período de 

concertação, previsto no artigo 76.º, do mesmo diploma legal (...)”. Significa que, não se 

pode perspectivar quanto tempo é que estas acções legalmente exigidas vão demorar, 

mas tem algum receio que se esteja a aprovar um plano que contemple uma perspectiva 

somente até ao ano 2010. Este plano arrisca-se, quando estiver a ser aprovado, a já estar 

desactualizado. 

- No enquadramento das medidas preventivas menciona-se que “ (...) neste contexto 

o recente crescimento daquele aglomerado urbano nem sempre foi acompanhado dos 

mecanismos de planeamento e ordenamento eficazes e suficientemente detalhados (...)”. 

Efectivamente os Vereadores do P.S. há muito tempo que vêm dizendo que há falta de 

planeamento e essa mesma opinião é expressa, conforme leu. 

Este Executivo Camarário não pode demitir-se das responsabilidades que lhe 

cabem. Se de facto se refere que há falta de planeamento, muito provavelmente, é porque 

esse planeamento não foi feito atempadamente. 

- Na fundamentação das medidas preventivas refere-se: “(...) estas infra-estruturas 

urbanas devem estudar a circulação viária pedonal e avaliar o sistema de abastecimento 

de água, reavaliar o sistema de drenagem das águas pluviais,... (...)”. A pergunta que lhe 

ocorre é: se quando foram analisados os processos das “mega-urbanizações” para a 

Quinta do Anjo houve o cuidado de estudar a circulação viária pedonal, o sistema de 

abastecimento de água e reavaliar o sistema de drenagem das águas pluviais. 

   - A Sr.ª Presidente da Câmara tem o dom da previsão, isto porque, numa acta da 

sessão da Assembleia Municipal, quando o Dr. Pedro Trovão do Rosário diz que lamenta o 

facto de se estar constantemente a protelar este tipo de processos, a Sr.ª Presidente 

menciona que, em boa parte estas delongas acontecem por demora de resposta da 

Administração Central, chegando-se ao final do prazo sem que o Plano esteja concluído, 

tornando-se necessário, prorrogar as medidas preventivas e, de facto, é o que está a 

acontecer. 

O Sr. Vereador Octávio Machado faz votos para que o Plano de Urbanização de 

Cabanas fique concluído o mais rapidamente possível. É do maior interesse que todos 

possam conhecer as regras em termos de direitos e obrigações, de modo a evitar 

prejuízos para os proprietários dos terrenos abrangidos pelo Plano. É evidente que o 

interesse público se deve sobrepor aos interesses dos particulares.  

O Sr. Vereador José Charneira menciona o seguinte: 
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— A observação dos cenários de evolução sócio-deomográfica até 2010 culmina em 

dizer que o Plano não se esgota em 2010. Esta argumentação é igual à utilizada, quando 

em 26.Fev.2004, se decidiu iniciar o Plano de Urbanização (P.U.). 

— O país tem uma lei de solos que devia ser alterada. 

— Para melhor compreender a situação real que se vive, refere que o técnico da 

C.C.D.R. (Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional) nomeado para 

acompanhar a revisão do P.D.M. (Plano Director Municipal) de Palmela tem mais 40 ou 50 

planos para acompanhar. Como tal é quase impossível dar resposta num período de 

tempo que seria desejável. 

— Em termos da revisão do P.D.M., a Câmara Municipal tem de consultar entre 

trinta e cinco a quarenta entidades e, para os Planos de Urbanização, são mais de vinte as 

entidades a consultar. Não há nenhum plano que resista ao facto de ter mais de vinte 

entidades a consultar. Para os munícipes, que têm expectativas, é naturalmente difícil a 

demora que se reveste na aprovação dos planos, mas não é possível resolver a situação 

de outra forma.  

— Considera que seria mais grave não prorrogar, por mais um ano, as medidas 

preventivas para o P.U. de Cabanas, na medida em que este Plano está praticamente 

concluído. 

— A Câmara Municipal de Palmela tem por principio não se limitar a fazer a 

discussão pública. Na posse do desenho urbano faz sessões de apresentação do Plano, 

com o objectivo de auscultar, desde logo, a opinião e a reacção das pessoas  

— O Sr. Primeiro-Ministro, na Assembleia da República, referiu que a lei iria ser 

alterada, com o objectivo de acabar com as consultas às entidades de modo a acelerar a 

elaboração dos Planos. Faz votos para que seja este o caminho. O Município de Palmela 

está na disposição de assumir as suas responsabilidades nesta matéria. 

— Faz muitos atendimentos a Munícipes e é de facto muito aborrecido estar sempre 

a dizer-lhes que “aguarda-se resposta da C.C.D.R.”, quando nem sequer sabem quem é a 

C.C.D.R.. Esta desculpa não é desculpa para ninguém. Mas, também, há a 

impossibilidade prática de acelerar o desenvolvimento dos mesmos.  

— É impossível que a um técnico da C.C.D.R. sejam atribuídos, entre quarenta a 

cinquenta processos de revisões de Planos Directores Municipais. Este assunto tem de ser 

devidamente pensado. 

— Em relação à proposta concreta, é de opinião que se devem prorrogar as medidas 

preventivas, até para não se por em causa o trabalho já realizado. 

 

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

minuta. 
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 2 – Informação Prévia: 

 

 PROPOSTA N.º 2/DAU-DPU/13-2007: 

 ASSUNTO: Rectificação ao pedido de Informação Prévia de uma unidade 

hoteleira (Proc.º E-793/06): 

 REQUERENTES: PELICANO – Investimentos Imobiliários, S.A. / IANDOM – 

Sociedade de Investimentos Imobiliários, Ld.ª: 

 

 «Em Reunião de Câmara de 17 de Abril de 2007, foi deliberado favoravelmente o 

pedido de informação prévia de uma Unidade Hoteleira em nome de Pelicano – 

Investimentos Imobiliários S.A./ Iandom – Sociedade de Investimentos Imobiliários, Ld.ª. 

Contudo, por lapso, ocorreu uma troca no número do processo, bem como uma deficiente 

interpretação quanto ao teor do parecer vinculativo da CCDR-LVT, nomeadamente no que 

toca à aplicação da legislação de Estudo de Impacte Ambiental. Veio ainda a DGT 

posteriormente informar-nos da ocorrência de lapso no seu parecer, igualmente 

vinculativo, nomeadamente no que toca ao n.º de camas (parecer em anexo). 

Assim, propõe-se que se proceda à rectificação do acto de aprovação, mantendo-

se, na globalidade o teor da anterior proposta, corrigindo os erros mencionados, o que 

passa pelo cabeçalho da própria proposta e pela redacção do ponto 3.1., nos seguintes 

moldes: 

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

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

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

atenção para o facto de o hotel dever ser sujeito a procedimento de avaliação de impacte 

ambiental, caso em que a CCDR submete à tutela a proposta de despacho conjunto. No 

que se refere ao domínio hídrico, devem ficar acautelados alguns procedimentos previstos 

no parecer emitido.” .» 

 

 PROPOSTA N.º 3/DAU-DPU/13-2007: 

 ASSUNTO: Rectificação ao pedido de Informação Prévia de um aldeamento 

turístico (Proc.º T-2/05): 

 REQUERENTES: PELICANO – Investimentos Imobiliários, S.A. / IANDOM – 

Sociedade de Investimentos Imobiliários, Ld.ª: 

 

 «Em Reunião de Câmara de 17 de Abril de 2007, foi deliberado favoravelmente o 

pedido de informação prévia de Aldeamento Turístico em nome de Pelicano – 
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Investimentos Imobiliários S.A./ Iandom – Sociedade de Investimentos Imobiliários, Lda. 

Contudo por lapso, ocorreu uma troca no número do processo, bem como uma deficiente 

interpretação quanto ao teor do parecer vinculativo da CCDR-LVT, nomeadamente no que 

toca à aplicação da legislação de Estudo de Impacte Ambiental.  

Assim, propõe-se que se proceda à rectificação do acto de aprovação, mantendo-

se, na globalidade o teor da anterior proposta, corrigindo os erros mencionados, o que 

passa pelo cabeçalho da própria proposta e pela redacção do ponto 3.1., nos seguintes 

moldes: 

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

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

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

atenção para o facto de o aldeamento turístico dever ser sujeito a procedimento de 

avaliação de impacte ambiental, caso em que a CCDR submete à tutela a proposta de 

despacho conjunto. No que se refere ao domínio hídrico, devem ficar acautelados alguns 

procedimentos previstos no parecer emitido.” .» 

 

As propostas de Rectificação ao pedido de Informação Prévia de uma unidade 

hoteleira (Proc.º E-793/06) numerada 2/DAU-DPU/13-2007 e de Rectificação ao pedido de 

Informação Prévia de um aldeamento turístico (Proc.º T-2/05) numerada 3/DAU-DPU/13-

2007 foram colocadas a discussão simultaneamente: 

O Sr. Vereador Octávio Machado menciona que as propostas são muito claras, no 

sentido de que têm de ser respeitados os pareceres, nomeadamente quanto à avaliação 

do impacte ambiental que, segundo parece, é obrigatório. 

Faz uma chamada de atenção para a necessidade do cumprimento destas regras. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que os investimentos em causa referem-se a 

uma unidade hoteleira e a um aparthotel e requerem um licenciamento específico. 

 

 Submetida a votação a proposta de Rectificação ao pedido de Informação 

Prévia de uma unidade hoteleira (Proc.º E-793/06) numerada 2/DAU-DPU/13-2007, foi 

a mesma aprovada, por unanimidade e em minuta. 

 

Submetida a votação a proposta de Rectificação ao pedido de Informação 

Prévia de um aldeamento turístico (Proc.º T-2/05) numerada 3/DAU-DPU/13-2007, foi 

a mesma aprovada, por unanimidade e em minuta. 

 

 PROPOSTA N.º 4/DAU-DPU/13-2007: 

 ASSUNTO: Pedido de Informação Prévia de loteamento (Proc.º L-1133/2006): 
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 REQUERENTE: Rodrigues & Vermelho, Ld.ª: 

 

 «Através do requerimento n.º 8211/06 de 07.07.2006 veio a empresa Rodrigues & 

Vermelho, Ld.ª, na qualidade de proprietária, no âmbito do n.º 1 e n.º 2, do Artigo 14.º, do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pelo Dec. 

Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, solicitar um pedido de informação prévia de Loteamento, 

para prédio misto sito em Pinhal Novo, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Palmela sob o n.º 01782/030691 e inscrito na matriz cadastral rústica sob o artigo n.º 335, 

da Secção G, da Freguesia da Pinhal Novo, com 21.310,00 m2 de área. 

Conjuntamente, faz entrega de memória descritiva com a proposta de ocupação 

constituída por 36 lotes para uso habitacional.  

Analisada a pretensão à Luz do PDM, verifica-se que apesar de se tratar de uma 

parcela urbanizável, não é dado cumprimento ao plano no que diz respeito ao zonamento 

em vigor, já que se propõe edificar em solos classificados como Espaço Natural ou Área 

Verde Livre Urbana, como definido nos artigos 12.º e 22.º, do respectivo regulamento.  

Esta classificação, resulta do facto de a Vala da Salgueirinha, classificada como 

Reserva Ecológica Nacional estar cartografada na Carta de Condicionantes do PDM de 

Palmela, fora do traçado entretanto consolidado no terreno.  

Atendendo ao facto do desfasamento (decorrente dos meios de desenho existentes 

à data de elaboração do PDM), não se cingir apenas a esta vala, e uma vez o assunto 

abordado com a CCDR-LVT, concluiu-se que a metodologia a adoptar para resolução do 

problema será o procedimento de rectificação aos traçados das linhas de água 

classificadas como REN, em todo o concelho, e não caso a caso. Nestes termos, decorre 

no actual Gabinete de Desenvolvimento Estratégico, a elaboração de uma proposta de 

rectificação da carta da REN - Reserva Ecológica Nacional, no que se refere ao 

reposicionamento dos traçados das linhas de água, face à realidade. Até à entrada em 

vigor desta rectificação, prevalece a actual REN. 

Assim, propõe-se a emissão de parecer desfavorável, ao abrigo do disposto no n.º 

4, do artigo 16.º, do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com as respectivas 

alterações em vigor, por violar o Plano Director Municipal. 

l) Ao abrigo do artigo 100.º e 101.º do CPA foi promovida a audiência prévia do 

requerente com Provável Parecer Desfavorável por desconformidade com o PDM em 

vigor, tendo-lhe sido dado conhecimento dos pareceres obtidos junto das várias entidades 

consultadas, conforme adiante se descreve. 

1.- Parâmetros Urbanísticos Expressos em PDM: 



Acta n.º 13/2007 

Reunião de 06 de Junho de 2007 

 28 

Uma vez que a alteração à REN será necessariamente transposta para o zonamento 

da parcela, as suas áreas e respectivos parâmetros urbanísticos serão posteriormente 

aferidos, podendo desde já prefigurar-se que toda a parcela seja urbanizável.  

Actualmente, e aferidas as áreas da Planta de Ordenamento do Plano Director 

Municipal, face à parcela, constata-se que a propriedade se encontra inserida numa zona 

classificada como Espaço Urbanizável – Área de Expansão de Média Densidade H1 em 

15.614 m2, Área Verde Livre Urbana em 3.288 m2 e Espaço Natural em 2.408 m2. 

Da aplicação dos índices urbanísticos à parte urbanizável da parcela resulta o valor 

máximo de 47 fogos e a área bruta de construção de 6.245,6 m2. No que diz respeito ao 

número de lugares de estacionamento este deverá ser de 94 com o acréscimo de 20% 

obrigatório para estacionamento público, de acordo com os valores definidos no anexo III – 

quadro A do Regulamento do PDM.  O cálculo das cedências para espaços verdes e de 

equipamentos de utilização colectiva deverá igualmente respeitar as proporções da tabela 

atrás referida. 

2.- Infra-estruturas:  

2.1.– Rede Viária: 

• O perfil dos arruamentos deverá dar cumprimento ao disposto na Portaria 

1136/2001, de 25 de Setembro, e Anexo III, do Regulamento do PDM de Palmela. 

• O projecto deve dar cumprimento ao disposto o DL 163/2006, de 8 de Agosto - 

Normas Técnicas sobre Acessibilidade. 

• Deverá ser suprimida a carência de pavimentação da Rua 1º de Janeiro em toda a 

largura do terreno, garantindo uma faixa de rodagem de 6,5 metros, bem como ser 

garantida a continuidade em betuminoso à Rua da Barcarrota (e por conseguinte à 

urbanização a Oeste do terreno). 

• As zonas terminais dos impasses devem ter forma circular, com diâmetro exterior 

mínimo de 14 m. 

• O raio de inserção dos lugares de estacionamento extremos de cada bolsa deverá 

ser incrementado para 1,5 metros (correntemente tem cerca de 0,5 metros). 

2.2.– Águas de Abastecimento e Residuais: 

• Na altura, deverá ser efectuado o prolongamento da rede existente mais próxima, 

actualmente a Rua da Barcarrota. 

• As águas residuais domésticas devem ser ligadas à rede existente na Rua 1º de 

Janeiro, garantido o escoamento gravítico. 

• Deverá ser analisada a solução a dar às águas pluviais geradas na área a lotear, 

visto a zona ser muito plana e poder vir a haver dificuldades nas soluções normalmente 

aplicadas. 
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2.3.– Resíduos Sólidos Urbanos: 

Relativamente ao plano de R.S.U. a entregar na fase de licenciamento das obras de 

urbanização, deverá ser prevista a instalação e localização de três gares para contentores 

de 800L, incluindo o respectivo suporte de fixação tipo Aro, para fixação do contentor ao 

solo. A sua distribuição no loteamento deverá ser a mais homogénea possível, de forma a 

poder servir por igual, todos os futuros utentes do loteamento. Propõe-se ainda, que as 

referidas gares para contentores fiquem instaladas em zonas onde seja fácil o acesso às 

viaturas de recolha mecânica.   

3.- Entidades Consultadas: 

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

3.1. - Setgás – Sociedade de Produção e Distribuição de Gás. Nada tem a opor.  

3.2. - EDP – Distribuição Energia S.A. que se pronunciou favoravelmente, chamando 

a atenção para alguns aspectos, conforme parecer anexo.  

3.3. - CCDR.LVT – A Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional de 

Lisboa e Vale do Tejo informa:  

• Sobre a necessidade de alteração da carta de REN publicada, face ao 

desfasamento da V. da Salgueirinha já atrás referido;  

• Para além dessa alteração, deverá o loteamento em causa prever a adopção de 

medidas para laminagem dos caudais adicionais gerados pelo loteamento, respeitando 

boas práticas em recursos hídricos, e ser consideradas grandes áreas verdes no desenho 

urbano;  

• O encaminhamento dos esgotos deverá ser esclarecido.   

l) O parecer é susceptível de reapreciação uma vez ultrapassado o motivo do 

parecer desfavorável, bem como após incorporação das várias sugestões de melhoria do 

desenho urbano resultantes da análise interna e externa, bem como os restantes 

condicionalismos de facto e de direito que impendem sobre o prédio, que se passam ainda 

a enumerar: 

1. - Desenho urbano/enquadramento no PU do Pinhal Novo - Plano de Urbanização 

do Pinhal Novo em curso determina algumas orientações de nível estruturante que 

deverão ser desde logo acauteladas no futuro desenho urbano:  

1.2. - Rede viária – O PU define hierarquicamente a Rua 1.º de Janeiro como via 

estruturante primária e prevê, a Norte, a criação de uma via estruturante secundária, 

associada a percurso pedonal e ciclável. Apesar da proposta de rede viária permitir a 

integração na rede prevista no PU, deverá ter-se em atenção que sendo o tráfego 

automóvel gerador de ruído, o desenho urbano deverá procurar soluções que sejam 

compatíveis com a legislação do ruído, visto tratar-se de um uso sensível – habitação. 
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1.3. - Usos - Tendo em conta o Relatório do Plano, deverá ser incrementada a 

necessidade de promoção da actividade terciária e lúdica, dada a presente mono 

funcionalidade da área, que quase sempre tem sido a causa do empobrecimento da 

vivência quotidiana dos bairros. 

1.4. - Do ponto de vista da programação de equipamentos, na parcela adjacente, a 

nascente, a proposta de PU determina uma área de 14.000 m2 para equipamento. Neste 

contexto, e face à reduzida dimensão da parcela resultante da aplicação dos cálculos para 

cedência para Equipamentos, propõe-se que haja lugar à compensação em espécie – 

lotes com edificabilidade - para integração da bolsa fundiária, o que permitirá, de futuro, 

por via de permutas, facilitar a aquisição da parcela adjacente.  

2. - Zonas Inundáveis 

2.1. - A área de intervenção localiza-se na zona inundável da Vala da Salgueirinha 

de acordo com o Plano de Drenagem Pluvial das Bacias do Concelho de Palmela. Nesse 

sentido, prevê o PU em elaboração que sejam tomadas medidas, propondo a interdição de 

construção em cave, construções abaixo da cota da última cheia conhecida e a construção 

de muros ou vedações que possam constituir barreiras à livre circulação das águas. 

Apesar de PU não vigorar ainda, estas medidas cautelares deverão ser tomadas em 

consideração. 

2.2. - Não se encontrando ainda a Carta de Zonas Inundáveis do Concelho 

publicada, as intervenções em leito de cheia carecem de parecer prévio da CCDR-LVT – 

fase de licenciamento. 

3. - Águas de Abastecimento e Residuais: 

Com vista a satisfazer as necessidades de abastecimento de água decorrentes da 

pretensão o sistema de abastecimento do Pinhal Novo carece de reforço, acção inscrita 

em Plano de Actividades e Orçamento, prevendo-se a sua entrada em funcionamento em 

2009. Caso a operação urbanística se venha a concretizar antes do reforço previsto, a 

resolução do abastecimento de água terá que ser assegurado pelo promotor, 

enquadrando essa intervenção em contrato de urbanização a celebrar com a Câmara 

Municipal nos termos do art. 25.º do D.L. 555/99, alterado pelo D.L. 177/2001.» 

 

Sobre a proposta de Pedido de Informação Prévia de loteamento, referente ao 

processo L-1133/2006, numerada 4/DAU-DPU/13-2007, cujo requerente é Rodrigues & 

Vermelho, Ld.ª intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa tece as seguintes considerações: 

• Nesta proposta são mencionados os motivos para a rejeição da mesma. Contudo, 

é de opinião que, ao emitir a informação prévia são dadas esperanças ao promotor no 
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sentido de, assim que estejam genericamente resolvidas as questões enunciadas, poder 

avançar com o projecto. 

• Parece, no entanto, que em termos de reconciliação do terreno, da área de 

implantação, dos espaços de utilização colectiva e zona verde há um défice claro. Defende 

que se devem preservar ao máximo as zonas verdes nas urbanizações, principalmente 

quando, o que se pretende tirar são os espaços contíguos à vala da Salgueirinha, zona em 

que ninguém vai construir nenhum equipamento colectivo, a exemplo do que acontece na 

Vila Paraíso, onde o terreno cedido p/ equipamento colectivo é contíguo à vala da 

Salgueirinha. 

• Denota a sua preocupação pelo seguinte: o técnico que elabora a análise da 

informação técnica de 07.07.2006 refere “(...) julgo que a forma como a linha de água é 

interrompida passando a ser encaminhada (não se percebendo para onde) através de 

manilha de betão (...)”. Então o técnico não percebe para onde vai ser encaminhada a 

linha de água? Então não se percebe que a linha de água é manilhada para passar por 

baixo da Rua 31.º de Janeiro, seguindo por trás da urbanização que ali se encontra, passa 

por baixo da Estrada dos Espanhóis e segue por baixo da linha férrea para a Estrada da 

Salgueirinha? Então não se percebe qual é o percurso? Nem consegue adjectivar o que 

pensa em relação a este parecer.  

• Tem muitas dúvidas de que as justificações expressas na proposta sejam 

suficientes para a rejeitar. 

• Todo o processo é indiciador do licenciamento de uma hipotética urbanização de 

projecto baseado em estruturas que não lhe parecem claras, quer em termos do 

abastecimento doméstico de água, quer em termos das águas pluviais. 

• Repara que o processo respeita à Venda do Alcaide, mas surge nos mapas como 

sendo Cascalheira. A designação não deve estar correcta. 

• É muito bem decidido não viabilizar este projecto. As razões pelas quais a 

pretensão não é viabilizada são do seu acordo. Mas, também, entende que depois de 

estarem reunidas as condições exigidas, daqui a um determinado tempo, continua a 

pretensão a não ser viável, e isto não vem referido na proposta. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que deviam ficar salvaguardadas as 

concordâncias no crescimento urbano existente entre a Vila Paraíso e as infra-estruturas 

desta urbanização para não haver lugar ao crescimento de ilhas. É importante o 

“casamento” entre o que já existe (Vila Paraíso) e o que vier a ser aprovado, de modo a 

salvaguardarem-se questões de discordância ou de incompatibilidades. Percebe que esta 

proposta configura já a resposta a estas situações. 
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O Sr. Vereador José Charneira refere que o que está em discussão é um pedido 

de informação prévia para um loteamento ao qual se propõe a emissão de parecer 

desfavorável. 

Acrescenta que, com base no desenho apresentado, foram tomadas algumas 

considerações. É evidente que quando for apresentada uma proposta passível de 

aprovação ter-se-á em atenção todos os condicionantes que existem. 

Conhece o traçado que o Sr. Vereador José Carlos de Sousa descreveu. A vala da 

Salgueirinha não atravessa este terreno; há de facto um erro grosseiro do P.D.M.. 

Menciona que os serviços quiseram ir mais além e aditaram uma série de 

informações que serão úteis numa futura viabilidade do tecido urbano. Os serviços não 

estão obrigados a adiantar estas informações, estão obrigados sim, a justificar a razão do 

parecer desfavorável, e isso vem referido na primeira página da proposta. 

Em relação ao “casamento” entre o que já existe e o que vai ser construído há um 

problema: a Câmara Municipal não manda nos terrenos dos particulares. A Autarquia vai 

tentando, na medida do possível, consolidar ou “casar” as intervenções, quer em termos 

das infra-estruturas de abastecimento de águas e esgotos, quer em termos da rede viária. 

Em Espanha, quando é aprovado um loteamento, é dado ao promotor um determinado 

número de anos para o executar. Não o fazendo, a Câmara toma conta dos lotes e, 

através de hasta pública, isenta quem construa num determinado período de tempo. Só 

depois de tudo consolidado é que se passa para uma faixa contínua de loteamento. Estes 

procedimentos têm a ver com a lei de solos. 

O Sr. Vereador Octávio Machado opina que este loteamento contempla situações 

que são incompatíveis. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que a Câmara Municipal está atenta ao 

processo. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa manifesta a sua opinião quanto à 

necessidade de existir um Plano de Pormenor em vigor para o Pinhal Novo. 

Fica muitas vezes constrangido com algumas observações que faz em reunião de 

Câmara, porque não são tão úteis para a discussão quanto gostaria, e tem perfeita noção 

disso. Custa-lhe, por exemplo, que na última reunião de Câmara realizada no Pinhal Novo 

se tenha aprovado, com o voto contra dos Vereadores Socialistas, urbanizações para a 

Quinta do Anjo onde a justificação dada para a aprovação pelo Sr. Vereador José 

Charneira foi de que estava unicamente a ser tratado o pedido de informação prévia. 

Afirma que não se pode justificar a decisão seguinte com aquilo que não se fez no 

presente. É preciso justificar e resolver à partida para que a justificação seja uma decisão 

política contra a decisão dos técnicos. O procedimento adoptado não é método. 
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O Sr. Vereador José Charneira adianta que o Plano de Urbanização do Pinhal 

Novo está desde Janeiro de 2006 na C.C.D.R. a aguardar a marcação de uma visita ao 

terreno.  

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que, numa reunião ocorrida em 

Lisboa, foi afirmado que a elaboração e aprovação dos Planos de Urbanização demoram 

em média quatro anos e quatro meses. Realça que, há cerca de ano e meio, o Sr. 

Primeiro-Ministro referiu que estes processos iriam ter uma mais rápida resposta. 

A Sr.ª Presidente refere que as preocupações levantadas pelos Srs. Vereadores 

são concerteza legítimas e bem vindas. De todo o modo, o que se propõe é a emissão de 

um parecer desfavorável e é isso mesmo que vai ser votado. 

 

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

minuta. 

 

 PROPOSTA N.º 5/DAU-DPU/13-2007: 

 ASSUNTO: Informação Prévia de um aparthotel (Proc.º T-1865/2006): 

 REQUERENTE: PELICANO – Investimentos Imobiliários, S.A.: 

 

 «Através do requerimento n.º 11809/06, de 24 de Novembro de 2006, solicitou a 

Pelicano – Investimentos Imobiliário, SA, um pedido de informação prévia, apresentado no 

âmbito do artigo 14.º, do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção 

introduzida pelo Decreto-Lei 177/01, de 4 de Junho, relativamente à implantação de uma 

unidade hoteleira do tipo Hotel Apartamento no prédio rústico inscrito sob o artigo 45 da 

Secção G, sito na freguesia de Quinta do Anjo. 

Face ao cumprimento dos parâmetros urbanísticos em vigor, aos pareceres 

favoráveis das entidades consultadas, bem como ao enquadramento infraestrutural 

previsto, propõe-se a emissão de parecer favorável, à pretensão, condicionando a futura 

proposta de ocupação ao respeito pelas questões de facto e de direito enunciados. 

1. – Conformidade com o PDM: 

De acordo com o PDM, a área de intervenção encontra-se inserida em Espaço de 

Ocupação Turística e a proposta cumpre o disposto no PDM no que concerne aos 

indicadores de ocupação. 

2. – Consultas: 

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

2.1.– DGT - A entidade emitiu parecer favorável ao pedido de informação prévia 

relativo à viabilidade de instalação de um empreendimento turístico do Tipo Hotel-

apartamento de 4 estrelas, alertando, contudo, para alguns aspectos:  
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- Deverá salvaguardar-se que a localização da iniciativa não contraria os 

instrumentos de gestão territorial válidos e plenamente eficazes que abrangem o local, 

assim como, assegurar a não existência das situações mencionadas no artigo 16.º - 1, do 

Decreto-Lei n.º 137/97, de 04.07, com a redacção em vigor. 

- O projecto de arquitectura a elaborar posteriormente deverá cumprir os requisitos 

mínimos para a classificação e categorias pretendidas, constantes no Decreto 

Regulamentar n.º 36/97, de 25.09, com as alterações em vigor, não esquecendo de se 

prever dependências para utentes com deficiências motoras (art.º 11.º - 4 em conjugação 

com o art.º 2.º - 1 e ponto 6. do capítulo III e ponto 5. do capítulo IV do Decreto-Lei n.º 

123/97, de 22.05. (O parecer não incide sobre o projecto do supermercado). 

2.2.– CCDR-LVT- A entidade emitiu parecer favorável à localização da pretensão 

(parecer em anexo).  

2.3.– DGRF - Direcção Geral de Recursos Florestais. A entidade emitiu parecer 

favorável alertando, contudo, para alguns aspectos:  

- Deverão ser conservados os exemplares de sobreiro existentes, bem como deverá 

ser pedida autorização para o abate dos pinheiros, conforme previsto na Portaria n.º 

103/2006, de 6 de Fevereiro, do PROLUNP. 

- Sugerem também que os espaços verdes do empreendimento, sejam arborizados 

com sobreiros, a fim de manter uma imagem da paisagem natural. 

2.4.– MEI – Ministério da Economia e da Inovação – Direcção Regional de Lisboa e 

Vale do Tejo. Não houve decisão expressa da entidade dentro do prazo legalmente fixado.   

3.- Infra-estruturas Urbanas: 

3.1.– Rede Viária: 

3.1.1.– Não há nada a opor quanto à localização proposta para os acessos, devendo 

estes ter carácter bidireccional, com raios de curvatura adequados ao tráfego de pesados 

(raios de 13 metros) e a faixa de rodagem com uma largura mínima de 6,5 metros. 

3.1.2.– Os lugares de estacionamento deverão ser calculados e dimensionados de 

acordo com o disposto no artigo 32.º, Secção 4, do regulamento do PDM. 

3.1.3.– Deverá ser respeitado o Decreto-Lei n.º 163/2006 quanto à mobilidade 

reduzida (passadeiras, lugares de estacionamento, inclinações, etc.). 

3.2.– Águas de Abastecimento e Residuais: 

No âmbito do projecto inicial do condomínio “Palmela Village” foi objecto de protocolo 

um conjunto de infra-estruturas a integrar no domínio público municipal que serviriam de 

suporte a toda a operação urbanística. Dessas infra-estruturas foram executadas as 

quatro captações, a conduta elevatória, quatro ETA’s (uma por captação), ficando por 

executar os dois reservatórios (1.330 + 4.580 m3), equipamento electromecânico de dois 



Acta n.º 13/2007 

Reunião de 06 de Junho de 2007 

 35 

dos quatro furos previstos, a execução do aqueduto na EM 510 em Quinta do Anjo e a 

regularização da Vala da Salgueirinha a jusante do referido aqueduto.  

Abastecimento de água: 

O abastecimento de água deverá ser feito por extensão da rede pública, a partir da 

zona junto ao contador totalizador para “Palmela Village”, derivando ao longo do 

arruamento público até ao limite do espaço privado, de modo a instalar os contadores de 

forma a serem legíveis do espaço público, numa extensão aproximada de 810 ml. 

Águas residuais domésticas: 

Em relação às águas residuais domésticas foi proposto no processo referente ao 

“Palmela Village” a construção de uma ETAR, localizada dentro do referido condomínio, 

devendo ser verificado a existência ou não da descarga no meio receptor natural (Vala da 

Salgueirinha) passada pela CCDR-LVT, sendo da responsabilidade da entidade 

exploradora “Palmela Village” a aceitação ou não dos caudais em questão produzidos 

pelas restantes operações urbanísticas vizinhas. Deverá a CMP ter conhecimento prévio 

desta autorização, antes da aprovação do projecto, caso contrário o promotor deverá 

desenvolver uma solução alternativa. 

Águas pluviais: 

Quanto à ligação das redes de águas pluviais à rede privada do “Palmela Village” 

esta é da responsabilidade da entidade gestora, devendo verificar-se se a mesma tem 

condições de recepção de tais caudais. Deverá a CMP ter conhecimento prévio desta 

autorização, antes da aprovação do projecto, caso contrário o promotor deverá 

desenvolver uma solução alternativa. 

Rede de Rega: 

A existir rede de rega esta deverá ser separada da rede de abastecimento de água e 

a ser proveniente do Aldeamento vizinho (“Palmela Village”), é da responsabilidade de 

ambos os promotores a gestão das mesmas. Deverá a CMP ter conhecimento prévio 

desta autorização, antes da aprovação do projecto, caso contrário o promotor deverá 

desenvolver uma solução alternativa, que não poderá estar ligada à rede de 

abastecimento para consumo humano. 

3.3.– Resíduos Sólidos Urbanos e arranjos exteriores: 

Tratando-se de um empreendimento privado, a gestão dos resíduos será da 

responsabilidade do empreendimento. 

Deverão ser identificadas e contabilizadas as espécies arbóreas existentes, e 

devidamente contabilizados os eventuais abates na sequência da implantação da unidade 

hoteleira.»  

 

 PROPOSTA N.º 6/DAU-DPU/13-2007: 
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 ASSUNTO: Informação Prévia de um aparthotel “Quinta do Anjo Resort” (Proc.º 

E-1893/2006): 

 REQUERENTE: PELICANO – Investimentos Imobiliários, S.A.: 

 

 «Através do requerimento n.º 11935/06 de 29/11/2006, o requerente PELICANO – 

Investimentos Imobiliários, S.A., veio requerer pedido de informação prévia para um 

aldeamento turístico, em parcela situada a Norte do Palmela Village, na Quinta do Anjo.  

Na sequência dos pareceres das entidades e face aos diversos constrangimentos 

identificados (sobreiros, linhas de água, REN, Faixa de protecção à A2, entre outros), o 

requerente veio a reformular a proposta inicial, apresentando soluções e alterações que 

ultrapassam os condicionalismos existentes. Assim, o que foi inicialmente um aldeamento 

turístico, passou a configurar-se como um Aparthotel, designado por “Quinta do Anjo 

Resort”. 

Face ao cumprimento dos parâmetros urbanísticos em vigor, bem como aos 

pareceres favoráveis das entidades consultadas e ao enquadramento infraestrutural 

previsto, propõe-se a emissão de parecer favorável à pretensão, condicionando a futura 

proposta de ocupação ao respeito pelas questões de facto e de direito enunciados, a 

cumprir em fase de licenciamento. 

1. – Análise da Pretensão: 

O Aparthotel situar-se-á num terreno a Norte do empreendimento “Aldeamento 

Turístico Palmela Village” e estende-se até à Auto-estrada A2. A proposta cumpre o 

disposto no PDM no que concerne aos indicadores de ocupação.  

2. – Consultas: 

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

2.1.– DGT - A entidade emitiu parecer favorável ao pedido de informação prévia 

relativo à viabilidade de instalação de um Aparthotel “Quinta do Anjo Resort” de 4 estrelas 

com 583 unidades de alojamento e o total de 2166 camas. O projecto de arquitectura 

deverá cumprir os requisitos mínimos para a categoria e classificação pretendidas, 

constantes na legislação em vigor.  

2.2.– CCDR-LVT- O requerente promoveu a consulta directamente à Comissão de 

Coordenação de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo. A entidade emitiu 

parecer favorável à localização da pretensão alertando, contudo, para alguns aspectos:  

- Em virtude da modelação do terreno integrada no projecto, a área definida para a 

pretensão cumpre os valores limite de exposição impostos no n.º 3, do artigo 11.º, do 

Regulamento Geral do Ruído. 



Acta n.º 13/2007 

Reunião de 06 de Junho de 2007 

 37 

- Considerando que a Vala da Salgueirinha se encontra classificada como REN 

(Reserva Ecológica Nacional) alerta-se que a secção do pontão referente ao arruamento 

que a atravessa, de sentido Norte-Sul, não deve interferir com o seu leito. 

- A CCDR-LVT irá apresentar junto da tutela a proposta de sujeição do 

empreendimento turístico a Avaliação de Impacto Ambiental, à luz do previsto no n.º 5, do 

artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na redacção dada pelo Decreto-Lei 

n.º 197/2005, de 8 de Novembro. 

2.3.– EDP – Distribuição Energia S.A - Para emissão de parecer, será necessário 

que seja apresentada estimativa da potência necessária para o empreendimento em 

apreço, o que terá sido cumprido por parte do requerente, continuando a aguardar-se o 

parecer. Apesar de a entidade estar dentro do prazo para emissão do parecer, face ao 

requerimento n.º 4767/07, de 24.05.2007 do requerente, remete-se para a fase seguinte o 

enquadramento da EDP. 

2.4.– Gás natural – Sociedade Portuguesa de Gás Natural, S.A. A entidade emitiu 

parecer favorável alertando, contudo, para alguns aspectos (parecer em anexo).  

2.5.– DGRF - Direcção Geral de Recursos Florestais. A entidade emitiu parecer 

favorável alertando, contudo, para alguns aspectos:  

- Os espécimes de sobro existentes são considerados sobreiros dispersos, de 

acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 155/2005, de 30 de Junho. Existem ainda alguns exemplares de regeneração 

natural que deverão ser preservados. De acordo com a legislação acima referida, os 

cortes (desbastes incluídos) de sobreiros e azinheiras carecem da autorização da DGRF; 

- Em relação aos sobreiros dispersos, deverá ser preservada a sua maioria; no 

entanto e caso não haja alternativa viável às construções deverá ser solicitada à DGRF 

autorização para abate dos mesmos; 

- Nas questões relacionadas com a prevenção de fogos florestais terão que ser 

cumpridas as disposições do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, devendo ser 

prevista uma faixa não combustível, com a largura mínima não inferior a 100 metros, de 

acordo com o previsto no ponto n.º 11, do artigo 15.º da legislação referida. 

- Recomenda-se que em todos os casos sejam cumpridas as seguintes regras: 

• Os sobreiros que ficam no terreno deverão estar suficientemente distanciados das 

edificações e dos estaleiros de forma a não serem afectadas as raízes, tronco e copa. 

• As áreas com sobreiros não devem ser regadas. 

• São proibidas quaisquer operações que mutilem ou danifiquem exemplares de 

sobreiros, com quaisquer acções que conduzam ao seu perecimento e evidente 

depreciação. 
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3.- Infra-estruturas Urbanas: 

3.1.- Rede de Abastecimento de Água e Águas Residuais: 

As infra-estruturas de saneamento básico encontram-se programadas de forma 

integrada no processo anterior (Palmela Village), no âmbito do qual se protocolou, entre a 

promotora e a CMP, a intervenção da Pelicano nesta matéria, nomeadamente nas 

infraestruturas a integrar no domínio público municipal. Assim, a presente pretensão 

enquadra-se neste modelo, sendo agora oportuno fazer-se ponto de situação quanto ao 

cumprimento do protocolo, neste âmbito: 

Das infra-estruturas constantes do protocolo foram executadas as quatro captações, 

a conduta elevatória, quatro ETA’s (uma por captação), ficando por executar os dois 

reservatórios (1.330 + 4.580 m3), equipamento electromecânico de dois dos quatro furos 

previstos, bem como a telegestão destes sistemas de abastecimento de água, a execução 

do aqueduto na EM-510 em Quinta do Anjo e a regularização da Vala da Salgueirinha a 

jusante do referido aqueduto.    

No fornecimento de água tem vindo a CMP, de acordo com a legislação vigente, a 

proceder à instalação dos contadores de água, por entidade, e localizados no limite do 

espaço público. Assim, tendo em consideração que as áreas propostas têm acesso 

independente por arruamentos públicos, o abastecimento deverá ser feito por extensão da 

rede pública, a partir da zona junto ao contador totalizador para Palmela Village, derivando 

ao longo do arruamento público até ao limite do espaço privado, de modo a instalar o/os 

contadores de forma a serem legíveis do espaço público, numa extensão aproximada de 

810 ml.  

Em relação às águas residuais domésticas foi proposto no processo referente ao 

“Palmela Village” a construção de uma ETAR, localizada dentro do referido condomínio, 

devendo ser verificado a existência ou não de licença de descarga no meio receptor 

natural (Vala da Salgueirinha) passada pela CCDR/LVT, sendo da responsabilidade da 

entidade exploradora “Palmela Village” a aceitação ou não dos caudais em questão 

produzidos pela “Quinta do Anjo Village”. Deverá a CMP ter conhecimento prévio desta 

autorização, antes da aprovação do projecto, caso contrário o promotor deverá 

desenvolver uma solução alternativa.   

Quanto à ligação das redes de águas pluviais à rede privada do “Palmela Village” é 

da responsabilidade da entidade gestora, verificar se a mesma tem condições de recepção 

de tais caudais. Deverá a CMP ter conhecimento prévio desta autorização, antes da 

aprovação do projecto; caso contrário o promotor deverá desenvolver uma solução 

alternativa.   

A existir rede de rega esta deverá ser separada da rede de abastecimento de água e 

a ser proveniente do Aldeamento vizinho (Palmela Village), é da responsabilidade de 
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ambos os promotores a gestão das mesmas. Deverá a CMP ter conhecimento prévio 

desta autorização, antes da aprovação do projecto, caso contrário o promotor deverá 

desenvolver uma solução alternativa, que não poderá estar ligada à rede de 

abastecimento de água para consumo humano. As alterações propostas não deverão 

impedir a realização das infra-estruturas previstas no processo inicial.   

3.2.- Espaços Verdes e Resíduos Sólidos Urbanos: 

 Na fase de licenciamento sugere-se a entrega de Levantamento Topográfico com a 

indicação da arborização existente. Neste âmbito, sugere-se ainda, que a propósito da 

arborização existente, se identifiquem os exemplares a manter e aqueles que terão que 

ser retirados (com eventual transplante na área de intervenção ou não), esta informação 

poderá constar no plano de arborização proposto, ou numa peça desenhada à parte, por 

exemplo Plano de Medidas Cautelares, desde que resulte numa leitura adequada da 

pretensão. Caso haja necessidade de abate ou transplante de algum exemplar protegido 

por lei, dever-se-á apresentar a devida autorização da DGRF, a qual deverá constar nos 

elementos a entregar posteriormente. 

A proposta deverá respeitar as disposições constantes no D.L. 163/2006 de 8 de 

Agosto, que tem por objecto a definição das condições de acessibilidade a satisfazer no 

projecto e na construção de espaços públicos e/ou de utilização pública, equipamentos 

colectivos e edifícios públicos e habitacionais. 

3.3.- Rede Viária:         

A acessibilidade rodoviária à pretensão é proposta directamente a partir da rotunda 

de intersecção entre a Via Alternativa à EN 379 e o CM 1029, no troço que se encontra 

abrangido pelo protocolo entre a CMP e a Pelicano e que cabe àquela empresa 

implementar. Para isso é incluído um quinto ramal, solução que se considera possível, 

devendo, no entanto ser mantida a acessibilidade ao caminho de terra batida existente no 

limite Nascente da propriedade, de forma a garantir o acesso às parcelas adjacentes.  

Apesar de a conservação e manutenção das vias no interior do perímetro da 

pretensão, enquanto espaço privado, ficar a cargo da entidade gestora do mesmo, 

deverão ser acauteladas determinadas regras, garantia de qualidade e funcionamento em 

boas condições:   

 Os impasses viários deverão ter forma circular com um diâmetro de 14 metros e com 

uma curva de concordância de 6 metros. 

• Os raios de curvatura deverão ter, no mínimo, 10 metros. 

• Os lugares de estacionamento extremos em cada bolsa deverão ter uma curva de 

inserção com 1,5 metros de raio para auxiliar as manobras de estacionamento. 

• Os lugares de estacionamento público deverão ser pavimentados em calçada 

grossa e a sua delimitação deverá ser efectuada em calçada grossa de cor contrastante. 
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Ainda, de acordo com a legislação em vigor, os lugares de estacionamento deverão 

ser calculados e dimensionados de acordo com o disposto no artigo 32.º, Secção 4, do 

regulamento do PDM. Deverá ser respeitado o Decreto-Lei n.º 163/2006 quanto à 

mobilidade reduzida (passadeiras, lugares de estacionamento, inclinações, etc.).» 

 

 As propostas de Informação Prévia de um aparthotel (Proc.º T-1865/2006) numerada 

5/DAU-DPU/13-2007 e de Informação Prévia de um aparthotel “Quinta do Anjo Resort” 

(Proc.º E-1893/2006) numerada 6/DAU-DPU/13-2007 foram colocadas a discussão 

simultaneamente: 

 O Sr. Vereador José Charneira refere que estas duas propostas são a 

consolidação do empreendimento Palmela Village. As mesmas vêm viabilizar o que estava 

aprovado anteriormente. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto faz a seguinte observação: os investimentos a que 

as propostas se referem estavam previstos desde o princípio, ou seja, reportados para 

2004. Manifesta a sua preocupação sobre se de facto a dinâmica inicialmente prevista terá 

prosperidade agora. Poderão perguntar-lhe o que é que a Câmara terá a ver com o 

sucesso o insucesso dos privados, mas o que é facto é que o insucesso do privado é o 

insucesso da Câmara. Mostra a sua apreensão quando lê nos jornais “para efeitos do 

Palmela Village acusam o promotor de falta de pagamento”. São cerca de dez empresas 

que intentaram acções em Tribunal contra o promotor do Palmela Village. Estas situações 

são sinónimo de que se está perante uma empresa que vive com problemas e está 

envolvida num investimento com elevados riscos. Deseja, de facto, que para bem de 

Palmela estes empreendimentos tenham sucesso. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que vai cingir a sua intervenção a cada um 

dos processos. 

• Em relação à proposta referente ao processo T-1865/2006 :  

Observa que a rede de regas tem de ser ligada ao outro empreendimento do 

Palmela Village, o que vai obrigar a que esta rede que é privada apareça numa via que é 

pública. No processo, a informação da Divisão de Águas de Abastecimento e Residuais, 

datada de 2007, refere “(...)“deverão ter percepção adequada para as cargas esperadas e 

proverem a parca substituição (...)”. Julga que o que está a preconizar-se é aquilo que 

normalmente se designa por um imperativo, isto é, provar-se que a via é pública. 

Considera como um mau princípio que haja uma rede privada a atravessar um caminho 

público. Como exemplo, menciona que se quiser colocar uma torneira fora de sua casa na 

via pública, não está autorizado a fazê-lo. Há de facto impossibilidades que, nesta 

proposta, são admitidas como possíveis de realizar. 

• Em relação à proposta referente ao processo E-1893/2006 :  
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Esta mesma proposta engloba e abraça o espaço canal da via alternativa à E.N. 379. 

Numa planta constante do processo está definida uma área de protecção que se sobrepõe 

ao espaço canal, mas não encontra nenhuma referência escrita à não utilização e ao 

respeito pelo espaço canal à alternativa à E.N. 379. Faz votos para que fique 

salvaguardado o espaço canal. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que partilha de algumas das 

preocupações enunciadas pelo Sr. Vereador José Braz Pinto, concretamente no que se 

refere ao enquadramento da alternativa da E.N. 379. 

Apresenta as seguintes questões: 

 - Qual a extensão da vala da Salgueirinha a regularizar. 

- Para quando se prevê a conclusão das obras previstas segundo o protocolo. Será 

que uma parte dessas infra-estruturas já foram recepcionadas ou não. 

- Gostava de saber se a alteração da implantação do supermercado no local que 

estava inicialmente previsto para o hotel configura o desenho face ao que estava 

para as cancelas. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que vai procurar responder às questões 

formuladas, aproveitando para adiantar algumas opiniões. Assim: 

— É evidente que todo o Executivo Camarário deseja que estes investimentos 

tenham sucesso. Tem conhecimento da notícia da imprensa a que o Sr. Vereador José 

Braz Pinto aludiu. Sabe também, através da imprensa, que cerca de 40% do 

empreendimento está vendido a irlandeses.  

— O espaço canal está preservado. Faz parte do protocolo que o troço duma 

rotunda que dista do C.M. 1029 até à LEAR seja executado, conforme consta do protocolo 

assumido pela Pelicano no âmbito da operação de loteamento para esta área, que não 

englobava só o denominado Palmela Village, como, também, o Quinta do Anjo Village. 

Sublinha que o espaço canal está reservado. Adianta que houve necessidade de 

reformular o loteamento na parte de cima do resort do Quinta do Anjo Village por causa do 

PROT (Plano Regional de Ordenamento do Território). O PROT faz menção a um corredor 

ecológico secundário a poente e a C.C.D.R. e a Câmara Municipal foram firmes em 

preservar o espaço canal e está mesmo obrigada a fazer valer esta directriz. O desenho 

urbano foi adaptado ao que já existe. 

— A D.G.R.F. (Direcção Geral de Recursos Florestais) chama a atenção para a 

necessidade de salvaguardar que qualquer abate florestal tenha de ser precedido do 

respectivo licenciamento.  

— As infra-estruturas foram tratadas na forma global como únicas. Há técnicas para 

fazer o atravessamento por baixo do caminho. Por exemplo, no abastecimento de água a 
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Aldeia Nova da Aroeira, a E.P. (Estradas de Portugal) obrigou a que o atravessamento da 

Nacional 4 se fizesse por perfuração. 

Acrescenta que está executada a conduta que vem do reservatório e vai abastecer a 

Quinta do Anjo e, nomeadamente, o Palmela Village; a técnica utilizada foi, também, a da 

perfuração. Mostra-se tranquilo quanto à adopção deste método. 

— O supermercado aparece associado ao aparthotel e localiza-se na zona Poente 

do empreendimento. Este espaço comercial tem como objectivo garantir a quem vai 

habitar ali que terá uma superfície comercial relativamente próximo de si. Em certa medida 

pretende-se que haja uma ligação entre a comunidade existente e a que vem agora 

habitar a zona. 

— Uma boa parte do protocolo está cumprido,. As propostas agora apresentadas 

são informações prévias. O promotor está a trabalhar junto da C.C.D.R. estes processos. 

O anterior parecer da C.C.D.R. relativamente ao aparthotel era desfavorável e o promotor 

teve de rectificar o projecto, sendo que o parecer favorável foi emitido na sexta-feira 

passada. Todos os pontos do protocolo são acertados, de forma a conseguir o 

cumprimento integral do mesmo.   

— Frisa que as garantias bancárias relativas a estes processos estão válidas. Houve 

de facto um dilatar no tempo face ao que estava previsto.. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que provavelmente não se explicou bem. 

Volta a exprimir o que foi o sentido da sua intervenção do seguinte modo: atendendo a que 

existe uma rede privada a atravessar o loteamento, a quem vai caber a intervenção caso 

ocorra uma rotura, à Câmara Municipal ou ao privado? 

Está convencido de que nesta situação específica poderá estar a ser criada uma 

situação de conflito. 

Face à intervenção do Sr. Vereador José Braz Pinto, o Sr. Vereador José 

Charneira responde que a Câmara Municipal obriga a que tenha de ser registada a 

serventia para poder intervir em caso de necessidade. 

 

Submetida a votação a proposta de Informação Prévia de um aparthotel (Proc.º 

T-1865/2006) numerada 5/DAU-DPU/13-2007, foi a mesma aprovada, por unanimidade 

e em minuta. 

 

Submetida a votação a proposta de Informação Prévia de um aparthotel 

“Quinta do Anjo Resort” (Proc.º E-1893/2006) numerada 6/DAU-DPU/13-2007, foi a 

mesma aprovada, por unanimidade e em minuta. 

  

 V.II. – DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 
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 Pelo Sr. Vereador José Charneira foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

 1 – Redução do valor da caução: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DAU-DL/13-2007: 

 ASSUNTO: Redução do valor da caução prestada para garantia da boa e 

regular execução das obras de urbanização (Proc.º L-31/97): 

 REQUERENTE: Jorge Fernando de Almeida Gouveia: 

 

 «O alvará de loteamento n.º 259 emitido a favor de Jorge Fernando de Almeida 

Gouveia, em 28 de Março de 2005, titula o licenciamento de uma operação de loteamento 

e respectivas obras de urbanização, incidente num prédio sito na Quinta do Pátio – Baixa 

de Palmela, registado na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 06943/300398 da 

freguesia de Palmela. 

De acordo com o respectivo alvará de loteamento, foi prestada caução para garantia 

da boa e regular execução das obras de urbanização mediante a garantia bancária n.º 

D000012261 emitida pelo Banco Nacional de Crédito, S.A., a favor desta Câmara 

Municipal e no valor de 479.398,70 € (quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e 

noventa e oito euros e setenta cêntimos), correspondente à totalidade dos trabalhos 

orçamentados. 

 Através do requerimento n.º 3553/07, de 16 de Abril de 2007, o titular do alvará de 

loteamento, solicitou a redução da caução para o valor de 47.939,87 € (quarenta e sete 

mil, novecentos e trinta e nove euros e oitenta e sete cêntimos), correspondente a 10% do 

valor inicial da caução. 

A pretensão enquadra-se no âmbito do artigo 54.º, do Decreto-Lei 555/99, de 16 de 

Dezembro, com redacção alterada pelo Decreto-Lei 177/2001, de 4 de Junho que prevê, 

reduções da caução prestada, em função do andamento dos trabalhos, sendo que o valor 

da totalidade das reduções concedidas não pode ultrapassar 90% do valor inicial da 

caução.  

Relativamente às obras de urbanização, os trabalhos na sua grande maioria 

concluídos e em fase de recepção provisória nos termos do art.º 87.º, do Decreto-Lei 

555/99, de 16 de Dezembro, com redacção alterada pelo Decreto-Lei 177/2001, de 4 de 

Junho. 

Foram apresentados os certificados emitidos pela EDP, PT e Setgás, atestando a 

conformidade dos trabalhos executados com os projectos previamente aprovados. 
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Face ao exposto, propõe-se nos termos do artigo 54.º, do diploma já invocado, a 

redução da caução prestada com a garantia bancária n.º D000012261, do valor de 

479.398,70 € (quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e noventa e oito euros e 

setenta cêntimos), para o valor de 71.909,81 € (sessenta e um mil, novecentos e nove 

euros e oitenta e um cêntimos), correspondente a 15% do seu valor inicial.» 

 

Sobre a proposta de Redução do valor da caução prestada para garantia da boa e 

regular execução das obras de urbanização (Proc.º L-31/97), cujo requerente é Jorge 

Fernando de Almeida Gouveia numerada 1/DAU-DL/13-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que os Vereadores Socialistas nada têm a 

obstar à proposta. Entendem, contudo, que a mesma devia vir clarificada no que respeita 

à redução da percentagem para quinze por cento (15%). É de opinião que devia ser feita 

menção ao que falta executar e à proporção da percentagem a que correspondem esses 

trabalhos. 

Acrescenta que os Vereadores do P.S. vão votar favoravelmente a proposta, mas 

recomendam que, de futuro, em propostas semelhantes, seja apresentado um mapa 

exemplificativo das razões porque se opta por 15% e não por uma percentagem de um 

valor diferente. 

O Sr. Vereador Octávio Machado pretende saber se já houve lugar à assinatura do 

auto de recepção provisória das obras. 

O Sr. Vereador José Charneira aproveita para dizer que fez aos serviços a mesma 

observação que o Sr. Vereador José Braz Pinto fez. 

Acrescenta que o promotor requereu à Câmara Municipal a redução da garantia 

bancária. É bem possível que na próxima reunião seja apresentado o auto de recepção 

provisória das infra-estruturas para 10%, o máximo permitido por lei. As obras estão 

praticamente concluídas. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa questiona se a verba que fica de 71.909,81 

€ é suficiente para cobrir as obras que faltam concluir. Dá como exemplo, o processo da 

Mobel, cujo valor da garantia bancária não era suficiente para cobrir as obras em falta. 

O Sr. Vereador José Charneira responde afirmativamente à questão suscitada pelo 

Sr. Vereador José Carlos de Sousa. 

 

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

minuta. 

 

 2 – Recepção provisória: 
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 PROPOSTA N.º 2/DAU-DL/13-2007: 

 ASSUNTO: Recepção provisória das obras de urbanização (Proc.º L-43/95): 

 REQUERENTE: José Bilo e Outros: 

 

 «A 17 de Julho de 2002, foi emitido o alvará de loteamento n.º 243, em nome de 

Sociedade Imobiliária Quinta das Almas Ld.ª e José Bilo, nos termos do art.º 28.º, do 

Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, com a nova redacção que lhe foi dada pelo 

Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro. 

Através do requerimento em epígrafe e ao abrigo do art.º 50.º do diploma acima 

mencionado, é solicitada a recepção provisória das obras de urbanização. 

Ainda que solicitada ao abrigo da legislação antes invocada, resulta que a recepção 

das obras de urbanização e restantes modalidades de fiscalização configuram actos 

jurídicos que estando excluídos dos procedimentos da operação de loteamento, 

correspondem a formalidades a aplicar nos termos do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação em vigor (RJUE). 

Deste modo, e conforme resulta do determinado no art.º 87.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 

177/2001, de 4 de Junho, foi no dia 3 de Novembro de 2006, realizada a correspondente 

vistoria das obras de urbanização. 

No decurso da vistoria efectuada, constatou-se que as obras a recepcionar estão 

convenientemente executadas, não obstante algumas rectificações/procedimentos 

descritos no auto em anexo que o promotor deverá efectuar no prazo de 30 dias, após a 

recepção da comunicação desta deliberação. 

Mantendo-se em falta a execução das fossas sépticas e respectivos poços 

absorventes por cada lote, a apresentação do licenciamento pela CCDR/LVT da alteração 

ao sistema de drenagem de águas pluviais e execução do respectivo órgão de drenagem, 

resulta que a vistoria não incidiu sobre as obras relativas às redes de drenagem de águas 

residuais domésticas e pluviais e intervenções em domínio hídrico. 

Atentos os certificados das infra-estruturas eléctricas, gás e telefónicas, já 

apresentados, conforme cópias em anexo e auto de vistoria subscrito pelos técnicos das 

Divisões intervenientes (DL, DAAR, DASU e DRV),  bem como pelo representante do 

requerente, propõe-se a recepção provisória das obras de urbanização, com a excepção 

das antes mencionadas (redes de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais e 

das intervenções em domínio hídrico) e a homologação do auto, nos termos do disposto 

no art.º 87.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho. 
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Propõe-se ainda, que a garantia bancária n.º 01/339/89286, prestada pelo BPI, SA, 

em 05.12.2001 a favor desta Câmara Municipal, no valor de 66.345,31 €, se mantenha 

válida no montante de 13.269,06 € (treze mil duzentos e sessenta e nove euros e seis 

cêntimos), correspondente a 20% do valor da caução.  

Nos termos da deliberação que vier a recepcionar provisoriamente as obras 

excluídas do auto de vistoria realizado a 3 de Novembro de 2006, será o montante da 

garantia, antes referida, reduzido para o valor de 6.634,53 € (seis mil seiscentos e trinta e 

quatro euros e cinquenta e três cêntimos), correspondente a 10% do valor inicial da 

garantia bancária, a qual se manterá válida até à recepção definitiva das obras de 

urbanização e pelo prazo determinado no n.º 5, do art. 87.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 

Junho.» 

 

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

minuta. 

 

 3 – Loteamento: 

 

 PROPOSTA N.º 3/DAU-DL/13-2007: 

 ASSUNTO: Licenciamento de operação de loteamento (Proc.º L-26/03): 

 REQUERENTES: Saudade dos Prazeres Miranda da Silva e Maria Isabel da 

Silva Galvão: 

 

«Pretendem as requerentes, na qualidade de proprietárias do prédio rústico descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 02064/150993, e inscrito na 

matriz cadastral sob o artigo 130 da Secção B, com a área total de 14.850,00 m², sito na 

freguesia de Quinta do Anjo, proceder a uma operação de loteamento urbano de carácter 

habitacional. 

 A área objecto da operação de loteamento insere-se no perímetro urbano de Barra 

Cheia e é abrangida por duas classes de espaço – Tecido Urbano Consolidado H1c e Área 

de Expansão de Média Densidade H1 – previstas na Planta de Ordenamento do Plano 

Director Municipal (PDM) em vigor. 

A proposta de ocupação consiste em: 

− constituir 26 lotes que totalizam a área de 7.497,10 m², destinados à construção 

de moradias unifamiliares com a área bruta de construção total de 5.900,00 m², área 

de implantação total de 3.614,00 m², cércea de 6,50 m e 2 pisos; 
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− prever a construção de um anexo destinado a garagem, no lote 8, com a área 

bruta de construção de 40,00 m²; 

− criar 64 lugares de parqueamento automóvel (Lpa’s), sendo 3 privados (lote 8) e 

61 em espaço público, destinando-se 3 destes a pessoas com mobilidade reduzida 

(conforme disposto no n.º 5 do Capítulo IV do Anexo I do D.L. 123/97, de 

22/05/1997). 

− ceder para domínio público uma área total de 7.352,90 m², sendo: 

. 223,00 m2 para espaços verdes e de utilização colectiva; 

. 522,3 m2 para equipamentos colectivos; 

. 3.792,15 m2 para arruamentos, dos quais 1.665,00 m2 integram já 

actualmente a Rua 25 de Abril e Manuel Fernandes da Silva, sem que esta 

cedência tenha sido formalizada anteriormente. 

. passeios (2.095,5 m²) e parqueamento (719,95 m²). 

A apreciação do projecto de loteamento enquadra-se no âmbito do D.L. 555/99, de 

16.12, republicado pelo D.L. 177/01, de 04.06, tendo sido precedida de pedido de 

informação prévia, o qual mereceu parecer favorável por deliberação em reunião de 

Câmara de 09.06.2004.  

A proposta conforma-se com as disposições regulamentares do PDM, 

nomeadamente no que se refere ao cumprimento dos parâmetros urbanísticos estipulados 

nos art.os 12.º (índice de utilização bruto, n.º de fogos, cércea e n.º de pisos) e 32.º 

(parqueamento). 

Atentos os valores das áreas de cedência previstas na operação de loteamento, 

nomeadamente para espaços verdes e de utilização colectiva e equipamentos colectivos, 

correspondentes a 223,00 m2 e 522,3 m2, respectivamente, resulta que os mesmos ficam 

aquém do estipulado no Anexo III do PDM (Portaria 1.136/2001 de 25.09) que determina 

728 m2 para espaços verdes e 910 m2 para equipamentos. Deste modo, a carência de 

cedências obrigatórias, resulta nos seguintes valores: 

− Espaços Verdes: 505 m2; 

− Equipamentos: 387,7 m2. 

Conforme parecer emitido pelo Departamento de Planeamento e na ausência de 

proposta por parte das requerentes no sentido de converter as carências referidas em 

compensação em espécie, ficarão as mesmas obrigadas ao pagamento de uma 

compensação ao município, em numerário, de acordo com o disposto no n.º 4 do art.º 44.º 

do D.L. 555/99, republicado. 

De acordo com o estabelecido no art.º 19.º, do D.L. 555/99, republicado, e uma vez 

que o pedido de informação prévia incidiu apenas nos indicadores urbanísticos e 

condicionantes aplicáveis, não tendo sido apresentada proposta de ocupação concreta, 
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foram efectuadas novas consultas à PT, EDP e Setgás, entidades que se pronunciaram 

favoravelmente à pretensão, referindo alguns aspectos a acautelar na fase de elaboração 

dos projectos de obras de urbanização e/ou da sua execução. 

A pretensão foi também previamente analisada pela Divisão de Loteamentos (DL), 

Divisão de Planeamento (DP), Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos (DASU), Divisão 

de Rede Viária (DRV), Divisão de Cultura e Desporto (DCD) e Departamento de Educação 

e Intervenção Social (DEIS), serviços que se pronunciaram favoravelmente à globalidade 

da proposta, mencionando a necessidade de correcções, já introduzidas em planta síntese 

de substituição, e indicações técnicas que deverão ser observadas na fase de elaboração 

dos projectos de obras de urbanização. 

No que respeita ao parecer produzido pela Divisão de Águas de Abastecimento e 

Residuais (DAAR), e atendendo à solução proposta pelas requerentes para resolução do 

problema de sobrecarga para a rede de drenagem pluvial, decorrente da ocupação 

proposta, resulta que a sustentabilidade da operação de loteamento se encontra 

condicionada à execução da obra de redimensionamento do troço do colector público 

existente (de DN 500 mm para DN 1000 mm), ao longo do traçado compreendido entre o 

troço da Rua 25 de Abril confinante a nascente com a área a lotear e a Rua Bento de 

Jesus Caraça (até à caixa de pluviais existente junto à estação elevatória de águas 

residuais). 

O referido condicionalismo aplica-se igualmente ao pedido de licenciamento de uma 

operação de loteamento que incide no prédio confinante a Sul com a parcela objecto da 

pretensão em análise (Processo L-13/02), para o qual se iniciou o período de Discussão 

Pública previsto na lei. 

Assim, e por forma a propiciar economia na intervenção dos titulares dos dois 

pedidos de licenciamento, acautelando ainda a necessária conciliação das duas 

pretensões, afigura-se pertinente a intervenção conjunta de ambos os loteadores, 

mediante um único projecto de execução do troço do colector público de águas pluviais a 

redimensionar, prevendo as ligações a ambos os loteamentos, e formalizada pela 

celebração de contrato de urbanização a firmar com a CMP, nos termos do art.º 55.º, do 

D.L. 555/99, de 16.12, republicado. 

Salvaguarda-se que, na eventualidade da pretensão referente ao Processo L-13/02 

não se concretizar, a responsabilidade de execução da obra de drenagem pluvial será da 

responsabilidade do promotor deste processo. 

Ainda e no que se refere às restantes condições a garantir na fase subsequente de 

tramitação do processo (licenciamento de obras de urbanização), verifica-se a 

necessidade de corrigir e/ou salvaguardar os seguintes aspectos: 

1. Na planta síntese e de cedências: 
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- distinção gráfica e numérica entre a área de cedência para arruamentos 

públicos, já integrada nas Ruas 25 de Abril e Manuel Fernandes da Silva (1.665,00 m2) e a 

restante área correspondente à rede viária interna do loteamento; 

- demarcação clara do limite do prédio loteando; 

- representação monocromática por forma a facilitar a reprodução gráfica, 

sugerindo-se a utilização de tramas; 

- anulação da trama que identifica as cedências para arruamentos, fora do limite 

do prédio. 

2. Nos projectos de obras de urbanização: 

- será da responsabilidade do promotor, a execução da ligação da rede de 

drenagem de águas pluviais interna do loteamento à rede pública (a remodelar); 

- o projecto de espaços exteriores deverá ser complementado com um projecto 

de rega automático para a estrutura verde proposta, conforme indicado no parecer da 

DASU; 

- não se prevendo a ocupação da parcela de cedência para equipamento, a 

curto/médio prazo, conforme parecer emitido pela DCD conjugado com o DEIS, deverá 

também o projecto de espaços exteriores incluir o tratamento desta área como espaço 

verde complementado com equipamento infantil/juvenil, nos termos do parecer da DASU.; 

- por último, deverão ainda ser observados os aspectos especificados nos 

pareceres emitidos pela EDP e PT. 

De acordo com o n.º 2, do art.º 22.º, do D.L. 555/99, republicado, a operação de 

loteamento foi dispensada de discussão pública, uma vez que não excede nenhum dos 

limites estabelecidos no art.º 6.º, do Regulamento da Urbanização e Edificação do 

Município de Palmela (RUEMP). 

Face ao exposto, propõe-se, ao abrigo do n.º 1, do art.º 23.º, do D.L. 555/99, de 

16.12, republicado pelo D.L. 177/01, de 04.06, a aprovação da operação de loteamento, 

consubstanciada na planta síntese apresentada com o requerimento n.º 2760/07, de 

2007.03.21. 

Até à data de emissão do alvará de loteamento, deverão ser entregues cópias da 

planta síntese e planta de cedências, em suporte analógico e informático, actualizadas, de 

acordo com o estipulado no n.º 1, do art.º 4.º, do RUEMP, bem como a ficha dos 

elementos estatísticos (INE) devidamente preenchida com os dados referentes à operação 

de loteamento, nos termos da alínea a) do n.º 2, do art.º 8.º, da Portaria n.º 1110/2001, de 

19.09.  

Perante a carência de cedências obrigatórias para domínio municipal antes 

especificada, ficarão as requerentes obrigadas ao pagamento de uma compensação ao 
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município, em numerário, calculada por aplicação da fórmula determinada no art.º 37.º, do 

RUEMP:  

 C (€) = 1 x 1 x 892,7 x 55,79 = 49.803,733 (quarenta e nove mil e oitocentos e três 

euros e setecentos e trinta e três cêntimos). 

Dado que as requerentes já formalizaram, nos termos do art.º 9.º, do D.L. 555/99, 

republicado, o pedido de licenciamento das obras de urbanização, estando a decorrer a 

apreciação dos respectivos projectos e consulta às entidades que nos termos da 

legislação aplicável devam emitir parecer, autorização ou aprovação, serão os mesmos 

oportunamente objecto de aprovação em reunião pública. 

Em anexo constam os pareceres da EDP, PT, Setgás, DL, DP, DAAR, DASU, DRV e 

DCD (conjugado com o DEIS).» 

 

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

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

 SECÇÃO DE GESTÃO DE CONSUMOS: 

 

 Pelo Sr. Vereador José Charneira foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

 Consumo anormal de água: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DAI-SGC/13-2007: 

 ASSUNTO: Tarifa de saneamento – liquidação: 

 REQUERENTE: Gregória Maria Silva Ascenso: 

 

 «Através do ofício registado no passado dia 13 de Novembro de 2006, a Sr.ª 

Gregória Maria Silva Ascenso, com local de consumo sito na Rua Francolino Ascenso, CCI 

25707, em Venda do Alcaide, solicitou a redução da tarifa de saneamento debitada na 

factura de água n.º 6001130507, relativa ao mês de Outubro/2006. O valor de € 648,18, 

correspondente a 251 m3 foi devido à ocorrência de uma rotura na canalização interior.  

 Considerando que, 

 O consumo anormal de água naquele período foi proveniente de causas fortuitas e 

involuntárias; 
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 A tarifa de saneamento é apurada para efeitos de liquidação através do consumo de 

água efectuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a recolha e 

tratamento de resíduos sólidos e outra para a recepção e tratamento de águas residuais; 

 O consumidor não está ligado à rede de drenagem de águas residuais, sendo 

aplicada a tarifa referida na percentagem referente à recolha e tratamento de resíduos 

sólidos; 

 De acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá incidir 

sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo na produção de 

resíduos domésticos. 

 Assim e conforme estabelece a alínea j) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, conjugada com o 

disposto no n.º 1, do art.º 16.º, da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro – Lei das Finanças Locais, 

propõe-se a fixação do montante da tarifa de saneamento de acordo com a média de 

consumo de água apurada nos 12 meses posteriores à rotura a qual foi de 17 m3 

mensais.» 

  

 A propósito das propostas de Consumo anormal de água - tarifa de saneamento – 

liquidação -, o Sr. Vereador Octávio Machado refere que vai votar estas propostas em 

consciência, porque se tratam de causas fortuitas. 

 

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

minuta, com o voto contra dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 

Sousa. 

 

 PROPOSTA N.º 2/DAI-SGC/13-2007: 

 ASSUNTO: Tarifa de saneamento – liquidação: 

 REQUERENTE: Alcides Lopes Mordomo: 

 

 «Através do ofício registado no passado dia 4 de Abril último, o Sr. Alcides Lopes 

Mordomo, com local de consumo sito na Rua Agostinho Augusto Pereira, Lt 87, em Aires, 

solicitou a redução da tarifa de saneamento debitada na factura de água n.º 6001047908, 

relativa ao mês de Maio/2006. O valor de € 978,36, correspondente a 302 m3 foi devido à 

ocorrência de uma rotura no ramal entre o contador e a habitação.  

 Considerando que, 

 O consumo anormal de água naquele período foi proveniente de causas fortuitas e 

involuntárias; 
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 A tarifa de saneamento é apurada para efeitos de liquidação através do consumo de 

água efectuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a recolha e 

tratamento de resíduos sólidos e outra para a recepção e tratamento de águas residuais; 

 De acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá incidir 

sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo do caudal  na rede de 

drenagem de águas residuais. 

 Assim e conforme estabelece a alínea j) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, conjugada com o 

disposto no n.º 1, do art.º 16.º, da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro – Lei das Finanças Locais, 

propõe-se a fixação do montante da tarifa de saneamento de acordo com a média de 

consumo de água apurada nos 12 meses posteriores à rotura a qual foi de 15 m3 

mensais.» 

 

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

minuta, com o voto contra dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 

Sousa. 

 

VII – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

 DIVISÃO DE FINANÇAS E APROVISIONAMENTO: 

 

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

 

 Fornecimento de refeições em estabelecimentos de educação do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico e Pré-escolar da rede pública: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DAF-DFA/13-2007: 

 

 «No âmbito da Acção Social Escolar, de acordo com o Decreto-Lei 399-A/89, de 28 

de Dezembro, é da responsabilidade das autarquias, a criação, manutenção e gestão dos 

refeitórios escolares. 

A Câmara Municipal de Palmela no exercício das suas atribuições e competências 

garante, aos alunos do 1.º ciclo e crianças da educação pré-escolar, da rede pública, o 

acesso a refeições através da concretização do Programa de Alimentação Escolar. 
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A sua implementação contou com a colaboração das IPSS do concelho, numa 

parceria definida em acordos de cooperação, que permitiu proporcionar a todas as 

crianças/alunos, uma refeição diária equilibrada, independentemente da sua condição 

sócio-económica. 

Contudo, considerando a generalização do fornecimento de refeições, que 

compreende a vertente de confecção local nos estabelecimentos dotados com refeitório 

escolar, ou transportada com confecção externa, a todos os alunos e crianças dos 

estabelecimentos de educação e ensino, da rede pública, do 1.º Ciclo e Jardins de 

Infância, e os normativos que regulam esta matéria, o Programa de Alimentação Escolar, 

terá que ser alvo de uma reestruturação ao nível dos procedimentos. 

Prevê-se que em 2007/2008, o Programa de Alimentação Escolar inclua 2.513 

crianças/alunos dos estabelecimentos de educação e ensino do concelho de Palmela, 

sendo que a abranger pelo presente concurso serão 1989 crianças/alunos, por exclusão 

dos que frequentam a EB1/JI Pinhal Novo 1 e a EB1/JI Pinhal Novo 2, equipamentos 

dotados com refeitórios de gestão directa da autarquia, perfazendo uma média de 331.918 

refeições a servir no próximo ano lectivo. 

Considerando que está previsto, nas GOP’s para 2007-2010, na Acção 2.1.2.01.04 - 

Programa de alimentação escolar, o fornecimento de refeições aos estabelecimentos de 

educação e ensino, na vertente confecção local  e na vertente refeições transportadas a 

quente com confecção externa, propõe-se: 

1. Que seja aprovado o programa de concurso, o caderno de encargos e aberto o 

concurso público para fornecimento de refeições em estabelecimentos de educação e 

ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Pré-escolar da rede pública, do concelho de 

Palmela, em conformidade com o exposto no n.º 1, do art.º 80.º, do D.L. 197/99, de 8 de 

Junho. 

2. Que o júri seja constituído por: 

Presidente:   José Manuel Monteiro 

Vogais:   Gonçalo Nuno Oliveira Grilo Rocha Neto 

      Idalina Manuela Tavares Polido 

Vogais Suplentes: Maria Jacinta Merca Pereira 

Ana Cristina Aleixo Carreira Agostinho 

José Manuel Beira Ratinho.» 

 

 Sobre a proposta de Fornecimento de refeições em estabelecimentos de educação 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Pré-escolar da rede pública numerada 1/DAF-DFA/13-

2007 intervieram: 
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 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa diz que o assunto da proposta tem de ser 

mais explícito e deve ser feita menção à abertura do concurso público, a exemplo do que é 

feito em propostas idênticas. 

 A proposta valoriza, e muito bem, o papel das IPSS’s (Instituições Particulares de 

Solidariedade Social) que fizeram este serviço em parceria com a Câmara Municipal. 

Entende, no entanto, que deviam ter sido as IPSS’s, nomeadamente a União Concelhia a 

trazer a sua posição relativamente à Segurança Social e estas Instituições deviam ser as 

primeiras a ser consultadas para o fornecimento deste serviço. Depois, logo se veria se 

teriam capacidade ou não de o realizar. Na altura em que estas entidades foram 

contactadas era demasiado tarde para se conseguir obviar a situação de outra forma. O 

concurso público foi de facto a única forma possível para ultrapassar a situação. 

 A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que as IPSS’s foram as primeiras a ser 

consultadas há cerca de um ano atrás. Na altura, falava-se na possibilidade de vir a 

encontrar outra forma que servisse para corresponder aos parâmetros da lei. Foram 

devidamente explicados os constrangimentos e as obrigações às entidades envolvidas.  

 Atendendo a que o fornecimento de refeições em estabelecimentos de educação do 

1.º ciclo do ensino básico e pré-escolar se cifra num valor bastante elevado, é obrigatória a 

realização de concurso público. As IPSS’s podem concorrer, mas terá de ser avaliado se 

reúnem as necessárias condições para o serviço lhes ser adjudicado.  

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa tece o reparo de que as IPSS’s não têm 

capacidade para concorrer a este concurso público. O terceiro parágrafo da proposta é 

fundamental para valorizar tudo o que é feito, mas podia trazer algo em relação à forma 

como a união se poderia ter candidatado ao concurso, e a decisão final caberia a cada um 

dos elementos. 

 A Sr.ª Vereadora Adília Candeias clarifica o seguinte: há um ano atrás 

consultaram-se as IPSS’s no sentido de averiguar as possibilidades de continuarem a 

fornecer as refeições como faziam até ai. Os serviços fizeram todo o possível para incluir 

as IPSS’s neste processo e utilizaram uma postura de construção com todas as entidades 

envolvidas. 

 

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

minuta. 

 

 SAÍDA DA REUNIÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA: 

 Nesta altura, ausentou-se da reunião o Sr. Vereador José Charneira. 
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VIII – DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGÍSTICA E CONSERVAÇÃO 

 

 DIVISÃO DE PROJECTOS E OBRAS PÚBLICAS: 

 

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

 

 Empreitada: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DOLC-DPOP/13-2007: 

 OBRA: “Remodelação da Escola EB1/JI de Pinhal Novo n.º 2”: 

 ASSUNTO: Contrato adicional n.º 2: 

 

 «Tendo sido adjudicada a empreitada de “Remodelação da Escola EB1/JI de Pinhal 

Novo n.º 2” à empresa Constrope - Construções, S.A. pelo montante global de 397.302,90 

€ (+IVA), verificou-se a necessidade de proceder à alteração de alguns trabalhos para 

concretização do projecto de modo a garantir que a sua filosofia seja globalmente 

satisfeita, trabalhos esses traduzidos na informação n.º 2007/2292, de 19 de Janeiro. 

Deste modo, solicitou-se proposta ao empreiteiro, a qual se traduz do seguinte 

modo: 

 

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS        VALOR 
 

% 

Trabalhos a menos com preços contratuais -1.512,66€ 0,38% 

Trabalhos a mais com preços propostos 35.426,39€ 8,92% 

TOTAL 33.913,73€ 8,54% 

Assim, o custo adicional associado à execução destes trabalhos é de 33.913,73 € 

(trinta e três mil, novecentos e treze euros e setenta e três cêntimos), correspondendo a 

8,54% do montante global da adjudicação.  

Tendo em consideração que já foi elaborado um contrato adicional relativo a 

aprovação de erros e omissões no valor de 2.015,58 € (sendo que o valor reclamado pelo 

empreiteiro era de 19.463,79 €), que corresponde a 0,51% do montante global de 

adjudicação, atinge-se assim, com este novo contrato, o custo adicional de 9,05% 

relativamente ao valor de adjudicação. 

Considerando que: 

 - os trabalhos a mais propostos se destinam à realização da mesma empreitada e 

verificando-se que estes trabalhos não podem ser técnica e economicamente separados 

do contrato sem inconveniente grave para o dono da obra e ainda considerando que são 
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estritamente necessários ao acabamento dos trabalhos de acordo com o n.º 1, do art.º 

26.º, do decreto-lei 59/99, de 2 de Março; 

 - o valor acumulado resultante da diferença entre os trabalhos a mais e a menos 

adicionado ao valor de erros e omissões de projecto já aprovados não excede 15% do 

valor do contrato da empreitada; 

 - estes trabalhos estão considerados no Plano de Actividades do corrente ano; 

 Propõe-se: 

- A aprovação dos trabalhos a mais e a menos apresentados em anexo; 

- A aprovação dos preços apresentados pelo empreiteiro, relativamente às espécies 

de trabalhos não considerados no contrato inicial; 

- A aprovação da execução do contrato adicional à firma Constrope – Construções, 

S.A., adjudicatária da empreitada pelo montante global de 33.913,73 € (trinta e três 

mil, novecentos e treze euros e setenta e três cêntimos), que acrescido de I.V.A à 

taxa legal em vigor perfaz o valor de 35.609,42 € (trinta e cinco mil, seiscentos e 

nove euros e quarenta e dois cêntimos).» 

 

Sobre a proposta de empreitada de “Remodelação da Escola EB1/JI de Pinhal Novo 

n.º 2” - Contrato adicional n.º 2 numerada 1/DOLC-DPOP/13-2007 intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que esta obra começou muito bem, mas 

acabou muito mal. De início foram logo detectados erros no projecto. Quando menciona 

que a obra começou muito bem é porque o valor inicial da obra sofre um desvio de apenas 

0,51% por erros e omissões. Lembra que os Vereadores do P.S. elogiaram este facto e 

afirmaram que foi feito um grande esforço de contenção. Contudo, com o acréscimo do 

contrato adicional agora proposto a taxa de desvio sobe para 9,5%.  

O Sr. Vereador José Braz Pinto continua a sua intervenção e, compulsado que foi 

o processo, verifica as seguintes justificações: 

- “(...) trabalho de modo a permitir a colocação de isolamento previsto (...)” – 

Questiona sobre se não estava previsto que este trabalho tinha de ser feito; 

- “(...) chão sujo com necessidade de limpeza de ervas e folhas (...)” – Estanha que 

só agora se tenha previsto este trabalho; 

- “(...) saibre em mau estado (...)” – Questiona sobre se não era visível no imediato 

que o saibre estava em mau estado; 

- “(...) tubos que libertavam e deixavam perder água (...)”  - Estranha que não se 

visse logo no início que os tubos deixavam perder água; 

- “(...) mosaicos degradados que por lapso do projecto não foram considerados (...)” 

– Estranha que não tenham sido considerados os mosaicos degradados por lapso do 

projecto; 
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- “(...) cobertura que por lapso arquitectónico não foi previsto (...)” –  Mostra a sua 

indignação por este lapso, na medida em que devia ter-se estudado previamente a 

estrutura do edifício. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto acrescenta, ainda, as seguintes observações: 

- Foram marcadas janelas em sítios onde estavam pilares, o obrigou à divisão das 

janelas e ao aumento dos encargos; 

- A legislação obrigava a determinadas protecções e à colocação de bocas de 

limpeza nalguns tubos que não foram tidas em conta no projecto; 

- O projecto assinala ligações eléctricas num local que nem sequer existia; 

- Havia diferenças de cotas planimétricas entre o projecto e a realidade; 

- O edifício apresentava uma peça de remate que o projecto não assinalava; 

- Não foi detectada a necessidade de ventilação nas casas de banho. 

Face a todas estas observações e a necessidade da realização de trabalhos, 

questiona-se sobre se o projectista não foi ao local antes de elaborar o projecto e o  fez só 

no gabinete, ou se o projectista é ainda muito novo e não está habituado a este tipo de 

projectos. Certamente que o empreiteiro detectou desde o princípio todas estas falhas, 

mas nada disse, porque é nos trabalhos a mais que vai ganhar dinheiro. É evidente que 

não acredita que haja um convénio seja de que natureza for, mas é necessário demonstrar 

muito claramente todas as situações. Estranha a quantidade de erros do projecto. Esta 

situação constrange-o sobremaneira. Se de facto, aquando da aprovação do primeiro 

contrato adicional, os Vereadores Socialistas se congratularam com o desvio reduzido de 

0,51%, vêm muito mal a proposta agora apresentada. 

O Sr. Vereador Adilo Costa explicita que na anterior proposta, referente a esta 

empreitada, se aprovaram os erros e omissões (que o empreiteiro estimou em cerca de 

19.400 euros e a fiscalização da Câmara concordou com 2.015 euros, o que corresponde 

a 0,51%).  

Acrescenta que a actual proposta se refere a trabalhos a mais ou a menos. É preciso 

classificar se estes trabalhos a mais ou a menos são necessários ou não. O que está em 

causa é a reabilitação de um edifício antigo. Em grande medida as reabilitações de 

edifícios têm sempre trabalhos a mais. O empreiteiro não está a enganar ou a ludibriar a 

Câmara Municipal. A única situação que tem de ser avaliada é a verificação se  os 

trabalhos a mais vão ser realizados ou não. Volta a frisar que se trata de um edifício 

escolar bastante antigo. O projectista não podia saber com rigor onde estavam todas as 

vigas e estruturas. Foi exactamente no decurso da obra que se detectou a necessidade da 

realização de trabalhos a mais.  

O Sr. Vereador Adilo Costa adianta as seguintes informações: 
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— As salas de expressão plástica tiveram de ser ampliadas mais do que o 

inicialmente previsto. 

— Existiam pilares a meio nas janelas das salas de aula, pelo que a solução 

adoptada foi a divisão em dois vãos. 

Estas intervenções implicam naturalmente a realização de trabalhos a mais e seria 

inconsciência da parte da Câmara Municipal não atender a estas necessidades.  

— A Associação de Pais da Escola EB1/JI de Pinhal Novo n.º 2 solicitou à Câmara, 

através da Divisão de Educação, que o telheiro fosse aproveitado para bar. Este pedido foi 

facilmente aceite, mas implicou a execução de infra-estruturas de água, esgotos, 

electricidade, obras de construção civil e acarretou, naturalmente, num custo em trabalhos 

a mais.  

— O saibre da zona sudeste do logradouro estava em muito mau estado e 

apresentava-se como um perigo para as crianças. Neste sentido, a efectivação desta 

intervenção foi considerada nos trabalhos a mais. 

O Sr. Vereador Adilo Costa menciona que pode afirmar em consciência que a 

fiscalização municipal esteve muito bem e não é nenhum descrédito trazer para aprovação 

esta proposta de trabalhos a mais, que se traduz em 9,05%. Esta percentagem está muito 

aquém do que é permitido por lei. Era desejável que, em termos da execução de 

empreitadas de obras públicas, todas as Autarquias e Organismos Públicos tivessem 

sempre um comportamento semelhante. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto expressa o seu agrado por ter havido a 

intervenção da fiscalização a acompanhar esta obra. Defende, no entanto, que desde o 

princípio que deviam ter sido devidamente programados os trabalhos para que não 

houvesse lugar à realização de trabalhos a mais. 

Acrescenta que nos trabalhos a mais não há preços pré-definidos e, como tal, é o 

empreiteiro que dita os preços. Obviamente que os preços são negociados, mas a 

situação já difere de como seria se, na adjudicação da empreitada, todas estas situações 

constassem do mapa de quantidade de trabalhos. Defende que o projecto devia ser o 

mais completo possível em relação as reais necessidades com preços definidos à partida 

no acto do concurso. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que a reabilitação de um edifício sai mais cara 

do que uma construção de raiz. Por parte dos serviços camarários houve um amiúde 

cuidado e ponderação na avaliação do processo e usou-se, também, de alguma 

elasticidade no sentido de observar situações que à partida não foram previstas. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa questiona sobre se a obra usa de algum 

suporte que impeça novas inundações, uma vez que até aqui e sempre que chove, a 

escola inunda completamente. 
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O Sr. Vereador Adilo Costa responde ao Sr. Vereador José Carlos de Sousa que, 

foram feitas alterações que vão evitar inundações. 

  

 SAÍDA DA REUNIÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA: 

 Nesta altura, a reunião deixou de ser participada pelo Sr. Vereador José Charneira. 

 

 Submetida a proposta de empreitada de “Remodelação da Escola EB1/JI de 

Pinhal Novo n.º 2” - Contrato adicional n.º 2 a votação, foi a mesma aprovada, por 

maioria e em minuta, com a abstenção dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José 

Carlos de Sousa, que apresentam declaração de voto. 

 

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

 

 “Os Vereadores do Partido Socialista votaram a favor das propostas n.º 11 de 

17/05/06 e n.º 17 de 27/09/06 que adjudicaram esta empreitada e aprovaram o pagamento 

dos erros e omissões, respectivamente. 

 Na discussão da segunda desenvolveram mesmo elogios à fraca margem de  desvio 

(0,51%). 

 Sentem-se defraudados quando, referente à mesma obra, aparece um contrato 

adicional para pagamento de obras em excesso por manifesta má execução do projecto e 

do planeamento da obra. 

 Não podendo alterar o sentido das votações já realizadas votaram no presente 

vencidos, abstendo-se.” 

 

 PROPOSTA N.º 2/DOLC-DPOP/13-2007: 

 OBRA: “Execução do reforço do sistema de abastecimento de água a Palmela 

– 2.ª fase – 2.ª parte”: 

 ASSUNTO: Contrato adicional n.º 2: 

 

 «Tendo sido adjudicada a empreitada de “Execução do Reforço do Sistema de 

Abastecimento de Água a Palmela – 2.ª fase – 2.ª parte” à empresa Teodoro Gomes Alho 

& Filhos, Lda., pelo montante global de 621.000,00 € (+IVA), verificou-se a necessidade de 

proceder à alteração de alguns trabalhos para concretização do projecto de modo a 

garantir que a sua filosofia seja globalmente satisfeita, trabalhos esses traduzidos na 

informação n.º 2007/18443, de 28.05.2007. 

Deste modo, solicitou-se proposta ao empreiteiro, a qual se traduz do seguinte 

modo: 
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DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS        VALOR 
 

% 

Trabalhos a mais com preços contratuais 1.740,87€ 0,28% 

Trabalhos a mais com preços propostos 3.215,80€ 0,52% 

TOTAL 4.956,67€ 0,80% 

Assim, o custo adicional associado à execução destes trabalhos é de 4.956,67 € 

(quatro mil, novecentos e seis euros e sessenta e sete cêntimos), correspondendo a 

0,80% do montante global da adjudicação.  

Tendo em consideração que já foi elaborado um contrato adicional relativo a 

aprovação de erros e omissões no valor de 13.481,62 € (sendo que o valor reclamado pelo 

empreiteiro era de 174.514,78 €), que corresponde a 2,17% do montante global de 

adjudicação, atinge-se assim, com este novo contrato, o custo adicional de 2,97% 

relativamente ao valor de adjudicação. 

Considerando que: 

 - os trabalhos a mais propostos se destinam à realização da mesma empreitada e 

verificando-se que estes trabalhos não podem ser técnica e economicamente separados 

do contrato sem inconveniente grave para o dono da obra e ainda considerando que são 

estritamente necessários ao acabamento dos trabalhos de acordo com o n.º 1, do art.º 

26.º, do decreto-lei 59/99, de 2 de Março; 

 - o valor acumulado resultante da diferença entre os trabalhos a mais e a menos 

adicionado ao valor de erros e omissões de projecto já aprovados não excede 15% do 

valor do contrato da empreitada; 

 - estes trabalhos estão considerados no Plano de Actividades do corrente ano, 

 Propõe-se: 

- A aprovação dos trabalhos a mais apresentados em anexo; 

- A aprovação dos preços apresentados pelo empreiteiro, relativamente às espécies 

de trabalhos não considerados no contrato inicial; 

- A aprovação da execução do contrato adicional à firma Teodoro Gomes Alho & 

Filhos, Ld.ª, adjudicatária da empreitada pelo montante global de 4.956,67 € 

(quatro mil, novecentos e cinquenta e seis euros e sessenta e sete cêntimos), que 

acrescido de I.V.A à taxa legal em vigor perfaz o valor de 5.204,50 € (cinco mil, 

duzentos e quatro euros e cinquenta cêntimos).» 

 

Sobre a proposta de empreitada de “Execução do reforço do sistema de 

abastecimento de água a Palmela – 2.ª fase – 2.ª parte” - Contrato adicional n.º 2 

numerada n.º 2/DOLC-DPOP/13-2007 intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que não tem nada a obstar à presente 

proposta, uma vez que os trabalhos são subterrâneos e, como tal, são imprevisíveis. 
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Também o custo adicional em que se cifra esta empreitada é de montante reduzido 

(5.204,50 euros com IVA incluído), pelo que a proposta vai merecer a aprovação dos 

Vereadores do P.S.. 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa questiona sobre se estas obras estão 

relacionadas com o emissário de Venda do Alcaide, ao que o Sr. Vereador Adilo Costa 

responde negativamente.  

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que devido às obras do emissário de 

Venda do Alcaide a estrada está intransitável há, pelo menos, um mês e meio. 

Desconhece qual é o prazo de execução desta empreitada, mas era da maior 

conveniência que esta obra se concluísse rapidamente. 

 O Sr. Vereador Adilo Costa tece algumas explicações relativas à questão 

apresentada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa, designadamente que, foi pedida a 

colaboração da DAAR (Divisão de Águas de Abastecimento e Residuais) nesta obra. 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que, tal como o Sr. Vereador José Carlos 

de Sousa disse, também, já constatou que a estrada está intransitada. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que a estrada está intransitada na zona dos 

Carvalhos, mas houve o cuidado de deixar uma faixa aberta para circulação. 

 

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

minuta. 

 

 PROPOSTA N.º 3/DOLC-DPOP/13-2007: 

 OBRA: “Construção do Mercado Municipal de Pinhal Novo – complexo de 

serviços”: 

 ASSUNTO: Aprovação de projecto e abertura de concurso público: 

 

 «Tendo sido concluído o projecto para a construção do «Mercado Municipal de 

Pinhal Novo – Complexo de Serviços», procedeu-se à elaboração de todos os elementos 

necessários à realização do concurso público para a adjudicação da respectiva 

empreitada. 

- O projecto do Mercado de Pinhal Novo foi baseado em critérios de Modernização 

Comercial, Requalificação Ambiental e Defesa do Consumidor.  

- O novo edifício, com uma área bruta de construção de 2.075 m2, distribuídos por 2 

pisos, constitui um Complexo de Serviços composto por uma área de 1.169 m2 destinada 

ao Mercado, 330 m2 para instalação de Serviços Municipais, 403 m2 para o Centro de 

Juventude e espaço com 173 m2 destinado à instalação de um posto de Correios. 
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- As soluções patentes no projecto deram especial relevo a preocupações 

ambientais e de sustentabilidade da infra-estrutura, a médio e longo prazo, particularmente 

no que respeita à qualidade e durabilidade dos materiais de construção, para minimizar 

futuras manutenções, bem como à gestão racional dos consumos energéticos através da 

incorporação de sistemas passivos que minoram o recurso a energias tradicionais. 

- O novo Mercado de Pinhal Novo visa contribuir para o desenvolvimento sustentável 

do tecido económico local, criação de emprego e fortalecimento das relações de 

proximidade entre as populações locais e os comerciantes da envolvente. 

- A zona do mercado, inclui áreas comerciais para venda de carne, peixe fresco e 

congelado, fruta, mercearias, pão, flores. Inclui também espaço para cafetaria.  

 Nesta conformidade, propõe-se: 

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

adjudicação da empreitada de «Construção do Mercado Municipal de Pinhal Novo – 

Complexo de Serviços», 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 1.840.487,27 € (um milhão, 

oitocentos e quarenta mil, quatrocentos e oitenta e sete euros e vinte e sete 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.» 
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 Sobre a proposta de empreitada de “Construção do Mercado Municipal de Pinhal 

Novo – complexo de serviços” - Aprovação de projecto e abertura de concurso público 

numerada 3/DOLC-DPOP/13-2007 intervieram: 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa tece as seguintes observações à obra do 

Mercado Municipal do Pinhal Novo: 

 • Congratula-se por finalmente o concurso público ser lançado. 

 • Como já referiu anteriormente, aquando da discussão da proposta da 2.ª alteração 

ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2007-2010, tem alguma dificuldade em 

perceber como é que, em seis meses, muda a perspectiva do valor. Primeiramente o custo 

desta obra foi estimado em um milhão e meio de euros (1.500.000 euros) e agora redunda 

em dois milhões e meio de euros (2.500.000). É um aumento drástico. 

• Durante um longo período de tempo, houve uma grande indefinição por parte da 

Câmara Municipal em relação à forma que iria ser dada ao Mercado. Essa indefinição 

abrangeu um período de tempo de seis anos. 

 • Há seis anos atrás, em 2001, havia outro sentido para o Mercado. Percebe-se, 

actualmente, que até o mercado da reforma agrária (que se realiza ao sábado e é 

contíguo ao Mercado actual) teve de ser alterado, porque os produtos vendidos já não têm 

reflexo para aquele mercado. 

• A previsão para a finalização da empreitada de construção do Mercado Municipal 

de Pinhal Novo – Complexo de Serviços é o ano 2009 (são oito anos depois de 2001, 

altura em que esta obra já se perspectivava). Custa-lhe imenso este desfasamento no 

tempo, na medida em que, o Pinhal Novo tem um paradigma completamente diferente do 

que tinha nessa altura. Ainda ontem, na abertura das Festas Populares de Pinhal Novo, a 

Sr.ª Presidente teve ocasião de expressar que o Pinhal Novo é o centro da Península. De 

facto, actualmente, o Pinhal Novo tem vários supermercados a funcionar, para além dos 

que estão projectados realizar e, é de facto verdade que, a vila tem um paradigma 

diferente. 

 • A proposta menciona que “(...) o novo Mercado de Pinhal Novo visa contribuir para  

(...) criação de emprego (...)”. Tem dificuldade em avaliar esta situação, porque não crê 

que este projecto vá contribuir para a criação de emprego. 

 • Há um défice claro, talvez motivado pela décalage do tempo, que tem a ver com o 

próprio local onde o mercado foi construído nos anos 80 e com a forma como, neste 

momento, se está a tentar fazer esta estrutura. Por aquilo que tem observado no país, 

desde o Centro ao Sul passando pelo Norte, não crê que a solução preconizada seja a 

detentora da viabilidade do projecto. As associações que vão ser albergadas neste 

Complexo de Serviços, como exemplo, o ATA (Acção Teatral Artimanha) e o Bardoada 
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podem optimizar este espaço. Tem de se usar de muito engenho para adoptar as soluções 

mais acertadas que surtam num benefício geral. 

 • Quando esta obra estiver concluída em 2009 (ano de eleições autárquicas) o Pinhal 

Novo tem um paradigma completamente diferente que não se compadece com a actual 

vivência. É preciso usar de uma visão abrangente para se definir com exactidão o que se 

pretende colocar naquele espaço com especial atenção à realidade actual. 

O Sr. Vereador Octávio Machado saúda a realização desta obra. 

Refere que as suas preocupações estão relacionadas com o que sucedeu com o 

Mercado Municipal de Palmela. As pessoas adquiriram novas práticas e a procura das 

compras nos mercados já não é tão assídua como era há alguns anos atrás. Considera 

válido que o Mercado Municipal tenha agregado a si serviços que poderão animar este 

mesmo espaço. 

Frisa que o concelho de Palmela tem condições estratégicas para ser o centro do 

país e o centro do mundo. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que a maioria do Executivo Municipal se 

empenhou em defender a qualidade no Mercado Municipal do Pinhal Novo. Efectivamente, 

o valor final da obra encontra-se acima do que se gostaria. 

Perspectiva-se a execução de um eco-mercado e um complexo de serviços e as 

soluções “eco” originam um valor  três ou quatro vezes superior a soluções normais. 

Realça algumas soluções a adoptar nesta obra, como, a ventilação do ambiente e a 

entrada de ar no pavimento que vai ser feitas através de um sistema natural. A abertura 

das janelas na nave central vai utilizar um sistema automático, que está coordenado com o 

sistema de som na parede. Todos estes mecanismos vão ser monotorizados através de 

computador e caso se atinja um ponto crítico o ar vai ser “empurrado” para cima. A nave 

central vai servir para exposições e feiras. 

Refere que vão realizar-se, durante o mês de Julho, várias iniciativas no Mercado 

Municipal de Palmela que visam beneficiar e optimizar o espaço e atrair as pessoas ao 

Mercado. 

 

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

minuta. 

 

IX – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

 IX.I. – DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

 Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foram apresentadas as seguintes propostas: 
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 1 – Anulação de subsídios atribuídos na reunião pública de 17.04.2007: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DCD-DAC/13-2007: 

 ASSUNTO: Comemorações do 25 de Abril: 

 

 «No âmbito das Comemorações do 33.º aniversário do 25 de Abril de 1974, foram 

atribuídos em 17.04.2007 subsídios às Associações para o desenvolvimento das suas 

actividades. 

 No entanto, verificou-se o cancelamento de algumas das actividades por parte de 3 

Associações apoiadas, pelo que se propõe a anulação dos apoios atribuídos às seguintes 

entidades: 

- Motoclube de Palmela – 100,00 € 

- Grupo Desportivo e Recreativo de Palmela – 100,00 € 

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura – 150,00 €.» 

 

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

minuta. 

 

 2 – Tarifa para espectáculo Companhia Portuguesa de Bailado 

Contemporâneo: 

 

 PROPOSTA N.º 2/DCD-DAC/13-2007: 

 

 «No âmbito da programação regular do Cine Teatro São João, será acolhida em 

Palmela a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo com a apresentação pública 

de dois espectáculos. O primeiro, “A Gare”, será dirigido às escolas do Concelho, através 

do Plano de Mobilidade do projecto Fantasiarte; o segundo, dirigido ao público em geral, 

apresentará duas coreografias de Vasco Wallenkamp, “Requiem” e “Sete Sonhos de 

Pássaros” estreado no passado dia 16 de Maio no Joyce Theatre de Nova Iorque. Estes 

decorrerão respectivamente nos dias 21 e 22 de Junho. 

 A apresentação destes espectáculos em Palmela enquadra-se no protocolo de 

colaboração entre a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo e a Área 

Metropolitana de Lisboa. 

 Assim, e com vista à comparticipação dos custos inerentes ao acolhimento destes 

espectáculos, propõe-se de acordo com o disposto na alínea j) do art.º 64.º, da Lei 

169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
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de Janeiro e o parágrafo segundo do art.º 1.º, da Tabela Municipal de Tarifas, Preços, 

Reembolsos e Compensações, a aplicação de uma tarifa de € 4,00  (quatro euros), com 

IVA Incluído, no espectáculo do dia 22 de Junho, pelas 21h30.» 

 

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

minuta. 

 

 3 – Apoio financeiro: 

 

 PROPOSTA N.º 3/DCD-DAC/13-2007: 

 ASSUNTO: No âmbito da Queima do Judas: 

 REQUERENTE: Grupo Coral Ausentes do Alentejo: 

 

 «Decorreu no passado dia 07 de Abril em Palmela a iniciativa “Queima do Judas”. 

 Participaram elementos representantes de Grupos de Teatro de Amadores; de 

Associações da Vila, um grupo da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Palmela, 

músicos e outros animadores numa iniciativa que mobilizou muitos espectadores nas ruas 

de Palmela. 

 Devido ao esforço físico que esta iniciativa implica, tem a Câmara Municipal de 

Palmela solicitado todos os anos a agentes associativos, a organização de um lanche a 

realizar no final da actuação dos grupos de forma a que os participantes possam 

retemperar forças, criando, simultaneamente, um momento de convívio entre todos os 

participantes. 

 Esta solicitação foi feita novamente ao Grupo Coral Ausentes do Alentejo. 

 Assim, e uma vez apurados pela Associação os valores envolvidos nesta 

colaboração, propõe-se, de acordo com a alínea b) do n.º 4, do Art.º 64.º, da Lei. º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/02 de 11 de Janeiro, atribuição de 

apoio financeiro no valor de € 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco euros), ao Grupo 

Coral Ausentes do Alentejo.» 

 

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

minuta. 

  

 PROPOSTA N.º 4/DCD-DAC/13-2007: 

 ASSUNTO: No âmbito das Festas Populares:   

 REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 
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 «Um dos sinais de identificação que as populações estabelecem com os territórios 

que ocupam, são a realização de momentos de celebração comunitária, sejam eles de 

origem religiosa ou profana. 

As festas populares no Concelho de Palmela são um exemplo da diversidade de 

origens e formas de apropriação que os seus habitantes estabeleceram com este território. 

Ao longo dos meses de Junho e Julho, realizam-se inúmeros acontecimentos 

festivos, muitos ligados a estruturas locais, outros com propósito de afirmação de eventos 

tradicionais, outros ainda mais centrados em torno de actividades específicas, como é o 

caso da actividade artesanal. 

Estes acontecimentos são uma mostra da vitalidade local, criando um referencial 

gregário em torno da localidade, são também um momento de partilha de experiências 

sociais e culturais que contribuem e possibilitam a apresentação pública do que de melhor 

cada localidade decide evidenciar como único. 

Assim, apresentadas as várias Candidaturas de Apoio à Realização de Projectos e 

Acções Pontuais nas quais foi solicitada a comparticipação financeira do Município para 

estes eventos, e considerando-se a importância comunitária dos mesmos, propõe-se de 

acordo com a alínea b) do n.º 4, do Art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro a atribuição do apoio financeiro abaixo referenciado, 

num valor total de € 23.350,00 (vinte e três mil trezentos e cinquenta euros), como forma 

de comparticipação municipal para a realização das seguintes festas locais: 

• Festas do Artesanato de Aires 

Grupo Desportivo e Recreativo Airense       € 7.000,00 

• Festas dos Bairros Alentejano e Marinheiros em Honra de N.ª Sr.ª da Conceição 

Ass. Festas Pop. dos Bºs Alentejano e Marinheiros     € 4.500,00 

• Festas do Sagrado Coração de Jesus 

Igreja do Sagrado Coração de Jesus – Olhos de Água  €    750,00 

• Festas de S. Pedro da Marateca 

Associação de Festas de S. Pedro da Marateca   € 11.100,00.» 

 

 Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro – Festas Populares numerada 

4/DCD-DAC/13-2007 intervieram: 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que na reunião de Câmara realizada 

no Pinhal Novo, aquando da discussão das propostas de apoio financeiro para a 18.ª Feira 

Comercial e Agrícola de Poceirão e para as Festas de S. Gonçalo, em Cabanas, a 

propósito da intervenção do Sr. Vereador José Braz Pinto sobre a redução da verba 

proposta para estas iniciativas, a Sr.ª Presidente mencionou que as únicas actividades no 

concelho que teriam uma comparticipação maior seriam as Festas Populares de Pinhal 
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Novo e a Festa das Vindimas. Face a esta resposta, os Vereadores do P.S., alteraram a 

sua posição de voto na proposta de atribuição de apoio financeiro para as Festas de S. 

Gonçalo que no ano de 2006 recebeu um subsídio de 5.000 euros e cujo valor decresceu 

para 750 euros em 2007. Lendo esta proposta oferece-lhe reparar que a afirmação da Sr.ª 

Presidente não parece corresponder à verdade. 

 Relativamente à redução dos apoios financeiros prestados pela Câmara Municipal, 

constata que as Festas de S. Pedro da Marateca sofrem uma redução de cerca de 10%, 

as Festas de Aires uma redução de 8% e a Festa do Bairro Alentejano e Marinheiros uma 

redução de 9%. Há uma diferença clara de tratamento entre estas Festas e o apoio 

financeiro que foi proposto à Feira Comercial e Agrícola do Poceirão e às Festas de S. 

Gonçalo, em Cabanas. 

 Acrescenta que não vai tecer nenhuma consideração sobre quais são as iniciativas 

que para o concelho têm maior representatividade, mas o facto é que a informação 

produzida textualmente pela Sr.ª Presidente, na reunião efectuada no Pinhal Novo, não 

corresponde à realidade. 

Refere que os Vereadores do P.S. votaram contra a proposta de apoio financeiro 

que se cifrou numa redução de 40% à Feira Comercial e Agrícola do Poceirão e não 

votaram contra a proposta de apoio financeiro que atentou numa redução de 60% às 

Festas de S. Gonçalo, atendendo à informação que a Sr.ª Presidente prestou, na altura. 

 Finaliza que os Vereadores Socialistas vão votar favoravelmente esta proposta.   

 A Sr.ª Presidente dá a palavra ao Sr. Vereador Adilo Costa para intervir. 

 O Sr. Vereador Adilo Costa recorda que quando se discutiu a proposta de apoio 

financeiro às Festas de S. Gonçalo (na reunião de Câmara realizada no Pinhal Novo) a 

hora estava já muito avançada e ainda havia lugar à intervenção do Público. Pediu à Sr.ª 

Presidente que o deixasse intervir para acrescentar um dado que considerava importante. 

Assim: 

As Festas de S. Gonçalo eram para não se realizar este ano e foi a Fábrica da Igreja 

Paroquial que reuniu um grupo de amigos e fez as Festas possíveis. Eles não precisavam 

de mais dinheiro do que aquele que foi atribuído, precisavam sim, de apoio logístico. A 

verba atribuída foi meramente simbólica. 

 Acrescenta que a redução dos subsídios comparativamente com o ano de 2006 é 

cerca de 13.000 euros. Há de facto uma redução global. 

 A Sr.ª Presidente refere que deu a palavra ao Sr. Vereador Adilo Costa para este 

poder ajudar a clarificar as situações pontuais. A resposta dada por si, nessa reunião, foi 

em referência à situação geral dos apoios financeiros. 

 Acrescenta que não teve nenhuma intenção de conduzir os Srs. Vereadores José 

Braz Pinto e José Carlos de Sousa a qualquer espécie de equívoco e pautou a sua 
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resposta em face do que é a orientação geral da Câmara Municipal, salvo as excepções 

que já foram enunciadas (apoio financeiro às Festas Populares de Pinhal Novo e à Festa 

das Vindimas). 

 O Sr. Vereador Adilo Costa refere que há municípios no país que não contribuem 

para as festas que se realizam nos seus concelhos. 

 Acrescenta que é nos momentos de crise que se torna notória a capacidade das 

associações locais em angariar patrocínios, dar lugar a novas ideias, proporcionar a 

actuação de artistas. Felizmente que os parceiros locais deste concelho reconhecem as 

dificuldades financeiras que todos vivem. Sublinha que é muito importante para as 

entidades organizadoras das iniciativas o apoio técnico e logístico que a Autarquia presta. 

Os parceiros locais não vão deixar de realizar as festas pelo facto de o apoio financeiro da 

Câmara Municipal ser menor do que o que vinha sendo atribuído. 

  

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

minuta. 

 

 PROPOSTA N.º 5/DCD-DAC/13-2007: 

 ASSUNTO: No âmbito das Marchas Populares: 

 REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

 «A actividade cultural do Concelho de Palmela encontra no Movimento Associativo o 

seu principal impulsionador, que ao longo do ano cria, diversifica e mantêm uma dinâmica 

cultural digna de registo. 

 Exemplo disso são as Marchas Populares, que fruto do trabalho das associações 

dinamizam e envolvem as nossas comunidades durante o mês de Junho. 

 De acordo com as propostas apresentadas à Autarquia, oito associações pretendem 

dinamizar e levar a cabo esta tarefa no presente ano, sendo estas representativas das 

Freguesias de Palmela, Pinhal Novo, Marateca e Quinta do Anjo. 

 Conscientes da importância desta actividade para as comunidades envolvidas e para 

as centenas de pessoas que nas Marchas participam, a Câmara Municipal de Palmela 

assumiu o compromisso de acordo com as propostas de trabalho apresentadas, apoiar 

financeira e logisticamente a actividade, procurando assim contribuir para a diminuição dos 

custos que esta iniciativa acarreta para os organizadores. 

 Assim, propõe-se de acordo com a alínea b) do n.º 4, do Art.º 64.º, da Lei 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro a atribuição de apoio 

financeiro às seguintes entidades, num valor total de € 11.056,00 (onze mil e cinquenta e 

seis euros): 



Acta n.º 13/2007 

Reunião de 06 de Junho de 2007 

 70 

 - Sociedade Filarmónica Humanitária      € 1.382 

 - Sociedade Filarmónica Palmelense Os Loureiros    € 1.382 

 - Pluricoop - Delegação de Pinhal Novo      € 1.382 

 - Sociedade de Instrução Musical       € 1.382 

 - Fábrica da Igreja do Sagrado Coração – Olhos Água   € 1.382 

 - Associação Festas S. Pedro Marateca      € 1.382 

 - Associação Moradores da Quinta do Sobral e Canastra – Terrim € 1.382 

 - Grupo Carnavalesco Amigos de Baco      € 1.382.» 

 

 Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro no âmbito das Marchas 

Populares numerada 5/DCD-DAC/13-2007 intervieram: 

 O Sr. Vereador Octávio Machado tece o reparo de que cada Grupo sofre uma 

redução de 1.000 euros e não diminuiu, antes pelo contrário, aumentou o número de 

presenças. 

Relativamente aos apoios financeiros que são atribuídos pela Câmara Municipal, 

defende que, o que deve atrair as pessoas aos eventos não são os artistas conhecidos 

como o Tony Carreira ou outros, mas sim, a possibilidade das pessoas conhecerem os 

costumes, hábitos e cultura do concelho que promove as festas. As iniciativas que 

acontecem em 2007 vão ao encontro daqueles que defendem o dinamismo das pessoas, 

a sua criatividade e imaginação e são o principal contributo para a projecção do concelho 

de Palmela. 

As marchas populares registam uma diminuição de cerca de 50% e o número de 

marchas aumentou. Opina que estas pessoas devem merecer o máximo respeito e 

consideração por parte de todos e devem merecer todo o apoio que possa ser dispensado. 

O Sr. Vereador Adilo Costa informa que as pessoas envolvidas estão a trabalhar 

há imenso tempo na preparação das marchas populares. São cerca de 500 pessoas entre 

marchantes, ensaiadores e músicos. 

 

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

minuta. 

 

 4 – Estatuto de Utilidade Pública – Passos e Compassos: 

 

 PROPOSTA N.º 6/DCD-DAC/1-2007: 
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 «A Passos e Compassos – Associação para a Divulgação e Desenvolvimento das 

Artes do Espectáculo, com sede no Concelho de Palmela, está neste momento a organizar 

o seu processo de candidatura a Entidade de Utilidade Pública. 

 Neste sentido, e tendo em conta a continuidade do trabalho desenvolvido pela 

referida associação em prol do desenvolvimento do Concelho de Palmela, e de acordo 

com o Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de Novembro, propomos a aprovação do Parecer 

apresentado em anexo.» 

 

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

minuta. 

 

 5 – Protocolo de Cooperação: 

 

 PROPOSTA N.º 7/DCD-DAC/13-2007: 

 A CELEBRAR COM: Grupo de Teatro O Bando e FIAR – Associação Cultural: 

 

 «O FIAR – Festival Internacional de Artes de Rua teve a sua primeira edição em 

1999, numa parceria da Câmara Municipal de Palmela com o Grupo de Teatro O Bando e 

à qual se viria a juntar no ano seguinte a Fiar – Associação Cultural. 

Ao longo dos anos estas três entidades promoveram um dos acontecimentos 

culturais com maior relevo no nosso concelho, o qual tem merecido importantes 

referências no quadro dos festivais congéneres que se realizam por toda a Europa, 

sobretudo pelo envolvimento das comunidades, resultante da criação de produções 

próprias que integram grupos artísticos locais. 

Tendo por base a experiência das realizações anteriores, considera-se necessário 

adaptar a organização do Festival às próprias dinâmicas que o mesmo origina. 

Nesse contexto, propõe-se que a Câmara Municipal de Palmela delibere, no âmbito 

da alínea g) do n.º 2, do Artigo 20.º, da Lei 159/99, de 14 de Setembro e da alínea b) do 

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

de Janeiro, a aprovação em minuta do Protocolo de Cooperação em anexo, a estabelecer 

com o Grupo de Teatro O Bando e a Fiar – Associação Cultural.» 

 

Sobre a proposta do Protocolo de Cooperação a celebrar com Grupo de Teatro O 

Bando e FIAR – Associação Cultural numerada 7/DCD-DAC/13-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que numa anterior proposta elogiou a 

disponibilidade do movimento associativo para realizar os eventos que têm lugar neste 

concelho. Relativamente a esta proposta não pode deixar de ter um comportamento 
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diferente, por uma simples razão: no ano passado, a Sr.ª Vereadora Adília Candeias 

apresentou um esclarecimento sobre o FIAR / 2006. Constatou-se que, em função das 

verbas, na altura de 70.000 euros, havia uma crítica implícita por parte do FIAR em relação 

ao Município de Palmela. Acresce, ainda, que o Ministério da Cultura faltou aos 

compromissos assumidos, além de que não se conseguiram captar investidores 

exteriores. Este era o modelo que configurava o FIAR. A Câmara Municipal de Palmela, no 

ano anterior (2004 ou 2005 não pode precisar no momento), investiu 140.000 euros, face à 

falta de apoio das entidades que desistiram de realizar o evento. 

Acrescenta que a questão é clara: enquanto o movimento associativo do concelho 

de Palmela com menos verba teima em realizar as iniciativas a que se propõe, o FIAR teve 

um comportamento diferente e criticou a decisão da Autarquia que, ainda assim, se 

propunha disponibilizar 70.000 euros. Pergunta: se o Ministério da Cultura vai 

comparticipar e se estão angariadas alguns patrocínios para a organização do Festival. 

Refere que as Festas Populares de Pinhal Novo promovem o concelho e receberam 

um apoio financeiro de 42.000 euros por parte da Câmara Municipal. 

Finaliza que a verba atribuída pelo Município de Palmela de 140.000 euros, em 2004 

ou 2005, suplanta largamente o que foi investido pela Autarquia em termos da Festa das 

Vindimas ou das Festas Populares do Pinhal Novo. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa tece as seguintes considerações ao 

Protocolo de Cooperação em apreço: 

— O Bando e o FIAR confundem-se praticamente no tempo. 

— A proposta agora apresentada é omissa quanto a tudo o que se passou, 

nomeadamente, quanto ao esclarecimento dado pela Sr.ª Vereadora Adília Candeias e a 

que o Sr. Vereador Octávio Machado já fez referência. 

— A verba proposta atribuir é significativa. 

— Genericamente, os Vereadores do P.S. têm votado contra todos os subsídios que 

são atribuídos ao Bando, o último do qual foi em Novembro de 2006. 

— O Bando e o FIAR ficam praticamente com a gestão directa inclusivamente das 

zonas onde se pode realizar o festival, já que o artigo c) da cláusula 2.ª refere que “(...) a 

partir do ano civil de 2008, e em ano de realização do Festival, incluir em Orçamento e 

Plano e atribuir um apoio financeiro no valor de € 70.000 (setenta mil euros) à FIAR, 

Associação Cultural, até final do mês de Março, mediante a apresentação e aprovação da 

proposta a que a Associação fica obrigada e referida na alínea e) da cláusula quarta do 

presente protocolo (...)”. atendendo que este protocolo é válido a 31 de Dezembro de 

2008, e é prorrogável, a Câmara Municipal assume o compromisso de subsidiar o FIAR e 

conjuntamente o Bando em todas as obrigações que estão subjacentes à realização desta 
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iniciativa. Havendo dificuldades de índole financeira não lhe parece coerente a aprovação 

de uma proposta com este intuito. 

— O que é que mudou entretanto, entre a Câmara Municipal de Palmela, o Bando e 

o FIAR para que, este ano, se propunha a aprovação de um Protocolo como o que é 

apresentado? 

— Sublinha as comparações feitas pelo Sr. Vereador Octávio Machado entre o apoio 

financeiro que é disponibilizado ao movimento associativo e agora a estas entidades: 

Bando e FIAR. 

— Quando o Bando foi recebido neste concelho detinha determinadas obrigações 

que ficaram sempre muito aquém do que estava protocolado. 

— As reservas dos Vereadores Socialistas relativamente a este protocolo são 

essencialmente estas. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que nem sempre os caminhos são paralelos. O 

diálogo resultou na finalização deste Protocolo. Cada uma das partes envolvidas no 

Protocolo sabe exactamente quais são as suas obrigações. 

Sublinha como importante que, com excepção do ano 2007, por questões de 

candidatura, a Câmara Municipal de Palmela contribui com o valor de 35.000 euros, sendo 

que a intervenção do FIAR passa a ser bienal a partir do ano civil de 2008. 

Refere que não se deve ter nenhuma reserva mental em relação ao Bando e ao 

FIAR. Estas entidades, tal como as demais Associações do concelho revertem numa mais-

valia em termos da multiplicidade cultural neste território. Só pode responder às reservas 

dos Srs. Vereadores com dados. Assim: o FIAR faz a pesquisa das linguagens das artes 

de rua (regional, nacional e internacional), trabalha com literatura, teatro, dança, circo e 

com diversas formas de intervenção social e comunitária, desenvolve um conjunto de 

variadas performances. Para além destes aspectos atrai outras associações a partilhar 

experiências que nunca teriam  a possibilidade de virem a experimentar. 

Refere que não há nenhuma contradição entre a tradição centenária das Sociedades 

Filarmónicas deste concelho e o teatro de vanguarda do Bando, muito pelo contrário, estes 

podem-se complementar. O Grupo Coral “Ausentes do Alentejo” aprendeu muito com o 

Bando e, também, o Bando aprendeu muito com os Ausentes. 

 O Sr. Vereador Adilo Costa presta informação sobre as actividades desenvolvidas: 

 “FIAR – Espectáculos: A criação e produção de espectáculos e intervenções 

artísticas em áreas de experimentação e pesquisa das linguagens das Artes de Rua 

constituem um dos principais objectivos do FIAR. 

 Desde 1999 que este objectivo tem sido concretizado com inúmeras intervenções, 

em áreas como a literatura, o teatro, a dança, diversas formas tradicionais de intervenção 

social e comunitária, novo circo, performance contemporânea. 
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 Desde 2003 que os responsáveis artísticos de festivais congéneres europeus vêm 

seguindo com o maior interesse o modelo artístico, social e político do nosso FIAR, quer 

através de convites para integrarmos projectos europeus, quer através de convites para a 

apresentação das nossas propostas nos seus festivais. Alguns exemplos: 

- ARESTAS – criação de 2003 com a participação do Grupo Coral Ausentes do 

Alentejo 

- 2004 – Festival Internacional de Artes de Calle de Valladolid – Espanha 

- 2005: 

- Bairro Alto – Lisboa – Portugal 

- Encont’rartes – Paredes – Portugal 

- 2006 – Digressão Internacional: 

- Festival OPTHEMARKET – Bélgica 

- Fêtes des Artistes – Luxemburgo 

- 2007: 

- Maio – Festival Imaginarius – Santa Maria da Feira – Portugal 

- Julho – Câmara Municipal de Tavira – Portugal 

- Setembro – Festival MUSIKALIS – Bilbau – Espanha 

- O NINHO – criação de 2005 com a participação do Grupo Coral 1.º de Maio do 

Bairro Alentejano 

- 2006: 

- Festival Internacional de Artes de Calle de Valladolid – Espanha 

- Festival CEM – Rossio – Lisboa – Portugal 

- Festival Internacional dos Jovens Criadores – Córdova – Capital da Cultura – 

Espanha 

- Festival Internacional de Teatro de Cazorla – Prémio da Crítica – Espanha 

- 2007: 

- Julho – FIG – Pinhal Novo – Portugal 

- Agosto – Digressão Áustria – Festival LASTRADA 

- Novembro – Festival Aldeias do Douro 

- FANFIAR – Criação 2005 – com jovens músicos das Filarmónicas de Palmela 

- 2006 – Festival de World Music – MUSIKALIS – Bailbau – Espanha 

- As Pequenas Cerimónias – Estreia FIAR 7 

- Agosto CCB Fora de si 

- Setembro – Câmara Municipal do Barreiro 

- Outubro – Festival de Marionetas – Norwich Pupettes Theatre – Reino Unido 

- Novembro – Festival Aldeias do Douro.” 
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O Sr. Vereador Adilo Costa refere que o FIAR tem de prestar contas. Estasl 

obrigatoriedade consta dos seus estatutos e do Protocolo com a C.M.P. (Câmara 

Municipal de Palmela). Pede aos Srs. Vereadores que tenham uma visão abrangente. 

Palmela chegou a um patamar bastante elevado em termos culturais e não deve descer 

desse patamar. 

  O Sr. Vereador Octávio Machado reconhece todas as observações que o Sr. 

Vereador Adilo Costa produziu na intervenção que fez. O que está em causa são 

comportamentos. Não há reservas mentais de espécie nenhuma, o que há efectivamente 

é uma contradição entre o apoio que é dado às Associações do concelho e o apoio que é 

dado ao FIAR. Esta é a sua opinião. 

A Sr.ª Presidente refere que era do seu inteiro agrado que todos se ouvissem 

atentamente uns aos outros. Ouviu com atenção o Sr. Vereador Octávio Machado e agora 

pede ao Sr. Vereador que a ouça. 

 Sublinha que o FIAR vai passar a realizar-se de dois em dois anos. Este ponto é um 

compromisso assumido entre o Bando com a Câmara Municipal e com a comunidade. 

Refere que o Sr. Vereador Adilo Costa exprimiu muito bem a intervenção e o papel 

das colectividades neste projecto colectivo, mas quer situar-se no seguinte aspecto: o 

facto deste acontecimento ter lugar de dois em dois anos leva a que se tenha de comparar 

de outra maneira, do ponto de vista estritamente financeiro, os encargos que são 

assumidos todos os anos no âmbito das festas locais. Não está a afirmar que as festas 

locais devam realizar-se de dois em dois anos, mas o apoio financeiro deve ser 

comparado exactamente nessa proporção (para este projecto são 70.000 euros de dois 

em dois anos). 

Acrescenta que, por todas as razões que o Sr. Vereador Adilo Costa aduziu é 

preciso usar do máximo de ponderação, na medida em que o FIAR (Festival Internacional 

de Artes de Rua) e o FIG (Festival Internacional de Gigantes) funcionam como uma escola 

no concelho. As acções que o Sr. Vereador Adilo Costa enunciou como exemplos 

envolvem o movimento associativo e traduzem-se num processo de aprendizagem e num 

processo de envolvimento da comunidade. Estas práticas são trabalhadas ao longo do 

ano, porque não acontecem só no período em que o Festival decorre. 

Refere que, no entender da maioria do Executivo da Câmara Municipal não está em 

condições de prescindir deste nível cultural no concelho. Esta é a questão de fundo e a 

razão pela qual se propõe assumir este compromisso. Os Srs. Vereadores poderão 

perguntar: com todas as dificuldades financeiras que se vive, como é que a Câmara 

Municipal vai assumir este compromisso? Em seu entender, e devido a toda uma 

preparação que tem de ser feita ao longo do ano para levar a cabo estas iniciativas, é 

indispensável para os parceiros envolvidos que o Município ofereça alguma garantia do 
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seu compromisso. Falar de “garantia” leva-a a pensar no incidente do ano passado, que foi 

tão desagradável na perspectiva que o Sr. Vereador Octávio Machado como na sua 

própria perspectiva: foi de facto muito desagradável. Este incidente só se justifica e só se 

entende pelo factor surpresa isto é, o Bando entendia não conseguir organizar no ano 

passado uma iniciativa com o apoio financeiro que a Câmara disponibilizava que é o 

mesmo valor que se propõe este ano. Naturalmente, o Bando aceita com outro tempo e 

com outra distância a preparação do evento, até porque, este protocolo começou a ser 

trabalhado há meses com o Bando. Assim, o Bando aceita com outro tempo e com outra 

distância adaptar a iniciativa, de modo a poder realizá-la em determinados moldes e com 

esta verba.  

A Sr.ª Presidente finaliza que é muito importante realçar que não há nenhum 

tratamento de favor nem de excepção relativamente ao Bando, mas sim, um 

enquadramento muito positivo de uma actividade e de uma escola que não se querem 

perder no concelho.     

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que o projecto do Bando iniciou-se com o 

Ministério da Cultura e este Organismo falhou sempre naquilo que era a sua 

comparticipação ao Bando. 

Pretende saber quais são, para além da Câmara Municipal de Palmela, as entidades 

que contribuem para o Bando. 

Face à questão apresentada pelo Sr. Vereador Octávio Machado, o Sr. Vereador 

Adilo Costa refere não estar em condições de adiantar nada relativamente ao Ministério 

da Cultura. Espera que o Bando consiga aumentar, e muito, a colaboração de entidades 

públicas e privadas. 

 

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

minuta, com o voto contra dos Srs. Vereadores José Braz Pinto, José Carlos de 

Sousa e Octávio Machado, e o voto de qualidade da Sr.ª Presidente. 

 

 IX.II. – DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

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

 

 Apoio financeiro: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DCD-DD/13-2007: 

 ASSUNTO: No âmbito do Programa de Desenvolvimento da Ginástica: 

 REQUERENTES: Várias entidades: 
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 «No âmbito do Programa de Desenvolvimento da Ginástica compete à Câmara 

Municipal comparticipar o pagamento de diversas despesas relacionadas com as 

actividades desenvolvidas pelas entidades envolvidas neste Programa. 

 Actualmente, verifica-se uma dinâmica apreciável na prática desta modalidade, 

envolvendo crianças e jovens. Como corolário desta situação, vai realizar-se no concelho, 

no período de um mês, quatro eventos gímnicos organizados por associações do 

concelho, com a intervenção directa e o apoio da Câmara Municipal de Palmela. 

 Assim, em 7 de Junho, no âmbito das Festas Populares de Pinhal Novo, terá lugar 

uma Manhã Infantil de Ginástica, organizada pelo Clube Desportivo Pinhalnovense e a 

autarquia, onde se prevê a participação de 9 clubes, 14 classes e cerca de 300 ginastas. 

Em 9 de Junho realizar-se-á o XI Sarau de Ginástica do Bairro Alentejano, numa 

organização da Sociedade local com o apoio da Câmara Municipal, prevendo-se a 

participação de 8 clubes, 13 classes e, aproximadamente, 300 ginastas. Em 30 de Junho, 

vai ter lugar na sede dos Leões de Cajados, o I Encontro Gímnico da Zona Rural do 

Concelho de Palmela, numa organização conjunta com a autarquia, onde se prevê a 

participação de 8 clubes, 8 classes e cerca de 185 ginastas. Em 7 de Julho, o Grupo 

Desportivo e Recreativo Airense vai realizar o seu Sarau anual de Ginástica, com o apoio 

da Câmara Municipal, estimando-se a participação de 8 clubes e 150 participantes. 

Complementarmente, esta proposta integra também uma comparticipação à 

Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal, pela sua colaboração na realização do 

Campeonato Regional de Duplo Mini-Trampolim e Tumbling, ao nível dos juízes e da 

cedência do som. Neste evento participaram 12 clubes e 195 ginastas. 

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

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

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

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 

atribuição das seguintes comparticipações financeiras, que totalizam um montante de € 

4.000,00 (quatro mil euros): 

 • Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal    €    160,00 

 • Clube Desportivo Pinhalnovense      € 1.300,00 

 • Grupo Desportivo e Recreativo Airense     €    430,00 

 • Grupo Desportivo e Recreativo Leões de Cajados   € 1.000,00 

 • Sociedade Recreativa e Cultural do Povo – Bairro Alentejano € 1.110,00.» 

 

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

minuta. 
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 PROPOSTA N.º 2/DCD-DD/13-2007: 

 ASSUNTO: Campeonato de Futebol Adaptado Regional do Sul: 

 REQUERENTE: Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, em Pinhal 

Novo: 

 

 «Realizou-se no dia 2 de Maio, no Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo, o 

Campeonato de Futebol Adaptado Regional do Sul, organizado pela Associação 

Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Setúbal 

conjuntamente com a Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Mental, que 

contou com o apoio da Câmara Municipal de Palmela. 

Este evento realizou-se pela segunda vez no nosso concelho e envolveu a 

participação de seis equipas da Zona Sul do Tejo e 68 desportistas, entre os quais os 

participantes da APPACDM de Setúbal. A autarquia solicitou o apoio da Escola E. B. dos 

2.º e 3.º ciclos José Maria dos Santos no sentido de fornecer o almoço aos 80 

participantes neste evento, à semelhança do sucedido em 2006.  

Neste sentido, propõe-se, de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 4, do artigo 

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

A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 

288 (duzentos e oitenta e oito euros) ao Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, 

em Pinhal Novo.» 

 

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

minuta. 

  

X – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das vinte horas e quarenta minutos, a Sr.ª Presidente declarou encerrada a 

reunião, da qual se lavrou a presente acta, que eu, José Manuel Monteiro, Director do 

Departamento de Administração e Finanças, redigi e também assino. 

 

A Presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

O Director do Departamento 
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José Manuel Monteiro 


