
 

 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º. 05/2006: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 01 DE MARÇO DE 

2006: 

 No dia um de Março de dois mil e seis, pelas dezassete horas e vinte minutos, no 

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

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

encontrando-se presentes os Vereadores José Justiniano Taboada Braz Pinto, Octávio 

Joaquim Coelho Machado, José Manuel Conceição Charneira, Adilo Oliveira Costa e José 

Carlos Matias de Sousa. 

 A Sr.ª. Vereadora Adília Maria Prates Candeias não se encontra presente, por 

motivos de saúde. 

A Sr.ª. Presidente propõe a votação a justificação da falta da Sr.ª. Vereadora 

Adília Candeias, que foi aprovada, por unanimidade. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª. PRESIDENTE: 

 1. Fórum Mundial das Autoridades Locais e Periféricas: 

 A Sr.ª. Presidente cumprimenta os Srs. Vereadores, Srs. Jornalistas, Srs. Munícipes 

e demais presentes na Sala. 

Informa que vai participar no Fórum Mundial das Autoridades Locais e Periféricas,  

em representação da Associação de Municípios da Região de Setúbal (A.M.R.S.), a 

realizar-se em Nanterre, um Município na Região de Paris.  

O Município de Setúbal constitui parte da rede das Autoridades Locais e Periféricas. 

Foi convidada para, em representação da A.M.R.S. fazer uma intervenção sobre a 

Região de Setúbal. 
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 2. Calendarização das reuniões de Câmara descentralizadas: 

A Sr.ª. Presidente refere que à semelhança dos anos anteriores vai ser retomado o 

projecto das “semanas dedicadas às freguesias do concelho” com a realização da 

respectiva reunião de Câmara descentralizada. 

Por uma questão de organização de trabalho pretende-se desenvolver este projecto 

no primeiro semestre do ano, para que o segundo semestre seja dedicado ao projecto do 

“Orçamento Participativo”, um trabalho que também é concentrado sobre cada freguesia 

do concelho. 

Atendendo a que este ano o projecto das semanas dedicadas às freguesias se está 

a iniciar muito tardiamente (em Março) transitará para o segundo semestre a semana 

dedicada à freguesia de Palmela. 

Na programação das semanas procurou-se ter em consideração o calendário das 

festas locais. 

Seguidamente apresenta a proposta de calendário para o ano de 2006 com a nota 

de que o mesmo fica sujeito a confirmação: 

1. Semana dedicada à freguesia de Marateca a acontecer entre 13 e 17 de 

Março, com reunião de Câmara descentralizada a realizar em 15 de Março, pelas 

21.00 horas (no Salão da Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de 

Moura) - confirmada; 

2. Semana dedicada à freguesia do Pinhal Novo a acontecer entre 17 e 21 de 

Abril, com reunião de Câmara descentralizada a realizar-se a 19 de Abril, pelas 

21.00 horas (em local a definir) – sujeita a confirmação; 

3. Semana dedicada à freguesia do Poceirão a acontecer entre 15 e 19 de Maio, 

com a reunião de Câmara descentralizada a realizar-se a 17 de Maio, pelas 

21.00 horas (em local a definir) – sujeita a confirmação; 

4. Semana dedicada à freguesia de Quinta do Anjo a acontecer entre 19 e 23 de 

Junho, com a reunião de Câmara descentralizada a realizar-se a 21 de Junho, 

pelas 21.00 horas ( em local a definir) – sujeita a confirmação; 

5. Semana dedicada à freguesia de Palmela a acontecer entre 11 e 15 de 

Setembro, com a reunião de Câmara descentralizada a realizar-se a 13 de 

Setembro, pelas 21.00 horas (em local a definir) – sujeita a confirmação. 

 

 Pelo Executivo Municipal foi apresentada a seguinte saudação: 

 

 SAUDAÇÃO: Dia Internacional da Mulher: 
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 “O Dia Internacional da Mulher, assinalado a 08 de Março em todo o Mundo, 

mantém-se como o momento privilegiado para reafirmarmos os valores da igualdade e 

justiça, pelos quais gerações de homens e mulheres se uniram na determinação de 

construírem um mundo melhor. 

 A convicção de que a injustiça e a desigualdade não são fatalidades, mas uma 

realidade que pode ser transformada, exigiu muita coragem e ousadia a todos os que 

contribuíram para as muitas conquistas entretanto alcançadas. 

 Como homenagem aos que souberam mudar os dias, não poderemos esvaziar o 

sentido desta data, iludindo as diferenças profundas que persistem na sociedade. 

 Os relatórios da ONU e as estatísticas nacionais e internacionais mostram que, a par 

dos avanços, surgem perigos evidentes de regressão social. 

 As mulheres continuam a ser as mais pobres entre os pobres e as primeiras e 

maiores vítimas dos períodos de recessão económica. 

 O desemprego, as reformas antecipadas, as desigualdades de rendimento que se 

mantêm, a precariedade, a insegurança social e a pobreza atingem particularmente as 

mulheres, assim como a insuficiência de apoio social à infância e à velhice e os horários 

de trabalho incompatíveis com a vida familiar. Esta realidade reflecte-se, inevitavelmente, 

na dificuldade prática, por parte de mais de metade da população, em participar na vida da 

comunidade, traduzindo-se numa muito fraca presença das mulheres na política e nos 

lugares de decisão. 

 Por tudo isto, continua a fazer sentido assinalar o Dia Internacional das Mulheres. 

Mais do que as leis de mercado e as regras da economia, as políticas públicas têm a 

responsabilidade de incorporar as capacidades criativas e produtivas das mulheres como 

condição para o desenvolvimento equilibrado e pensado à escala humana. 

 A todos os homens e mulheres que, no seu quotidiano, contrariam as tendências de 

retrocesso nos direitos conquistados e reafirmam a possibilidade de novos sonhos, novos 

mundos onde seja conseguida a justiça na repartição de recursos, a nossa homenagem e 

saudação.” 

 

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

em minuta. 

 

 INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

 Encerramento de Extensões de Saúde no Município de Palmela: 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que tem sido tratado na comunicação 

social um tema relacionado com o possível encerramento de Extensões de Saúde no 

Município de Palmela. 
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 Este é um tema que a todos preocupa, desde eleitos a utentes das Extensões de 

Saúde. 

 Verificam-se enormes dificuldades, nesta área, pelo facto de haver mais de 18.000 

utentes sem médico de família e este alarmismo veio agravar as preocupações das 

pessoas. 

Das informações que conseguiu colher, até ao dia de hoje, não há nada que 

preconize o encerramento de Extensões de Saúde neste Município. 

 A Sr.ª. Presidente refere que não possui dados que confirmem ou contrariem o 

encerramento de Extensões de Saúde. 

 Julga estar em condições de poder afirmar que os Eleitos anseiam para que não 

haja nenhuma notícia relacionada com o encerramento de Extensões de Saúde como, 

também anseiam, pela notícia de poderem vir a ser construídos espaços alternativos a 

algumas unidades de saúde no concelho, ou seja, a consolidação de projectos 

relativamente antigos: construção das Extensões de Saúde de Pinhal Novo e Quinta do 

Anjo, porque as existentes funcionam em condições completamente desumanas para 

utentes e trabalhadores. 

 Este assunto está a ser alvo da recolha de informação para avaliação. 

O Sr. Vereador Octávio Machado acrescenta que a reunião marcada para o dia de 

hoje com a Administração Regional de Saúde não teve lugar por impossibilidade da Sr.ª. 

Vereadora Adília estar presente, por se encontrar doente. 

 A Sr.ª. Presidente refere que este tema vai voltar a ser alvo de discussão. 

 

 INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

 Terreno destinado à nova Extensão de Saúde do Pinhal Novo: 

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

Vereadores, Srs. Membros da Comunicação Social, Srs. Técnicos da Câmara e Público 

presente. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que retoma o tema da saúde, 

nomeadamente a intervenção que realizou na última reunião de Câmara sobre a cedência 

de terreno por parte da Autarquia destinada à nova Extensão de Saúde do Pinhal Novo. 

A informação que detinha à data de 22 de Fevereiro (última reunião de Câmara) 

derivava de uma conversa genérica sem grande aprofundamento. 

Na última reunião de Câmara, a Sr.ª. Presidente respondeu à sua questão que, para 

a Autarquia diligenciar a cedência é necessário haver a manifestação da intenção de 

construção por parte da entidade competente. 
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Procurou na qualidade de Vereador da C.M.P. informar-se acerca deste processo e, 

numa reunião tida com a Administração Regional de Saúde (A.R.S.), na pessoa do Dr. Rui 

Monteiro, resultam alguns dados. 

Coloca à consideração da Câmara Municipal a seguinte exposição sobre este 

assunto:  terreno destinado à nova Extensão de Saúde de Pinhal Novo. Nestes termos: 

• Em 8 de Julho.2005 a A.R.S. oficia à Câmara Municipal referindo que: 

“(...) vem reiterar que a instituição mantém o interesse já anteriormente manifestado 

relativamente à cedência dos terrenos para construção das extensões de saúde de 

Pinhal Novo e Quinta do Anjo. 

Nesta conformidade aguardamos que nos sejam comunicadas as diligências a 

efectuar, nomeadamente quanto à cedência de terrenos em propriedade plena e a 

título gratuito para que possamos iniciar os procedimentos relativos à celebração da 

escritura dos mesmos a favor da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 

do Tejo para assim se proceder à inscrição dos projectos de financiamento no 

PIDDAC, com vista à construção dos edifícios (...)”. 

• O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a A.R.S. remete à C.M.P. outro 

ofício, datado de 12.01.2006 e que passa a citar: 

“(...) dado que até à presente data não obtivemos resposta ao solicitado através do 

n/ ofício 4757, de 8.Julho.2005, vimos informar da necessidade de termos uma 

solução urgente, designadamente no que se refere à cedência do terreno para a 

extensão de saúde do Pinhal Novo (...)”. 

• Num ofício assinado pela Directora do Departamento de Educação e Intervenção 

Social, Dr.ª. Fernanda Rolo (por subdelegação de competências) e datado de 

31.01.2006, a C.M.P. responde à A.R.S. do seguinte modo: 

“(...) a C.M.P. vem por este meio relativamente ao v/ proc.º. 247/05 - Gabinete 

Jurídico – ofício 4757, recepcionado em Julho.2005 e ao qual lamentavelmente não 

tínhamos dado resposta por lapso de registo de correspondência, facto pelo qual 

pedimos desculpa, informar que se encontra disponível e a desenvolver as 

diligências necessárias ao processo de disponibilização dos terrenos para as 

construções das novas extensões de Pinhal Novo e Quinta do Anjo. De igual forma 

nos comprometemos a manter a Sub-Região de Saúde informada (...)”. 

Como conclusão desta troca de correspondência entre os organismos, o Sr. 

Vereador José Carlos de Sousa expressa que a A.R.S. continua, aparentemente, à 

espera de uma resposta da Câmara Municipal de Palmela sobre a disponibilização efectiva 

dos terrenos para a construção dos Centros de Saúde mencionados. 
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Esta resposta é urgente para que os projectos de obra possam ser inscritos em 

PIDDAC (Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração 

Central). 

 Gostava de ouvir a opinião da Sr.ª. Presidente sobre os factos que apresenta. 

 A Sr.ª. Presidente refere não ir, naquele momento, manifestar qualquer opinião, por 

não ter conhecimento do ofício remetido pela Câmara Municipal (assinado pela Directora 

do Departamento). Vai analisar  o processo e posteriormente voltará a abordar o assunto. 

 

 INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

 Festa das Vindimas / Promoção da Vinha e do Vinho: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que vai ter lugar a tomada de Posse da 

Comissão da Festa das Vindimas, no Salão Nobre da Câmara Municipal, no dia de hoje, 

pelas 21 horas. 

A propósito da Festa das Vindimas / Promoção da Vinha e do Vinho, o Sr. Vereador 

José Braz Pinto tece as seguintes considerações: 

- Neste mandato, foi deliberada a atribuição de um subsídio de 5.000 euros, 

como comparticipação no V Concurso de Vinhos da Península de Setúbal; 

-  Em 23 e 24.Março.2006 vai ter lugar o III Simpósio Vitivinícola de Palmela 

composto de vertentes iminentemente técnicas e que é promovido pela 

C.M.P. e AVIPE – Associação dos Viticultores de Palmela; 

- O Concurso Internacional de Vinhos de Bruxelas vai acontecer pela primeira 

vez fora do seu País. O certame vai realizar-se em Lisboa durante o próximo 

mês de Abril. (No ano transacto, neste mesmo certame, Portugal foi 

galardoado, entre outros prémios, com duas medalhas de ouro, tendo 

algumas sido atribuídas a vinhos de Palmela); 

- Na reunião C.M. de 22.02.2006, aquando da proposta de atribuição de 

subsídio à Associação das Festas de Palmela como comparticipação na 

realização da Festa das Vindimas, o Sr. Vereador Octávio Machado efectuou, 

e bem, uma exposição sobre o facto de a Festa ter vindo a perder o seu 

pendor em defesa e divulgação dos vinhos para se transformar numa festa 

popular (com características de uma feira tradicional); 

- O entendimento dos Vereadores do P.S. é também o de que é chegado o 

tempo de Palmela (Município e interessados) desenvolver esforços pela 

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

uma actividade económica importantíssima para o concelho; 
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- Os Vereadores do P.S. lançam a ideia da realização de uma feira ou salão de 

vinhos de âmbito internacional. Este projecto seria de facto um desiderato 

esplêndido para o concelho de Palmela. 

Para um projecto desta envergadura terá de haver a necessária união de 

produtores, adegas cooperativas e particulares (e ainda que a adega não se 

situe no concelho – exemplo: Adega Cooperativa de Pegões - como exerce 

uma forte influência sobre produtores do concelho deve ser envolvida no 

projecto), AVIPE (Associação de Viticultores do Concelho de Palmela) e 

C.D.R. (Cooperação de Desenvolvimento Regional) e das forças políticas do 

concelho. 

A viabilização deste projecto cifrar-se-á num “sonho” colectivo de 

engrandecimento da sustentabilidade de Palmela. 

Evidencia à Câmara Municipal o pedido para acolher este “sonho” dado que a 

Autarquia deve ser um dos alicerces de desenvolvimento do concelho. 

É o “sonho que comanda a vida” e a Câmara tem em seu poder a 

possibilidade de comandar este “sonho”. 

 A Sr.ª. Presidente refere que está de acordo com a importância deste tema. 

Certamente que o Executivo Camarário também estará de acordo que um projecto desta 

envergadura possa ganhar expressão, sobretudo entre os produtores, principais 

interessados na valorização do produto. A C.M.P. apoiará, com toda a certeza, o que 

estiver ao seu alcance. 

 É necessário deixar claro o seguinte: 

  A lançar um incentivo para um projecto deste tipo, a C.M.P. não pode ficar a 

suportá-lo financeiramente, nem mesmo em parte; 

  Terão de ser os produtores, primeiros e principais interessados, a apresentar 

projecto(s) para o(s) certame(s) que evidencie(m) a produção em que laboram: o vinho. 

  O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que os Vereadores do P.S. já 

contactaram algumas das mais representativas adegas do concelho. Mostraram 

receptividade quanto ao lançamento de um “salão” que promova o vinho.  

Os produtores de vinho estão bem cientes das dificuldades com que se debatem e 

fazem tensão de estar presentes no Simpósio Vitivinícola. 

A Câmara Municipal exerce um peso preponderante, por isso, insiste que todas as 

forças políticas nela representadas devem envidar esforços no lançamento de acções de 

promoção do vinho, com a efectivação de campanhas de dinamização e aconselhamento 

aos directamente interessados. 

 A Sr.ª. Presidente refere compreender o sentido da intervenção do Sr. Vereador 

José Braz Pinto. 
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Quer deixar claro o seguinte: 

- Tem sido regra que a Câmara Municipal quando incentiva um projecto desta 

natureza tem-no pago, vide exemplo do Festival do Queijo, Pão e Vinho; 

- A C.M.P. não pode continuar a custear iniciativas de promoção dos produtos, 

enquanto instituição com principal responsabilidade no concelho, esta é a 

questão fulcral; 

- A Autarquia aprovará todas as iniciativas que tenham o mérito, a dimensão e 

a qualidade para serem institucionalmente apoiadas, retirando apoios 

financeiros a outros projectos que se revelem com menos expressão ou 

significado. 

 A propósito deste tema, o Sr. Vereador Octávio Machado usa da palavra e refere 

estar inteiramente de acordo com a Sr.ª. Presidente. 

Efectivamente a Câmara Municipal tem sido o principal suporte de todas as acções / 

projectos desenvolvidos no âmbito da promoção dos produtos da região.  

Opina que não será necessário implementar um invento de promoção do vinho, 

porque a Festa das Vindimas pode naturalmente evoluir nesse sentido. 

O fogo de artifício tornou-se o factor mais importante da Festa das Vindimas e algo 

que o satisfez sobremaneira, foi o facto de a proposta de atribuição de subsídio para esta 

Festa frisar como momentos mais emblemáticos: “(...) a Pisa da Uva e a Benção do 

Mosto, o Cortejo dos Camponeses, o Cortejo das Vindimas e o Simulacro de Incêndio do 

Castelo (...)”. 

A Festa das Vindimas tem vindo a perder o seu cariz e deseja que a C.M.P. seja 

capaz de optimizar os recursos financeiros disponíveis para uma promoção que justifique 

o investimento. 

 A Sr.ª. Presidente refere que a ideia exposta converge no sentido dos produtores 

ligados ao cultivo da vinha e do vinho terem de intervir na sua área de maneira mais 

activa, apresentando propostas concretas. 

Tal como o Sr. Vereador Octávio Machado sugere a Festa das Vindimas deve ser 

um espaço de promoção dos produtos dos vitivínicultores. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

no período compreendido entre os dias 22.02.2006 e 28.02.2006, no valor de € 

1.504.703,74 (um milhão quinhentos e quatro mil setecentos e três euros e setenta e 

quatro cêntimos). 
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A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta acta como documento n.º. 1. 

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

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

4.275.029,47 (quatro milhões duzentos e setenta e cinco mil vinte e nove euros e quarenta 

e sete cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 2.996.690,62 (dois milhões novecentos e noventa e 

seis mil seiscentos e noventa euros e sessenta e dois cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – €  1.278.338,85 (um milhão duzentos e setenta e 

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

    

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTA 

 

A Sr.ª. Presidente informa que a acta da última reunião de Câmara realizada em 22 

de Fevereiro não foi concluída a tempo de ser aprovada nesta reunião. 

 

II – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO 

 

 DIVISÃO DE PLANEAMENTO:  

 

 Pela Sr.ª. Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 Plano de Pormenor: 

 

 PROPOSTA N.º. 1/DP-DP/05-2006: 

 ASSUNTO: Modalidade Simplificada da Rua Marquês de Pombal – Pinhal Novo: 

 

 «Na sequência do estipulado no Regulamento do Plano Director Municipal, propõe-

se no âmbito do seu artigo 11.º, a elaboração de uma Plano de Pormenor de modalidade 

simplificada da Rua Marquês de Pombal com a área que junto se anexa em Planta de 

localização. 
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A sua área de intervenção, com 6,2 ha, situa-se no lado sul da Vila do Pinhal Novo, 

sendo limitado a Norte pela Rua dos Combatentes da Grande Guerra, a Nascente pela 

Rua 25 de Abril e a Poente pela Rua Gago Coutinho (CM 1029) e Sacadura Cabral (EN 

252). 

É neste contexto que se propõe a elaboração do Plano de Pormenor da Rua 

Marquês de Pombal, nos termos e para os efeitos estabelecidos no artigo 74.º, do 

Decreto-Lei n.º. 380/99, de 22 Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

310/03, de 10 de Dezembro. 

  O Plano de Pormenor adopta a modalidade de regime simplificado constante na 

alínea b), do n.º. 2, do artigo 91.º, do Decreto-Lei 380/99, de 22 de Setembro, consistindo 

num Plano de edificação em área dotada de rede viária, pelo que se propõe caracterizar 

os volumes a edificar, com definição dos indicadores e parâmetros urbanísticos a utilizar. 

  O Plano terá como orientações específicas: 

 - Estabelecer a regra de ocupação das zonas a preencher tendo em conta a 

integração e compatibilização entre os instrumentos de carácter regulamentar e o 

edificado existente; 

 - Determinar a organização espacial do edificado, tendo em conta as infra-estruturas 

já existentes, definindo e caracterizando os volumes, respectivos indicadores e parâmetros 

urbanísticos tendo em conta a adequada integração na restante malha urbana; 

 - Objectivar a promoção e qualificação de espaço exterior público conjugando a 

necessidade de criar bolsas livres de construção que se prestam a uma fruição livre da 

população utente, incluindo neles próprios actividades lúdicas e/ou actividades terciárias 

por forma a que se constitua um "leque" de tipologias e áreas morfologicamente 

diversificadas que contribuam para uma sua maior consistência e riquezas urbanas. 

O prazo para elaboração do Plano será de 120 dias após a publicação em Diário da 

República da deliberação de Câmara que determinou sua execução. Este prazo 

corresponde ao período de elaboração por parte da Câmara Municipal, não estando nele 

incluídos os períodos de acompanhamento e concertação por parte das entidades 

intervenientes. 

Mais se propõe a abertura do período de audiência prévia prevista no n.º. 2 e 3, do 

artigo 77.º, do Decreto-Lei 380/99, com a redacção em vigor.» 

 

Relativamente à proposta de elaboração de Plano de Pormenor de modalidade 

simplificada, o Sr. Vereador José Carlos de Sousa apresenta algumas dúvidas em 

relação à forma e expõe também algumas considerações: 
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 Seguidamente à aprovação do P.D.M. do concelho de Palmela abordou-se a 

intenção de levar à prática alguns Planos de Urbanização (P.U.’s) e Planos de Pormenor 

(P.P.’s) para as zonas: S. Francisco Xavier, Camilo Castelo Branco, D. João de Castro, D. 

João de Deus, Vasco da Gama e Ilha Brava; 

 Há relativamente pouco tempo, o Sr. Vereador José Charneira informou que iria 

ser apresentado o P.P. para a Rua Marquês de Pombal, em Pinhal Novo. Prontamente foi 

por si frisado que este Plano pecava por tardio, ao que o Sr. Vereador lhe respondeu: 

“nunca é tarde”; 

 A planta apresentada em termos de edificação já não corresponde exactamente 

ao existente no momento, nomeadamente na zona voltada para os Combatentes da 

Grande Guerra (zona com oficinas automóveis, indústria de azeite, oficinas de carpintaria, 

lar de idosos efectuado numa casa particular) e possui uma vasta zona não edificada 

contígua ao cemitério e a demais terrenos;  

 Dever haver um esboço do que se pretende para a área abrangida por este 

Plano, pelo que gostava de ser informado no âmbito das intenções existentes; 

 Pretende saber se este Plano vai manter os índices de ocupação previstos em 

P.D.M.; 

 Crê que a partir do momento em que o índice de implantação esteja previsto não 

haverá grande dificuldade dos proprietários de terrenos da zona saberem a que 

parâmetros terão de obedecer; 

 A Rua Marquês de Pombal conjuntamente com a Combatentes da Grande 

Guerra, a 25 de Abril (a nascente) e a E.N. 252 (a poente) possibilita a execução de 

projectos em benefício da população;  

 Os P.U.’s e P.P.’s já deveriam estar executados há largos anos, nomeadamente 

para as zonas que referenciou; 

 Um dos símbolos meio arquitectónicos meio emblemáticos do Pinhal Novo é a 

Ilha Brava que, no momento, está praticamente intransitável e todas as características dos 

anos 30 que existiam no local perderam-se completamente. Há necessidade de efectivar 

algumas intervenções pontuais. 

Sobre a questão concreta levantada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa relativa 

ao facto de serem mantidos os índices de ocupação previstos em P.D.M., a Sr.ª. 

Presidente responde afirmativamente, afirmando que o Plano de Pormenor não pode 

desrespeitar o P.D.M. e o esboço é já indicativo da necessidade em aplicar indicadores 

inferiores aos previstos em Plano Director Municipal. 
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Relativamente às demais considerações, a Sr.ª. Presidente responde do seguinte 

modo: 

• Este é o primeiro Plano a obedecer ao regime de modalidade simplificada; 

• Os P.U.’s e P.P.’s enunciados pelo Sr. Vereador e que não foram alvo de 

elaboração de estudo surgiram numa altura em que o próprio Pinhal Novo estava sujeita a 

uma grande “pressão” com muitas situações a surgirem ao mesmo tempo. 

Assim, os Planos foram ultrapassados pela dinâmica em curso, como é o caso das 

operações de loteamento em desenvolvimento e alvo de resolução de questões colocadas 

no âmbito dos Planos, o que originou a que a execução dos Planos deixasse de fazer 

sentido. 

Houve Planos que deixaram de ter interesse, porque eram suscitados pela intenção 

de investimento de particulares que se desinteressam dos projectos e a elaboração dos 

P.P.’s foi abandonada (exemplo: Lagoa da Palha) e outros há que se encontram em fase 

de ratificação (exemplos: Pinheiro Grande e Barbosa du Bocage). 

 Salienta que o Plano referente à zona sul do Pinhal Novo (definida como zona 

industrial) se encontrar em elaboração de proposta final. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a necessidade que há em inflectir 

a densidade prevista em P.D.M. no respeitante às novas edificações, de acordo com o que 

for preconizado neste P.P. de modalidade simplificada. 

Sobre este Plano em concreto, a Sr.ª. Presidente realça a convicção profunda que 

existe em ter de baixar os indicadores urbanísticos em vigor no P.D.M. para concretizar a 

ocupação plena da Rua Marquês de Pombal. 

Em seguida dá a palavra ao Director do Departamento de Planeamento para que 

preste os esclarecimentos necessários relativamente à proposta em apreciação, o que foi 

feito. 

 

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

minuta.  

 

III – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE OCUPACIONAL: 

 

Pela Sr.ª. Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 
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Subsídio: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DRH-DASSO/05-2006: 

ASSUNTO: Atribuição de subsídio: 

A ATRIBUIR A: Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores do Município de 

Palmela (SSCTMP): 

 

 «Os Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores do Município de Palmela 

(SSCTMP) são uma associação sem fins lucrativos, legalmente constituída que prossegue 

actividades de protecção dos trabalhadores e respectivos familiares das diferentes 

autarquias do Município de Palmela e promove iniciativas de natureza recreativa e cultural. 

Enquanto Associação de vocação social, a sua maior fonte de financiamento advém 

do subsídio que a Câmara Municipal de Palmela tem vindo a transferir anualmente. 

O orçamento aprovado para o corrente ano de 2006 estabeleceu o montante de             

€ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil euros) a transferir para os SSCTMP, despesa 

essa que tem cabimento orçamental na rubrica orgânica 03.03 e económica 04.07.01. 

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal de Palmela delibere, nos 

termos  da alínea p), do n.º. 1, do artigo 64.º, da Lei n.º. 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir aos Serviços 

Sociais e Culturais dos Trabalhadores do Município de Palmela o subsídio de € 165.000,00 

(cento e sessenta e cinco mil euros) a transferir em três tranches, no valor de € 55.000,00 

(cinquenta e cinco mil euros) cada uma. 

A presente transferência encontra-se devidamente cabimentada na rubrica acima 

descriminada.» 

 

Sobre esta proposta interveio o Sr. Vereador José Braz Pinto que agradece o 

esforço dos serviços em lhe terem feito chegar os estatutos dos Serviços Sociais e as 

regalias proporcionadas pelo mesmo. 

Infelizmente os documentos só lhe foram entregues no dia de hoje pelo que não 

conseguiu analisá-los com a profundidade que gostaria. 

Refere que também foi funcionário de uma Autarquia que possuía Serviços Sociais. 

Pode confirmar que é extremamente grande o esforço desenvolvido pelas Autarquias em 

matéria do apoio que despendem aos Serviços Sociais.  

A proposta menciona que o objectivo destes Serviços é o “de protecção dos 

trabalhadores e respectivos familiares das diferentes autarquias do Município de Palmela”. 

Numa análise: o subsídio é de 165.000 euros (33.000 contos) e a considerar que o número 

de trabalhadores ronda os 1.000, o valor por funcionário / ano é de cerca 165 euros (33 

contos). 
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Menciona que os Vereadores do P.S. consideram que a verba proposta atribuir não 

é exagerada, talvez seja mesmo insuficiente. Mas atendendo há necessidade de 

contenção de despesas estão de acordo com a presente proposta. 

Questiona sobre se os trabalhadores reformados usufruem das regalias desta 

Associação.    

A Sr.ª. Presidente responde que podem ser sócios efectivos os trabalhadores e 

aposentados. 

O apoio prestado pelos Serviços Sociais é um apoio complementar ao sistema social 

em vigor. 

A C.M.P. atribuiu nos últimos anos os seguintes valores em subsídios aos Serviços 

Sociais: 

- Em 2002 – 104.000 euros; 

- Em 2003 – 160.000 euros; 

- Em 2004 – 185.000 euros + um subsídio extraordinário de 25.000 euros; 

- Em 2005 – 165.000 euros; 

- E em 2006 – 165.000 euros. Ainda que com enorme esforço da Câmara 

Municipal, mas justamente por ter em consideração a realidade desta 

organização, a sua função e vocação, mantém-se o valor do subsídio 

atribuído em 2005, que simboliza a grande convicção do apoio insubstituível 

que se reveste para muitos trabalhadores. 

 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 

 

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

 

Loteamentos: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DGU-DL/05-2006: 

ASSUNTO: Pedido de licenciamento de uma operação de loteamento 

(Proc.º. L-27/01): 

REQUERENTES: Maria Lélia de Oliveira e Silva Caleira e outros: 

 

«Pretendem as requerentes, na qualidade de proprietárias de duas parcelas de 

terreno descritas na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob os n.ºs  
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05664/140995 e 4274 fls 88 do livro B-14, e inscritas na matriz cadastral sob os art.º. 137 

e 138 da secção X, com a área de 24.250,0 e 4.000,0 m², respectivamente, localizadas na 

freguesia de Palmela, proceder a uma operação de loteamento urbano de carácter 

habitacional. 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM, o projecto de loteamento insere-

se no Perímetro Urbano de Aires – Área de Expansão de Média Densidade H1 – sendo 

proposta: 

- constituição de 64 lotes que, perfazendo 70 fogos, correspondem genericamente 

às seguintes características: 

- 5 lotes de área variável (entre 434,0 e 791,0 m²), destinados à construção de 

edifícios isolados de habitação colectiva (2 e 3 fogos), com 2 pisos e 

estacionamento em cave e/ou em superfície, num total de 11 fogos e 1.386,0 m² de 

superfície total de pavimentos;  

- 22 lotes de área variável (entre 302,0 e 403,0 m²), destinados à construção de 

moradias unifamiliares isoladas, de 2 pisos e estacionamento em cave e/ou em 

superfície, num total de 22 fogos e 4290,0 m² de superfície total de pavimentos; 

- 37 lotes de área variável (entre 125,0 e 245,0 m²), destinados à construção de 

moradias unifamiliares em banda, de 2 pisos, num total de 37 fogos e 5.624,0 m² 

de superfície total de pavimentos; 

- previsão de 66 lugares de parqueamento automóvel (Lpa’s) no interior dos lotes e 

127 em espaço público, num total de 193 Lpa’s; 

- cedência à CMP para domínio público de uma área total de 6.612,0 m² destinada a 

arruamentos e passeios e de 4.409,0 m² para espaços verdes e de utilização 

colectiva; 

- cedência para domínio privado da CMP de uma parcela com 1.701,0 m² (parcela 

H), como compensação em espécie pela área de cedência devida para 

equipamentos de utilização colectiva, por aplicação no quadro de parâmetros de 

dimensionamento do regulamento do PDM (anexo III – Portaria 1.182/92, de 

22.Dez.) e conforme previsto no n.º. 4, do art.º. 16.º, do D.L. 448/91, de 29.Nov., 

republicado. 

A proposta está em conformidade com as disposições do regulamento do PDM em 

vigor à data da entrada do pedido de licenciamento, nomeadamente no que se refere ao 

cumprimento dos parâmetros urbanísticos estipulados no art.º. 12.º e 32.º (densidade 

habitacional, n.º. de fogos, índice de utilização bruto, n.º. de pisos e parqueamento) e 

ainda no que respeita à área de cedência para domínio público destinada a espaços 

verdes e de utilização colectiva, conforme aplicação dos parâmetros de dimensionamento 

publicados no anexo III (Portaria 1.182/92, de 22.Dez.). 
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A apreciação do projecto de loteamento enquadra-se no âmbito do D.L. 448/91, de 

29.Nov., republicado pelo D.L. 334/95, de 28.Dez. 

Conforme estabelecido no art.º 12º daquele Diploma, foram consultadas a EDP, 

Setgás e Portugal Telecom, que se pronunciaram favoravelmente à pretensão, referindo 

alguns aspectos a acautelar na fase de elaboração dos projectos de obras de urbanização. 

Foi ainda consultada a CCDR.LVT – Divisão de Domínio Hídrico, que emitiu parecer 

igualmente favorável, impondo no entanto alguns condicionamentos, que se traduzirão na 

necessidade de: 

- utilização provisória da parcela H, a integrar no domínio privado da CM, como bacia 

de retenção, até que seja possível executar a regularização da linha de água a 

jusante da operação de loteamento, com o traçado previsto no Plano de Pormenor 

de Aires, em fase final de elaboração; 

- execução, a título igualmente provisório, de intervenção no troço da linha de água a 

jusante da operação de loteamento. 

Esta intervenção a realizar com o traçado actual, junto aos muros existentes nas 

parcelas confinantes a nascente, permitirá garantir a drenagem pluvial e será precedida de 

autorização da CCDR.LVT – DDH. 

A pretensão foi também previamente analisada pela Divisão de Loteamentos (DL), 

Departamento de Planeamento (DP), Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos (DASU), 

Divisão de Abastecimento e Águas Residuais (DAAR) e Divisão de Rede Viária (DRV), as 

quais se pronunciaram favoravelmente à globalidade da proposta, mencionando alguns 

condicionamentos, em parte já sanados, e ainda recomendações que deverão ser 

observadas na fase de elaboração dos projectos de obras de urbanização. 

Face ao exposto, propõe-se, ao abrigo do art.º. 13.º, ponto 1, D.L. 448/91, de 

29.Nov., republicado pelo D.L. 334/95, de 28.Dez., a aprovação da operação de  

loteamento, consubstanciada na planta síntese apresentada com o requerimento n.º. 

235/03. 

Mais se propõe, que a presente deliberação seja tomada condicionalmente à 

apresentação dos seguintes elementos: 

- Planta síntese da operação de loteamento, com as seguintes especificações 

complementares: 

- as parcelas A a G, que se propõem integrar o domínio público, deverão 

objectivamente indicar que se destinam a cedência para espaços verdes e de 

utilização colectiva; 

- a parcela G deverá expressamente referir o carácter provisório da instalação 

do reservatório de gás, cuja instalação resulta do parecer da Setgás; 
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- a área de cada uma das parcelas A a G, deverá ser individualmente 

contabilizada e indicada; 

- a parcela H, deverá ser identificada como cedência para domínio privado para 

compensação em espécie, pela área não cedida para equipamentos de 

utilização colectiva; 

- o valor total indicado para as cedências para equipamentos e para espaços 

verdes e de utilização colectiva e o respectivo cálculo, deverão ser rectificados, 

pois correctamente totaliza uma área de 3.643,00 m2, dado que os lotes 1, 5, 

16, 29 e 32, propõem edificações que não constituem tipologias unifamiliares; 

- Nos lotes com previsão de caves, destinadas a parqueamento e sem prejuízo 

das respectivas áreas não contabilizarem para a STP, devem ser indicados 

valores máximos para esse uso (cave / parqueamento). 

- Nos projectos de obras de urbanização: 

- apresentação do projecto do reservatório de gás provisório a instalar na 

parcela G, de acordo com o disposto no D.L. 267/02, de 26.Nov., e em 

conformidade com as Portarias n.º 460/01 de 8.Maio (regulamento de 

segurança) e n.º. 1.188/03, de 10.Out. (instrução), considerando-se indicativa a 

localização representada na planta síntese; 

- apresentação de projecto de espaços exteriores, considerando as indicações 

dadas nos pareceres da DASU e do DP (11.Jan.02), este último no que se 

refere ao tratamento da área envolvente à linha de água, que carecerá do 

competente licenciamento da CCDR.LVT;  

- apresentação dos comprovativos de licenciamento pela CCDR.LVT, das várias 

intervenções em domínio público hídrico previstas na operação de loteamento, 

conforme indicado nos pareceres da DL, DAAR e DP; 

- apresentação de levantamento topográfico, georeferenciado e devidamente 

cotado, representando a propriedade loteada e as parcelas envolventes, com 

especial relevância para o lote 25 do loteamento confinante (L-22/90 – Alvará 

n.º. 194) e muros existentes nas parcelas a nascente, identificando ainda 

claramente os limites das faixas de protecção de domínio público hídrico 

resultantes da regularização da linha de água, proposta; 

- apresentação de projecto de regularização da linha de água coincidente com o 

limite nascente da propriedade, incluindo intervenção adequada na parcela H 

(bacia de retenção) e no limite sul do lote 25, constituído ao abrigo do alvará de 

loteamento n.º. 194; 
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- apresentação de autorização expressa, subscrita pelo proprietário desse lote 

25 e que se reporte objectivamente à regularização da linha de água em 

causa. 

Incidindo a operação de loteamento em duas propriedades distintas, deverão as 

requerentes proceder ao seu emparcelamento, apresentando Certidão de Teor da 

Conservatória do Registo Predial, actualizada e válida à data em que se mostrarem 

reunidas condições para emissão do alvará de loteamento. 

Propõe-se igualmente que se notifiquem as requerentes, comunicando-lhes a 

validade da deliberação por um ano, devendo neste prazo apresentar os elementos antes 

indicados e requerer o licenciamento das obras de urbanização, sob pena de caducidade 

(n.º. 1, do art.º. 14.º, do D.L. 448/91). 

Relativamente à área de cedência para equipamento de utilização colectiva que, nos 

termos do quadro de parâmetros de dimensionamento publicado no anexo III, do 

regulamento do PDM (Portaria 1.182/92, de 22.Dez.), contabiliza 1.879,25 m² e sendo a 

mesma compensada pela cedência da parcela H, com 1.701,0 m² de área, destinada a 

integrar o domínio privado da Câmara Municipal, resulta que oportunamente o seu valor 

será determinado mediante avaliação nos termos do disposto no n.º. 1, do art.º. 38.º, do 

RUEMP. 

Caso o mesmo seja inferior ao valor de 99.393,53 €, correspondente ao cálculo da 

compensação em numerário, conforme resulta da aplicação da fórmula publicada no art.º. 

37.º, do RUEMP [C(€) = 1 X 1 X 1879,25 X 52,89 = 99.393,53 € (noventa e nove  mil 

trezentos e noventa e três euros e cinquenta e três cêntimos)], deverá o diferencial ser 

liquidado, em numerário, até à data de emissão do alvará de loteamento. 

Em anexo constam os pareceres da EDP, SETGÁS, PT, CCDRLVT, DL, DP, DASU, 

DAAR e DRV.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que o presente lotemento vai desenvolver-

se numa zona extremamente sensível, atravessada por uma linha de água, que já no seu 

passado histórico foi bastante violada ao ponto do seu traçado histórico não existir. 

Ressalta as seguintes observações: 

 Numa das informações da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo é referido que “(...) o  projecto só poderá merecer a 

aprovação destes serviços quando a linha de água a jusante da secção por S-2 e para a 

qual foi submetido para apreciação estudo hidrológico e hidráulico tiver sido objecto de 

regularização para o seu traçado temporário após licença destes serviços (...)”. 
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 A proposta refere em determinada altura que “(...) nos projectos das obras de 

urbanização terão de ser apresentados os comprovativos de licenciamento pela  CCDR 

das várias intervenções no domínio público hídrico previsto nas operações de loteamento 

conforme indicado da DL, DAAR e da DP (...)”.  

• Pressupõe que sim, mas gostaria que fosse confirmado que, o loteamento vai ficar 

condicionado ao parecer da CCDR-LVT no respeitante à regularização do traçado da linha 

de água, pelo que, durante um ano, os promotores da urbanização terão de apresentar 

todos os projectos que levem à aprovação plena da pretensão apresentada. 

• Considerando que o loteamento está previsto para uma zona sensível, que no 

passado foram praticados actos que levaram a que parte das propriedades fossem 

construídas em cima da linha de água e que o seu traçado histórico foi profundamente 

alterado, salienta a necessidade da Câmara Municipal desenvolver uma apertada 

fiscalização quando a execução deste loteamento for levada à prática. 

O Sr. Vereador José Charneira dá razão ao Sr. Vereador José Braz Pinto na 

questão exposta e respeitante aos procedimentos para licenciamento do loteamento. 

Assim: 

- No momento é aprovada a arquitectura do loteamento, com um prazo de um 

ano para os promotores apresentarem os projectos de obras de urbanização. 

Esses mesmos projectos têm de vir licenciados e aprovados pelas várias 

entidades, nomeadamente, EDP, Setgás, Portugal Telecom e em sede de 

elaboração dos P.U.’s os projectos serão submetidos às entidades 

competentes para aprovação; 

- Também em relação à linha de água a CCDR vai ter de autorizar as 

intervenções que houverem lugar no domínio hídrico. 

(Especifica que o talude da margem esquerda da linha de água já está 

regularizado, no âmbito de uma obra executada pela Câmara há 2 / 3 anos, 

porque a vala ameaçava os quintais das moradias existentes e agora falta 

consolidar o talude lateral direito relacionado com este loteamento, que o 

urbanizador vai ter de executar. Normalmente as licenças da CCDR são 

emitidas com um prazo relativamente curto para execução das obras - 6 

meses, sendo que findo esse prazo a licença caduca e tem novamente de ser 

sujeita a aprovação da CCDR); 

- Está em condições de ser proposta a aprovação da arquitectura do 

loteamento, por estar de acordo com o P.P. de Aires e com o P.D.M.. Foram 

consideradas todas as indicações de abastecimento ao loteamento, desde 

energia eléctrica, gás, telefones, água, saneamento básico. As pequenas 

observações contidas nos pareceres dos serviços terão de ser consideradas 
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em sede dos projectos de obras de urbanização. Só após a emissão do alvará 

de loteamento haverá direitos adquiridos.  

 O Sr. Vereador Octávio Machado questiona sobre se com a aprovação do plano 

de arquitectura é permitida a venda de lotes, ao que o Sr. Vereador José Charneira 

responde que não e justifica: no momento somente é possível a venda das propriedades, 

a venda de lotes é impossível, porque os lotes só existirão com a emissão do alvará de 

loteamento.  

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º. 2/DGU-DL/05-2006: 

ASSUNTO: Autorização provisória para o início das obras de urbanização – 

execução da rede eléctrica (Proc.º. L-18/86): 

REQUERENTE: Comissão de Administração da AUGI da Quinta da 

Carrasqueira: 

 

«Por deliberação de 28.10.2002 e a pedido da requerente, na qualidade de legítima 

representante dos comproprietários, foi licenciada uma operação de loteamento 

correspondente à reconversão urbanística dos prédios descritos na Conservatória do 

Registo Predial de Palmela sob os nºs. 16955, livro B-52 e 142002, livro B-44, com áreas, 

respectivamente, de 49.587,00 m2 e 31.548,00 m2, situados na freguesia da Quinta do 

Anjo. 

Através do requerimento n.º. 12.751/05, a requerente solicita autorização provisória 

para início das obras de execução da Rede de Eléctrica. 

De acordo com o no n.º. 6, do art.º. 25.º, da Lei n.º. 91/95, de 2 de Setembro, (com 

as alterações introduzidas pela Lei n.º. 165/99, de 14 de Setembro e Lei n.º. 64/2003, de 

23 de Agosto), a Câmara Municipal pode, mediante deliberação, autorizar provisoriamente 

o início das obras de urbanização de acordo com os projectos que hajam merecido 

parecer favorável por parte das entidades consultadas. 

 Atendendo a que, efectivamente e conforme expresso na carta n.º. 1875/05/PSPC 

de 12.07.2005, a EDP aprovou o projecto de infra-estruturas eléctricas (interposto através 

do req.to 7.334/05), propõe-se, nos termos dos pareceres em anexo (D.L. 22.02.2006 e 

EDP 12.07.2005), o deferimento do pedido, relativamente ao início das Obras de 

Execução da Rede Eléctrica. 
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Ainda e considerando a implantação das infra-estruturas eléctricas, propõe-se a 

autorização provisória para a execução do movimento de terras. 

Mais se propõe que, previamente ao início das obras de urbanização antes 

referidas, sejam apresentados os seguintes documentos: 

� Termo de responsabilidade do técnico responsável pela direcção técnica da 

obra; 

� Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, contendo as 

autorizações correspondentes à natureza e valor dos trabalhos a realizar; 

� Declaração da seguradora titulando a celebração e a validade de seguro 

que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de 

acidentes de trabalho, nos termos da Lei n.º. 100/97, de 13 de Setembro; 

� Livro de Obra com menção do Termo de Abertura; 

� Mapa dos trabalhos a executar; 

� Comprovativo da prestação de caução, relativa ao valor de 598.609,45 € 

(quinhentos e noventa e oito mil seiscentos e nove euros e quarenta e cinco 

cêntimos), estimado para os trabalhos necessários à obra antes referida; 

� Plano de Segurança e Saúde respeitante à obra em causa. 

A data de início das obras autorizadas deverá ser comunicada a esta Câmara 

Municipal, com pelo menos 48 horas de antecedência.» 

 

Sobre a proposta antes transcrita intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere muito lhe apraz registar a consolidação e 

regularização de mais uma AUGI. 

Lamenta o facto de a presente proposta só ser sujeita a aprovação da Câmara 

Municipal depois de um elemento da Comissão desta AUGI ter vindo à última reunião 

solicitar a maior brevidade ao processo. 

Conclui que a rapidez dos processos não é grande, porque os requerimentos datam 

de 18.08.2004 e 02.11.2005, ainda que para a Autarquia possa ser um prazo admissível 

para o Munícipe / Requerente certamente não o é. 

O Sr. Vereador José Charneira salienta que um dos requerimentos é o n.º. 12.751, 

o que é demonstrativo do volume de pretensões apresentadas na Câmara Municipal, 

sendo que está em causa a apreciação de uma operação de loteamento e não de um 

processo individual de construção. Tratando-se, de uma AUGI, arriscar-se-á a afirmar que 

o decurso do tempo foi muito bom. 

Sobre o facto de na última reunião de Câmara de 22 de Fevereiro, ter vindo um 

elemento da Comissão da AUGI a solicitar a maior brevidade na apreciação do processo, 
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o Sr. Vereador José Charneira exprime que as propostas para reunião de Câmara têm 

de ser remetidas aos serviços até 5.ª feira anterior a cada reunião, logo a proposta já teria 

de estar apreciada e elaborada pelos serviços para poder ter sido enviada até 23.Fevereiro 

aos serviços respectivos. 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º. 3/DGU-DL/05-2006: 

ASSUNTO: Pedido de distrate dos lotes 33, 145 e 156 da Quinta da Marquesa II 

– 1.ª. fase (Proc.º. L-23/87): 

REQUERENTE: Administração Conjunta da AUGI da Quinta da Marquesa II – 

1.ª. fase: 

 

«Em 9 de Maio de 2003 foi emitido a favor da requerente, o alvará de loteamento n.º. 

251. 

Na reunião pública de 07.05.2003, foi autorizada a hipoteca dos lotes 12, 33, 145, 

146 e 156, a favor da Câmara Municipal de Palmela, destinados a caucionar a realização 

das obras de urbanização em falta, estimadas em € 125.070,50 (cento e vinte cinco mil e 

setenta euros e cinquenta cêntimos). 

Aos lotes hipotecados 12, 33, 145, 146, e 156, atribuíram-se, respectivamente, os 

valores hipotecários de € 20.736,00, € 18.900,00, € 29.700,00, € 22.950,00 e € 32.784,50, 

perfazendo na totalidade o valor a caucionar. 

Na reunião pública de 26.01.2005, foi cancelada a hipoteca do lote 12, mantendo-se 

hipotecados os lotes 33, 145, 146 e 156, cujo valor hipotecário total é de € 104.334,50 

(cento e quatro mil trezentos e trinta e quatro euros e cinquenta cêntimos). 

Face à informação técnica elaborada pela Divisão de Loteamentos, de que se anexa 

cópia, propõe-se que a hipoteca dos lotes 33, 145 e 156, prestada a favor da Câmara 

Municipal de Palmela, para garantia da boa e regular execução das obras de urbanização, 

seja cancelada nos termos da alínea b), do n.º. 3, do art.º. 24.º, do Decreto-Lei 448/91, de 

29 de Novembro, com a redacção introduzida pelo Decreto-Lei 334/95, de 28 de 

Dezembro, mantendo-se hipotecado o lote 146, cujo valor hipotecário de € 22.950,00 

(vinte e dois mil novecentos e cinquenta euros), é superior ao montante das obras por 

concluir.» 

 



Acta nº. 5/2006 

Reunião de 01 de Março de 2006 

 23 

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

minuta. 

 

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 

 

Luís Carvalho: 

Vem a esta reunião na qualidade de Munícipe do Pinhal Novo e proprietário de uma 

vasta área na Rua Marquês de Pombal (sobre a qual recaiu uma proposta apreciada nesta 

reunião de elaboração de P.P.). 

Gostaria de poder acompanhar o desenvolvimento da execução do Plano e sendo 

proprietário de cerca de 3 hectares, predispõe-se a ceder, se necessário, alguma(s) 

área(s) para bem equipamentos em prol da comunidade. 

A Sr.ª. Presidente agradece a intervenção do Sr. Luís Carvalho. 

Realça a necessidade de ser encontrado o equilíbrio entre o construído e o que se 

vai perspectivar, conforme intervenção efectuada pelo Director do Departamento de 

Planeamento no âmbito dos esclarecimentos realizados à proposta. 

Evidentemente que o Sr. Luís Carvalho pode no âmbito do estudo a desenvolver 

conhecer as reuniões de trabalho desenvolvidas e sugerir o que tiver por conveniente. 

Agradece a sua intervenção. 

 

V – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das dezoito horas e quarenta minutos, a srª. Presidente declarou encerrada a 

reunião, da qual se lavrou a presente acta, que eu, Luísa Cristina Frutuoso Lopes, 

assistente administrativa especialista, redigi e também assino. 

 

A Presidente, 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

A secretária, 

 

Luísa Cristina Frutuoso Lopes 


