
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º. 11/2006: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 

2006: 

 No dia três de Maio 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 Adília Maria Prates Candeias, Vice-Presidente, 

encontrando-se presentes os Vereadores José Manuel Conceição Charneira, José 

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

José Carlos Matias de Sousa. 

 A Sr.ª. Presidente não se encontrava presente, por se encontrar em representação 

da Câmara Municipal em Cabo Verde. Tendo sido colocada a aprovação a justificação da 

falta, foi a mesma aprovada, por unanimidade. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª. VICE-PRESIDENTE: 

 A Sr.ª Vice-Presidente cumprimenta Vereadores, Jornalistas, Assessores, Técnicos 

e Público presente. 

1. Saudação: Festival do Queijo, Pão e Vinho: 

A Sr.ª Vice-Presidente apresentou a seguinte saudação: 

 

“Decorreu no passado fim de semana, em Quinta do Anjo, a 12.ª edição do Festival 

do Queijo, Pão e Vinho, que trouxe de novo ao Pavilhão do Quintajense Futebol Clube 

milhares de visitantes. 

Em simultâneo, realizou-se também mais uma edição da Exposição / Concurso de 

Ovinos de Raça Saloio, único certame, a nível nacional, que reúne esta raça, sendo uma 

excelente oportunidade para a  reunião dos criadores e um conhecimento mais próximo do 

seu trabalho, indispensável à produção do Queijo de Azeitão. 
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A realização destes certames constitui um momento privilegiado para a promoção e 

comercialização destes produtos de excelência de Quinta do Anjo e para afirmação das 

potencialidades do desenvolvimento da freguesia, associadas ao mundo rural. 

Uma vez mais, confirmámos o empenho e defesa dos produtores na qualidade e 

genuinidade dos seus produtos, tantas vezes em condições adversas. 

A Câmara Municipal de Palmela saúda, por isso, todos os produtores e ovelheiros e 

reafirma o seu apoio incondicional à defesa e valorização do queijo, pão e vinho da 

freguesia de Quinta do Anjo.” 

 

Sobre a saudação apresentada interveio: 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que, mais uma vez, se realizou um evento 

de rara qualidade de promoção dos produtos da região. 

Sentir-se-ia bastante satisfeito se a Quinta do Anjo pudesse ser considerada a 

capital do queijo de Azeitão. Esta seria uma homenagem justa, até porque é na Quinta do 

Anjo que se verifica a maior produção deste tipo de queijo. 

A Sr.ª Vice-Presidente refere que todos devem estar de acordo com a posição 

firmada pelo Sr. Vereador Octávio Machado de que a Quinta do Anjo deve ser valorizada 

pelo seu queijo como produto de excelência. 

Aproveita para informar que no âmbito de conversação havida com o Sr. Director 

Regional da Agricultura foi possível aprofundar esta mesma questão em que ficou previsto 

agendar reuniões de forma a procurar valorizar este produto tão genuíno do concelho de 

Palmela.  

 

2. Informação no âmbito do Desporto: 

A Sr.ª. Vice-Presidente leu a seguinte informação: 

 

“A Equipa de Juvenis Masculinos de Orientação da Escola Secundária de Pinhal 

Novo sagrou-se Vice-Campeã Mundial da modalidade, no Campeonato do Mundo de 

Orientação do Desporto Escolar, que decorreu na Eslováquia, de 23 a 29 de Abril. 

André Pedralva, Fábio Pereira, Jorge Fortunato, Mário Silva e Tiago Romão foram os 

jovens que, pelos seus excelentes resultados individuais, conseguiram este brilhante lugar 

para Portugal, num campeonato que reuniu 80 equipas e 400 atletas de 15 países e três 

continentes. 

A Câmara Municipal de Palmela quer, por isso, deixar aqui as maiores felicitações 

aos jovens atletas, ao seu treinador, professor Daniel Pó e à Escola Secundária de Pinhal 

Novo pelo resultado alcançado. 
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Por outro lado, aproveito também para informar que, uma vez mais, o nadador Tiago 

Venâncio, atleta da Palmela Desporto, obteve duas medalhas de prata (50 e 100 metros 

livres) na Taça Latina, disputada em S. Paulo, na semana passada. 

Com a participação de Tiago Venâncio, Portugal posicionou-se em 5.º lugar neste 

campeonato, tendo obtido um total de 13 medalhas.” 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA 

•••• 1.ª Questão: Imóvel na Rua Hermenegildo Capelo, n.º 62, em Palmela: 

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

Vereadores, Jornalistas, Técnicos e Público presente. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que tem a apresentar dois assuntos 

relacionados com alguma descoordenação ao nível da organização e da priorização dos 

trabalhos desenvolvidos pela Câmara Municipal. 

• 1.ª questão: na Rua Hermenegildo Capelo, n.º 62, em Palmela existe um edifício 

(frente ao Mercado) que, aquando de uma visita do Executivo Municipal ao Gabinete do 

Centro Histórico a Sr.ª Presidente terá dado indicações no sentido de, num curto prazo, 

ser resolvida a situação deste edifício para evitar que o mesmo pudesse ser usado para 

fins marginais. 

Passaram-se quatro meses desde a passagem no local, sendo que actualmente as 

condições agravaram-se: a cobertura sobre a porta está completamente danificada 

possibilitando a entrada de qualquer transeunte que pode servir-se do local para alguma 

actividade menos lícita. 

Não havendo condições para recuperar o imóvel de imediato, pelo menos, que 

sejam adoptadas medidas que visem impedir a entrada de pessoas no mesmo. 

 

•••• 2.ª Questão: Rua do Pinhal da Salgueirinha, em Pinhal Novo (rua que liga à 

Cooplisboa): 

• 2.ª questão: O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a Rua do Pinhal da 

Salgueirinha, em Pinhal Novo (rua que liga à Cooplisboa), desde Outubro.2005, que o 

manilhamento na rua não consegue dar escoamento à vala da Salgueirinha. 

Desde Novembro.2005 que a Câmara Municipal procedeu a uma intervenção de 

desobstrução do manilhamento que existia por debaixo da via e colocou fitas cor de 

laranja como segurança. 

Passaram-se sete meses e a situação continua exactamente na mesma, com a 

agravante que as fitas já não existem e não há nada que identifique a situação. É preciso 

que sejam tomadas medidas de prevenção de algum acidente que possa ocorrer. 



Acta nº. 11/2006 

Reunião de 03 de Maio de 2006 

 4 

Repara que o manilhamento é impróprio e incapaz de suster a vala da Salgueirinha 

no seu grande caudal, para além de que a intervenção realizada não foi feita 

condignamente ou seja em termos de solucionar definitivamente o problema. 

Conclui que considera prioritário que a Câmara Municipal intervenha cabalmente 

nestas duas situações. 

 

Para responder às questões colocadas pelo Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa, a Sr.ª Vice-Presidente dá a palavra aos Srs. Vereadores Adilo Costa e José 

Charneira para intervirem: 

O Sr. Vereador Adilo Costa saúda os presentes. 

Para responder à 1.ª Questão: Imóvel na Rua Hermenegildo Capelo, n.º 62, em 

Palmela, o Sr. Vereador Adilo Costa refere que: 

- a intervenção para recuperação do edifício carece de avultados investimentos; 

- encontra-se concluído o estudo prévio de arquitectura do edifício; 

- internamente está a ser discutida a utilização a dar ao mesmo; 

- uma vez que não é possível uma intervenção imediata de fundo - recuperação do 

edifício em causa -, o mais rapidamente possível será substituída a lona que 

protege o mesmo ou será colocada madeira pintada. 

 

O Sr. Vereador José Charneira cumprimenta os presentes. 

Para responder à 2.ª Questão: Rua do Pinhal da Salgueirinha, em Pinhal Novo (rua 

que liga à Cooplisboa), o Sr. Vereador José Charneira refere o seguinte: 

- Convém recordar que a obrigação da limpeza das valas reais é dos proprietários 

e da DRAOT (Direcção Regional da Administração e Ordenamento do Território); 

a obrigatoriedade da Câmara é somente com os espaços urbanos; 

- De qualquer modo a limpeza da vala da Salgueirinha foi efectuada em 2005, 

mais uma vez, pela Câmara Municipal de Palmela; 

- Salienta que os denominados guarda-rios têm vindo a desaparecer e há cerca de 

ano e meio só havia um guarda-rios para todo o distrito de Setúbal. Os guarda-

rios exerciam junto dos proprietários uma acção pedagógica muito importante e 

zelavam para que os proprietários fossem limpando as valas nos seus terrenos. 

Acontece que essa acção pedagógica desapareceu e a função fiscalizadora 

simplesmente não existe; 

-  A Câmara Municipal tem vindo a proceder à limpeza das valas e o ano passado 

fez-se uma grande intervenção em que se gastaram verbas de montante 

elevado: 
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-  Sobre a situação concreta apresentada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa 

vai averiguar o que se passa para intervir rapidamente. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a questão apresentada não tem a 

ver com a limpeza da vala, mas está relacionada com o excesso de caudal. 

A vala transborda na rua do Pinhal da Salgueirinha desde sempre, o que implica um 

mau planeamento de quem fez a conduta subterrânea; nestes termos haverá que 

encontrar uma solução adequada. 

A questão apresentada não está relacionada com os guarda-rios, porque é uma 

situação pontual criada pela Câmara. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que o facto de se limpar a vala faz com que 

a velocidade de escoamento aumente e se crie essa situação. Se não se limpasse a vala,  

esta transbordaria porque ia afunilando ao longo do seu curso. Sucede que se limpou a 

vala criando-se um pequeno problema. Vai averiguar a situação. 

Gostava que o Sr. Vereador José Carlos de Sousa efectuasse a mesma observação 

em relação ao afunilamento que existe na EN 252 em Vale do Alecrim, cuja obra é da 

responsabilidade do Instituto de Estradas, que afirmaram há três anos que faziam a obra 

(num local em que se verificaram acidentes graves), sem que nada tivesse sido feito.  

A Sr.ª Vice-Presidente refere que os serviços vão procurar alterar a situação para 

melhor. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito das Divisões de Loteamentos e Obras Particulares: 

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

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

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

período de 04.04.2006 a 21.04.2006. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELA SR.ª PRESIDENTE, POR DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA: 

No âmbito da Divisão de Gestão do Pinhal Novo: 

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

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

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

03.04.2006 a 21.04.2006.     
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PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito da Divisão de Gestão do Pinhal Novo: 

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

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

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

período de  03.04.2006 a 21.04.2006.      

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

no período compreendido entre os dias 19.04.2006 e 02.05.2006, no valor de € 

2.295.034,45 (dois milhões duzentos e noventa e cinco mil trinta e quatro euros e quarenta 

e cinco cêntimos). 

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

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

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

2.308.534,44 (dois milhões trezentos e oito mil quinhentos e trinta e quatro euros e 

quarenta e quatro cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 1.002.530,72 (um milhão dois mil quinhentos e trinta 

euros e setenta e dois cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.306.003,72 (um milhão trezentos e seis mil três 

euros e setenta e dois cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

      II – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 Pela Sr.ª. Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 
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 Participação da Câmara Municipal de Palmela na constituição da AGENA – 

Agência de Energia e Ambiente da Arrábida: 

 

 PROPOSTA N.º. 1/GAP/11-2006: 

  

 «As questões relacionadas com a Energia e o Ambiente assumem importância 

crescente, quer nas políticas de desenvolvimento, quer nas acções dos diferentes actores, 

públicos e privados que intervêm nos diferentes territórios. 

 A existência de uma parceria que possa sustentar um trabalho permanente e 

efectivo, de promoção da utilização racional de energia e a utilização de fontes de energia 

renovável assume particular importância, como forma de contribuir para a melhoria da 

qualidade do ambiente e o desenvolvimento sustentável. 

 Assim, em Março de 2005, um conjunto de parceiros da nossa região, liderados pela 

Câmara Municipal de Palmela, apresentaram uma candidatura ao Programa ”Intelligent 

Energy – Europe”, da União Europeia, a qual foi aprovada, sendo a única Agência 

aprovada para Portugal, nesta fase. A AGENA estará integrada num consórcio, constituído 

por mais duas Agências Italianas, a de Cosenza (que liderará o referido consórcio) e a de 

Catanzaro. 

 No âmbito das discussões havidas na parceria da nossa região, constituída pelas 

Câmaras Municipais de Setúbal, Sesimbra e Palmela (que assumirá a Presidência da 

Administração da Agência), Aflops, Fiapal, CDR, Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa e Decoeco, foram elaborados os Estatutos, entretanto já 

validados pelos serviços da Agência Executiva de Energia Inteligente, em que a Comissão 

Europeia delegou competências para o efeito. 

 Foi ainda decidido que os membros promotores suportarão uma quota mensal de 

320 € (trezentos e vinte euros), como forma de suportar a parte não financiada da 

actividade da AGENA. Logo após a constituição formal da Associação, serão convidados 

diversos outros agentes do território abrangido (Municípios de Setúbal, Sesimbra e 

Palmela), para aderirem à Agência, como membros promotores, efectivos e/ou apoiantes. 

Assim, ao abrigo do art.º 53, nº 2, alínea m), da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

propõe-se que a Câmara Municipal de Palmela aprove e delibere propor à Assembleia 

Municipal, a participação da Câmara Municipal de Palmela na AGENA – Agência de 

Energia e Ambiente da Arrábida, com os Estatutos anexos, e a actividade constante do 

contrato assinado com a Comissão Europeia em anexo.» 

 

 Na discussão desta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que os Vereadores do P.S. estão 

genericamente de acordo com a constituição da Agência. 
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 Leu as declarações do Sr. Vereador José Charneira na acta da reunião de 

22.Fev.2006 quando falou na constituição desta mesma Agência. 

 Da leitura efectuada à proposta e anexos parecem-lhe ser de realçar alguns 

aspectos, nomeadamente: 

  Uma vez que há três tipos de membros (promotores, efectivos e apoiantes), 

gostaria de saber quem são efectivamente os membros promotores. Aparentemente 

parece-lhe que os membros promotores serão as Câmaras de Palmela, Setúbal e 

Sesimbra. Serão somente estes que possuem capacidade eleitoral passiva plena, de 

acordo com o ponto único do art.º 4.º? Se assim é porque terão os outros membros 

interesse em se associarem? 

  O art.º 1.º, n.º 1 menciona que “(...) todas as pessoas colectivas que exerçam a 

sua actividade no âmbito do objecto da Agência ou tenham interesses na região da 

Arrábida (...)”. Parece-lhe que se abre a possibilidade de contestação à co-incineração. 

  Para os lugares de assessoria é dado o nome “pomposo” de Conselho Científico 

e este é composto por um presidente e quatro vogais, devendo ser pessoas com 

reconhecido mérito técnico e científico nas áreas da energia e do ambiente. Com este 

ponto abre-se claramente uma cedência a um lobbie ambientalista. 

  Menciona-se ainda que o Presidente da Agência terá de ser um eleito local e será 

certamente a Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Palmela (C.M.P.). À Presidente, de 

acordo com o art.º 24.º, caberá nomear um administrador delegado entre os membros do 

Conselho de Administração. E disse: “faz votos para que não se esteja a criar um outro 

Conselho de Administração para dar emprego, eventualmente, a algum outro 

desempregado do País”. 

  Parece-lhe que as questões apresentadas e o âmbito da própria Agência 

deveriam estar mais explícitas ao nível dos objectivos específicos que a Agência terá de 

desenvolver. 

  O que lhe causa maior estranheza é a questão dos promotores efectivos e 

apoiantes e a forma de conciliar tudo para apresentação, pelo Conselho de Administração 

de um plano de actividades que é só deste e não é presente à Assembleia Geral; os 

únicos documentos que vão à Assembleia Geral  são o relatório de contas e o relatório de 

actividades do ano anterior. Não consegue perceber este enquadramento. 

  Além do Conselho de Administração e do Conselho Científico é criado o Comité 

de Promoção e menciona-se “(...) o Comité de Promoção tem como função principal 

promover e divulgar as actividades da Agência (...)”. Faz a observação de que são criados 

tantos Conselhos e a quota mensal que cabe à C.M.P. é somente de 320 euros. Gostava 

de ser informado sobre quais são as outras fontes de financiamento da Agência. 
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  Depreende que a sede da Agência seja em Palmela, mas espera que a locação 

não seja mais uma obrigatoriedade que a C.M.P. tenha de suportar. Com quotas de 320 

euros / mês para os promotores como se conseguirão suportar os custos de locação? 

  Pretende ser esclarecido sobre os pontos que enunciou. 

 O Sr. Vereador José Charneira refere que vai tentar sinteticamente abordar todos 

os pontos de interesse para uma melhor elucidação da proposta em apreciação. Assim: 

 • Esta proposta resultou de uma candidatura apresentada pelas Câmaras de 

Palmela e Setúbal (Sesimbra aderiu mais tarde, embora a candidatura já a referenciasse) 

à Comissão Europeia. A candidatura integra ainda a AFLOPS (Associação de Produtores 

Florestais do Distrito de Setúbal), a FIAPAL (Fórum da Indústria Automóvel de Palmela), a 

CDR (Cooperação de Desenvolvimento Regional), a Faculdade de Ciências e Tecnologia 

da Universidade Nova e a DECOECO – Projectos Ambientais, Ld.ª.. São estas entidades 

que vão formam a AGENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida. 

 • Este conjunto de entidades tem interesse e vontade em fazer algo na região de 

Setúbal. Verifica-se que a AFLOPS é da região, a FIAPAL é da região, a CDR igualmente, 

a Faculdade de Ciências (apesar de  estar em Almada está no distrito e tem todo o 

interesse em participar) e a DECOECO como representante dos consumidores (este ponto 

é aliás uma imposição da Comissão Europeia) porque nas Agências têm de ter 

obrigatoriamente Associações que representem os consumidores. 

 • Este conjunto de entidades vão criar a Agência e ser os sócios fundadores, são 

denominados os membros promotores da Agência. Desses membros promotores a 

Comissão Europeia obriga a que o Presidente do Conselho de Administração seja 

obrigatoriamente um eleito. Neste caso e em principio, não será a Sr.ª Presidente da 

C.M.P. mas será ele próprio. Essa proposta virá a seguir, porque, neste momento, estão a 

propor a aprovação dos estatutos e a aprovação da quota. O Conselho de Administração é 

constituído por oito pessoas, em representação de cada um dos promotores. 

 • Depois do Conselho de Administração haverá então efectivamente um 

administrador-delegado e um Conselho Executivo. Este administrador-delegado é 

remunerado pela Agência e pela Comissão Europeia. Nestes termos, a Comissão 

Europeia comparticipa no salário do administrador-delegado e do administrativo., Nenhum 

dos outros elementos é remunerado, nem com despesas de representação, nem viagens.. 

 • Em relação às instalações está-se  a pensar que as mesmas sejam no concelho de 

Palmela, mas o seu custo vai ser suportado e pago pela Agência e não pela C.M.P. ou 

pelas outras entidades. A Câmara de Palmela terá somente de pagar a quota respectiva. 

 • Esta Agência terá de ser alargada à comunidade e daí surgem os membros 

efectivos (que têm de ser agentes económicos e associações). Haverá ainda membros 

apoiantes que poderão ser Associações Ambientalistas, Universidades e Fundações. 
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 • Só os membros promotores têm capacidade eleitoral activa e passiva como se 

refere e esta é uma posição da Comunidade Europeia; aliás estes estatutos foram 

enviados para a Comissão Europeia (C.E.) que se pronunciou sobre os mesmos e a C.E. 

referiu apenas uma pequena questão:  

- Consideravam que o Conselho de Administração deveria reunir duas vezes no 

ano, quando a proposta sugere uma reunião mensal (pensa-se que terão 

confundido o Conselho de Administração com a Assembleia Geral). 

- Face aos esclarecimentos prestados os Estatutos foram aprovados pela 

Comissão Europeia. 

 • A questão e preocupação do Sr. Vereador José Carlos de Sousa sobre se se trata 

de um lobbie contra a co-incineração, poderá dizer que esta candidatura foi aprovada em 

Março de 2005 e não foi criada com o objectivo  de manifestar oposição à co-incineração.  

.No entanto, se a maior parte das pessoas envolvidas não concordarem com a co-

incineração, na sua qualidade de cidadãos, estão no direito de exercer essa manifestação. 

Assim como, no âmbito da Agência, se as pessoas representativas das entidades 

entenderem que a Agência deve ter uma posição sobre a matéria naturalmente que terão. 

 Das candidaturas portuguesas, apresentadas, esta  foi a única que foi aprovada , e 

pela linha de raciocínio do Sr. Vereador teria de concluir que a Comissão Europeia é 

igualmente contra a co-incineração. Não é disso que se trata, até porque os objectivos da 

Associação estão claramente enunciados e são: prever a utilização racional da energia; 

utilização de fontes de energia renováveis, de forma a contribuir para a melhoria da 

qualidade do ambiente e desenvolvimento sustentável no âmbito do seu território, entre 

outros.  

 • Esta é uma Agência sem fins lucrativos que pode contactar empresas e 

associações da região no sentido de aderirem ou não como membros efectivos, com o 

objectivo de desenvolver estudos que levem à poupança de energia (como sejam: 

mudança para lâmpadas economizadoras, etc.). As empresas vão beneficiar e terão todo 

o interesse em estabelecer uma parceria desta natureza. A Faculdade de Ciências e 

Tecnologia é necessária para desenvolver investigação nesta área. 

 • Com a aprovação dos estatutos a Agência vai ser registada, vai ter personalidade 

jurídica e terá de prestar contas. A Câmara Municipal de Palmela vai fazer parte da 

Agência, tal como faz parte da Amarsul, Simarsul e Adrepes 

 • Conclui que compete à Assembleia Geral discutir e votar o plano e orçamento 

conforme expresso no art.º 13.º. 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que ficou genericamente esclarecido 

com as questões, embora possua reservas em relação a alguns aspectos. 

 Não percebe exactamente qual é o papel dos “outros efectivos” e “outros apoiantes”.  
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 A Agência vai gerar um orçamento diminuto de 30.700 euros. O Comité de 

Promoção, por exemplo, vai promover e divulgar as actividades da Agência, de acordo 

com este facto vai ser-lhe atribuída metade desta verba. 

 Por outro lado, o Conselho Científico (que à partida não será motivo de despendio 

financeiro) é também ele nomeado pelo Conselho de Administração; e o Conselho de 

Administração com os oito elementos promotores nomeará o Conselho Científico, 

nomeará o Conselho de Promoção e tentará de alguma forma angariar outros sócios que 

sejam ou efectivos ou apoiantes; em relação a este ponto nada há a obstar. 

 A questão é que os próprios estatutos prevêem que a exclusão e a demissão do 

próprio Conselho de Administração possa ser feita em Assembleia Geral. O que na maior 

parte dos estatutos de associações / empresas vem definido é que se pode destituir um 

Conselho de Administração desde que existam indícios de ilícito que estão todos 

tipificados na lei; nesta Agência pode-se demitir, desde que a Assembleia Geral decida. 

 A Comissão Europeia deu aval a esses estatutos, mas parecem-lhe muito 

retrógrados em relação à forma. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto cumprimenta os presentes. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que os promotores podem ser quase 

comparados a sócios fundadores. É invulgar haver associações em que os fundadores são 

eles os únicos que podem ter capacidade eleitoral activa e passiva.  

 O Sr. Vereador José Charneira citou exemplos de como se pode poupar energia e 

há um assunto fulcral que tem a apresentar: a Câmara de Palmela em vez de perdoar as 

perdas de água devia penalizar, porque efectivamente uma perda de água de milhares de 

metros cúbicos, conforme propostas aprovadas em reunião de Câmara, significam perda 

de energia. A Autarquia não devia ser tão permissiva em relação às roturas. 

 O Sr. Vereador José Charneira adianta que o administrador delegado não será 

ninguém da Câmara de Palmela ou de outra Câmara Municipal. 

 Esclarece que quando se refere a promotores não estão a citar promotores 

individuais, estão a referir-se a pessoas colectivas, por exemplo, o FIAPAL é o Fórum da 

Indústria Automóvel de Palmela que contém a C.M.P., a Volkswagen, a Autoeuropa e 

ainda uma série de empresas. (No momento o FIAPAL é a maior associação de cluster 

automóvel existente no País). Certamente a Autoeuropa e as empresas a ela associadas 

têm interesse na formação desta Agência. As pessoas indicadas são os representantes 

das entidades. 

 Regista devidamente as observações quanto à poupança da água. 

 Sublinha que a água que as pessoas consomem é paga (ainda que de roturas se 

trate), o que não pagam é a parcela imputável ao saneamento. Pela intervenção do Sr. 
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Vereador José Braz Pinto poder-se-á ficar com a ideia que se está a perdoar o consumo 

de água, o que não corresponde à verdade. 

 O Sr. Vereador Adilo Costa realça que no documento da candidatura se refere que 

de entre os membros apoiantes estão: a Secil, a Quercus, a Galp, a Universidade Nova, o 

Instituto Politécnico de Setúbal, logo é visível o leque bastante diversificado de empresas / 

associações e entidades que deverão ser contactadas para estabelecer parcerias. Não 

existe nenhum lobbie contra a co-incineração. 

 A Sr.ª Vereadora Adília Candeias opina que todos têm o direito a ter reservas 

sobre este e outros processos; já não lhe parece sustentável que venha à discussão que a 

constituição desta Agência vem dar emprego a algum administrador desempregado. 

Quando estas afirmações são proferidas deve-se estar a pensar em algum outro Município 

que não o de Palmela. Não se trata de nenhum caso desta natureza. 

 Por outro lado, se o Município tivesse condições para empregar os desempregados 

do concelho teria de criar muitas agências porque com as taxas de desemprego que 

existem tanto a nível local como a nível nacional, não haveria empresas que chegassem 

para empregar administradores e funcionários. 

 

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

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

Pela Sr.ª. Vereadora Adília Candeias foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

Subsídios: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DCD-DAC/11-2006: 

ASSUNTO: Marchas Populares 2006: 

REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

«A comemoração dos Santos Populares em Palmela, têm assumido um papel de 

especial relevância para algumas associações do nosso concelho, mobilizando um vasto 

conjunto de pessoas – adultos, jovens e idosos - que a pretexto desta comemoração 
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trabalham, partilham espaços e experiências que culminam na apresentação pública de 

uma Marcha Popular. 

O resultado deste trabalho associativo tem vindo a constituir um recurso cultural no 

concelho, ao qual recorrem diversas entidades, integrando-as em programas de festas 

locais ou momentos de animação, registando-se, igualmente, um maior número de 

solicitações para que estas marchas se apresentem em outros pontos do distrito. 

No presente ano, manifestaram interesse nesta actividade a Sociedade Filarmónica 

Humanitária, Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”, Associação de Reformados, 

Pensionista e Idosos de Pinhal Novo, Grupo Carnavalesco Amigos de Baco, Pluricoop – 

Delegação de Pinhal Novo e Associação das Festas Populares de S. Pedro da Marateca. 

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 um 

subsídio no valor global de € 13.500,00 (treze mil e quinhentos euros) às entidades 

responsáveis pela organização de marchas populares, distribuído da seguinte forma: 

- Associação das Festas Populares de S. Pedro da Marateca   € 2.250 

- Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Pinhal Novo  € 2.250 

- Grupo Carnavalesco Amigos de Baco       € 2.250 

- Pluricoop – Delegação de Pinhal Novo       € 2.250 

- Sociedade Filarmónica Humanitária       € 2.250 

- Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”     € 2.250.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que as observações que vai tecer são 

extensivas à proposta seguinte, referente às “festas locais”. Nestes termos: 

- No respeitante à atribuição de subsídios a Câmara Municipal está a fazer uma 

restrição na ordem dos 30%, o que é louvável; 

- Numa anterior reunião já ficou demonstrado que o orçamento de 2006 não é 

muito inferior ao de 2005, o que origina a que a argumentação utilizada pela 

maioria do Executivo de que havia uma certa carência de meios não é tão grave 

quanto o Executivo apresentou. 

Nutre até algumas dúvidas sobre se se justificará nalgumas destas actividades 

fazer cortes “tão violentos” que deixam preocupados os organizadores das 

festas, porque efectivamente há compromissos assumidos. 

- Em contrapartida o corte em relação às horas extraordinárias já não é tão visível. 

- Expressamente em relação à atribuição de subsídios às marchas populares 

verifica-se uma inversão dos critérios, ou seja, no ano transacto as marchas 

eram subsidiadas em função do número de marchantes e em função da 
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existência de um cavalo; em 2006 não se tem isso em consideração pelo que o 

subsídio é igual para todos. Se é de uma certa forma justa o subsídio ser igual 

para todos, por outro lado coloca em situações difíceis as colectividades que 

organizam, ainda mais as que possuem duas marchas (adultos e infantis). 

- Em nota final: lamenta que as marchas mais penalizadas com a atribuição do 

subsídio proposto sejam as Marchas de São Pedro da Marateca, mais uma vez é 

a freguesia rural mais penalizada. 

Relativamente ao orçamento da Câmara Municipal, o Sr. Vereador Adilo Costa 

refere que o Município continua a aguardar as verbas da Fazenda Nacional sobre a 

recuperação de impostos. 

O orçamento contempla uma verba considerável na expectativa de que o Ministério 

aja e faça o que publicamente tem vindo a dizer. Também em relação à Derrama terão de 

ver qual vai ser o seu comportamento , na actal conjuntura. Há sérias apreensões em 

relação à realidade. 

Relativamente à diminuição do apoio financeiro prestado pelo Município, a Sr.ª 

Vereadora Adília Candeias refere que, logo após a aprovação do plano de actividades e 

orçamento da Câmara Municipal para 2006, reuniu com o movimento associativo do 

concelho, e colocou a questão que as verbas a atribuir seriam inferiores à do ano 

transacto, sendo dito igualmente, que seriam priorizados os programas de 

desenvolvimento desportivo, o apoio às bandas filarmónicas, às escolas de música, assim 

como o apoio a todas as actividades regulares e funcionais diárias das colectividades. 

Já em relação às acções pontuais, como é o caso das marchas e das festas locais, 

teria de se repensar em conjunto toda a dinâmica das festas. 

Anteriormente existia um número muito inferior de festas locais. Actualmente são 

dezenas delas; é um facto que é com o apoio despendido pela Câmara Municipal que as 

festas se conseguem manter.  

A situação exposta às entidades levou-as a decidir que, ainda com pouca verba, 

iriam manter as festas aplicando o estabelecimento de algumas prioridades e repensando 

o modo de realização das festas.  

Não querendo trazer à discussão o orçamento tem, no entanto, de repetir que as 

horas extraordinárias têm de continuar a ser feitas. As festas locais não acontecem 

durante a hora normal de serviço e de 2.ª e 6.ª feira. Acontecem depois do horário normal 

de trabalho, aos sábados e domingos e não há funcionário da Administração Local que 

tenha este horário de trabalho. 

Para estar presente nas iniciativas, ajudar a organizar, montar palcos, entre outras 

acções, são necessárias horas extraordinárias. Tendo em conta todos estes factos é 
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impossível cortar a 100% com as horas extraordinárias, ainda assim há um corte, embora 

não seja visível de acordo com a opinião dos Srs. Vereadores da Oposição. 

Em relação às marchas também participou numa reunião com todas as entidades 

envolvidas e, nesta reunião, foram apresentadas as verbas e condições que o Município 

podia despender. 

Realça que as Marchas das Festas Populares de S. Pedro de Marateca possuem 

uma componente indispensável para o sucesso da festa, para além de que são uma das 

festas mais antigas do concelho, tem grandes tradições e um forte cariz popular, pois 

conta com a participação de toda população, que com meses de antecedência trabalham 

em prol da festa. 

Foi na reunião realizada com as várias entidades envolvidas que ficou decidido a 

atribuição de um valor igual para todas. 

Clarifica que actualmente já não existe a Marcha Infantil 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que um motivo de orgulho e prestígio para 

o concelho éo forte movimento associativo que possui o concelho de Palmela. 

É de opinião que o corte financeiro feito pela Câmara Municipal não vai tirar o 

brilhantismo e a dignidade às festas. As Associações podem usar de imaginação em prol 

da programação das festas, ou seja, o movimento associativo do concelho (bandas 

filarmónicas, orquestras, ranchos folclóricos, artistas) podem propiciar espectáculos de 

qualidade e, deste modo, não se recorrer à contratação de artistas fora do concelho. 

Há naturalmente que pôr de parte alguma “vaidade” que tem havido na contratação 

de artistas, mas não tem dúvidas que as organizações vão ser capazes de manter vivas as 

festas. 

Aquilo que não deve estar em causa é o objectivo primeiro das organizações, como 

por exemplo, a promoção e divulgação dos produtos do concelho através da realização do 

“Festival do Queijo, Pão e Vinho” e a “Mostra de Vinhos de Fernando Pó”. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que a Câmara Municipal fará o possível 

para manter o movimento associativo e as festas activas. 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º. 2/DCD-DAC/11-2006: 

ASSUNTO: Festas Locais: 

REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

 «As Festas Locais são para algumas das localidades do nosso Concelho o momento 

central da sua actividade cultural e recreativa quer seja em torno de tradições ou com o 

propósito de promover o encontro entre a comunidade. 
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 São disso exemplo as Festas de S. Gonçalo, a realizar em Maio, a Festa do Sagrado 

Coração de Jesus, nos Olhos de Água, em Junho, ou as dos Bairros Alentejanos e 

Marinheiros e a Feira do Artesanato de Aires, que decorrem em Julho. 

  Promovidas por associações constituídas para a sua organização ou por 

associações já existentes, estes eventos são o reflexo das dinâmicas locais e retratam as 

vivências das suas populações. 

 O apoio municipal às Festas Locais representa um contributo indispensável para a 

sua concretização.   

 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 

subsídios no valor global de € 18.750,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta euros), como 

comparticipação municipal à realização das Festas, de acordo com a seguinte 

discriminação: 

 - Associação de Festas de São Gonçalo       € 5.000,00 

 - Grupo Desportivo e Recreativo Airense      € 8.000,00 

 - Ass. de Festas Populares dos B.ºs Alentejano e Marinheiro   € 5.000,00 

- Comissão da Igreja do Sagrado Coração de Jesus dos 

 Olhos de Água           €   750,00.» 

            

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: 

 

1 - Loteamentos: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DGU-DL/11-2006: 

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

197 (Proc.º L-38/92 – Requerimentos n.ºs 13413/05 e 983/2006) 

REQUERENTE: João Manuel Mateus Martins: 

 

 «Através do requerimento em epígrafe, subscrito pelo proprietário do lote n.º 52 e ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo 
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Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, é solicitada a alteração à licença de loteamento, 

oportunamente titulada pelo alvará n.º 197, registado na Câmara Municipal de Palmela, no 

livro 3, em 29 de Setembro de 1995 e emitido a favor de Sadigolf - Turismo, S.A.. 

 O lote antes referido, destinado a habitação unifamiliar, encontra-se registado a favor 

do requerente e está descrito na Conservatória do Registo predial de Palmela sob o n.º 

06178/080496. 

A alteração, cujo licenciamento se requer, decorre do interesse expresso pelo 

requerente em dotar o lote em apreço de edificabilidade, correspondente à inclusão de 

uma área de 60,00m2, destinada a parqueamento em cave. 

 A pretensão em causa, que mantém inalterável o modelo urbano antes licenciado, 

possui enquadramento no que se refere ao cumprimento dos parâmetros determinados no 

Plano Director Municipal, pois e conforme resulta do determinado no seu artigo 32º, as 

áreas em cave, com um máximo de 60,00 m2 e desde que destinadas a parqueamento em 

lotes de habitação unifamiliar, não são contabilizadas para efeito do cálculo do Índice de 

Utilização Bruto. 

 Deste modo e no que se refere à globalidade do loteamento, mantêm-se inalterados 

os indicadores de ocupação antes licenciados. 

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

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

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

proposta de alteração. 

 Face ao exposto, propõe-se, ao abrigo do art.º 23.º, da legislação antes invocada, a 

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

apresentada com o requerimento n.º 983 de 2006.01.30, da qual deverão ser 

oportunamente apresentadas dez cópias em opaco e uma em material reprodutível, a fim 

de ser lavrado o respectivo aditamento ao alvará. 

Ainda assim e estando em tramitação dois pedidos de alteração a este mesmo 

alvará de loteamento n.º 197, sendo um referente ao conjunto dos lotes n.ºs 15, 71 e 101 e 

outro correspondente ao lote n.º 50, propõe-se que o requerente seja informado de que, 

relativamente às alterações antes indicadas e caso as mesmas sejam aditadas 

previamente ao aditamento desta sua alteração, resultará necessário proceder à sua 

indicação na planta síntese, apresentada com o requerimento n.º 983, de 2006.01.30. 

 Conforme resulta do determinado no art.º 32.º, do Regulamento do Plano Director 

Municipal, as áreas em cave, contidas nas condições que o mesmo artigo determina, 

embora não contabilizadas no Índice de Utilização Bruto, resultam em contribuição para 

efeito das taxas previstas no art.º 31.º, do Regulamento da Urbanização e Edificação do 
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Município de Palmela, pelo que antes da emissão do aditamento de alteração ao alvará, 

deverá ser realizada a seguinte taxa municipal de urbanização: 

TMU (€) = 2,00 € x 60,00 m2 = 120,00 € (cento e vinte euros).» 

 

PROPOSTA N.º. 2/DGU-DL/11-2006: 

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

197 (Proc.º L-38/92 – Requerimento n.º 12861/05): 

REQUERENTE: Francisco André Fernandes Caeiro: 

 

 «Através do requerimento em epígrafe, subscrito pelo proprietário do lote n.º 50 e ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, é solicitada a alteração à licença de loteamento, 

oportunamente titulada pelo alvará n.º 197, registado na Câmara Municipal de Palmela, no 

livro 3, em 29 de Setembro de 1995 e emitido a favor de Sadigolf - Turismo, S.A. 

 O lote antes referido, destinado a habitação unifamiliar, encontra-se registado a favor 

do requerente e está descrito na Conservatória do Registo predial de Palmela sob o n.º 

06176/080496. 

A alteração, cujo licenciamento se requer, decorre do interesse expresso pelo 

requerente em dotar o lote em apreço de edificabilidade, correspondente à inclusão de 

uma área de 60,00m2, destinada a parqueamento em cave. 

 A pretensão em causa, que mantém inalterável o modelo urbano antes licenciado, 

possui enquadramento no que se refere ao cumprimento dos parâmetros determinados no 

Plano Director Municipal, pois e conforme resulta do determinado no seu artigo 32.º, as 

áreas em cave, com um máximo de 60,00m2 e desde que destinadas a parqueamento em 

lotes de habitação unifamiliar, não são contabilizadas para efeito do cálculo do Índice de 

Utilização Bruto. 

 Deste modo e no que se refere à globalidade do loteamento, mantêm-se inalterados 

os indicadores de ocupação antes licenciados. 

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

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

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

proposta de alteração. 

 Face ao exposto, propõe-se, ao abrigo do art.º 23.º, da legislação antes invocada, a 

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

apresentada com o requerimento n.º 12861 de 2005.11.04, da qual deverão ser 

oportunamente apresentadas dez cópias em opaco e uma em material reprodutível, a fim 

de ser lavrado o respectivo aditamento ao alvará. 
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Ainda assim, e estando em tramitação dois pedidos de alteração a este mesmo 

alvará de loteamento n.º 197, sendo um referente ao conjunto dos lotes n.ºs 15, 71 e 101 e 

outro correspondente ao lote n.º 52, propõe-se que o requerente seja informado de que, 

relativamente às alterações antes indicadas e caso as mesmas sejam aditadas 

previamente ao aditamento desta sua alteração, resultará necessário proceder à sua 

indicação na planta síntese, apresentada com o requerimento n.º 12861, de 2005.11.04. 

 Conforme resulta do determinado no art.º 32.º, do Regulamento do Plano Director 

Municipal, as áreas em cave, contidas nas condições que o mesmo artigo determina, 

embora não contabilizadas no Índice de Utilização Bruto, resultam em contribuição para 

efeito das taxas previstas no art.º 31.º, do Regulamento da Urbanização e Edificação do 

Município de Palmela, pelo que antes da emissão do aditamento de alteração ao alvará, 

deverá ser realizada a seguinte taxa municipal de urbanização: 

TMU (€) = 2,00 € x 60,00 m2 = 120,00 € (cento e vinte euros).» 

 

 As propostas n.ºs 1 e 2/DGU-DL/11-2006 foram colocadas a discussão 

simultaneamente, sendo que foram votadas separadamente. 

 Na discussão das propostas interveio: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que a pretensão não coloca grandes 

ressalvas (a inclusão de uma garagem em lotes bastante grandes). No entanto, tem a 

apresentar as seguintes considerações: 

  Os dois processos ainda que semelhantes no conteúdo estão organizados de 

forma completamente distinta. 

  No processo de João Manuel Mateus Martins referente ao lote 52 é apresentada a 

alteração da planta síntese em que o único lote com garagem é exactamente o lote 52; já 

no processo do Sr. Francisco André Fernandes Caeiro  a alteração da planta síntese surge 

não só com a garagem no seu lote como com uma garagem no lote 52 e em mais três 

lotes que existem na urbanização. 

 Parece-lhe que a planta síntese apresentada pelo Sr. Francisco André Fernandes 

Caeiro estará mais próxima de realidade, do que a planta síntese apresentada pelo Sr. 

João Manuel Mateus Martins. 

 No capítulo da organização dos processos verifica-se que o Sr. João Manuel 

Mateus Martins tem um processo organizado com a devida identificação do prédio até aos 

mais diversos pareceres, enquanto o processo do Sr. Francisco André Fernandes Caeiro 

surge mais simplista em relação aos pareceres. 

 Constata que há dois processos em que num houve um grande cuidado e no 

outro uma grande simplificação; simplificação essa que até se traduz nas propostas 

apresentadas em que uma faz alusão a dois requerimentos (a proposta do Sr. João 
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Manuel Mateus Martins) e na outra proposta (do Sr. Francisco André Fernandes Caeiro) só 

há lugar a um único requerimento. 

São estes os comentários que se lhe oferecem dizer.  

 

 Submetida a votação a proposta n.º 1/DGU-DL/11-2006, cujo requerente é João 

Manuel Mateus Martins, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em minuta. 

 

Submetida a votação a proposta n.º 2/DGU-DL/11-2006, cujo requerente é Francisco 

André Fernandes Caeiro, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em minuta. 

 

2 – Toponímia: 

 

PROPOSTA N.º. 3/DGU-DL/11-2006: 

ASSUNTO: Reordenamento da numeração de polícia na Avenida Alberto 

Valente (Vereador da C.M.P.) – (Proc.º TOP-323/2006): 

REQUERENTE: Junta de Freguesia de Palmela: 

 

 «A Avenida Alberto Valente, localizada na freguesia de Palmela e que constitui o 

eixo preferencial de ligação ao Pinhal Novo, possui algumas situações que não verificam o 

Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela, designadamente no que respeita ao 

cumprimento do seu art.º 25.º. 

        Efectivamente e conforme levantamento em anexo (Anexo I), correspondente à 

numeração actualmente existente, constata-se que os vãos das portas de algumas 

construções possuem designações de lote e números de polícia, que não se ajustam à 

restante numeração do arruamento. 

        A fim de solucionar essas desconformidades e propiciar o reordenamento da Avenida 

Alberto Valente, propõe-se a atribuição da numeração constante do Anexo II desta 

proposta, a qual estabelece uma sequência lógica de numeração, a partir do início do 

arruamento, conforme resulta da aplicação do art.º 25.º, alíneas a) e b), do Regulamento 

de Toponímia do Concelho de Palmela. 

       Mais proponho, que da numeração agora atribuída se dê conhecimento aos 

interessados constantes da listagem do Anexo III, (constituído por cinco páginas, 

numeradas de 1 a 5), mediante comunicação a endereçar para as respectivas moradas, 

solicitando-lhes a interposição dos correspondentes pedidos de atribuição/alteração dos 

números de polícia. 

 Propõe-se ainda a publicitação do conteúdo desta proposta, mediante edital a afixar 

nos lugares públicos do costume. 
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        O reordenamento da numeração, actualmente existente na Avenida Alberto Valente, 

resulta do poder regulamentar conferido pela alínea v), do n.º 1, do artigo 64.º, da Lei 

169/99, de 18 de Setembro.» 

 

 Na discussão desta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que esta proposta vem levantar um grande 

problema sobre a funcionalidade da Câmara Municipal. 

 A presente proposta inicia-se com um fax da SIC enviado à C.M.P. em 25.05.2005. 

Acontece que só em 24.02.2006 (passados dez meses) é dado despacho ao fax 

mencionado. Consta no processo uma informação técnica em 27.05.2005 e um despacho 

que não se consegue perceber quem o assina, mas em que se recomenda o andamento 

do processo com “carácter de urgência”; se com “carácter de urgência” passam dez 

meses o que não será o período de tempo para processos que correm normalmente. 

 Ressalva ainda uma outra questão: existe no processo uma proposta para reunião 

de Câmara, datada de 21.09.2005, à qual não foi dada qualquer sequência; não se 

percebe se a mesma foi retirada ou o que terá acontecido, porque esta proposta é 

exactamente igual à que é apresentada à presente reunião de Câmara. 

Não consegue perceber o que terá acontecido. 

 O Sr. Vereador José Charneira refere que esta proposta não é de forma alguma 

simples, porque após deliberação, este assunto tem implicações na vida das pessoas. 

Houve necessidade de contactar as pessoas e chamá-las à atenção para o assunto. 

 As pessoas que vêm alterados os números de polícia ficam obrigadas a fazer a 

alteração do correspondente registo na Conservatória Predial. 

 A proposta foi efectivamente elaborada pelos serviços em Setembro.2005, mas o 

assunto foi adiado, porque, houve que ponderar algumas situações. Houve que falar com 

as pessoas e preparar a questão devidamente; e foi este tempo que mediou entre a 

proposta inicial e a actual tomada de decisão. 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a presente situação é levantada 

pela SIC, mas é do conhecimento geral (da população e dos eleitos) que este assunto do 

reordenamento dos números de polícia na Avenida Alberto Valente é falado desde há 

muitos anos a esta parte. 

 Sobre este processo tem a apresentar duas questões: 

 1.ª - Estranha que tenha de haver um órgão de comunicação social nacional que 

mande um fax à Sr.ª Presidente da Câmara a pedir informação sobre o assunto para a 

partir daí se despoletar a situação. 

 2.ª - O requerimento 2027, de 24.02.2006, é o fax da SIC que vai ser efectivamente 

votado. Este documento tem um primeiro carimbo de entrada na Câmara em 25.05.2005 e 
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posteriormente um 2.º carimbo de 24.02.2006. Esta medida é contraproducente e não 

devia acontecer. 

 Compreendem naturalmente a dificuldade que causa às pessoas o facto de terem de 

alterar os registos.  

 O Sr. Vereador José Charneira refere que a atribuição dos números de polícia é 

uma clara competência da Câmara e não tem de haver um reordenamento dos números 

de polícia só porque a SIC ou alguém faz um requerimento. Não foi o fax da SIC que 

despoletou toda a situação.  

 Neste momento os procedimentos estão alterados e os números de polícia já são 

atribuídos de outra forma. No caso concreto trata-se de uma Avenida numa Estrada 

Nacional, em que o crescimento foi sendo feito ao longo dos anos de forma desordenada, 

porque a construção das habitações não resultou de nenhum processo de loteamento, são 

sim parcelas que vão tendo construções aprovadas de acordo com as regras do P.D.M.,,.  

 A presente proposta não resulta do fax da SIC, mas resulta da necessidade de 

reformular a atribuição dos números de polícia naquela Avenida. 

 Há uma questão idêntica no centro Pinhal Novo que ainda está por resolver em que 

se tem falado com as pessoas envolvidas mas estas colocam muitos obstáculos à 

resolução da situação. 

 O importante neste processo não é realçar o fax da SIC. O que efectivamente 

interessa é que estas pessoas tinham um problema que com esta proposta apresentada é 

resolvido. 

  O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a resposta do Sr. Vereador 

José Charneira fica muito bem enquadrada em acta, mas a questão é que nunca se 

poderia voltar a numerar o mesmo requerimento. 

 O Sr. Vereador José Charneira refere que numa Autarquia com um tão elevado 

número de processos é sempre muito fácil arranjar algo que não esteja bem ou algo que 

não foi feito em tempo útil, o que é realmente difícil é resolver as situações, mas é isso 

exactamente que se procura fazer na Câmara Municipal. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto considera que o correio recepcionado na Câmara 

Municipal deve dar entrada no próprio dia e o fax da SIC não é nenhum requerimento para 

ser tratado como tal, é uma situação indecente. 

 A Sr.ª Vereadora Adília Candeias considera importante que a correspondência e/ou 

requerimentos devem dar entrada no próprio dia em que são recepcionados. Se houve 

alguma falha vai-se tentar emendar no futuro. 

 Recorda-se que a questão do reordenamento dos números de polícia na Avenida 

Alberto Valente já era um assunto falado mesmo antes do recebimento do fax da SIC e 

muito possivelmente até já se estaria a trabalhar no assunto. 
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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. 

Os Srs. Vereadores apresentaram a seguinte Declaração de Voto. 

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES JOSÉ BRAZ PINTO E JOSÉ 

CARLOS DE SOUSA: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto em nome dos Vereadores do P.S. menciona: 

“Tal e qual como um outro processo que demorou cinco anos a ser resolvido, aqui 

abstivemo-nos não pelo fundo do problema, mas exactamente pela forma processual 

como ele se desenvolveu.” 

 

IV – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das dezoito horas e quarenta minutos, a srª. Vice-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 Vice-Presidente 

 

Adília Maria Prates Candeias 

 

A secretária 

 

Luísa Cristina Frutuoso Lopes 


