
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º. 12/2006: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 

2006: 

 No dia dezassete de Maio de dois mil e seis, pelas vinte e uma horas e vinte 

minutos, no Centro Cultural do Poceirão (freguesia do Poceirão), reuniu ordinariamente a 

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

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

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

Matias de Sousa. 

 O Sr. Vereador José Manuel Conceição Charneira não se encontrava presente, 

por estar a representar a Câmara Municipal numa visita de ordem técnica - estudo de 

soluções técnicas relacionados com o abastecimento de água -. 

 A Sr.ª Presidente colocou à votação a justificação da falta do Sr. Vereador José 

Charneira, a qual foi aprovada, por unanimidade. 

  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª PRESIDENTE: 

 1. “Semana descentralizada dedicada à freguesia do Poceirão”: 

A Sr.ª Presidente faz uma breve explicação aos presentes sobre o modo como se 

desenvolverá a reunião. 

Assim, a reunião é dividida em três períodos distintos: o primeiro é o Período Antes 

da Ordem do Dia, o segundo período é a Ordem do Dia e o terceiro período é destinado 

ao Público. 

Explicita que ocorrem por mês duas reuniões ordinárias que se realizam às 17 horas,  

no edifício dos Paços do Concelho, em Palmela. 

Com o objectivo de aproximar os cidadãos da gestão autárquica, a Câmara 

Municipal realiza reuniões de Câmara descentralizadas por cada uma das freguesias do 
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concelho, com início às 21 horas. A realização das reuniões de Câmara descentralizadas, 

acontecem em simultâneo e no âmbito da semana dedicada a cada uma das freguesias. 

Este projecto de trabalho já era desenvolvido  no mandato anterior. 

Esta semana, de 15 a 19 de Maio, é dedicada à freguesia do Poceirão e a 

programação é a seguinte: 

- Nos dias anteriores a esta reunião, efectuaram-se reuniões técnicas de trabalho; 

- Realizou-se um encontro com pessoas que trabalham na freguesia do Poceirão;  

- Realizou-se uma reunião com a G.N.R. local; 

- Efectuou-se uma reunião com várias instituições; 

- Efectuou-se uma visita a vários locais onde a Câmara Municipal tem intervenções 

em curso ou programadas, como seja, o local onde vai ser construída a futura 

escola do 2.º e 3.º ciclos de Poceirão / Marateca; 

- Realizou-se um momento de reflexão sobre a problemática do atravessamento 

da linha de caminho de ferro (encontra-se a decorrer a discussão técnica entre a 

uma passagem subterrânea e uma passagem desnivelada superior à linha).  

- Visitaram-se algumas zonas da freguesia que merecem especial preocupação: 

os novos loteamentos clandestinos (os loteamentos estão perfeitamente 

identificados pelos serviços camarários e a Câmara Municipal tem programado 

acções jurídicas e legais no Tribunal por forma a poder intentar acções no 

terreno); 

- Realizou-se uma reunião com o executivo da Junta de Freguesia do Poceirão,  

em que foram discutidas várias questões; 

- Percorreram-se várias ruas e aceiros, como por exemplo: Rua António Albino, 

Rua da Escola de Forninho, Rua da Escola de Lagameças,; 

- Na reunião com a Junta de Freguesia foi abordado um tema muito importante 

para o desenvolvimento do concelho de Palmela, da Península de Setúbal e até 

da Área Metropolitana de Lisboa, que foi o plano nacional de criação de 

plataformas logísticas, apresentado pelo governo. O concelho de Palmela foi um 

dos concelhos escolhidos para albergar a plataforma logística que deve ser 

instalada na Área Metropolitana de Lisboa. Tratam-se de onze plataformas 

logísticas e que as duas consideradas nacionais devem ficar localizadas:, uma 

na Área Metropolitana de Lisboa e outra na Área Metropolitana do Porto. 

Por decisão do Governo a plataforma da Área Metropolitana de Lisboa vai ficar 

localizada na freguesia do Poceirão. Esta localização parece ser globalmente 

positiva na medida em que as zonas em causa não estão ocupadas por sobreiros, 

não são zonas de montado, nem colidem com grandes áreas de culturas existentes 

nas freguesias rurais de Poceirão e Marateca, e que não se querem ver destruídas 
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como, por exemplo, a cultura da vinha. Trata-se de uma localização à qual a Câmara 

Municipal de Palmela deu parecer favorável. 

A localização desta plataforma logística situa-se ao longo da linha do caminho 

de ferro na direcção de Poceirão para Valdera. A área em causa é cerca de 200 

hectares de ocupação; esta vai ser a maior plataforma logística do País, a segunda 

maior é a da Área Metropolitana do Porto que terá menos de 100 hectares. 

Esta plataforma vai ter como função a dinamização da actividade económica na 

região mas também no País; vai beneficiar da ligação às grandes acessibilidades 

rodoviárias, quer da proximidade às auto-estradas, quer da proximidade à linha de 

caminho de ferro. 

A instalação da plataforma logística vai criar postos de trabalho que se espera 

poderem ser provenientes da região, contribuindo para reduzir o desemprego e 

aumentar a qualidade de vida das pessoas.  

 

2. Mostra de Vinhos de Poceirão e Marateca em Fernando Pó: 

A Sr.ª Presidente refere que, no último fim de semana, decorreu mais uma edição 

da Mostra de Vinhos de Poceirão e Marateca, em Fernando Pó. 

Saúda a forma como esta edição decorreu. A Mostra primou pela qualidade dos 

vinhos e recebeu a visita de muitas pessoas. 

Sublinha que este ano a Comissão Organizadora conseguiu, embora com menos 

recursos, desenvolver uma iniciativa que correu muito bem, o que é um bom exemplo de 

como as pessoas conseguem levar por diante os objectivos a que se propõem. 

Considera que a riqueza das freguesias rurais e a afirmação dos vinhos desta região 

deve ser uma iniciativa saudada por todos. 

 

3. Dia Municipal do Bombeiro: 

A Sr.ª Presidente refere que foi instituída, há cerca de cinco anos no concelho de 

Palmela, a iniciativa dedicada ao Dia Municipal do Bombeiro. 

A C.M.P. criou este dia – Dia Municipal do Bombeiro – com o objectivo de valorizar e 

divulgar a acção dos Bombeiros, quer a acção social que desenvolvem no seu quotidiano, 

quer a acção de salvamento que prestam às populações.  

No âmbito destas comemorações aconteceram já várias iniciativas, uma delas foi a 

realização de um debate sobre temas da actualidade que preocupam os Bombeiros e o 

sistema de protecção civil municipal e nacional. 

No próximo sábado, dia 20 de Maio, vai realizar-se em Poceirão um simulacro de um 

acidente para mostrar a intervenção dos Bombeiros. Convida a população a assistir a este 

simulacro. 
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No próximo domingo, dia 21 de Maio, vai ter lugar uma sessão solene que vai reunir 

em parada todos os Bombeiros do concelho de Palmela e serão homenageados os 

Bombeiros pelo seu desempenho. Apela à participação da população. 

Informa que o Dia Municipal do Bombeiro acontece numa organização conjunta entre 

a Câmara Municipal de Palmela e as três Corporações de Bombeiros do concelho (Águas 

de Moura, Pinhal Novo e Palmela) sendo que cada ano, uma das Corporações é 

responsável pela organização destas comemorações. 

Este ano a responsável pela organização será a Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Águas de Moura. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

“Semana descentralizada dedicada à freguesia do Poceirão”: 

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

Comunicação Social e Munícipes. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que na reunião de Câmara realizada em 15 

de Março último, em Marateca, teve oportunidade de dizer que aquela foi a terra que o 

recebeu quando veio trabalhar e viver para o Sul. A freguesia do Poceirão foi a terra que 

há oito anos o recebeu na sua vocação e apego à terra. 

Como a maioria das pessoas provavelmente sabe é engenheiro técnico agrário, e 

passou muito tempo da sua vida em trabalho de gestão que o desviava daquilo que era a 

sua natural vocação. A sua vinda para o Poceirão é o regresso às origens. Veio há trinta e 

cinco anos para a Marateca exercer a actividade agrícola ao serviço de outros. Veio para o 

Poceirão exercer a actividade agrícola ao seu próprio serviço. 

Tem a agradecer a todos os habitantes do Poceirão pela forma como o receberam, 

aqueles que habitualmente são conhecidos por “caramelos” e dos quais às vezes se diz 

muito mal, mas que na realidade o único mal que têm é o facto de terem o coração ao pé 

da boca e dizerem o que lhes vai na cabeça. Considera que tal facto não é um mal, mas 

antes uma virtude. 

Os “caramelos” são originários da Beira Alta, enquanto que ele é da Beira Baixa. 

Contudo,  também se considera um pouco “caramelo”. Nesta altura está entre os que 

considera serem da sua terra e entre aqueles que considera amigos, aos quais dirige a 

sua homenagem, nesta primeira reunião descentralizada da Câmara, que se realiza em 

Poceirão, e na qual intervém como Vereador. 

Esta reunião em Poceirão proporciona-lhe diversas reacções: por certos assuntos 

sente insatisfação; por outros assuntos tem algumas interrogações; por outros sente 

indignação; mas também assuntos há pelos quais sente satisfação. 

• Em seguida vai fazer uma breve apreciação sobre os assuntos que lhe causam 

insatisfação: 
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- Poceirão tem cerca de 280 Km de aceiros de terra batida e alguns constituem 

vias de acesso importantes para o desenvolvimento social e económico. 

- Durante os últimos cinco anos foram pavimentados somente cerca de 7% do 

total dos aceiros, e foram repavimentados cerca de 10 Km de ruas, incluindo 

Poceirão. 

- Este é um ritmo muito lento e calcula que a continuar-se assim nem daqui por 

cem anos estarão pavimentados todos os aceiros do Poceirão. 

- Os Vereadores do P.S. têm alertado para as assimetrias que existem no 

concelho, e a freguesia do Poceirão está assimétrica e deprimida. 

- Está absolutamente de acordo com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia do 

Poceirão, quando numa das suas últimas entrevistas diz, com muita mágoa, que 

o Poceirão pouco tem crescido em comparação com outras freguesias do 

concelho, até parece que há algum interesse em que esta freguesia não cresça e 

se desenvolva. 

- Expressa com veemência que é preciso fazer mais no Poceirão. 

• Sobre as interrogações que o acompanham tem a frisar as seguintes: 

- Quando foi Autarca da Assembleia de Freguesia do Poceirão levantou uma 

questão que se relacionava com a desanexação e registo dos prédios onde a 

Junta de Freguesia existiu. Esses terrenos são: a Delegação da Aroeira, o 

Armazém da Junta de Freguesia e o Parque Mário Bento. Disseram-lhe que este 

assunto estava a ser tratado pelos serviços jurídicos da Câmara. 

- Aflorou este assunto quando visitou as instalações da Câmara e foi-lhe dito que 

eram assuntos difíceis de tratar. 

- Teve oportunidade de oficiar à Sr.ª Presidente da Câmara solicitando informação 

sobre o assunto, ao qual ainda não obteve resposta. 

- Este assunto já existe na Câmara Municipal há mais de cinco anos, porque 

desde essa altura que tem intervindo sobre o mesmo. A pergunta que se lhe põe 

é: para quando a resolução deste assunto? 

- Por outro lado existe para o Poceirão o loteamento Mainroof, também conhecido 

pelo loteamento do Constantino. Por várias vezes já questionou porque é que 

este loteamento não avança... 

- Há largos meses que funciona o Mercado do Poceirão que é uma parte 

constitutiva da propriedade que vai ser loteada e a pergunta que lhe fica é: o que 

é que obstaculiza a legalização deste empreendimento que poderá trazer mais 

desenvolvimento para o Poceirão? 

- Às vezes sente-se indignado com algumas bandeiras eleitorais que se agitam e 

que se transformam num eterno engano eleitoral, e cita: o Gabinete de Apoio 

Técnico foi uma bandeira eleitoral há cinco anos e até ao momento não 
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aconteceu; e posteriormente optou-se por instalar este Gabinete Técnico em 

Quinta do Anjo. 

- É evidente que também considera que a Quinta do Anjo tem necessidade deste 

equipamento, mas a verdade é que o Poceirão ficou mais uma vez preterido em 

prol de uma freguesia já em desenvolvimento.  

- Está de acordo com as afirmações do Sr. Presidente da Junta de Freguesia do 

Poceirão a este propósito: será que não há chefias na Câmara Municipal para 

poderem fazer o elo de ligação entre a freguesia do Poceirão e a sede do 

concelho? 

- Por outro lado, o célebre pavilhão multi-usos que foi bandeira eleitoral em duas 

eleições com direito a out-door (uma delas), com projecto realizado para a 

população ver, consta agora  na Assembleia de Freguesia que provavelmente o 

pavilhão multi-usos nunca será realizado. 

- Frisa que o pavilhão multi-usos consta do programa do Dia Municipal do 

Bombeiro, no dia 21 de Maio, às 12 horas a sessão solene de homenagem aos 

Bombeiros do concelho será no Pavilhão multi-usos Mário Bento, é o que vem no 

jornal, mas de facto não existe nenhum Pavilhão multi-usos. 

- Por outro lado, um outro assunto que tem sido muito falado em Poceirão: é o Lar 

de Terceira Idade. Aqui tem a salientar uma certa não resposta da Sr.ª 

Presidente numa entrevista que foi feita pelo Jornal do Pinhal Novo, quando é 

feita uma pergunta concreta acerca de uma afirmação do Sr. Presidente da Junta 

de Freguesia do Poceirão que diria que o Lar da Terceira Idade só não avançava 

por causa das burocracias do Poder Central e, nomeadamente, da segurança 

social. Isto não são palavras directas do Sr. Presidente da Junta de Freguesia 

são palavras proferidas pelo jornalista que menciona que o Sr. Presidente da 

Junta de Freguesia o disse. 

- Procurou informar-se e sabe que a criação da Associação de Idosos do Poceirão 

como IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) só deu entrada em 

24.Abril.2006 e, se a Associação de Idosos não for IPSS, não pode requerer 

subsídios para a obra. Tal como os outros terrenos de que falou anteriormente 

também este foi doado para um fim que tem grandes dificuldades em conseguir 

ser desanexado, e se for com a proximidade da linha da CP e da obrigatoriedade 

de uma zona chamada de “non aedificandi” não resulta sequer possibilidade de 

edificação. 

- Seria de facto bom que naquela localização se pudesse construir o Centro Social 

para abranger os idosos da freguesia. Em sua opinião, dever-se.ia procurar 

outras soluções, porque a solução que está encontrada é um pouco enganosa. 
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- Por último: a Sr.ª Presidente referiu na sua intervenção a passagem desnivelada. 

Esta é uma reivindicação de há muitos anos. No próximo fim de semana os 

Bombeiros vão fazer o simulacro de um acidente na passagem de nível, e esse 

simulacro também chamará a atenção para a necessidade de resolver os 

problemas com a passagem pela via férrea. 

- A Sr.ª Presidente afirmou que se procuram soluções técnicas para esta situação, 

mas é preciso atender igualmente aos financiamentos para a obra que muito 

possivelmente cabem ao Instituto das Estradas de Portugal, à Refer e 

provavelmente a outros organismos do Poder Central e ainda à própria 

Autarquia. 

- Numa visão de resolução deste problema, apesar de os Vereadores do P.S. 

serem Oposição tudo farão para contribuir para a aceleração da resolução deste 

assunto. 

• Seguidamente menciona o que lhe causa grande satisfação: 

- O novo Mercado do Poceirão. Este equipamento é uma grande conquista da 

Junta de Freguesia. Pode ter carências mas é uma obra fundamental. 

- Por último a escola 2/3 de Poceirão / Marateca. O Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia referiu que gostava de receber como presente de aniversário do 

Governo a execução desta obra. Está em ocasião de lhe dar os parabéns porque 

a obra vai ser uma realidade. 

- A concretização desta obra é uma grande recompensa pelo trabalho e luta que a 

Comissão Pró-Escola desenvolveu. 

- O processo já foi despachado o concurso já foi lançado e segundo informação 

que detém a obra foi adjudicada, faltando o “visto” do Tribunal de Contas. O 

Governo P.S. cumpriu o prometido; a obra deverá começar em Junho próximo e 

terminará em 2007 conforme planeado. 

- Só se admira pelo silêncio da Câmara, que às vezes é demasiado rápida a 

criticar o Governo, e que, até ao momento, e a propósito desta obra, ainda não  

teceu qualquer louvor ao Governo. 

- O Executivo da Câmara poderá dizer que ainda não tem informação oficial sobre 

a obra, mas a Câmara Municipal poderá informar-se, conforme ele fez, porque o 

diálogo com o Governo tem de ser de cima para baixo e de baixo para cima. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que nesta reunião de Câmara apresenta 

uma saudação pela instalação da plataforma logística no Poceirão. 

À intervenção da Sr.ª Presidente sobre este assunto somente tem a acrescentar que 

o investimento, a plataforma logística, vai ser na ordem dos cerca 290.000 euros, mais 

17.000 euros para os acessos à IP1 e à A2, e a conclusão da obra está prevista para 

2012. 
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Esta obra dará largas centenas de empregos directos e indirectos e vai resultar num 

enorme benefício para o Poceirão. 

Neste momento, procuram-se parcerias para a obra, parcerias que vão integrar a 

Refer, os operadores, os privados e talvez mesmo a Autarquia. Com a instalação desta 

plataforma logística muito possivelmente haverá lugar à execução da passagem 

desnivelada. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto termina dizendo que o Poceirão é uma zona de 

excelência; é a charneira entre o Alentejo e a Área Metropolitana de Lisboa. 

O Poceirão pode vir a conhecer o desenvolvimento que necessita, mas é preciso 

passar-se pela resolução dos problemas que referiu. 

O Poceirão pertence à grande zona de vinhos das Terras do Pó e tem, neste 

momento, grandes empresários agrícolas das áreas do vinho, horticultura, pecuária, 

criação de ovinos e bovinos. Há que promover os produtos da região, há que apostar 

fortemente nas actividades comerciais e industriais, principalmente aquelas que estão 

ligadas à lavoura, e considera não haver direito a lamentações. 

Possui a firme certeza que o Poceirão ainda irá conhecer um grande 

desenvolvimento. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

“Semana descentralizada dedicada à freguesia do Poceirão”: 

O Sr. Vereador Octávio Machado cumprimenta os presentes. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que a Mostra de Vinhos de Fernando Pó  

resultou numa edição que muito o contenta. Este evento resultou numa expressão da 

maior importância e de divulgação dos vinhos. 

Em conversa com um enólogo da região, foi-lhe dito que os vinhos do concelho de 

Palmela têm uma enorme procura, tendo começado já a escassear. 

 Desde a fase de gestação até à apanha, todo o trabalho é feito com a maior 

dedicação e os bons enólogos que acabam por traduzir a expressão de uma das riquezas 

deste concelho. Bem-haja a todos aqueles que apesar das grandes dificuldades, 

conseguem primar pelo alcance de tais objectivos. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que na última campanha eleitoral, no 

programa que defendeu constava a plataforma logística. Sabia que o concelho tem a 

vocação natural, pela sua localização, para que tal pudesse vir a acontecer. 

É com suprema alegria que vê anunciada esta decisão, que traduz a importância  

que o concelho de Palmela tem na Área Metropolitana de Lisboa e no País. Depois da 

Autoeuropa vai ser instalado mais um grande investimento de importância fundamental 

para o País. 
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Relativamente à Escola 2 + 3 de Poceirão / Marateca, felicita o P.S. por ter dado 

continuidade àquilo que foram as opções do Governo anterior.     

          

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

“Semana descentralizada dedicada à freguesia do Poceirão”: 

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

Público em geral. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que esta reunião conjuntamente com 

a reunião descentralizada de Marateca é aquela que tem mais população presente.  

Considera que esta acção de levar à prática as reuniões de Câmara 

descentralizadas é uma intervenção que resulta como fundamental junto das populações e 

das comunidades dos diferentes locais da freguesia. 

Neste Período de Antes da Ordem do Dia, quer abordar um assunto relacionado com 

a área da construção civil e que tem a ver com o conhecimento que teve da criação de 

uma Associação de Construtores e Agentes da Construção do Concelho de Palmela. 

Falar-se de uma Associação de Construtores e Agentes da Construção do Concelho 

de Palmela deixa-o um pouco perplexo, e tal situação há quatro anos atrás seria 

praticamente irreal que pudesse acontecer. 

Uma Associação que pretende pugnar pela defesa dos seus direitos, nomeadamente 

porque, no entender dessa mesma Associação, há muitas dificuldades impostas pela 

Câmara Municipal em relação às edificações, nomeadamente nas malhas urbanas já 

consolidadas. 

Há projectos na Câmara Municipal, como por exemplo, o cruzamento da Rua Vasco 

da Gama com o cruzamento da Estrada Nacional (E.N.) 252, em Pinhal Novo, que tramita 

nos serviços camarários desde Agosto de 2004. Aparentemente sem uma razão muito 

lógica já que todo o quarteirão tem edifícios de 3 andares e não haverá, neste momento, 

nada a fazer em relação à forma ou ao conteúdo que esta nova edificação terá que ter. 

É efectivamente necessário ter Planos de Urbanização e Planos de Pormenor 

devidamente consagrados. Há necessidade de a Câmara Municipal consagrar e delimitar 

de forma clara tudo o que é possível fazer-se. 

Não lhe parece que Associações desta natureza tenham razão de existir neste 

contexto associativo. Ficou surpreendido com a notícia, mas crê que, a curto prazo, 

existirão outro tipo de ideias que poderão ser retiradas como resultado da criação desta 

Associação. 

Em relação ao cruzamento da Rua Vasco da Gama com a E.N. 252, o Sr. Vereador 

José Carlos de Sousa refere que existe um processo para edificação a tramitar na 

Câmara, desde Agosto de 2004. Gostaria de ser informado sobre este processo.  

 



Acta nº. 12/2006 

Reunião de 17 de Maio de 2006 

 10 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR ADILO OLIVEIRA COSTA: 

Empreitada de “Sistema de abastecimento de água a Aldeia Nova da Aroeira”: 

O Sr. Vereador Adilo Costa saúda os presentes. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que há poucos dias foi consignada a empreitada 

de “Sistema de abastecimento de água a Aldeia Nova da Aroeira”. 

Esta obra estima-se em cerca de 300.000 euros e consiste na construção de uma 

conduta de abastecimento de água ao longo da Estrada Nacional na zona de Faias e de 

Aldeia Nova da Aroeira. 

 

Em resposta às questões colocadas no Período de Antes da Ordem do Dia 

intervieram: 

• A Sr.ª Vereadora Adília Candeias cumprimenta a Presidente, Vereadores, 

Técnicos, Jornalistas e Público presente na Sala. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que ouviu com atenção as intervenções 

dos Srs. Vereadores. 

Apesar de não residir em Poceirão como o Sr. Vereador José Braz Pinto lembra-se 

de há pouco menos de 30 anos ter palmilhado esta freguesia, assim como o actual 

Presidente da Junta de Freguesia, e lembra-se ainda que, nessa altura, não havia 

nenhuma estrada alcatroada. 

Esta freguesia detinha o cultivo da vinha, da batata, e era uma freguesia com muito 

verde. Logo após o 25 de Abril de 1974. foram-se encontrando formas de organizar o 

território e chegou-se à conclusão da necessidade em criar uma freguesia para melhor 

administrar este mesmo território. 

Na altura, ninguém poderia imaginar que a agricultura desta freguesia e deste 

concelho viesse a ter o cunho que agora se lhe reconhece. 

Não é possível ter, neste momento, todo o território cultivado, porque nenhum 

agricultor consegue sobreviver só da agricultura. Há hortas de pessoas que trabalham 

noutra actividade e utilizam a agricultura como uma forma de sobrevivência. 

A situação que se vive na agricultura não é fruto de nenhum autarca. É uma situação 

que se vive no País e em sua opinião, é grande parte da responsabilidade dos Governos, 

nomeadamente da responsabilidade do Governo P.S.. 

Considera que a freguesia do Poceirão não pode ser denominada de “deprimida, 

pelo facto de nem todas as estradas estarem alcatroadas, havendo a  possibilidade de 

estimular esta freguesia de forma diferente. 

Não é nada didáctico continuar a dizer que a freguesia de Poceirão é muito 

“deprimida” que todos são “coitadinhos”, porque a freguesia é muito diferente das outras. 

É verdade que esta freguesia não tem tudo o que uma cidade tem, mas também é certo 
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que existem atractivos que uma cidade não tem, e são estes aspectos que devem ser 

valorizados. 

São muitos os equipamentos que a freguesia ainda não tem, mas também não é por 

culpa dos Autarcas.  

Relativamente à escola do 2.º e 3.º Ciclo do Poceirão, a Sr.ª Vereadora Adília 

Candeias refere que concorda com a intervenção do Sr. Vereador Octávio Machado: o 

Governo do P.S. deu seguimento a uma questão que vinha do anterior Governo. 

Refere, ainda, que os louros por se vir a verificar a construção desta escola podem 

ser imputados às populações e às Autarquias (Juntas de Freguesia, Assembleias de 

Freguesia de Poceirão e Marateca, Câmara Municipal e Assembleia Municipal) que, desde 

há vários anos se têm debatido por esta escola. 

Recorda que até à assinatura do Acordo de Colaboração os Eleitos do P.S., 

presentes neste órgão autárquico, colocavam sempre entraves, ou porque não estava 

criada a Carta Educativa, ou porque não estavam reunidas as condições necessárias para 

construção da escola. 

Numa  reunião que teve lugar no Ministério da Educação, com o Sr. Ministro da 

Educação, na altura, do P.S., foi dito claramente que esta obra não era uma prioridade e a 

ser construída uma escola no concelho seria a mesma construída no Pinhal Novo, esta 

afirmação consta em alguns documentos. 

Este é um assunto que pertence ao passado, mas os Srs. Vereadores do P.S. 

continuam a insistir e vêm incentivar uma discussão que já estava finalizada e, então, 

também têm de ouvir a verdade: de facto com o Governo do P.S. nunca houve abertura 

para construção da escola e sempre afirmaram que o Poceirão não seria uma prioridade. 

Entretanto, a Junta de Freguesia do Poceirão teve de efectuar um estudo porta a porta 

para justificar que havia crianças suficientes que justificavam a construção de uma escola. 

Apesar de esta terra não possuir todas as estradas alcatroadas, o que crê não ser 

nem desejável nem possível por se tratar de um território agrícola, terá outras condições 

que contribuam para elevar os padrões de qualidade de vida. 

Essa qualidade de vida pode passar pela construção e bom funcionamento das 

colectividades, pela qualificação das escolas e por alguns projectos que têm vindo a ser 

programados para as zonas rurais. 

 Todos os meninos da freguesia do Poceirão têm acesso em pé de igualdade com os 

demais meninos do concelho, através das escolas do 1.º Ciclo, ao programa “Aprender a 

Nadar”, assim como ao programa “Fantasiarte” e, ainda, à implementação de educação 

física no 1.º Ciclo. 

Nem tudo está feito na freguesia do Poceirão, a sua expectativa é de que daqui a 

alguns anos estejam executados muitos dos equipamentos que foram referidos. 
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Também a construção da plataforma logística vai contribuir para qualificar a 

freguesia do Poceirão. 

• A Sr.ª Presidente refere que também partilha da preocupação que continuam a 

fazer falta muitas obras na freguesia do Poceirão, assim como no concelho. 

Sublinha a intervenção da Sr.ª Vereadora Adília Candeias a propósito de que não se 

deve ter a pretensão de querer igualar todas as freguesias do concelho, porque cada uma 

delas tem a sua própria riqueza e os seus próprios problemas. 

Poceirão e Marateca têm indiscutivelmente problemas que estão muito ligados à vida 

nas zonas rurais; as zonas mais urbanas do concelho, como por exemplo, o Pinhal Novo 

têm outro tipo de problemas que não são nem mais nem menos grave, são diferentes. 

Quando se fala em assimetrias, isso não  significa que se esteja perante um projecto 

de tornar as freguesias do concelho iguais do ponto de vista das características de 

desenvolvimento. 

Um concelho rico é um concelho que consegue juntar a diversidade de cada uma 

das suas freguesias com a ideia de que todas elas são imprescindíveis para o conjunto do 

concelho.  

Certamente que o concelho de Palmela não seria aquilo que é hoje se não fosse a 

riqueza das suas zonas rurais com a sua extensão e também com os seus problemas. 

Ninguém deve ter a pretensão de pensar que daqui a uns cem anos, como o Sr. 

Vereador José Braz Pinto dizia, todos os aceiros das zonas rurais estarão alcatroados. 

Essa não deve sequer ser a prioridade da Câmara Municipal, embora haja aceiros que se 

pretendem alcatroar. 

A prioridade da Câmara Municipal continua a ser a qualificação das infra-estruturas, 

e não há dúvida que os caminhos, as ruas e as estradas são uma das principais infra-

estruturas.  

O Sr. Vereador José Braz Pinto recordou o tempo em que veio para a freguesia de 

Marateca e do Poceirão, mas poderia igualmente ter recordado o que encontrou quando 

para cá veio comparativamente com tudo o que actualmente encontra nestas duas 

freguesias rurais, porque a diferença é notória.  

A Sr.ª Presidente refere que está neste concelho há doze anos e é capaz de 

enumerar muitas diferenças; então que diferenças não poderão apontar as pessoas que 

como a Sr.ª Vereadora Adília Candeias e o Sr. Vereador José Braz Pinto residem há 

muitos mais anos, no concelho, a começar pela criação de uma freguesia nova a freguesia 

do Poceirão.  

Trouxe consigo uma lista de obras executadas nesta freguesia no anterior mandato 

e são concerteza obras que todos recordam; há investimento municipal realizado na 

freguesia do Poceirão e em Marateca também. 
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Certamente que aplaude a decisão tomada pelo Governo de criar uma plataforma 

logística no Poceirão. A Câmara Municipal tem vindo a reivindicar a instalação de 

equipamentos e investimentos que levem a um maior desenvolvimento das zonas rurais do 

concelho. 

A plataforma logística é compatível com o desenvolvimento rural, não estão em 

causa indústrias geradoras de poluição.  Está em causa um projecto que é perfeitamente 

compatível com a zona, possível de gerar riqueza e desenvolvimento na freguesia. 

Vai manifestar-se efusivamente sobre a instalação da plataforma logística no 

momento da sua entrada em obra. 

Quanto à escola 2 + 3 de Poceirão / Marateca tem a dizer o seguinte: foi um membro 

do Governo do PSD que assinou a execução da obra desta da escola com a Câmara 

Municipal de Palmela. 

O Governo do P.S. está a cumprir um compromisso pelo qual teria de prestar contas 

caso não o honrasse, porque existe um Protocolo assinado por um Director Regional. 

O reconhecimento pela execução desta obra deve-se a uma grande luta das 

populações. A seu tempo louvará a execução desta empreitada.  

Sobre o loteamento Mainroof, a Sr.ª Presidente refere que a Direcção Regional de 

Ambiente e Ordenamento do Território deu parecer desfavorável à questão da linha de 

água e da drenagem das águas pluviais. A Câmara Municipal está a trabalhar no projecto 

com os técnicos proponentes, mas constam no processo pareceres de entidades que têm 

de ser respeitados. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que esta obra esteve em PIDDAC 

(Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central) e 

depois foi retirada. 

A Sr.ª Presidente afirma que a obra não foi retirada de PIDDAC pela Câmara 

Municipal. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto salienta que de facto o Governo anterior colocou 

esta escola em PIDDAC, depois retirou-a, e quando voltou a ser colocada em PIDDAC foi 

com uma verba tão irrisória que praticamente não era suficiente nem para fazer o projecto. 

A Sr.ª Presidente refere que essa verba se destinava ao projecto. 

Considera que quando não há a possibilidade de se ser completamente rigoroso 

então não se deve envergar por esse caminho. 

Não tem de louvar nenhum dos Governos tem antes de louvar a obra quando estiver 

executada, e louvar igualmente o trabalho dos técnicos que muito se têm empenhado, 

independentemente de serem técnicos que têm trabalhado com o Governo do P.S. ou 

P.S.D., são técnicos da Direcção Regional de Educação que conjuntamente com técnicos 

e dirigentes da Câmara Municipal têm tido a maior sensibilidade para ouvir as populações. 

Este é um tema muito importante que diz respeito à comunidade no seu todo. 
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A Sr.ª Presidente refere que a questão colocada pelo Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa sobre a criação de uma Associação de Construtores e Agentes de Construção do 

Concelho de Palmela é uma questão legítima e diz respeito aos agentes do sector. 

Acrescenta que a sua preocupação é que o crescimento urbano do concelho e 

particularmente na freguesia do Pinhal Novo (aquela que tem registado um crescimento 

mais acentuado), mas também a Quinta do Anjo e certas zonas de Palmela, aconteça da 

forma mais programada possível. Este planeamento nem sempre é compatível com os 

interesses das pessoas que compram terrenos e têm expectativas de construir.  

As regras do ordenamento do território têm de ser respeitadas e, nem sempre são 

completamente claras. Por exemplo, uma regra que às vezes confunde as pessoas é o 

facto de que  a existência de um terceiro andar num quarteirão, não significa que se 

possam construir uma série de terceiros andares. 

Sobre a questão colocada por escrito pelo Sr. Vereador José Braz Pinto, a Sr.ª 

Presidente refere que, ainda não houve oportunidade de responder com rigor, mas 

aproveita para dar, desde já, uma resposta: alguns dos equipamentos estão em fase de 

enquadramento no âmbito do processo de revisão do P.D.M., ou seja, no âmbito do Plano 

não era possível consertar os equipamentos tal como seria desejável, como por exemplo, 

o Parque Mário Bento. 

Sobre a protecção civil, a Sr.ª Presidente refere que o simulacro do acidente na 

passagem de nível se reveste de uma grande importância, exactamente por esta ser uma 

preocupação reconhecida por todos e certamente que irá ser uma maneira de sensibilizar 

a comunidade no seu todo para a necessidade da efectivação de uma passagem 

desnivelada. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

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

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

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

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

período de 24.04.2006 a 10.05.2006.      

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

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

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

membros, elaborada pelos serviços respectivos e que fica anexa a esta acta como 
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documento n.º 2, dos processos despachados pelo Sr. Vereador José Charneira, no 

período de 22.04.2006 a  05.05.2006.         

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

no período compreendido entre os dias 03.05.2006  e 16.05.2006, no valor de € 

1.294.369,86 (um milhão duzentos e noventa e quatro mil trezentos e sessenta e nove 

euros e oitenta e seis cêntimos). 

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

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

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

4.704.987,61 (quatro milhões setecentos e quatro mil novecentos e oitenta e sete euros e 

sessenta e um cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 3.699.629,11 (três milhões seiscentos e sessenta e 

nove mil seiscentos e vinte e nove euros e onze cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.005.358,50 (um milhão cinco mil trezentos e 

cinquenta e oito euros e cinquenta cêntimos). 

    

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTAS 

 

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

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

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

Câmara Municipal deliberou a aprovação das seguintes actas, sendo a mesma assinada 

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

mesmas, por unanimidade, por terem sido previamente distribuídas a todos os membros 

do órgão executivo: 

• ACTA n.º 08/2006, da reunião ordinária de 05.Abril.2006 – A Sr.ª Presidente 

questiona sobre se alguém quer intervir a propósito desta acta.  
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Não havendo questões a colocar foi a Acta n.º 8/2006, da reunião ordinária de 

05.Abril.2006, submetida a votação, tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade. 

• ACTA n.º 09/2006, da reunião ordinária de 19.Abril. 2006. A propósito desta Acta, 

a Sr.ª Presidente refere que a alteração proposta pelo Sr. Vereador José Braz Pinto não 

foi completamente acolhida, pelo facto de não ser usual redigir as actas com o tipo de 

pormenores apontados. Deste modo, optou-se por uma designação genérica que julga 

poder vir ao encontro do que o Sr. Vereador sugeriu.  

A Sr.ª Presidente coloca à consideração a Acta n.º 9/2006 e pergunta se alguém 

quer intervir a propósito da mesma. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que efectivamente nesta acta propôs a 

alteração de uma designação técnica para “consumpção aeróbia”; esta alteração foi 

aceite. Refere ainda o seguinte: 

-  A alteração que propôs e não foi aceite, relaciona-se com uma situação em que 

pediu para usar da palavra que não lhe foi dada, alegando a  Sr.ª Presidente,  que estava 

encerrado o debate. 

-  

- As actas devem ser o mais verídicas possíveis.  

- A Sr.ª Presidente aceitou pôr em acta “Concluída a sua intervenção a Sr.ª 

Presidente deu por encerrado o Período de Antes da Ordem do Dia não permitindo novas 

intervenções dos Srs. Vereadores”. 

- - Chama este assunto à colacção com o objectivo de alertar para que as próximas 

actas sejam o mais fiel possível, mesmo em relação às atitudes. Refere que a Sr.ª 

Presidente tem toda a legitimidade para tomar a atitude que teve e, por isso mesmo, não 

deve temer que fique exarado em acta a realidade. 

A Sr.ª Presidente refere que não deve haver dúvidas que as actas das reuniões de 

Câmara reproduzem exactamente o que acontece nas reuniões. Reproduzem a verdade, 

caso contrário, os Srs. Vereadores não votariam, como têm votado sempre, por 

unanimidade, as actas. Por este facto não deve ficar a ideia de que haja alguma 

intervenção que procure não ser rigorosa e não corresponda à verdade. 

Uma situação diferente é o estilo de redigir actas. As actas são um documento 

formal que fica para a história. Nestes termos, procura-se que as actas sejam 

completamente rigorosas, mas ainda assim, não reproduzem todos os pormenores que 

são irelevantes para percepção dos diálogos.  

Como tal, neste caso concreto, e para se ser mais rigoroso até teria de se mencionar 

que o Sr. Vereador José Braz Pinto falava ao mesmo tempo que ela própria (Presidente) e 

nem sequer acatou a sua direcção da reunião (conforme pode ser constatado pela 
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gravação da reunião) e acabou por mencionar “Sr. Vereador não lhe dou a palavra sobre 

este assunto”. Agora será este assunto relevante para a acta? 

Aceitou introduzir na acta: “Concluída a sua intervenção a Sr.ª Presidente deu por 

encerrado o Período de Antes da Ordem do Dia não permitindo novas intervenções dos 

Srs. Vereadores”. Esta afirmação respeita a veracidade, porque em boa verdade não pode 

dizer que acolhida a intervenção do Sr. Vereador José Braz Pinto não pudessem vir mais 

intervenções. Em bom rigor terminou ali a intervenção dos Srs. Vereadores. 

Este estilo de redigir não falta à verdade ou ao rigor.  

Procurou, em conjunto com os serviços, interpretar realmente a proposta de 

alteração à acta apresentada pelo Sr. Vereador José Braz Pinto e julga que a formulação 

introduzida é correcta e em nada falta à verdade, além de que está no registo normal e 

habitual de redigir as actas das reuniões da Câmara Municipal. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que não vai transformar esta discussão num 

debate, mas efectivamente há diferenças entre não ser permitida continuar a discussão a 

um Vereador que é da Oposição ou não ser permitida continuar a discussão a um 

Vereador que faz parte do Executivo, pelo que entendia que se devia fazer menção “que 

não foi dada a palavra ao Vereador do P.S.”. Pela sua parte não vai alimentar uma 

discussão que não tem interesse nenhum. 

A Sr.ª Presidente propõe a Acta à votação. 

Submetida a votação a Acta n.º 9/2006, da reunião ordinária de 19.Abril.2006, 

foi a mesma aprovada, por unanimidade. 

 

      II – DIVISÃO DE APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

 

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

 

 Atribuição da Medalha Municipal de Serviço Prestado: 

 

 PROPOSTA N.º. 1/DAOM/12-2006: 

 

«Conforme estipula o artigo 24.º do regulamento «a Medalha Municipal de Serviço 

Prestado destina-se a galardoar os funcionários que, cumprindo determinado período de 

carreira – 15, 25 e 35 anos –, tenham revelado no exercício do seu cargo, assiduidade e 

comportamento exemplar». 

Ainda de acordo com o regulamento (artigo 27.º) «a Medalha Municipal de Serviço 

Prestado será sempre entregue em cerimónia solene, de preferência no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho e no Dia do Concelho» – 1 de Junho. 
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Em face do exposto, e tendo em consideração a listagem relativa à contagem do 

tempo de serviço e às informações complementares fornecidas pelo Departamento de 

Recursos Humanos propõe-se, nos termos do artigo 26.º do Regulamento de 

Condecorações do Município de Palmela, a atribuição da Medalha Municipal de Serviço 

Prestado aos seguintes funcionários, nos graus indicados, em cerimónia a realizar no 

próximo dia 1 de Junho: 

Medalha de Grau Ouro (35 Anos de Serviço Prestado): 

• José Joaquim Roque 

• Maria da Graça Campos Adriano 

Medalha de Grau Prata (25 Anos de Serviço Prestado): 

 • António Francisco Alves Rodrigues 

• Ildefonso José Semião 

 • José Manuel dos Santos 

 • Maria do Carmo Rodrigues da Costa Brás 

 • Maria Laura Monteiro Coelho 

Medalha de Grau Cobre (15 Anos de Serviço Prestado): 

• Maria da Graça Gonçalves Nunes Moura.» 

 

 Na discussão desta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa começa por saudar os trabalhadores que 

vão ser destinguidos. 

 Fez a leitura do Regulamento de Condecorações do Município de Palmela que está 

em vigor desde Maio de 2000. 

Pretende ser informado se um dos critérios para não haver lugar à condecoração é a 

existência de processo disciplinar sobre determinado funcionário? 

A questão da assiduidade e do comportamento exemplar é um dos pontos a 

distinguir e a este propósito tem a referir que um funcionário que não seja assíduo 

concerteza não terá Muito Bom na classificação de serviço. 

A Administração Pública tem, por enquanto, uma avaliação que não distingue os 

bons funcionários daqueles que não são tão bons e tentou analisar, através da ficha de 

cadastro dos funcionários a questão da assiduidade, entendendo que o comportamento à 

partida seria exemplar para todos os funcionários a destinguir. 

 Os documentos que lhe foram entregues não permitiram tirar nenhuma ilação desta 

natureza, apenas pôde constatar nos mesmos a categoria inicial, categoria actual, as 

habilitações literárias e o serviço a que está adstrito. 

 Pretende ser informado se todos os funcionários que perfizeram desde 2000 até ao 

momento 15, 25 ou 35 anos na Autarquia terão ou não acesso a estas medalhas? 
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 A Sr.ª Presidente esclarece que não são distinguidos os funcionários que forem alvo 

de processo disciplinar com pena aplicada. 

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

esclarecimentos necessários à melhor elucidação das questões colocadas pelo Sr. 

Vereador José Carlos de Sousa. 

 A Sr.ª Presidente refere que são os recursos humanos quem apreciam se o 

trabalhador na generalidade está dentro dos requisitos que o regulamento impõe. Não há 

nenhum relatório individual sobre a assiduidade e a pontualidade a não ser quando tal se 

verifique pela negativa (faltas injustificadas). 

 Desde o inicio que começou a ser aplicado o Regulamento, todos os trabalhadores 

que a partir daí perfizeram 15, 25 ou 35 anos de serviço foram incluídos nas distinções. 

Acrescenta que tem sido explicado aos trabalhadores que fizeram, antes de 2000, 15 

anos de serviço,  que serão homenageados quando fizerem os 25 anos, porque 

anteriormente não existia o Regulamento em vigor.   

 

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

minuta.  

 

III – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO 

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO: 

 

Pela Sr.ª. Presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

Loteamentos: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DP-DP/12-2006: 

ASSUNTO: Pedido de Informação Prévia (Proc.º E-469/05) – Local: Rua das 

Sesmarias do Pato – Águas de Moura: 

REQUERENTE: João Carrondo Nunes: 

 

«Através do requerimento n.º 14619/05, de 29.12.2005, veio o Sr. João Carrondo 

Nunes, na qualidade de proprietário, no âmbito do n.º 1 e n.º 2, do artigo 14.º do Decreto- 

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

177/01, de 4 de Junho, solicitar um pedido de informação prévia para um loteamento, para 

prédio misto sito em Águas de Moura, sob o art.º 1, Secção U, da freguesia da Marateca, 
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descrito na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 00020/280185, com 

14.146 m2 de área. 

Faz entrega de uma proposta de ocupação na área inserida no perímetro urbano de 

Agualva de Cima constituída por 4 lotes, um dos quais já possui construções. A restante 

área inserida em RAN e REN será parte remanescente. 

Analisada a pretensão, verifica-se que a proposta é compatível com o PDM, 

respeitando os índices urbanísticos. No entanto, face à configuração alongada da parcela 

não se afigura possível, a criação de acessos em moldes regulamentares aos lotes a criar, 

sem que haja um prévio acordo/concertação com um dos proprietários das parcelas 

vizinhas por forma a disponibilizar o terreno necessário, encontrando-se assim 

comprometida a concretização de infra estruturas viárias de suporte à operação. 

De acordo com o artigo 100.º do Código do Procedimento Administrativo foi 

promovida a Audiência Prévia do interessado, não se tendo o mesmo pronunciado. 

Há assim que concluir pela ausência de infra-estruturas viárias, pelo que, com base 

no n.º 4 do, Artigo 24.º, do Decreto-Lei 55/99, de 16 de Dezembro, com as respectivas 

alterações em vigor propõe-se a emissão de parecer desfavorável à pretensão. 

O parecer é susceptível de reapreciação, caso o requerente consiga em associação 

com os proprietários das parcelas vizinhas, viabilizar a execução de um arruamento para 

o acesso aos lotes, dando ainda cumprimento às restantes exigências infra-estruturais a 

seguir enunciadas. 

Deve ainda o requerente ser informado sobre os condicionalismos de facto e de 

direito que impendem sobre a propriedade, nomeadamente: 

1 - Parâmetros Urbanísticos Expressos em PDM 

Áreas das classes de espaço em que se insere o prédio: 

• Área de Expansão de Baixa Densidade B2 – 6.000,00 m2 

• Espaço Agrícola Categoria I (RAN e REN) – 8.146,00 m2 

1.1 - Indicadores de Ocupação  

  1.1.1- Área de Expansão de Baixa Densidade B2 

• Índice de utilização bruto máximo (ib) – 0,25 

• Densidade habitacional bruta máxima (Db fogos/ha) – 10 

• Altura máxima de fachada (Hf) – 6,5 m 

• Número máximo de pisos – 2. 

Da aplicação dos índices à parcela, obtêm-se os seguintes valores máximos: 

- Área Bruta de Construção Total (abct) 1.500 m2 

- Fogos     6 

Aplicando os parâmetros à proposta, verifica-se que a mesma se encontra dentro 

dos limites previstos.   
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1.1.2 - Espaços Agrícolas Categoria I 

“Nos Espaços Agrícolas são proibidas todas as acções que diminuam ou destruam 

as suas potencialidades, nomeadamente obras hidráulicas, vias de comunicação e 

acessos, construção de edifícios, aterros e escavações ou quaisquer outras formas de 

utilização não agrícola. 

Nos Espaços Agrícolas de Categoria I, sem prejuízo do estipulado na legislação da 

Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional, são permitidas as seguintes 

acções: 

a) As obras com finalidade exclusivamente agrícola, quando integradas e utilizadas 

em explorações que as justifiquem; 

b) As habitações para fixação dos agricultores - quando localizadas fora dos leitos 

normais dos cursos de água e zonas ameaçadas pelas cheias - desde que daí resultem 

comprovados benefícios para a agricultura. 

As obras referidas anteriormente carecem de parecer prévio favorável da Comissão 

Regional da Reserva Agrícola Nacional, não podendo exceder a altura de 6,5 m 

exceptuando silos, depósitos de água e instalações tecnicamente justificadas. 

A área de construção destinada à habitação do agricultor não poderá exceder os 400 

m
2
, não devendo ainda ultrapassar um índice de utilização do solo de 0,03 e um índice de 

impermeabilização de 0,02, a aplicar à parcela agrícola. 

O número máximo de fogos admitido em cada parcela é de 2, em edifício único. 

O abastecimento de água e drenagem de esgotos deverão ser resolvidos por 

sistemas autónomos, aprovados pela Câmara Municipal, salvo se os interessados 

suportarem o financiamento das obras com a extensão das redes públicas.” 

1.2 - Estacionamento 

Os lugares de estacionamento deverão ser calculados e dimensionados de acordo 

com o disposto regulamentarmente: 

Edifícios de Habitação Unifamiliar 

• 1 lugar / fogo com  a.c. < 120 m2 

• 2 lugares/fogo com a. c. entre 120 m2 e 300 m2 

• 3 lugar/fogo com a. c. > 300 m2 

O número total de lugares resultante da aplicação dos critérios anteriores é 

acrescido de 20% para estacionamento público.  

Em lotes de habitação unifamiliar é permitida a construção de garagens para o 

número máximo de dois lugares por fogo, desde que estas estruturas não ultrapassem os 

60 m2 de implantação quando localizadas em cave e 40m2, com uma cércea máxima de 

3,00 m, quando à superfície, não sendo as suas áreas contabilizadas para cálculo do 

Índice de Utilização Bruto mas contabilizadas para efeitos de taxas. 
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2. - Cedências para o domínio público 

De acordo com o anexo III do Regulamento do PDM são devidas áreas de cedência 

para o domínio público para constituição de Espaços Verdes e de Utilização Colectiva, 

assim como para implantação de Equipamentos de Utilização Colectiva, aplicando-se o 

disposto no Art. 44º do Dec. Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção em vigor, de 

acordo com o disposto no Art. 37º e Art. 38º do Regulamento da Urbanização e Edificação 

do Município de Palmela publicado em Diário da Republica pelo aviso n.º 7539/2003 – 2.ª 

Série de 29 de Setembro de 2003, (caso as áreas resultantes não sejam suficientes para a 

utilização com esse fim). A proporção mínima a respeitar é a seguinte: 

- Espaços Verdes e de Utilização Colectiva 

- 28 m2/Fogo no caso de habitação unifamiliar. 

- Espaço para Equipamentos de Utilização Colectiva 

- 35 m2/Fogo no caso de habitação unifamiliar. 

Sobre a aplicação destes parâmetros aos 4 fogos propostos, obtém-se 112 m2 para 

espaços verdes e 140 m2 para equipamentos, obtendo-se um total de 252 m2 de área de 

cedência. 

3. –  Infra-estruturas Urbanas 

3.1 - Rede Viária 

Actualmente, o acesso à construção existente faz-se através de um caminho que 

atravessa a propriedade sensivelmente ao eixo, no seu lado poente. Dado à estreiteza da 

mesma (aproximadamente 30m x 200m), não se afigura possível a criação de um 

arruamento transversal com acesso aos lotes na área de intervenção. Um futuro acesso 

aos lotes deveria ser efectuado respeitando raios de curvatura mínimos da ordem dos 10 

metros, perfil transversal de 6,5 metros e de forma a dar cumprimento aos parâmetros de 

dimensionamento dos arruamentos, quadro II do anexo III do PDM de Palmela. 

 QUADRO II 

 

Tipo 

 

Infra-estruturas – Arruamentos  

 

 

Habitação a.c. hab. > 80% a.c. 

 

 

Perfil tipo ≥ 9,7 m. 

Faixa de rodagem = 6,5 m. 

Passeio = 1,6 m ( x2 ) 

Estacionamento =[ (2,25m) ( x2 )]   (opcional). 

Caldeiras para árvores [(1,0) (x2)] (opcional). 

O acesso à parcela é efectuado através da Rua dos Espanhóis, que dista da área de 

intervenção cerca de 260 metros. Para viabilizar a pretensão será necessária a 

pavimentação com betuminoso da Rua Sesmarias do Pato desde a área de intervenção 

até à Estrada dos Espanhóis, mantendo o seu eixo e largura actual (6,5 metros), uma vez 

que a estrutura corrente (tout-venant) não suporta o trânsito acrescido que se poderá fazer 
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sentir no futuro, com a criação dos lotes. Tal não está, no entanto, previsto em Plano 

Plurianual de Investimento. 

Deverá ainda ser criado um passeio (na Rua Sesmarias do Pato) do lado da 

intervenção, que deverá permitir estacionamento público, Esta área deverá ser cedida pelo 

requerente, uma vez que a largura e eixo da Rua Sesmarias do Pato deverão permanecer 

inalterados, conforme referido anteriormente. 

 3.2 - Águas de Abastecimento e Residuais           

a) Abastecimento de água 

Existe conduta de abastecimento de água DN 80 mm no arruamento confinante a 

Poente, com a propriedade, na Rua Sesmarias do Pato, com capacidade para garantir o 

consumo humano aos 4 lotes da pretensão.  

Para viabilizar a ocupação em causa, terá de ser instalada a extensão da rede na 

área do loteamento, devendo ser garantido o combate a incêndios com a instalação de um 

marco de incêndio, além do abastecimento às moradias. 

b) Drenagem e tratamento de águas residuais domésticas  

A Câmara Municipal de Palmela está em fase final de execução do colector de 

drenagem de águas residuais domésticas até à ETAR de Águas de Moura, que atravessa 

a zona central do terreno do Requerente, e que poderá receber os efluentes produzidos 

pela pretensão, sendo que para tal, deverá o promotor executar o troço de ligação ao 

mesmo.  

 Esta infra-estrutura integrará o Sistema Multimunicipal de Saneamento da 

Península de Setúbal, pelo que a sua exploração e manutenção será da responsabilidade 

da empresa multimunicipal SIMARSUL. Por este motivo, em fase de licenciamento do 

loteamento, deverá esta empresa ser consultada com vista à definição correcta do ponto 

de entrega das águas residuais domésticas. 

c) Domínio hídrico e Drenagem de águas pluviais 

A propriedade do Requerente é atravessada por uma linha de água cadastrada na 

carta militar e classificada como Reserva Ecológica Nacional, de cabeceira, que atravessa 

a zona proposta para intervenção. 

  Os pluviais produzidos pela pretensão deverão ser encaminhados para essa linha de 

água, sendo a respectiva descarga previamente licenciada pela CCDR/LVT.  

3.3.–  Ambiente e Serviços Urbanos 

  Relativamente aos R.S.U. dever-se-á prever a localização de uma gare com o 

respectivo contentor e suporte de fixação ao solo, no passeio da Rua Sesmarias do Pato, 

no entanto, a sua localização não deverá funcionar como obstáculo à circulação pedonal 

no passeio. 

3.4.–  Divisão de Loteamentos 
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Verifica-se a existência de um armazém na parcela remanescente (actual área 

de RAN e REN), ao qual corresponde o processo E-100/83, com projecto de 

alterações deferido por despacho da Sr.ª Vereadora em 27.07.01.  

Na área a lotear existe uma garrafeira/arrecadação agrícola com o processo de 

licenciamento A-49/96 e uma moradia, à qual não foi possível identificar processo 

registado. 

  Caso se pretenda manter as construções antes referidas, deverá a planta 

síntese indicar objectivamente os respectivos processos, bem como os artigos 

correspondentes, caso estes se encontrem registados na Câmara Municipal e 

inscritos na matriz. Se as construções não estiverem legalizadas, deverá ser 

indicada a respectiva área de construção, a qual deverá ser aferida aos parâmetros 

urbanísticos impostos pelo PDM, designadamente nas que forem a manter em lotes 

a constituir. Deverá igualmente ser assumido que aquelas serão posteriormente 

objecto de legalização. 

  4. -  Entidades Consultadas 

Foram consultadas, ao abrigo do art.º 15, do Dec. Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pelo Dec. Lei n.º 177/01, de 4 de Junho as 

seguintes entidades:  

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

devendo, no entanto ser elaborado o projecto de rede de gás natural em conformidade 

com a legislação em vigor. 

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

atenção para alguns aspectos, conforme parecer anexo. 

5. –  Enquadramento Legal / Fase de Licenciamento 

O licenciamento da operação de loteamento rege-se pela disciplina do Dec. Lei n.º 

555/1999 de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei n.º 177/2001 

de 4 de Junho, devendo o processo ser instruído de acordo com o disposto no Art. 4º do 

Regulamento da Urbanização e Edificação do Município de Palmela publicado pelo aviso 

n.º 7539/2003 – 2ª Série de 29 de Setembro de 2003, sem prejuízo da demais 

regulamentação sobre a matéria.» 

 

Colocada esta proposta a discussão foi referido: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que a questão que tem a colocar não é 

propriamente em relação a este pedido de informação prévia, mas é genérica em relação 

aos pedidos de informação prévia. 

Consultou este processo, assim como o que respeita à proposta seguinte – Proc.º L-

14/05 - (que foi retirada numa anterior reunião de Câmara exactamente com base 



Acta nº. 12/2006 

Reunião de 17 de Maio de 2006 

 25 

nalgumas observações que os Vereadores do P.S. fizeram; saúda o facto de a proposta 

ter sido retirada e voltar novamente mas corrigida). 

Leu os dois processos e constatou a existência de uma informação técnica, onde era 

solicitado ao Munícipe para vir fazer a audiência prévia e o Munícipe não compareceu. 

Normalmente as informações prévias que emitem um parecer desfavorável dão a 

possibilidade de reapreciação se forem cumpridos determinados parâmetros, o que  

poderia também reverter em que esta informação podia ter outra formulação: emitir um 

parecer positivo, desde que obedeça aos seguintes parâmetros, ou então, está indeferido 

mas pode voltar a ser reapreciado. 

A questão que apresenta é a seguinte: durante o período de audição prévia, quer 

deste, quer de outro qualquer processo, o requerente pode fazer as correcções e vir a 

alterar o parecer? 

A Sr.ª Presidente refere que as condições concretas em que tem de ser emitido o 

parecer favorável ou desfavorável estão previstas na lei e a questão das infra-estruturas é 

fundamental e básica para que se constitua um parecer favorável ou desfavorável. Assim, 

a não concretização de uma solução em termos de infra-estrutura viária é razão para a 

emissão de um parecer desfavorável, ou seja, em rigor aquilo que o Sr. Vereador está a 

defender é sobre se será legalmente defensável passar para o proponente o ónus de 

alterar e corrigir o que for necessário. A Câmara Municipal é obrigada a emitir parecer de 

acordo com os elementos que  dispõe. 

A Sr.ª Presidente esclarece que nos próprios textos procurar-se-á distinguir as 

situações que parecem reversíveis das situações irreversíveis, quando o P.D.M. não 

comporta a pretensão não é dada a leitura que a presente proposta contempla. 

       

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º. 2/DP-DP/12-2006: 

ASSUNTO: Informação de Informação Prévia (Proc.º. L-14/2005) - Local: 

Pegarias - Palmela: 

REQUERENTE: Maria Celestina Mendes Pedrogam: 

 

«Através do requerimento n.º 9823/05 de 22.08.2005, veio a Sr.ª Maria Celestina 

Mendes Pedrogam, na qualidade de co-proprietária, no âmbito do n.º 1 e n.º 2 do Artigo 

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

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

operação de Loteamento, para prédio rústico sito em Pegarias, sob os artigos 202 (parte) 
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e 203 da Secção U da Freguesia da Palmela, descritos na Conservatória do Registo 

Predial de Palmela sob o n.º 6851 e 6852, com 3.750 m2 e 668 m2 respectivamente, 

perfazendo 4.540 m2 de área total. 

A proposta de ocupação é constituída por 11 lotes de moradias unifamiliares de 2 

pisos, com estacionamento em garagem.  

Analisada a pretensão, verificou-se que o PDM perspectiva a ocupação nos moldes 

propostos. Contudo, enquanto não entrar em funcionamento o Reforço do Sistema de 

Abastecimento de Palmela – 2.ª Fase – 2.ª Parte, não existem condições de garantir o 

abastecimento aos fogos previstos. 

Foi efectuada a audiência prévia prevista no artigo 100.º do CPA, sem que a 

requerente se tenha manifestado. 

  Assim, propõe-se a emissão de parecer desfavorável, ao abrigo do disposto no n.º 4 

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

em vigor, por constituir comprovadamente uma sobrecarga incomportável para as infra-

estruturas gerais existentes. O parecer é susceptível de reapreciação uma vez 

ultrapassados os condicionalismos referidos anteriormente. 

Deve, no entanto, a requerente ser informada sobre os condicionalismos de facto e 

de direito que impendem sobre os prédios, nomeadamente: 

1. - Parâmetros Urbanísticos Expressos em PDM 

1.1 - Indicadores de Ocupação expressos em PDM 

O prédio encontra-se inserido em Área de Expansão de Média Densidade H1 cujos 

parâmetros urbanísticos se passam a enunciar: 

• Índice de utilização bruto máximo (ib) – 0,40 

• Densidade habitacional bruta máxima (Db fogos/ha) – 30 

• Altura máxima de fachada (Hf) – 6,5 m 

• Número máximo de pisos – 2 

Da aplicação dos índices à área total, cerca de 4.540 m2, obtêm-se os seguintes 

valores máximos (a área sem intervenção terá que ser considerada um lote, apesar da não 

intervenção na mesma, não podendo ser futuramente objecto de intervenção): 

- Área Bruta de Construção Total (abct) 1816 m2 

- N.º máximo de Fogos     13 

Aplicando os parâmetros à proposta, verifica-se que a mesma se encontra dentro 

dos limites previstos.   

1.2 - Estacionamento 

Os lugares de estacionamento deverão ser calculados e dimensionados de acordo 

com o disposto regulamentarmente: 

 - Edifícios de Habitação Unifamiliar 
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- 2 lugares/fogo com a. c. entre 120 m2 e 300 m2 

O número total de lugares resultante da aplicação dos critérios anteriores é 

acrescido de 20% para estacionamento público. 

Em lotes de habitação unifamiliar é permitida a construção de garagens para o 

número máximo de dois lugares por fogo, desde que estas estruturas não ultrapassem os 

60 m2 de implantação quando localizadas em  cave e 40m2, com uma cércea máxima de 

3,00 m, quando à superfície,  não sendo as suas áreas contabilizadas para cálculo do 

Índice de Utilização Bruto mas contabilizadas para efeitos de taxas. 

Sobre a aplicação destes parâmetros, obtém-se 22 lugares de estacionamento nos 

lotes e 5 lugares para estacionamento público. A proposta cumpre os valores previstos 

pelo Regulamento do PDM. 

2.- Infra-estruturas Urbanas 

2.1 - Rede Viária 

Sob esta matéria, o futuro projecto deverá ter em conta as seguintes exigências: 

a) Em vez da sinalização horizontal nos locais de acesso aos lotes para proibição de 

estacionamento, deverá ser dada continuação ao passeio, delimitando o lancil os lugares 

de estacionamento público. 

b) Nos locais de acesso à garagem, o pavimento a adoptar no passeio deverá ser de 

calçada grossa, com cubos de granito, calcário ou sienito de 1ª escolha, com 10 a 12 cm 

de aresta. 

c) Os lugares de estacionamento público deverão ter uma ligeira curva (raio de 1,5 

metros) em vez do vértice nas suas intersecções com o arruamento, de forma a facilitar as 

manobras de estacionamento. 

d) O lancil deverá ser rebaixado nas zonas de acesso dos veículos aos lotes bem 

como na zona da passadeira. 

e) Deverá ser acautelada a correcta integração com o loteamento vizinho (processo 

L-15/01), no que toca aos pormenores do espaço público - estacionamento e acessos.  

f) Na largura dos passeios, bem como em todos os outros aspectos, deverá ser 

cumprida a norma do DL 123/97 de 22 de Maio; ainda de acordo com o referido decreto-

lei, deverão ser previstos no mínimo 2 lugares de estacionamento para pessoas com 

mobilidade reduzida (5,5 x 3,3 metros). 

g) A intersecção prevista – lado Sudoeste - deverá ter um raio de curvatura (com um 

mínimo de 13 metros de raio) e não uma aresta.  

h) O pavimento em frente da zona verde proposta e lotes 1 e 2 encontra-se em muito 

mau estado. O requerente deverá executar a ripagem e repavimentação deste troço. É de 

notar que qualquer dano aos lancis, caixas de visita ou qualquer outro elemento da via 
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pública (incluindo sinalização vertical e/ou horizontal) proveniente destas obras deverá ser 

reparado. 

i) É de notar que existe um poste de electricidade com “antenas” relativamente baixo 

que está implantado numa zona verde que aparentemente – de acordo peças desenhadas 

- irá ser um jardim infantil. 

  2.2 – Ambiente e Serviços Urbanos 

a) Na entrega dos elementos relativos ao licenciamento da operação de loteamento, 

dever-se-á entregar uma planta que localize todas as infra-estruturas propostas (P.T., 

depósito de gás, armários, etc.), por forma a acautelar-se o seu enquadramento sem 

impactos no espaço público; 

b) Sugere-se que o acesso proposto à zona verde vedada seja relocalizado, de 

forma a evitar situações de conflito dos peões/utentes com o trânsito automóvel. 

c) Dever-se-á prever ainda a instalação de uma gare com respectivo suporte de 

fixação do contentor ao solo, para um contentor de RSU de 800L; 

2.3 – Águas de Abastecimento e Residuais  

A área a lotear é atravessada por linha de água cadastrada em carta militar, devendo 

qualquer intervenção na zona do domínio hídrico ser sujeito a licenciamento na 

CCDR/LVT. 

Tendo em consideração o crescente aumento dos consumos de água no Sistema de 

Abastecimento de Palmela, enquanto não entrar em funcionamento o Reforço do Sistema 

de Abastecimento de Palmela – 2.ª Fase – 2.ª Parte, não existem condições de garantir o 

abastecimento de água em quantidade necessária para todos os consumidores previstos.  

Uma vez ultrapassada esta situação, poderá a requerente efectuar as ligações às 

redes existentes, nomeadamente: 

a) Abastecimento de água a cerca de 100 metros do limite Norte da área a lotear,  

b) Drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, devendo serem 

apresentados os caudais produzidos para futura análise quanto à possibilidade de ligação 

às redes existentes.  

É de referir que o arruamento a leste está a ser intervencionado, para futura 

pavimentação, não estando previstos ramais prediais ao nível do abastecimento de água, 

drenagem de águas residuais doméstica e de águas pluviais. 

3. - Cedências para o domínio público 

De acordo com a Portaria n.º 1136/2001, de 25 de Setembro são devidas áreas de 

cedência para o domínio público para constituição de Espaços Verdes e de Utilização 

Colectiva, assim como para implantação de Equipamentos de Utilização Colectiva, 

aplicando-se o disposto no art. 44.º, do Dec. Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção em vigor, de acordo com o disposto no art. 37º e art. 38º, do Regulamento da 
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Urbanização e Edificação do Município de Palmela publicado em Diário da Republica pelo 

aviso n.º 7539/2003 – 2ª Série de 29 de Setembro de 2003, (caso as áreas resultantes não 

sejam suficientes para a utilização com esse fim). A proporção mínima a respeitar é a 

seguinte: 

- Espaços Verdes e de Utilização Colectiva 

- 28 m2/Fogo no caso de habitação unifamiliar. 

- Espaço para Equipamentos de Utilização Colectiva 

- 35 m2 / Fogo no caso de habitação unifamiliar. 

Sobre a aplicação destes parâmetros, obtém-se 308 m2 para espaços verdes e 385 

m2 para equipamentos, obtendo-se um total de 693 m2 de área de cedência.  

A zona de cedência para espaços verdes, apresenta um déficit de 63 m2, devendo 

no entanto o requerente ficar obrigado ao pagamento do valor apurado para compensação 

ao município, em numerário ou em espécie, nos termos definidos em regulamento 

municipal (art. 36º do RUEMP); 

Da mesma forma se refere que não existem áreas de cedência para equipamento, 

devendo proceder-se da forma anteriormente referida. 

4. - Entidades Consultadas 

Foi consultada, ao abrigo do Art.º 15, do Dec. Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção que lhe foi conferida pelo Dec. Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, a seguinte 

entidade:  

- Setgás – Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, S.A.. 

Nada tem opor,  sendo no entanto necessário apresentar projecto detalhe para a 

análise e conciliação com a rede de gás da Setgás instalada na zona, de forma a tornar 

possível o abastecimento com gás natural à urbanização. 

A EDP – Distribuição Energia S.A.  - foi consultada pela requerente em 28.09.2004. 

Em resposta ao pedido de viabilidade, a EDP emitiu parecer favorável a 03.11.2004.  

5. – Enquadramento Legal / Fase de Licenciamento 

O licenciamento da operação de loteamento rege-se pela disciplina do Dec. Lei n.º 

555/1999, de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei n.º 177/2001 

de 4 de Junho, devendo o processo ser instruído de acordo com o disposto no Art. 4º do 

Regulamento da Urbanização e Edificação do Município de Palmela publicado em Diário 

da República pelo aviso n.º 7539/2003 – 2ª Série de 29 de Setembro de 2003, sem 

prejuízo da demais regulamentação sobre a matéria.» 

 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que brevemente será apresentada em reunião 

de Câmara a empreitada de “Reforço do abastecimento de água a Palmela – 2.ª Fase – 

2.ª Parte”, e ficarão criadas condições para a reapreciação desta proposta. 
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A Sr.ª Presidente refere que o Sr. Vereador Adilo Costa introduz uma questão que é 

importante: caso esta proposta fosse retirada, a lei determina que a pessoa, pelo facto de 

a Câmara não ter proferido uma decisão, invocasse o deferimento tácito e passava a ter o 

direito a algo que a Câmara, neste momento, está a dizer que não pode. Desde logo, a 

Câmara tem de proferir este indeferimento. 

Depois da proposta da empreitada aprovada em reunião de Câmara desenvolve-se a 

obra normalmente e, daqui por uns meses, este órgão municipal está em condições de 

emitir um parecer favorável a esta proposta.  

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que auscultada a intervenção do Sr. 

Vereador Adilo Costa levanta-se a questão se não devia esta proposta ter uma 

reformulação igual à proposta anterior referente ao processo E-469/05 e mencionar que 

poderá ser reapreciado logo que cumpridos os requisitos. 

A Sr.ª Presidente refere que é mencionado no texto “o processo é susceptível de 

reapreciação uma vez ultrapassados os condicionalismos anteriormente referidos”. 

 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 

TURISMO 

 

DIVISÃO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 

 

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

 

Subsídio: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DDET-DAE/12-2006: 

ASSUNTO: Feira Comercial e Agrícola do Poceirão: 

REQUERENTE: Associação da Feira Comercial e Agrícola do Poceirão: 

 

 «A Feira Comercial e Agrícola do Poceirão completa este ano dezasseis anos, e 

realiza-se nos dias 2, 3 e 4 de Junho, contando com a fidelidade de milhares de visitantes, 

devido sobretudo à forma como dá a conhecer a cultura e tradições daquela população, e 

dos produtos aí produzidos. 

 Esta Feira ajuda a impulsionar o desenvolvimento económico do Concelho, com os 

seus cerca de 60 pavilhões, que incluem, nomeadamente, um espaço com a venda de 
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sopa caramela, deliciosa iguaria típica da Freguesia, venda de vinhos da região, venda de 

produtos agrícolas e movimento associativo, não esquecendo um variado programa de 

entretenimento musical e outras actividades lúdicas durante os três dias em que se realiza. 

 Este ano, para além do Colóquio e do Desfile Etnográfico com os carros alegóricos, 

ranchos folclóricos, cavalos, a Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Palmela e Máquinas 

Agrícolas, conta com uma novidade e que é a realização do I Curso de Formação à 

Iniciação da Prova de Vinhos. 

Assim, face ao exposto e de forma a colmatar parte das despesas da organização 

deste evento, e para além do apoio logístico que a autarquia sempre assegura, propõe-

se, de acordo com o disposto na alínea b), da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição de um subsídio de € 16.500,00 

(dezasseis mil e quinhentos euros), à Associação da Feira Comercial e Agrícola do 

Poceirão.» 

 

Sobre esta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto saúda mais uma edição da Feira Comercial e 

Agrícola do Poceirão. Trata-se de um evento importante para dar visibilidade à freguesia e, 

de certa forma, contribui para o desenvolvimento da freguesia. 

Lamenta que haja um corte nos subsídios atribuídos pela Câmara Municipal sendo 

que, no ano passado, a Organização desta Feira foi contemplada com um subsídio de 

20.000 euros contra os 16.500 euros propostos para este ano. É uma redução de 3.500 

euros. Faz votos para que a Feira Comercial e Agrícola não diminua a sua qualidade. 

A Sr.ª Presidente refere que tem a certeza que a qualidade da Feira não vai ficar 

diminuída. Todas as Comissões Organizadoras das Feiras e Festas têm colaborado e 

compreendido o apelo da Câmara face à diminuição dos subsídios propostos e têm 

demonstrado capacidade e sucesso na realização dos eventos. 

  

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

minuta.  

 

V – DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA 

 

 DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Garantias bancárias: 
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PROPOSTA N.º. 1/DGU-DL/12-2006: 

ASSUNTO: Pedido de redução de garantias bancárias destinadas a assegurar a 

boa e regular execução das obras de urbanização da 1.ª à 7.ª fase (alvará de 

loteamento n.º 254 – Proc.º L-27/00): 

REQUERENTE: MECMINOP – Sociedade Técnica de Máquinas e Equipamentos, 

S.A. (requerimentos n.ºs 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3258 de 28.03.2006): 

 

«Em 12 de Junho de 2004 foi, por revogação da deliberação de 11.09.2002, emitido 

o alvará n.º 254, ratificando com as necessárias adaptações a aprovação das obras de 

urbanização antes licenciadas e assim correspondendo à 1.ª fase das mesmas. 

Posteriormente e nos termos do n.º 3, do art.º 28.º, do Decreto-Lei 448/91, de 29 de 

Novembro, com a leitura introduzida pelo Decreto-Lei 334/95, de 28 de Dezembro, foram 

aprovados os aditamentos correspondentes da 2ª à 7ª fase das obras de urbanização. 

Para garantir a boa e regular execução das obras de urbanização, referentes às 7 

fases, foram prestadas cauções, que em reunião pública de 24.08.2005, foram reduzidas 

para os seguintes montantes: 

FASE 1 - Garantia bancária n.º 295.342, emitida pelo Banco Espírito Santo, S. A, a 

30 de Setembro de 2002, válida no montante de € 2.589.868,74 (dois milhões quinhentos 

e oitenta e nove mil oitocentos e sessenta e oito euros e setenta e quatro cêntimos); 

FASE 2 – Garantia bancária n.º 301.307, emitida pelo Banco Espírito Santo, S. A, a 

15 de Maio de 2003, válida no montante de € 487.152,49 (quatrocentos e oitenta e sete mil 

cento e cinquenta e dois euros e quarenta e nove cêntimos); 

FASE 3 - Garantia bancária n.º 301.273, emitida pelo Banco Espírito Santo, S. A, a 

15 de Maio de 2003, válida no montante de € 1.481.909,95 (um milhão quatrocentos e 

oitenta e um mil novecentos e nove euros e noventa e cinco cêntimos); 

FASE 4 - Garantia bancária n.º 309.451, emitida pelo Banco Espírito Santo, S. A, a 

19 de Abril de 2004, válida no montante de €  573.559,04 (quinhentos e setenta e três mil 

quinhentos e cinquenta e nove euros e quatro cêntimos); 

FASE 5 - Garantia bancária n.º 310.986, emitida pelo Banco Espírito Santo, S. A, a 

24 de Junho de 2004, válida no montante de €  912.698,47 (novecentos e doze mil 

seiscentos e noventa e oito euros e quarenta e sete cêntimos); 

FASE 6 - Garantia bancária n.º 310.985, emitida pelo Banco Espírito Santo, S. A, a 

24 de Junho de 2004, válida no montante de €  514.789,04 (quinhentos e catorze mil 

setecentos e oitenta e nove euros e quatro cêntimos); 
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FASE 7 - Garantia bancária n.º 310.987, emitida pelo Banco Espírito Santo, S. A, a 

24 de Junho de 2004, válida no montante de €  1.278.695,31 (um milhão duzentos e 

setenta e oito mil  seiscentos e noventa e cinco  euros e trinta e um cêntimos). 

Através dos requerimentos identificados em epígrafe, vem a requerente solicitar 

relativamente às fases antes indicadas, a redução das cauções prestadas como garantia 

da boa e regular execução das obras de urbanização. 

Face às informações técnicas elaboradas pela Divisão de Loteamentos, de que se 

anexam cópias e 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, propõe-se que as cauções, válidas nos montantes antes indicados, sejam 

reduzidas para os seguintes valores: 

FASE 1 - Garantia bancária n.º 295.342, emitida pelo Banco Espírito Santo, S. A, a 

30 de Setembro de 2002, reduzida para o montante de € 1.921.247,19 (um milhão 

novecentos e vinte um mil duzentos e quarenta e sete euros e dezanove cêntimos); 

FASE 2 – Garantia bancária n.º 301.307, emitida pelo Banco Espírito Santo, S. A, a 

15 de Maio de 2003, reduzida para o montante de € 137.016,61 (cento e trinta e sete  mil  

e dezasseis  euros e sessenta e um cêntimo); 

FASE 3 - Garantia bancária n.º 301.273, emitida pelo Banco Espírito Santo, S. A, a 

15 de Maio de 2003, reduzida para o montante de € 520.599,43 (quinhentos e vinte mil  

quinhentos e noventa e nove  euros e quarenta e três cêntimos); 

FASE 4 - Garantia bancária n.º 309.451, emitida pelo Banco Espírito Santo, S. A, a 

19 de Abril de 2004, reduzida para o montante de €  398.067,17 (trezentos e noventa e 

oito mil e sessenta e sete euros e dezassete  cêntimos); 

FASE 5 - Garantia bancária n.º 310.986, emitida pelo Banco Espírito Santo, S. A, a 

24 de Junho de 2004, reduzida para o montante de €  683.938,74 (seiscentos e oitenta e 

três mil novecentos e trinta e oito euros e setenta e quatro cêntimos); 

FASE 6 - Garantia bancária n.º 310.985, emitida pelo Banco Espírito Santo, S. A, a 

24 de Junho de 2004, reduzida para o montante de €  398.512,40 (trezentos e noventa e 

oito mil quinhentos e doze euros e quarenta cêntimos); 

FASE 7 - Garantia bancária n.º 310.987, emitida pelo Banco Espírito Santo, S. A, a 

24 de Junho de 2004, válida no montante de €  950.630,16 (novecentos e cinquenta mil 

seiscentos e trinta  euros e dezasseis cêntimos); 

Os montantes que se propõem para as garantias bancárias são superiores às obras 

de urbanização por concluir.» 

 

Na discussão da proposta referente ao processo L-27/00 intervieram: 
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O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que a redução no valor das garantias 

bancárias se refere à Mecminop. Este promotor desenvolveu dois grandes 

empreendimentos (Colinas da Arrábida e Palmela Village, em Quinta do Anjo) e a opinião 

dos Vereadores do P.S. sobre estas urbanizações é que os processos relativos a estas 

duas urbanizações são extremamente confusos. 

Por repetidas vezes foram apresentadas reclamações na Câmara Municipal relativas 

a inundações provenientes da má drenagem das águas e, algumas das reduções ora 

propostas para aprovação têm exactamente a ver com reduções na área da drenagem. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto cita o seguinte: 

- “(...) as reduções só devem ser dadas após o requerente se submeter a ensaios 

das redes de abastecimento de água, inspecção das redes de drenagem (...).”; 

- em relação à ETAR: “(...) ficam pendentes de entrega de certificado de 

conformidade elaborado pela empresa instaladora e até aceitação da DAAR 

(Divisão de Águas de Abastecimento e Residuais) (...)”, o que significa nem a 

DAAR aceitou ainda esta obra; 

-  sobre os telefones vem referido “(...) dependente da entrega dos certificados de 

conformidade a emitir pelas entidades certificadoras (...)”. 

Constata-se a existência de um conjunto de situações que revertem em tentar saber 

se os 20% respeitantes às garantias bancárias que ficam assegurados são suficientes 

para cobrir o que efectivamente fica pendente. 

Devido às dúvidas que subsistem nesta proposta, os Vereadores do P.S. vão abster-

se. 

A Sr.ª Presidente refere que aquilo que se prevê nesta proposta é exactamente o 

que a lei estipula. 

Esclarece que a aceitação pela DAAR é a recepção que a Câmara Municipal faz 

aquando da entrada em funcionamento do equipamento e esta recepção não é feita 

quando o equipamento está construído, mas somente aquando da sua entrada em 

funcionamento.  

Sublinha que as verbas que se mantêm sob caução são claramente superiores ao 

que falta executar. 

Relativamente à questão das reclamações apresentadas referentes à drenagem crê 

tratar-se de uma obra exterior ao loteamento logo não pode ser incluída nesta mesma 

análise para efeitos de verificação de execução e consequente libertação de garantias 

bancárias. Deixa esta resposta como reserva nomeadamente até poder voltar a abordar 

este assunto com o Sr. Vereador José Charneira que hoje não está presente na reunião. 
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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. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

VI.I - DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

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

 

Subsídios: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DCD-DAC/12-2006: 

ASSUNTO: Festas de São Pedro da Marateca: 

REQUERENTE: Associação das Festas de São Pedro da Marateca: 

 

 «As Festas de S. Pedro da Marateca representam para a Freguesia um dos pontos 

mais altos da sua programação cultural e de convívio entre a sua população, sendo o 

culminar de um amplo trabalho de envolvimento da comunidade. 

 Tendo a Marcha Popular como actividade central, estas Festas apresentam um 

programa diversificado que atrai à localidade de Águas de Moura alguns milhares de 

pessoas, que para além de poderem assistir aos espectáculos, tomam contacto com as 

diversas actividades culturais, sociais e económicas existentes na Freguesia. 

 A concretização deste tipo de actividade envolve custos financeiros elevados, para 

além de um grande trabalho voluntário de todos os que se envolvem na sua organização. 

 Para apoio à realização das Festas de S. Pedro da Marateca de 2006, 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 de 

12.500,00 (doze mil quinhentos euros), à Associação de Festas de S. Pedro da 

Marateca.» 

 

 Sobre esta proposta, o Sr. Vereador José Braz Pinto refere que em igualdade de 

circunstâncias com a Feira Comercial e Agrícola do Poceirão saúda as Festas de S. Pedro 

da Marateca. Tratam-se de festas que mobilizam toda a população e desenvolvem 

actividades extremamente ricas. 

 Esta Festa também vê reduzido o subsídio em 2.000 euros, em 2005 foi 

contemplada com a verba de 14.500 euros contra os 12.500 euros atribuídos este ano. 
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 Apesar da redução financeira está certo que as Festas de S. Pedro da Marateca não 

perderão o brilho dos anos anteriores. 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º. 2/DCD-DAC/12-2006: 

ASSUNTO: Comemorações do 25 de Abril - 2.ª Fase: 

REQUERENTE: Várias entidades do concelho: 

 

«O programa de Comemorações do 25 de Abril de 2006 foi, uma vez mais, um 

processo de partilha e troca de experiências associativas, no qual muitos agentes 

associativos contribuíram com as suas actividades para o enriquecimento dos programas 

de outras entidades. 

Este intercâmbio traduz-se também na mostra da riqueza e diversidade das 

produções culturais que acontecem no nosso concelho. 

 No entanto, a realização destas actividades acarreta, na maioria dos casos, custos 

financeiros para as associações, que não se encontram previstos nos seus planos e 

orçamentos anuais, uma vez que estes resultam dos convites efectuados durante a fase 

de preparação do programa de comemorações. 

Assim, e no sentido de comparticipar as despesas com as actuações efectuadas 

pelas associações durante as Comemorações do 25 de Abril do corrente ano, 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 dos subsídios seguidamente 

indicados, no valor global de € 3.900,00 (três mil e novecentos euros): 

- Associação Amigos das Lagameças       € 450,00 

- Grupo Desportivo e Recreativo Airense      € 150,00 

- Grupo Folclórico Danças e Cânticos dos Olhos de Água    € 300,00 

- Rancho Folclórico “Os Rurais” da Lagoa da Palha e Arredores   € 150,00 

- Rancho Folclórico Fazendeiros das Lagameças     € 150,00 

- Rancho Folclórico de Poceirão        € 300,00 

- Grupo Coral Ausentes do Alentejo       € 450,00 

- Associação Idosos de Palmela (G. Teatro Avózinhas)    € 150,00 

- Rancho Folclórico R. Palhota e Venda do Alcaide     € 450,00 

- Grupo Desportivo Rio Frio         € 600,00 

- Grupo Desportivo e Recreativo Águias da Aroeira     € 300,00 

- Rancho F. Casa do Povo de Pinhal Novo      € 150,00 
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- Rancho Folclórico de Fernando Pó       € 300,00.» 

 

Relativamente a esta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que tem alguma dificuldade em 

perceber o porquê de uma 2.ª fase na atribuição dos subsídios no âmbito das 

comemorações do 25 de Abril. 

Antes do 25 de Abril houve a apresentação de uma série de projectos que foram 

comparticipados por parte deste Município e a justificação desta 2.ª fase vem 

consubstanciada numa linha que refere “uma vez que estes resultam dos convites 

efectuados durante a fase de preparação do programa de comemorações”. 

Realça que destas associações, nove delas, já tinham comparticipações na 1.ª fase. 

É de todo útil perceber porque é que há uma 2.ª fase na atribuição destes subsídios - 

comemorações do 25 de Abril - e porque razão são contempladas algumas das entidades 

que já virem ser-lhes atribuído um subsídio na 1.ª fase. 

 Em termos de planeamento a comemoração desta data deve merecer um tratamento 

idêntico ou pelo menos da mesma valia que os outros projectos que são feitos durante um 

período de tempo devidamente estruturado por parte da Câmara Municipal. 

 É preciso esclarecer o seguinte: o porquê das duas fases; o porquê do atraso de dos 

subsídios agora propostos; e, porquê mais dinheiro para aqueles que já foram 

contemplados na 1.ª fase. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que as duas fases acontecem porque a 1.ª 

fase corresponde à programação que as associações se propõem fazer na sua própria 

sede, e a Câmara Municipal atribui o subsídio, e a 2.ª fase corresponde à programação 

que efectivamente foi concretizada noutros locais e por proposta de outras colectividades.  

Para explicar a razão de algumas entidades já terem tido apoio e voltarem a ter, dá 

como exemplo: o Grupo de Teatro das Avózinhas a verba foi destinada a trabalho 

preparatório; o Grupo Coral Ausentes do Alentejo foram a Aires, Volta da Pedra e 

Cascalheira; o Grupo Desportivo Rio Frio foi a Aires, Bairro Alentejano, Aldeia Nova da 

Aroeira e Fernando Pó; o Rancho Folclórico “Os Rurais” de Lagoa da Palha e Arredores 

foram a Olhos de Água; o Grupo Folclórico Danças e Cânticos dos Olhos de Água foram 

ao Bairro Alentejano, Cascalheira, Venda do Alcaide, Palhota, Bairro Margaça e Poceirão; 

e a Associação Amigos Lagameças foram ao Lau, Lagoinha e Volta da Pedra. 

Todos os grupos que tiveram menos actuações são os que levam um subsídio de 

menor valor. 

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

Não lhe parece muito plausível que se faça uma 2.ª fase na medida em que as actuações 

são devidamente equacionadas e preparadas. A efectivação de uma 2.ª fase indicia 
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alguma alteração àquilo que estava inicialmente projectado e não lhe parece ser uma 

situação completamente correcta. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que a proposta 25 de Abril na 1.ª e 2.ª fase 

respeita a um trabalho que é feito em parceria com as colectividades, Juntas de Freguesia 

e Câmara Municipal, é um trabalho partilhado; o que é efectivamente relevante é que se 

tenha a certeza que as actuações foram realizadas. 

 

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

minuta. 

 

VI.II – DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

SAÍDA DA REUNIÃO DE UM VEREADOR: 

Nesta altura ausentou-se da reunião o Sr. Vereador Octávio Joaquim Coelho 

Machado. 

 

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

 

Subsídios: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DCD-DD/12-2006: 

ASSUNTO: Programa de Desenvolvimento do Judo: 

REQUERENTE: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Palmela: 

 

 «Compete à Câmara Municipal comparticipar o pagamento de diversas despesas 

relacionadas com as actividades desenvolvidas pelas colectividades que integram o 

Programa de Desenvolvimento do Judo, nomeadamente parte das despesas relativas ao 

enquadramento técnico. 

 Neste sentido, propõe-se, de acordo com os critérios gerais e específicos definidos 

nos artigos 7.º e 9.º do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo e em 

conformidade com a alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição de um subsídio no valor de 

500,00 (quinhentos euros), à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Palmela, sendo de referir que deste montante, € 100 destinam-se a apoiar o pagamento 

da luz e limpeza e € 400,00 destinam-se a apoiar o enquadramento técnico no período de 

Fevereiro a Março de 2006.» 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

ENTRADA NA REUNIÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

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

 

PROPOSTA N.º. 2/DCD-DD/12-2006: 

ASSUNTO: Programa de Desenvolvimento do Judo: 

REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

 «Compete à Câmara Municipal comparticipar o pagamento de diversas despesas 

relacionadas com as actividades desenvolvidas pelas colectividades que integram o 

Programa de Desenvolvimento do Judo, nomeadamente parte das despesas relativas ao 

enquadramento técnico. 

 Neste sentido, propõe-se, de acordo com os critérios gerais e específicos definidos 

nos artigos 7.º e 9.º, do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo e em 

conformidade com a alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição das seguintes 

comparticipações financeiras, que totalizam um montante de € 1.870,00 (mil oitocentos e 

setenta euros): 

- Clube Portais da Arrábida        € 403,00 (1) 

-  Grupo Popular e Recreativo Cabanense     € 714,00 (2) 

- Sociedade Filarmónica União Agrícola – Pinhal Novo                        € 283,00 (3) 

- Sociedade Recreativa e Cultural do Povo – Bairro Alentejano           € 470,00 (4) 

(1) Deste montante, € 150 destinam-se a apoiar o pagamento da luz e limpeza e € 

253,00 destinam-se a apoiar o enquadramento técnico no período de Janeiro a Março de 

2006. 

(2) Deste montante, € 150 destinam-se a apoiar o pagamento da luz e limpeza e € 564 

destinam-se a apoiar o enquadramento técnico no período de Janeiro a Março de 2006. 

(3) Deste montante, € 200 destinam-se a apoiar o pagamento da luz e limpeza, € 

83,00 destinam-se a apoiar o enquadramento técnico no período de Janeiro a Março de 

2006. 

(4) Deste montante, € 150 destinam-se a apoiar o pagamento da luz e limpeza e € 320 

destinam-se a apoiar o enquadramento técnico no período de Janeiro a Março de 2006.» 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

VII – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

 

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

 

Plano de Transportes Escolares (ano lectivo 2006 / 2007): 

 

PROPOSTA N.º. 1/DEIS-DE/12-2006: 

 

«De acordo com a legislação em vigor (Decreto Lei 299/84, de 05 de Setembro), é 

da competência da Câmara Municipal financiar, organizar e gerir a rede de transportes 

escolares concelhia, quer dos circuitos assegurados por viaturas autárquicas, quer dos 

que são realizados por empresas transportadoras, em circuitos públicos. 

Neste sentido, e em conformidade com o n.º 2, do art.º 4º, do Decreto-Lei 

anteriormente referido foi elaborado o Plano de Transportes Escolares, para o próximo ano 

lectivo. 

A autarquia custeará na íntegra os transportes escolares dos alunos do ensino 

básico e comparticipará em 50% os do ensino secundário, incluindo as escolas 

profissionais com equivalência ao 12º ano de escolaridade. 

O Plano prevê que, em 2006/2007, sejam abrangidos pela rede de transportes 

escolares 2440 alunos: 2178 serão transportados em carreiras públicas; 2 alunos com 

necessidades educativas especiais serão transportados para as Escolas Básicas dos 2º e 

3º Ciclos de Pinhal Novo e Palmela; 19 alunos em circuitos especiais, a realizar mediante 

a abertura de concurso limitado e, ainda, 241 em viaturas autárquicas.  

Atendendo à dimensão do concelho, à sua dispersão geográfica e à fraca 

acessibilidade verificada em zonas rurais, estima-se que o custo total da rede de 

transportes escolares atinja o valor de € 1.054.225,00 (um milhão cinquenta e quatro mil 

duzentos e vinte e cinco euros). 

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

7/2003, de 15 de Janeiro, o Conselho Municipal de Educação, reunido em 8 de Maio de 

2006 pronunciou-se favoravelmente sobre o Plano de Transportes Escolares, para o ano 

lectivo de 2006/2007. 
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Face ao exposto, e de acordo com a alínea m), do n.º 1, do Artigo 64, da Lei nº 

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

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

anexo e que faz parte integrante desta proposta.» 

 

Em relação à proposta do Plano de Transportes Escolares intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a proposta dos transportes 

escolares, de acordo com a lei, devia ser aprovada em reunião de Câmara até 15 de Abril. 

Julga que tal não terá sido possível, ou porque o Conselho Municipal de Educação não 

terá emitido o parecer em tempo útil, ou porque terá havido condicionalismos de outra 

ordem. 

A pergunta que lhe parece fundamental é: porque é que se patrocinam idas de 

alunos do concelho para escolas dos 2.º e 3.º ciclos fora do concelho, designadamente 

para a Fragata do Tejo, D. Manuel I (em Alcochete) e D. Pedro II (na Moita); que oferta 

têm estas escolas que as escolas do concelho não têm? 

Realça que o Plano de Transportes que a Câmara de Palmela tem proposto não 

prevê a questão da componente de apoio à família e a componente da complementaridade 

de horário nos Agrupamentos que o já fazem com animadores do Ministério da Educação. 

Portanto, quer o Inglês, quer as outras actividades que vão ser implementadas durante o 

próximo ano lectivo terão alguma dificuldade em ser oferecidas aos jovens alunos da 

freguesia do Poceirão e das freguesias mais rurais do concelho, porque o Plano de 

Transportes contempla esses mesmos transportes. 

Corre-se o risco, com a publicação recente a 4 de Maio das novas competências dos 

Conselhos Executivos, permitir que miúdos que estão a frequentar, por exemplo, as Faias 

ou a IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social)  e que pertencem a um lugar 

chamado Passarinhas, e pertencem ao Agrupamento de Poceirão possam matricular-se 

no equipamento de Canha, já que este oferece uma componente de apoio à família, o que 

no Poceirão não acontece. Assim tornar-se-á difícil fixar os miúdos no concelho.  

Refere que a Câmara Municipal de Palmela faz algo além do que a lei prevê: 

transporta as crianças que distam a mais de 2Km da sua escola (quando a lei prevê a 

distância de 4 Km). Há circuitos de risco que as crianças atravessam, como sejam, o 

atravessamento de Estradas Nacionais ou da linha férrea para irem para uma escola de 

1.º Ciclo. Estes circuitos de risco têm de ser contemplados também neste Plano de 

Transportes. 

Faz votos para que as crianças das zonas mais rurais do concelho possam usufruir 

deste Plano, já que as crianças das zonas ditas urbanas, têm acesso às actividades que 

são actualmente oferecidas nas escolas de 1.º Ciclo. 
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A Sr.ª Vereadora Adília Candeias  refere que a Câmara de Palmela deve ser uma 

das câmaras que maiores custos per capita despende com os transportes escolares. É um 

investimento na Educação, mas também é preciso ter em consideração até onde vai a 

obrigação da Autarquia e quem também tem competências na matéria. 

Em relação à componente não lectiva é algo que não está completamente 

esclarecido, até porque ainda não se realizou a reunião com os Agrupamentos e esta é 

uma questão que falta avaliar. 

Em relação aos circuitos de risco, a Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que o 

concelho de Palmela é atravessado por circuitos de risco, desde linhas férreas a Estradas 

Nacionais e Municipais e foram estes factos que levaram a que a Câmara Municipal 

reduzisse para 2 Km (distância da residência do aluno à escola) e assegure o transporte 

dessas crianças. Está em fase de elaboração um estudo exaustivo que medeia as 

situações até onde a Câmara deve ir, e esta análise é realmente muito difícil. 

Num País como Portugal em que as questões da educação mudam com alguma 

frequência a planificação dos Transportes Escolares é bastante difícil. O Município tem de 

efectuar negociações com as transportadoras públicas e tenta ainda encontrar soluções 

junto das Associações de Bombeiros para transportarem as crianças.  

Quanto ao ensino do Inglês nas escolas do 1.º Ciclo, a CMP defendeu que esta 

disciplina devia fazer parte do horário normal da escola. No concelho de Palmela foi um 

Instituto que veio leccionar o Inglês nas escolas e não teve de pagar nem limpeza nem 

espaços, assim é fácil... a Câmara é que tem de zelar por todas estas obrigações. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que aguarda o esclarecimento em 

relação aos alunos que vão para escolas do 2.º e 3.º Ciclo fora do concelho. 

Pretende igualmente saber se a Câmara Municipal entrega na CCDR uma listagem 

dos alunos que frequentam o 9.º ano de escolaridade e necessitam de transporte e se, 

posteriormente, não é ressarcida do valor despendido por parte da Direcção Geral da 

Administração Local. 

Sobre o pedido de esclarecimentos efectuado pelo Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa, a Sr.ª Presidente dá a palavra à Directora do Departamento de Educação e 

Intervenção Social para que preste os necessários esclarecimentos, o que foi feito. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que ao falar-se em transportes de crianças 

é preciso igualmente falar em segurança. Verifica que em muitos casos o transporte não é 

feito nas melhores condições de segurança para as crianças, os autocarros andam 

sobrelotados e é necessário deixar esta chamada de atenção. 

Os autocarros que partem de manhã do Poceirão para Palmela transportam crianças 

em pé; essas crianças vão em risco, por isso, tem de deixar esta recomendação, ainda 

para mais quando hoje em dia se fala tanto em campanhas de segurança.  
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A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que, relativamente à perigosidade dos 

circuitos, foi publicada nova legislação relativa aos transportes escolares que vai obrigar 

ao uso de um conjunto de normas. O Município de Palmela tem este processo em 

preparação, de forma a poder dar resposta cabal às recomendações. A ideia é trabalhar 

sempre para melhorar. 

 

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

minuta. 

 

VIII – DEPARTAMENTO DE OBRAS E APOIO À PRODUÇÃO 

 

 DIVISÃO DE PROJECTOS E OBRAS PÚBLICAS: 

 

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

 

 Empreitada: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DOAP-DPOP/12-2006: 

 OBRA: “Remodelação da EB/JI de Pinhal Novo 2”: 

 ASSUNTO: Adjudicação da empreitada: 

 

 «Em reunião de câmara realizada em 07.12.05, foram aprovados o projecto de 

execução e a abertura do concurso público para a realização da empreitada de 

“Remodelação da EB / JI de Pinhal Novo 2”. 

 A obra consiste na remodelação de um edifício com 8 salas de aula, incluindo 

demolições, redefinição de vãos e caixilharias, substituição da cobertura, criação de 4 

salas de expressão plástica e remodelação das instalações sanitárias. 

 Concluída a análise das propostas admitidas a concurso, pela comissão nomeada 

para o efeito e no respeito pela alínea b), do n.º 1, do art.º 18.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, 

de 8 de Junho que, por força do disposto na alínea b), do n.º 1, do art.º 4.º do mesmo 

diploma, se aplica à contratação de empreitadas, torna-se necessário que a Câmara 

Municipal delibere sobre a adjudicação da referida empreitada. 

 Assim, tendo em consideração o relatório final de análise de propostas, documento 

que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido, 
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 Propõe-se, nos termos da alínea q), do n.º 1, do Art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02 de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal 

delibere: 

 1. Adjudicar a empreitada de “Remodelação da EB / JI de Pinhal Novo 2” à firma 

Constrope – Construção Civil e Obras Públicas, S. A., pelo valor da sua proposta de 

397.302,90 € (trezentos e noventa e sete mil trezentos e dois euros e noventa cêntimos) 

que acrescido do valor de 19.865,15 € correspondente à taxa de IVA em vigor, perfaz a 

totalidade de 417.168,05 € (quatrocentos e dezassete mil cento e sessenta e oito euros e 

cinco cêntimos) e pelo prazo de execução de 70 dias; 

 2. Aprovar a minuta do contrato da empreitada, documento que se anexa e que aqui 

se dá por integralmente reproduzido; 

 3. Considerar o encargo da despesa no Código do Plano 2.1.1.02.03 e na Rubrica 

Orçamental 09.02/07.01.03.05.» 

 

 Na discussão desta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que da leitura a alguns dossiês  que 

são anexos à proposta, ficou com a sensação de que os cerca de 400.000 euros 

respeitantes a esta obra poderiam ter resultado num outro projecto: a projecção de uma 

escola para daqui a 10 anos. 

 Vai ser efectuada uma intervenção em oito salas (já existentes) e em quatro espaços 

para expressão plástica (aproveitando a estrutura já existente). 

 Em sua opinião este projecto poderia ter tido mais ambição, até porque há cerca de 

um ano estava a ser inaugurada uma outra fase daquela escola. Este é o seu principal 

reparo. 

 Pretende ser informado sobre o modo como é feita a contagem do prazo de setenta 

dias de execução desta empreitada. 

 No processo é feita abordagem ao cumprimento das normas regulamentares 

decorrente da presença de amianto nas chapas da escola. A questão do amianto terá de 

ser efectivamente bem vistoriada, assim como o manuseamento e o transporte desta 

matéria, mas crê que o caderno de encargos terá todas estas situações contempladas. 

 O Sr. Vereador Adilo Costa refere que esta empreitada vai completar a obra do 

edifício da escola Zeca Afonso. Uma parte da obra já foi executada e inaugurada. A actual 

proposta refere-se à parte antiga que por razões funcionais não foi possível integrar na 

anterior obra, dando origem a duas fases. 

 Embora haja diferença entre o edifício já construído e aquele que esta obra 

contempla, há uma uniformidade no tratamento do edifício e na manutenção dos espaços. 

Houve o cuidado de dar coerência  a toda a obra. Para além das intervenções que o Sr. 
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Vereador José Carlos de Sousa referiu há a remodelação das instalações sanitárias; a 

nível da cobertura há adopção de novas soluções construtivas e as paredes exteriores vão 

sofrer um isolamento térmico. Em suma vai ficar um edifício completamente novo. 

 O prazo de execução da obra será de setenta dias seguidos, contados a partir da 

data da consignação. 

 A questão do amianto é de extrema importância e tem que ser tida em consideração 

pelo empreiteiro na medida em que existe legislação em vigor sobre a matéria que terá de 

ser cumprida. A fiscalização vai ficar atenta. 

 A Sr.ª Vereadora Adília Candeias explica que a obra teve de ser dividida em duas 

fases, porque a escola não podia ser encerrada. A 2.ª fase é a remodelação completa da 

parte antiga e, tal como o Sr. Vereador Adilo Costa referiu, vai haver uma uniformização 

no tratamento do edifício que não vai permitir que haja uma diferenciação entre o velho e o 

novo. 

 Em relação ao horizonte temporal regista que, de acordo com o que já está feito a 

escola tem capacidade para 300 alunos do 1.º ciclo e mais 75 alunos do pré-escolar, que é 

o número máximo que o Ministério defende para estas infra-estruturas. Deste modo, não é  

aconselhável alargar o edifício da escola, até porque esta experiência já se verificou não 

resultar noutros concelhos do País, por se considerar que nesta idade a grande 

concentração de meninos não é benéfica para os próprios e para a escola. 

 

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

minuta. 

 

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 

 

1. José Silvério, Presidente da Junta de Freguesia do Poceirão: 

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Poceirão intervém nos seguintes 

termos: 

- Saúde - O Posto Médico do Poceirão, já com seis anos de existência, possui 

médicos em número insuficiente para as necessidades da população. Há 

população em Poceirão que se desloca a Águas de Moura para ser 

consultada. Muitas são as pessoas sem médico de família. 

- Está marcada uma reunião com a Dr.ª Emília Catita para exposição dos 

assuntos que no âmbito da Saúde precisam ser tratados. 

- Em termos de enfermagem o serviço está a funcionar optimamente. 

- Estudo - A Junta de Freguesia do Poceirão atendeu há um ano um grupo de 

estudantes da Universidade de Portalegre e da Universidade de Coimbra 
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para fazer um levantamento sobre esta Junta de Freguesia. O estudo foi feito 

a nível nacional.  

- Tendo-se deslocado a Portalegre ficou muito satisfeito com a seguinte 

novidade: a freguesia do Poceirão foi classificada em 2.º lugar, a nível 

nacional, como a freguesia que mais se desenvolveu em 18 anos. 

- Legalização de terrenos - Faz votos para que o Sr. Vereador José Braz 

Pinto não se canse de reclamar a legalização dos terrenos da Junta de 

Freguesia do Poceirão. 

- A Junta de Freguesia possui um grande património: os Armazéns, a 

Delegação e o Parque Mário Bento. 

- Levantamento sobre a freguesia do Poceirão - Participou num 

levantamento sobre a freguesia do Poceirão para um livro editado pelo Sr. 

Fortuna, uma vez que nasceu e foi criado nesta freguesia, detém muita 

informação sobre a mesma. 

 

 2. José Manuel Silvério: 

 O Sr. José Manuel Silvério cumprimenta a Presidente, Vereadores e todos os 

presentes. 

 Seguidamente tece as seguintes considerações: 

- Pede desculpa aos Poceirenses por tudo o que a Câmara prometeu fazer na 

freguesia, durante os últimos quatro anos e meio, e não fez. 

- O Caminho Municipal 533 está para ser alargado e repavimentado há muitos 

anos, foram feitas outras obras e esta estrada ficou por fazer. Para quando 

está prevista a execução desta obra? 

- A freguesia do Poceirão é a segunda freguesia com mais jovens do concelho. 

Nos últimos CENSOS 2001 resultou 16,8% de pessoas, nesta freguesia, no 

escalão etário 0 – 14 anos, em que Pinhal Novo ficou em 1.º lugar com 

17,6%. Perante estes dados e com uma população de cerca de 5.000 

habitantes esta freguesia precisa de um parque infantil público, porque esta é 

a única freguesia do concelho de Palmela, que não possui um equipamento 

desta natureza. 

- Questiona sobre o que tem sido feito pela Câmara Municipal, na freguesia do 

Poceirão, em termos de ordenamento do território, uma vez que os 

clandestinos proliferam nesta freguesia. 
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 3. Rute: 

 A Sr.ª D.ª Rute saúda os presentes. 

Menciona que faz parte da Direcção da Feira Comercial e Agrícola do Poceirão. 

Escutou atentamente a reunião. O subsídio da Câmara Municipal para a Feira Comercial e 

Agrícola do Poceirão é de 16.500 euros contra os 12.500 euros atribuídos às Festas de 

São Pedro da Marateca. 

 É excessiva a redução de 3.500 euros à Feira Comercial e Agrícola do Poceirão 

comparativamente ao atribuído pela Câmara Municipal em 2005, atendendo ao cariz 

objectivo desta Feira: a promoção comercial e agrícola. 

  Considera que a C.M.P. devia dar um maior apoio a esta Feira. 

 É importante a construção de um parque infantil no Poceirão para as crianças. 

 

 

4. Fernando Manuel Peres: 

O Sr. Fernando Manuel Peres cumprimenta os presentes. 

 O Sr. Fernando Manuel Peres tece a seguinte observação: 

- Para quando se prevê o alcatroamento do caminho que dá acesso ao Grupo 

Desportivo das Lagameças (Rua do Campo da Bola), assim como a devida 

iluminação. 

 

 5. João Carrondo Nunes: 

 O Sr. João Carrondo Nunes saúda a Presidente, Vereadores e Munícipes. 

 O Sr. João Carrondo Nunes menciona que nesta reunião de Câmara foi 

apresentada uma proposta em que ele próprio é requerente. 

 Pretende saber a quem se pode dirigir para tratar do seu assunto. 

 

 6. Noémia Marques: 

 Questiona porque motivo a Rua Abel é para ser alcatroada e a Rua Joaquim Gomes 

Romão não está prevista ser alcatroada. 

 

 7. Munícipe não identificada: 

 Nesta reunião ninguém falou na Terceira Idade. Os idosos têm muitas carências e é 

importante que alguém repare nos seus problemas. 

 Os jardins do Poceirão não estão a ser devidamente tratados, as flores e plantas são 

indevidamente cortadas. 
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 8. Municípe não identificado: 

 Dá as boas noites à Presidente, Vereadores e Munícipes. 

 Chama a atenção para as lombas que estão destruídas no Poceirão. 

 

 9. Mário: 

 Vem pedir o abastecimento de água aos moradores da Rua António Marques, em 

Brejos do Poço. 

 

 10. José Augusto Conceição: 

 Vem pedir a colocação de postos de iluminação pública na Rua Ratinho Godinho. 

 

 A Sr.ª Presidente responde às questões colocadas do seguinte modo: 

 •••• Ao Sr. João Carrondo Nunes responde que:  deve dirigir-se ao Departamento de 

Planeamento da Câmara Municipal, sito no edifício dos Paços do Concelho, para tratar do 

seu assunto. 

 •••• Ao Sr. Fernando Peres e ao Sr. José Manuel Silvério responde que:  a Rua do 

Campo da Bola não está prevista no Plano Plurianual de Investimentos (P.P.I.) da Câmara 

Municipal. 

Para o Caminho Municipal 533 está prevista a elaboração de um estudo para o final 

deste mandato. 

 Faz referência às obras previstas executar durante o mandato em curso e 

contempladas no  P.P.I.. 

 •••• À Sr.ª Rute responde que: compreende o seu desapontamento face à verba 

atribuída à Feira Comercial e Agrícola do Poceirão. Discorda da comparação formulada 

face a outra Festa no concelho. Cada Feira e cada Festa no concelho expressa a sua 

própria realidade. 

 Todas as Festas e Feiras no concelho, este ano, vêm reduzidas as verbas atribuídas 

pela Câmara Municipal. 

 Está ciente que a Direcção da Feira Comercial e Agrícola do Poceirão vai conseguir 

superar esta diminuição do apoio que a Câmara Municipal (C.M.) presta, até porque esta e 

outras iniciativas não podem viver exclusivamente do apoio da Câmara Municipal . 

 A questão do parque infantil para além de colocada nesta reunião de Câmara foi 

também colocada na reunião realizada com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia do 

Poceirão. A questão está a ser devidamente ponderada. 
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A Câmara Municipal tem vindo concomitantemente com as obras de remodelação 

em escolas a apetrechar as mesmas com parques infantis. 

 •••• Ao Sr. José Manuel Silvério responde que: acerca do ordenamento do território 

está em curso a revisão do Plano Director Municipal (P.D.M.). A plataforma logística 

prevista para o Poceirão vai obrigar, em termos do ordenamento do território, à elaboração 

de estudos.  

 Hoje o Sr. Primeiro-Ministro, na presença do Sr. Ministro do Ambiente e do Sr. 

Secretário de Estado, anunciaram um Plano para o País que vai revolucionar todos os 

Planos de Ordenamento e que vai abranger a freguesia do Poceirão, é este o Plano 

Nacional de Ordenamento do Território. 

  A redução do pagamento de taxas nas freguesias rurais, é uma forma encontrada 

pela Câmara Municipal de incentivar o investimento. 

 •••• À Sr.ª Noémia Marques responde que: esperamos poder via nos próximos 

Planos a englobar e abranger maior número de intervenções – alcatroamentos e outros – 

em ruas. 

 •••• Ao Sr. José Augusto Conceição responde que: os serviços da Câmara 

Municipal vão averiguar porque motivo não existe iluminação pública na Rua Ratinho 

Godinho. 

 •••• Ao Sr. Munícipe responde que: tomou devida nota sobre as lombas que se 

encontram danificadas. 

 •••• Ao Sr. Mário responde que: tomou nota sobre a necessidade de abastecimento 

de água na Rua António Marques. 

 •••• À Sr.ª Munícipe responde que: os serviços camarários vão averiguar o que 

sucede para as plantas e flores não estarem a ser devidamente tratadas, ou se existe 

alguma questão técnica para o que está a acontecer. 

 É verdade que com alguma organização local poder-se-á dar apoio aos idosos desta 

freguesia, porque há programas que a Câmara Municipal tem em curso como seja o “+ 60” 

e “Chá Dançante”. Sugere que em Poceirão seja criado um grupo que possa organizar-se 

para em estreita articulação com a Câmara, propiciar momentos de lazer aos idosos desta 

freguesia. 

 A Sr.ª Presidente informa que, no dia 18 de Maio, fará o atendimento aos Munícipes 

no Centro Cultural do Poceirão. 

 Seguidamente dá por encerrado o Período destinado ao Público. 
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IX – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das zero horas e trinta minutos do dia dezoito de Maio de dois mil e seis, 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 


