
 

 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 18/2006: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO 

DE 2006: 

 No dia treze de Setembro de dois mil e seis, pelas dezassete horas e vinte minutos, 

no edifício dos Paços do Concelho e respectiva Sala das Sessões, reuniu ordinariamente a 

Câmara Municipal, sob a Presidência de Adília Maria Prates Candeias, Vice-Presidente, 

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

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

Carlos Matias de Sousa. 

 A Sr.ª Vice-Presidente informa que a Sr.ª Presidente, Ana Teresa Vicente Custódio 

de Sá não está presente na reunião, por se encontrar de atestado médico. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª. VICE-PRESIDENTE: 

1. Agradecimento: 

A Sr.ª Vice-Presidente expressa o seu agradecimento aos munícipes, trabalhadores 

e entidades do concelho pelas manifestações de carinho prestadas à Sr.ª Presidente. 

 

2. Festa das Vindimas: 

A Sr.ª Vice-Presidente refere que, em nome da Câmara Municipal, expressa uma 

saudação à Comissão das Festas, às Instituições locais, aos produtores que participaram 

e aos visitantes pela forma como a Festa decorreu. 

A Festa das Vindimas continua a ser a Festa que projecta o concelho de Palmela 

nesta região, mas também no País e além fronteiras. 
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3. Esclarecimento: Fogo de Artifício da Festa das Vindimas: 

A Sr.ª Vice-Presidente refere que sobre um artigo que foi publicado num órgão de 

comunicação social relativo do fogo de artifício da Festa das Vindimas, tem a prestar um 

esclarecimento.  No entanto, antes de passar a ler o esclarecimento vai proceder ao 

enquadramento deste assunto. Assim: 

Como é do conhecimento de todos, nos últimos anos, os fenómenos dos incêndios 

florestais têm-se agravado tendo atingido em alguns períodos dimensões de catástrofe 

nacional. 

É uma situação a que a Administração Central tem vindo a dar alguma atenção e 

tem produzido inúmera legislação introduzindo profundas alterações no quadro jurídico 

existente. Estas mudanças têm sido marcadas por duas realidades: por um lado, uma 

maior responsabilização das Câmaras Municipais, às quais têm sido atribuídas mais 

competências e tarefas no âmbito da prevenção dos fogos florestais; e por outro lado, as 

constantes alterações da lei, na maioria das vezes, publicadas tardiamente e nem sempre 

devidamente regulamentadas. Muitas das vezes são regulamentadas à última hora ou 

próximo dos momentos imediatamente antes das festas. Estas situações trazem várias 

consequências, desde uma permanente instabilidade que tem obrigado os Municípios a 

efectuar vários ajustamentos à sua organização, de forma a trabalhar no âmbito da 

prevenção dos fogos florestais, à necessidade permanente de uma perfeita articulação 

com todos os agentes da Protecção Civil e outras entidades envolvidas na prevenção e 

combate aos fogos florestais, de modo a suprir as dificuldades criadas pela legislação, 

quer quanto à sua interpretação, quer quanto à sua implementação. 

É por estes motivos que o processo de licenciamento de qualquer actividade que 

potencie o risco de incêndio como são os fogos de artifício particularmente em períodos de 

risco elevado, se tornou cada vez mais difícil e complexo. 

Na Câmara Municipal de Palmela existe uma boa experiência no trabalho de parceria 

na área da prevenção dos fogos florestais. Esta opção torna-se uma exigência, na maior 

parte dos casos, por força da própria lei que impõe a existência de uma Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, mas também por razões de bom senso 

e prudência. A Câmara Municipal tem de trabalhar no sentido de prever e ultrapassar 

alguns problemas. 

Foi neste sentido, e é de elementar bom senso referi-lo, que a Câmara Municipal se 

envolveu neste processo para decisão de autorização prévia para a realização do fogo de 

artifício da Festa das Vindimas. Neste caso, envolveu e consultou os Bombeiros e a 

Protecção Civil Distrital. Seria totalmente irresponsável recusar-se a acatar as 

recomendações destes agentes da Protecção Civil local com os quais o Município trabalha 

ao longo do ano. 
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Sobre este assunto, a Sr.ª Vice-Presidente apresenta o seguinte esclarecimento 

que se transcreve na íntegra: 

 

“Na sequência de diversas declarações e informações vindas a público, oriundas da 

Direcção da Associação das Festas de Palmela e/ou atribuídas a alguns dos seus 

membros, relativas ao processo de licenciamento do fogo de artifício deste ano, que 

consideramos injustas e infundadas, entende a Câmara Municipal dever prestar os 

seguintes esclarecimentos: 

1. As declarações são injustas porquanto o Serviço Municipal de Protecção Civil 

(SMPC) sempre deu todo o apoio à organização das Festas – participou 

activamente nos grupos de trabalho relativos à segurança, mobilizou meios, 

elaborou documentos de planeamento, facilitou a articulação com outros agentes 

de protecção civil locais e auxiliou no (cada vez mais complexo) processo de 

licenciamento de espectáculos pirotécnicos. Aliás, este ano, só foi possível garantir 

o licenciamento dos espectáculos previamente autorizados pela autarquia, junto 

das entidades competentes, por intervenção de elementos do SMPC. 

A Festa das Vindimas é, desde há muitos anos, o principal cartaz turístico do 

concelho. Atrai a Palmela milhares de visitantes e projecta o seu nome e a sua 

identidade por todo o país e mesmo além fronteiras. Nesse sentido, a Câmara 

Municipal é a principal instituição do concelho interessada no sucesso das festas. 

É, por esse motivo, o seu maior financiador e a entidade que mais recursos 

próprios afecta à sua organização, preparação e realização. São vários serviços 

municipais, dezenas de trabalhadores, milhares de horas de trabalho e um sem 

número de recursos logísticos que a Câmara Municipal coloca, anualmente, ao 

dispor da Associação para a realização das festas. 

Em suma, a dedicação e empenhamento da autarquia e de todos os seus 

trabalhadores (incluindo os do SMPC) na organização e sucesso das Festas não 

podem ser questionados, por quem seja conhecedor desta realidade e não queira 

fugir à verdade: estão nesta situação todos os elementos da presente Direcção da 

Associação e de todas as que a antecederam. 

2. As declarações são infundadas e ignoram as limitações a que este ano e, 

concretamente, nesta época crítica de incêndios, estavam sujeitos os processos 

de licenciamento dos espectáculos pirotécnicos, em todo o País. Assim, para o 

devido esclarecimento de todos os interessados, importa ter presente o seguinte: 

a. Desde o início do processo que a própria Associação (em carta dirigida à 

Câmara Municipal, a 18 de Abril) reconhecia que o licenciamento dos 

espectáculos pirotécnicos da Festa era matéria problemática que exigia a 
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intervenção dos principais agentes locais da protecção civil, por ocorrerem 

no período mais crítico de fogos florestais. E logo na primeira reunião sobre 

este assunto, a 1 de Agosto, a Associação foi informada da existência de 

uma nova norma jurídica que interferia com o processo de licenciamento 

dos Fogos de Artificio, tendo, inclusive, todos os presentes concluído que a 

referida norma era muito restritiva. Ficou então acordado que era urgente a 

apresentação pela Associação de um projecto do fogo, de modo a permitir 

a sua análise atempada. Ainda assim, só por iniciativa do SMPC 

(preocupado com a demora na entrega do referido projecto) é que se 

realizou nova reunião e foi apresentado o primeiro projecto pirotécnico. 

b. De acordo com a legislação recentemente aprovada, relativa à defesa da 

floresta contra incêndios (Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho), no 

designado «período crítico», a utilização de fogo de artifício em todos os 

espaços rurais carece de autorização prévia das Câmaras Municipais, 

sendo totalmente proibido o lançamento de quaisquer tipos de foguetes. A 

esta autorização segue-se o processo normal de licenciamento, a realizar 

pela autoridade policial da área, carecendo da intervenção prévia dos 

bombeiros, a quem compete emitir um parecer que, pela sua importância, é 

entendido como vinculativo pela entidade licenciadora. 

c. Tendo em consideração que, como já se disse, a legislação que impõe tal 

norma tem por objecto a defesa da floresta contra incêndios, a apreciação 

dos eventuais pedidos de autorização terá de ser efectuada no quadro das 

práticas, princípios, orientações, legislação complementar e instrumentos 

de planeamento de defesa da floresta contra incêndios. Acresce que a 

referida norma é omissa quanto aos critérios que devem presidir à 

avaliação dos pedidos bem como, quanto à especificidade e características 

dos artefactos pirotécnicos admissíveis (elemento fundamental para decidir 

com toda a segurança). Neste contexto, a Câmara Municipal fez o que se 

lhe impunha: solicitou elementos complementares à empresa contratada 

para a realização dos espectáculos pirotécnicos e alargou a análise do 

projecto apresentado ao corpo de bombeiros directamente envolvido no 

processo de licenciamento (Bombeiros Voluntários de Palmela) e à 

autoridade distrital de protecção civil (Centro Distrital de Operações de 

Socorro do Distrito de Setúbal), solicitando a ambos parecer sobre esta 

matéria. 

d. Assim, atentos aos esclarecimentos técnicos complementares prestados 

pela empresa de pirotecnia, e aos resultados da consulta efectuada aos 
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citados agentes da protecção civil, a Câmara Municipal entendeu que 

estavam reunidas as condições para conceder a autorização do fogo de 

artifício no Castelo de Palmela e em outras zonas da Vila de Palmela, 

impondo, contudo, algumas restrições: no Castelo de Palmela, só seria 

admitido fogo preso e eram excluídas algumas zonas da Vila para o 

lançamento de fogo de artifício. Desta decisão foi dada imediata 

informação à Associação (durante a primeira quinzena de Agosto), ficando 

a autarquia a aguardar a apresentação de novo projecto de fogo de artifício 

consentâneo com as limitações indicadas. Face à demora na apresentação 

do referido projecto, e após inúmeros contactos de toda a natureza e com 

diversos interlocutores, aos quais o SMPC nunca se furtou, a Câmara 

Municipal tomou a iniciativa de notificar formalmente a Direcção da 

Associação das Festas sobre as condições e procedimentos para a 

emissão da autorização da Câmara Municipal, em 25 de Agosto, tendo 

recebido novo pedido de autorização em 30 de Agosto. A autorização da 

Câmara Municipal foi entregue à Associação no dia seguinte, 31 de Agosto. 

e. Seguiu-se o licenciamento do fogo junto das entidades competentes, 

processo a que a Câmara Municipal de Palmela é totalmente alheia. Ainda 

assim, e conforme já foi referido, tal licenciamento, embora tardio, só foi 

conseguido, mediante o empenhamento e intervenção do SMPC. 

Em conclusão, são injustas e infundadas as acusações produzidas pela Associação 

porque: 

1. Em todo o processo, a Câmara Municipal de Palmela, através do SMPC, 

empenhou-se totalmente na criação das condições para a realização do fogo de 

artifício, de harmonia com a nova legislação, em consenso e articulação com os 

restantes agentes da protecção civil locais e distritais, e em permanente diálogo 

com a Associação; 

2. A autorização concedida foi, no entendimento da CMP e dos agentes da protecção 

civil consultados, a possível no actual quadro normativo e tendo em consideração 

os índices de riscos espaciais e temporais associados (recorde-se que neste 

momento, em virtude do elevado risco de incêndio, ainda vigora, a nível nacional, o 

segundo mais alto nível de alerta); 

3. Sabendo que eventuais restrições, decorrentes da nova legislação poderiam 

obrigar à introdução de alterações no fogo projectado, alertou, desde a primeira 

hora, a Associação para esse facto e disponibilizou os elementos que permitiam 

efectuar essas alterações em tempo útil. Neste contexto, não pode, portanto, ser 

responsabilizada pela qualidade e duração do espectáculo realizado. 
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Finalmente, e reconhecendo que o Fogo de Artifício constitui um dos grandes 

atractivos da Festa das Vindimas, a Câmara Municipal reafirma a sua disponibilidade e 

empenhamento na busca de soluções que, no respeito pela Lei e seus objectivos – a 

defesa da floresta contra incêndios – possibilitem, no futuro, a realização de espectáculos 

pirotécnicos no decurso da festa com a qualidade que esta merece. 

Com este esclarecimento público, a Câmara Municipal entende colocar um ponto 

final neste assunto, não estando disponível para alimentar polémicas, protagonismos e 

eventuais aproveitamentos políticos ou de outra natureza que em nada contribuem para a 

dignidade da Festa das Vindimas e de Palmela.” 

 

A Sr.ª Vice-Presidente refere que está aberta a discussão sobre este assunto. 

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

Técnicos, Munícipes e Comunicação Social presentes. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que, em primeiro lugar e desde logo, 

reconhece o trabalho de todos aqueles que permitiram mais uma edição da Festa das 

Vindimas. É de realçar o esforço de todos os que se envolveram, quer a Comissão das 

Festas, quer dos particulares que comparticiparam, assim como da Autarquia e dos seus 

trabalhadores no sentido de proporcionar uma Festa das Vindimas de qualidade. Salienta 

ainda as boas condições atmosféricas que se fizeram sentir. Este ano as condições 

atmosféricas foram extraordinárias. 

O Sr. Vereador Octávio Machado tece ainda os seguintes comentários 

relativamente ao fogo de artifício: 

 Lamenta profundamente aquilo que considera um golpe baixo, porque se todos 

falassem com paixão e emoção poderiam muitas vezes, com isso, esconder a razão ou a 

razão muitas vezes passar para segundo plano. O que é normal e natural acontecer.  

 O que não é normal nem natural é que se pratiquem actos, que não se ajustem 

de maneira nenhuma àquilo que é a sociedade “palmeloa” e as relações entre as 

associações e entre as pessoas. Está a referir-se às mensagens que foram enviadas para 

telemóveis de algumas pessoas alertando e acusando mesmo pessoas de estarem por 

trás de não haver fogo de artifício. Orgulha-se de ter nascido em Palmela e esta é uma 

acção que nunca tinha verificado nas relações entre as pessoas e entre a sociedade, mas 

que revelam uma estratégia preparada que foi até ao limite dos limites. 

 Lamenta profundamente o comunicado anunciado, assim como o número de 

declarações públicas que são lamentáveis, inoportunas, inadequadas, inadmissíveis e que 

efectivamente atingem pessoas e instituições. Se tivessem reflectido um pouco 

verificariam que a Protecção Civil da Câmara e os Bombeiros do concelho de Palmela são 
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entidades que, nos últimos anos, têm sido motivo de grande consenso em todas as 

medidas. 

 Sabe, por experiência própria, que a Protecção Civil evoluiu muito e num passado 

muito longínquo a Protecção Civil era olhada como algo secundário; inclusivamente nas 

Autarquias atribuía-se aos Vereadores da Oposição este Pelouro. Actualmente esta área  

tem como única responsável a Sr.ª Presidente e esta não pode delegar em ninguém este 

Pelouro. A Protecção Civil está assim representada ao mais alto nível nos concelhos. É 

esta realidade que alguns não quiseram ainda acompanhar. 

 Em Palmela tem sido feito um trabalho de referência que é reconhecido por todos: 

credibiliza as instituições do concelho de Palmela e a Autarquia perante todas as 

estruturas de Bombeiros do País. O concelho de Palmela tem uma enorme importância na 

Protecção Civil distrital e nacional: é prestigiado, é auscultado. Palmela tornou-se um pólo 

de importância extrema. Está estrategicamente localizado e possui uma dinâmica efectiva 

ao nível do Serviço Nacional de Bombeiros e da Protecção Civil.  

Desde logo elogia o comportamento destas entidades e solidariza-se com as 

pessoas visadas que foram alvo de mensagens depreciatórias. 

 Aos mais distraídos quer dizer que o Segundo Comandante Distrital ou seja 

aquele que substitui o Comandante Distrital que é nomeado pelo Serviço Nacional de 

Bombeiros e Protecção Civil é o Segundo Comandante dos Bombeiros Voluntários de 

Palmela e o Comandante de outra Corporação (no caso concreto, Águas de Moura) foram 

chamados há bem pouco tempo para gerir uma situação bastante complicada num 

concelho contíguo ao concelho de Palmela. 

Naturalmente que este facto é prestigiante e revela o respeito e a admiração que é 

reconhecida a todos os Comandantes do concelho de Palmela. 

Mas as pessoas esqueceram esta situação. 

 É muito fácil tomar medidas simpáticas, difícil é tomar aquelas que não sendo 

agradáveis muitas vezes evitam graves prejuízos. 

 É de realçar que só este ano o concelho de Palmela já vai com 130 incêndios. Ao 

contrário daquilo que se pensa, que há menos incêndios que no ano passado, tal não é 

verdade. 

 Efectivamente a capacidade de resposta e a estratégia traçada pelo Serviço 

Nacional de Bombeiros e Protecção Civil a nível nacional foi uma estratégia de maior 

prontidão. 

 O período da Festa das Vindimas coincidiu com um alerta amarelo em todo o 

País, em que se deslocaram Bombeiros do Distrito de Setúbal para Castelo Branco, 

Bombeiros de Lisboa para Ferreira do Zezêre e Santa Comba Dão; e esteve sediada toda 

a semana desde as 10 horas até às 19 horas uma coluna de Bombeiros para toda e 
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qualquer emergência que acontecesse no Distrito de Setúbal. É preciso ter todas estas 

situações em linha de conta.  

 Nutre o maior respeito pelas pessoas e todos têm o direito a discordar, mas há 

uma situação que todos têm o dever: cumprir a lei. A este propósito a lei é clara e não se 

pode dizer ao Serviço Nacional de Bombeiros que “o fogo de artifício não faz mal a 

ninguém e todas as medidas que tomaram não têm jeito nenhum”. 

 É viticultor considera que a taxa de alcoolémia de 0,5 é muito reduzida devia ser 

3,00, mas se quiser conduzir com mais de 0,5 de taxa de alcoolémia terá de assumir as 

consequências; não pede a terceiros que assumam ou paguem a sua decisão. 

 O mesmo sucede em relação aos 120 km/hora. É condutor possui um carro com 

condições para andar a 200 Km/hora, mas só pode circular a 120/hora, porque a lei não 

lhe permite andar a mais. Tem de cumprir a lei, se a transgredir sofro naturalmente a 

pena. São as leis do País. 

 O princípio que rege os Bombeiros e a Protecção Civil de Palmela nos últimos 

anos tem sido: o de colaborar e ser solução. Daí que Palmela conseguiu todo um 

prestígio a nível distrital e nacional. 

 Se lhe perguntarem se o fogo em termos de espectacularidade é mais bonito no 

Castelo ou na Terra do Pão, dirá que é no Castelo; mas há leis a cumprir. 

 Regista que Palmela é uma zona rural. Se noutros concelhos houve fogo de 

artifício verifica-se que a Baixa da Banheira tal espectáculo aconteceu numa zona urbana 

e em Alcochete no pontão no rio. É preciso ser muito sério nesta discussão. 

O Castelo de Palmela situa-se numa zona de altíssimo risco e insere-se numa zona 

protegida que todos admiram. 

 Portanto o facto de as entidades competentes terem assumido claramente as 

suas competências e tomado decisões que só a estas dizem respeito, tendo em conta a 

análise dos riscos é, na sua opinião, uma atitude de coragem e de não cedência àquilo 

que era mais fácil. 

 Foi feito um comunicado tentando explorar aquilo que é a emoção, o sentimento e 

a paixão das pessoas. Deve dizer que, enquanto Vereador da Câmara Municipal de 

Palmela, eleito, menciona claramente: discorda deste tipo de comportamento. 

 Realça alguns artigos publicados na comunicação social: em Julho “praga de 

incêndios no concelho de Palmela”. 

E não se pode dizer que se desconhecia que não havia fogo no Castelo, quem o 

disser mente claramente, porque um outro artigo no jornal refere “simulacro sem fogo de 

artifício no Castelo”. 

Agora se alguém andou a alimentar este cenário foi o Sr. Presidente da Comissão 

de Festas e terá necessariamente de pedir desculpa às populações, terá de pedir 
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desculpa à Associação de Bombeiros e à Protecção Civil. Criou-se uma ilusão e o Sr. 

Presidente da Comissão de Festas não pode dizer que não estava ao corrente de todo o 

processo. 

 Menciona que a Festa das Vindimas devia ser discutida noutros moldes. Dever-

se-ia discutir sobre se se quer uma Festa ou uma Feira; o que vai ser o futuro da Festa; 

se o patrocínio da Câmara Municipal tem contribuído para a promoção e divulgação dos 

vinhos e das frutas da região. 

Não se pode dizer que o ex-libris da Festa das Vindimas é o fogo de artifício, porque 

é um erro de estratégia estrondoso em relação ao futuro. 

 Constata-se que no dia de sábado não estava programado fogo de artifício 

nenhum e as pessoas nem conseguiam entrar em Palmela. As pessoas vêem a Palmela 

porque efectivamente as Festas das Vindimas têm futuro, estiveram dias com condições 

atmosféricas maravilhosas e o moscatel foi muito procurado. Enquanto houver um 

“palmelão” há festa em Palmela. 

  Nunca se poderá mencionar que “não há fogo não há festas”, porque esse modo 

de pensar é qualquer coisa de obsessivo e doentio e que o preocupa muito enquanto 

amigo que é do Sr. Presidente das Festas. Já, em 2003, quando não houve fogo tomou 

publicamente posições. Mas poderia ter evoluído, poderia ter efectivamente reconhecido 

que em termos de Protecção Civil são gastos milhares de contos na televisão e em 

projectos sobre a prevenção de fogos florestais. 

 Quando se anda a incutir nos agricultores para que não façam a mesma prática 

de há 20 anos atrás, de fazer a queima dos seus resíduos no local onde laboram; quando 

se anda a dizer aos agricultores e aos lenhadores: não façam trabalhos mecânicos nas 

florestas... faz algum sentido ter uma prática diferente, uma prática de alto risco em áreas 

protegidas, em áreas que são a riqueza de Palmela. 

Prefere gozar e trazer a Palmela visitantes para verem uma paisagem bonita como é 

aquela que existe, do que a paisagem ardida quando há quatro ou cinco anos atrás, 

ardeu a Festa.  

 A relação que existe entre a Câmara de Palmela e o braço armado da Protecção 

Civil é de diálogo é de perspectiva em relação ao futuro. 

Há um mecanismo muito longo em curso, desde a realização de simulacros nas 

escolas, à realização de Planos de Emergência para todas as escolas do concelho. 

 Sublinha que junto aos corredores de emergência não se devem colocar 

aglomerados de pessoas, e não foi isso o que aconteceu: a largada de touros foi instalada 

num corredor de emergência com todos os inconvenientes que daí resultam desde logo o 

estacionamento de carros, as pessoas a atravessar. Esta situação foi um erro e não deve 

voltar a acontecer. 
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A Protecção Civil do concelho de Palmela tem de assumir que as condições de 

segurança sejam respeitadas, e sejam levadas até às últimas consequências. 

 A Câmara de Palmela tem tido um percurso juntamente com os intervenientes da 

Protecção Civil de forma a andarem na preventiva. Naturalmente que, se o diálogo não 

existisse, os Bombeiros do concelho de Palmela teriam de andar (como muitas vezes se 

vê) nos cruzamentos a pedir. 

 Independentemente das acusações que lhe possam fazer, os mal informados ou 

mal intencionados, quer dizer muito claramente que nesta matéria está completamente ao 

lado da Protecção Civil da Câmara e ao lado da Sr.ª Presidente da Câmara que é a 

responsável máxima pela Protecção Civil. 

 Todas as afirmações que foram proferidas resultam num ataque à Protecção Civil 

e logo à Sr.ª Presidente da Câmara. 

A Sr.ª Vice-Presidente refere que o esclarecimento lido por si veio ser reforçado 

com a posição do Sr. Vereador Octávio Machado. Impõe-se fazer chegar à comunicação 

social o esclarecimento relativamente a este assunto – fogo de artifício da Festa das 

Vindimas –.  

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que deverá acontecer uma reunião entre a 

Câmara Municipal de Palmela e a Comissão da Festa das Vindimas. Nesta reunião 

gostava que fosse esclarecida uma afirmação do Sr. Presidente da Comissão de Festas 

disse “... defraudou as expectativas da população e comprometeu a envolvência do 

Município nas Festas como principal patrocinador”. É de perguntar se efectivamente 

existe outra alternativa para além de a Câmara não ser o principal patrocinador das 

Festas? Esta pergunta merece uma resposta até para esclarecer o que poderá ser 

eventualmente o futuro da Festa das Vindimas ou se o Sr. Presidente da Comissão de 

Festas tem efectivamente patrocinadores que possam substituir a Autarquia como seu 

principal patrocinador. 

A Sr.ª Vice-Presidente refere que a Câmara Municipal terá oportunidade de falar 

com a própria Comissão e o seu Presidente acerca do futuro da Festa das Vindimas. 

Recorda-se do ano em que ardeu a encosta do Castelo que ao passar pelo Público  

ouvia as pessoas dizer “espectacular, parece um fogo autêntico” e de facto a encosta do 

Castelo estava mesmo a arder e, no dia seguinte, ainda às 9 da manhã a encosta do 

Castelo ardia. 

É preciso que os intervenientes que fazem as festas tenham estas situações de risco 

bem presentes. 

É indiscutível que o fogo de artifício é muito importante, mas é possível de acordo 

com a legislação, de acordo com os constrangimentos criar um espectáculo de fogo 
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adequado e que não seja aquele que é espectacular e que parece que está mesmo  tudo 

a arder.  

 

4. Informação sobre a abertura do ano lectivo 2006/2007: 

Pela Sr.ª Vice-Presidente foi apresentada a seguinte informação sobre a abertura 

do ano lectivo 2006/2007: 

 

“A abertura do ano lectivo no concelho de Palmela vai decorrer no período oficial 

previsto, entre 11 e 15 de Setembro. 

A Câmara Municipal concluiu conjunto de obras de beneficiação em diversas escolas 

que melhorarão as condições de trabalho e aprendizagem no nosso concelho Tratou-se de 

um investimento global de 522 mil euros, de onde gostaria de destacar as seguintes obras: 

- Beneficiação do edifício antigo da EB1/JI Pinhal Novo 2; 

- Criação de um espaço de refeições na EB1/JI de Cabanas; 

- Remodelação das instalações eléctricas dos JI do Terrim e Asseiceira, das 

instalações da Educação pré-escolar Itinerante da Agualva de Cima (antiga EB1 Poceirão 

2), EB1 de Águas de Moura 2 e Aldeia Nova da Aroeira.  

Durante o presente ano lectivo, terão ainda início as obras de ampliação e 

remodelação da EB1/JI de Cajados. 

Ainda no âmbito da rede e parque escolar, ocorreu uma alteração entre a EB1/JI de 

Vale da Vila, que passou a concentrar apenas a educação pré-escolar, e a EB1 de 

Arraiados, que permite a criação de duas turmas. 

No Jardim de Infância de Vale da Vila, foi criada mais uma sala de pré-escolar, 

passando a ter capacidade para meia centena de crianças, em duas salas. 

Em relação ao Programa de Alimentação Escolar, abrangerá este ano cerca de 1300 

alunos num investimento que rondará os 335 mil euros. 

Os transportes escolares terão este ano lectivo um custo aproximado 975 mil euros, 

sendo abrangidos cerca de 2364 alunos. 

Ao nível da animação sócio educativa e pedagógica, a Câmara Municipal continua a 

colocar à disposição da comunidade educativa projectos nas áreas do património cultural, 

promoção do livro e da leitura, bibliotecas escolares, artes e actividades de expressão 

física-motora, que poderão ser articulados com as Actividades de Enriquecimento 

Curricular desenvolvidas pelos Estabelecimentos de Ensino.  

Continuamos também a promover o Programa de Apoio aos Projectos Educativos 

das escolas de todos os níveis de ensino, disponibilizando para esta área  54 mil euros. 

Neste início de ano, há mais algumas notas positivas a assinalar.  
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Nesse sentido, gostaria também de fazer uma referência especial à construção das 

novas instalações de Jardim de Infância, Creche e ATL do Centro Social de Quinta do 

Anjo, que contaram com um apoio da Autarquia no valor de 227 mil euros, mais o  projecto 

de Arquitectura. 

Aproveito para informar que decidimos implementar progressivamente, nos Jardins 

de Infância da rede pública a componente de apoio à família, com animação sócio 

educativa, que permitirá a permanência das crianças nestes estabelecimentos durante um 

maior período de tempo (prolongamento do horário). 

Registamos também com agrado a construção, em curso, da Escola de 2º e 3º 

Ciclos do Poceirão, por parte do Ministério da Educação, e o início, previsto para Janeiro 

de 2007, da construção do Pavilhão Desportivo da Escola Secundária de Palmela. 

No entanto, não podemos deixar de alertar que iniciamos mais um ano lectivo sem 

que as escolas do nosso concelho, em particular as do 1º ciclo, tenham sido dotadas do 

necessário e imprescindível pessoal não docente, e de sublinhar a necessidade de um 

maior empenhamento da parte do Ministério da Educação no sentido de garantir a 

construção do seu Pavilhão Desportivo da Escola Secundária de Pinhal Novo. 

O mês de Outubro será dedicado à Recepção à Comunidade Educativa. Este 

momento é um espaço de encontro, de partilha, de reflexão e de formação de boas 

práticas educativas no Concelho de Palmela, segundo os princípios do Movimento das 

Cidades Educadoras. Terá como tema "Educação em Palmela...um caminho de futuro".” 

 

Sobre este assunto – abertura do ano lectivo 2006/2007 - intervieram: 

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

Vereadores, Comunicação Social e Assistência. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere algumas notas relativamente à 

informação que foi apresentada pela Sr.ª Vereadora, na anterior reunião de Câmara, 

relativamente ao programa de generalização do Inglês e outras actividades de 

enriquecimento curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico. Assim: 

• Dos 51 Municípios que compõem a Direcção Regional de Educação de Lisboa, 43 

deles aderiram a ser promotores das actividades de enriquecimento curricular nas escolas 

a 100%, 3 dos Municípios fizeram-no a 50%, e 5 deles, entre os quais o de Palmela, não 

são promotores. 

• Enquanto Vereador da C.M.P. sente-se desiludido com o facto de Palmela, ao 

contrário do que acontece aparentemente na Protecção Civil não estar na primeira linha. 

• Cita um ofício, referente ao Programa de generalização do Inglês: “(...) o Ministério 

da Educação tendo transferido para as Autarquias responsabilidades esquecendo que as 

câmaras municipais estão impedidas por lei de aumentar as suas despesas com pessoal e 
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consequentemente não podem afectar mais recursos humanos e técnicos que seriam 

imprescindíveis à concretização destas actividades (...)”. Poucos dias depois, a Sr.ª 

Ministra da Educação respondeu ao Sr. Presidente da Associação de Municípios o 

seguinte “(...) sancionado por Despacho concordando com os Srs. Membros do Governo 

dado anteriormente que as actividades de enriquecimento curricular e as despesas com 

pessoal que delas resultem se enquadram no âmbito da transferência de competências na 

parte final do art.º 17.º da Lei do Orçamento (...)”. Destas palavras retira que, a partir do 

momento em que há uma nova atribuição de competências obviamente há a possibilidade 

de contratualizar as correspondentes contrapartidas. 

A propósito da abertura do ano lectivo a da informação apresentada, o Sr. Vereador 

José Carlos de Sousa refere o seguinte: 

• O início do ano escolar acontece sem grandes atropelos. Os professores foram 

colocados, as escolas estão prontas a funcionar no concelho e não há nada que obste ao 

seu normal funcionamento . Contudo gostava de salientar que, em articulação com o 

Ministério da Educação, foram efectuadas obras no parque escolar, sendo a 

comparticipação do Ministério superior a mais de 3.000 euros. 

• Salienta que o fornecimento de refeições a escolas do 1.º Ciclo é, pela primeira 

vez, subsidiado pelo Ministério da Educação.  

• Quando se refere “(...) decidimos implementar nos jardins de infância da rede 

pública a componente de apoio à família (...)” tem a dizer que de acordo com Despacho 

proferido  é obrigação do Município essa implementação, ou seja, o ponto 5 menciona “(...) 

sem prejuízo normal da duração semanal e das actividades educativas na educação pré-

escolar e curricular do Ensino Básico os respectivos estabelecimentos manter-se-ão 

obrigatoriamente abertos, pelo menos, até às 17,30 horas (...)”. É obrigação da Câmara 

Municipal associar a componente de apoio à família nos jardins de infância que são da sua 

inteira responsabilidade. 

• Ao nível do pessoal não docente foram atribuídas na segunda-feira, pela 

coordenação educativa cerca de 12.500 horas ao pessoal de limpeza do estabelecimento 

que compõe o Agrupamento em Marateca e Poceirão, Agrupamento Hermenegildo Capelo 

e Agrupamento José Maria dos Santos e contempla as necessidades para o 1.º período 

dos estabelecimentos. 

Não há por parte do Ministério e do Governo possibilidades, de a curto prazo, alargar 

o quadro, mas há possibilidades de responder às necessidades dos Agrupamentos. 

Muitos dos Agrupamentos Escolares têm necessidade de ser motivados pela não 

anuência da C.M.P. ao programa das actividades de enriquecimento curricular. Porque se 

houvesse esse Protocolo estabelecido, a Câmara Municipal receberia do Ministério da 
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Educação as verbas para começar a implementação do Programa. No entanto, esta foi 

uma decisão da Autarquia e mais não pode fazer do que lamentar esta situação. 

Atendendo à intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa, a Sr.ª Vice-

Presidente refere que importa esclarecer que: 

A posição da C.M.P. sobre as actividades de enriquecimento curricular no 1.º Ciclo 

foi bem clara na reunião de Câmara anterior. Apesar de o Município não ser promotor não 

deixará de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que exista uma oferta de 

qualidade, disponibilizando aos Agrupamentos de Escolas os projectos e recursos 

municipais. Considera serem os Agrupamentos de Escolas a entidade com melhor e mais 

vocação para a implementação, concretização e valorização de uma Escola Pública de 

Qualidade para todos. Firma que a Câmara Municipal de Palmela desde a 1ª hora, sempre 

propôs que, sendo esta matéria uma nova competência, devia fazer parte das excepções 

ao orçamento, e nunca se obteve confirmação clara da parte do Ministério da Educação. 

Recebemos foi, um ofício da Associação Nacional dos Municípios Portugueses datado de 

06 de Setembro que, como se pode comprovar, já foi posterior à referida Reunião de 

Câmara. 

Não há nenhuma intenção premeditada de dizer mal, e espera que este tema fique 

clarificado. 

Realça ainda o apoio, da Junta de Freguesia do Pinhal Novo à Escola de Arraiados, 

através da colocação de uma vedação, com um custo muito superior ao do Ministério da 

Educação. 

No que diz respeito aos Jardins de Infância da Rede Pública as câmaras municipais 

não têm obrigações na componente de apoio à família, a não ser nas matérias 

protocoladas com o Ministério da Educação. No caso de Palmela não está incluído no 

Protocolo existente o prolongamento do horário. A informação prestada nesta reunião tem 

toda a pertinência, na medida em que se assumiu actualizar o protocolo com a DREL no 

sentido de incluir o prolongamento de horário com animação sócio-educativa nos Jardins 

de Infância da Rede Pública. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

Congratulação – Centro Social de Quinta do Anjo: 

O Sr. Vereador Octávio Machado congratula-se e felicita as pessoas do Centro 

Social de Quinta do Anjo pela coragem e ambição da obra que presencia. São com estes 

Homens e Mulheres que se vão construindo as melhores condições para a comunidade. 

Os esforços resultaram numa mais valia para a freguesia de Quinta do Anjo e para o 

concelho de Palmela. 
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Congratula-se igualmente com os apoios prestados pela Câmara Municipal e pelo 

Governo.   

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

1. Nota prévia: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto  saúda todos os presentes. 

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

política pressupõe debates de ideias, confrontos de projectos que, por vezes, até são 

antagónicos entre as pessoas que os escutam. O debate assume mesmo uma forte 

veemência mas, em democracia, este aspecto nada tem a ver com as relações humanas, 

nem com as relações pessoais. 

A sua intervenção vem a propósito do seguinte: é com imensa satisfação que os 

Vereadores Socialistas acolhem a notícia das melhoras da Sr.ª Presidente. 

Travaram com a Sr.ª Presidente lutas políticas, mas nutrem pela pessoa de Ana 

Teresa Vicente o maior respeito e até admiração pela sua coragem, determinação e 

entrega às suas convicções, ainda que as convicções dela, por vezes, sejam muito 

distantes das suas. 

Desejam a continuação das melhoras e desejam igualmente um rápido regresso a 

esta luta política que é o futuro do concelho de Palmela em que todos estão empenhados. 

 

2. Problemas vários no concelho: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto  refere que fez uma ronda pelo concelho. Nestes 

termos efectua uma intervenção relativamente as várias freguesias do concelho. Deste 

modo: 

- Freguesia de Palmela – Na urbanização Palmela Verde, em Aires, foi executado 

um loteamento só que as caixas de visita do saneamento ficaram destapadas. Daí resultou 

que um familiar seu caísse numa dessas caixas, sofrendo  escoriações.  

Entretanto inaugurou-se a Rua Cidade da Praia e, no acto de inauguração da Rua 

Cidade da Praia, estavam colocadas as tampas de saneamento, mas somente nas caixas 

que dão para esta rua, porque no final do loteamento continuam dez caixas sem tampa. 

É preciso tomar rápidas providências para que não caía nenhuma criança numa 

dessas caixas de visita ou mesmo um adulto. 

A Câmara Municipal tem obrigação de impor aos promotores dos loteamentos a 

execução em devidas condições das urbanizações. 

- Freguesia de Pinhal Novo – Parque de Pesados - O Parque de Pesados está 

completamente dotado ao abandono. Ninguém estaciona os veículos pesados. A 

segurança deixou de existir, porque a Câmara, tendo deixado de cobrar a entrada no 
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Parque de Pesados também deixou de ter segurança. O mato cresce livremente dentro e 

fora do Parque. 

Já foi afirmado anteriormente que o funcionamento deste Parque tinha provocado 

em 2005 despesas de cerca 70.000 euros e arrecadado receitas de 3.614 euros, portanto 

era deficitário. O investimento rondou os 200.000 euros e não está a ter qualquer uso. 

Para além dos considerandos que expôs, este Parque é demonstrativo da falta de 

autoridade da Câmara. A Sr.ª Presidente disse que nunca cederia à pressão dos 

empresários do ramo automóvel, mas acabou por ceder e o investimento acabou por ser 

perdido; a fiscalização do parqueamento abusivo dentro da vila não existe. Poder-se-á 

dizer que é uma competência da G.N.R., mas também pergunta: o que é que a Câmara 

tem feito nos últimos tempos para levar a que haja uma fiscalização dos Pesados no que 

se refere ao estacionamento dentro da vila de Pinhal Novo? 

 - Freguesia de Marateca – Tratamento das águas residuais das adegas. Foi 

abordado por alguns viticultores de Fernando Pó que se mostraram muito preocupados 

com a necessidade de tratamento individualizado das águas residuais das suas adegas. 

 Segundo eles terão de pôr o sistema a funcionar para o ano de 2007. Gostaria de 

saber quais são as iniciativas próprias ou acordadas com o Governo que foram tidas neste 

sentido pela Câmara Municipal. 

- Freguesia de Quinta do Anjo – Avenida 5 de Outubro. O Inverno aproxima-se e 

a Avenida 5 de Outubro continua na mesma situação, apesar das sucessivas promessas 

em reparar a drenagem das águas pluviais. O Sr. Vereador José Charneira disse mesmo 

que era uma questão fácil, mas vê-la feita é difícil. 

Vem aí o Inverno e a população que se prepare para mais um mar de água com  

todos os problemas inerentes a uma situação destas. O que pensa a Câmara fazer?  

- Freguesia de Poceirão – E.M. 1033. A Estrada Municipal 1033 é o principal 

acesso ao Poceirão e está degradadíssima. Com bermas não tratadas para além do seu 

perfil demasiadamente escasso para o trânsito que tem. 

As promessas de reformulação da via são feitas quase todos os anos. As acções 

são colocadas e retiradas dos Orçamentos Participativos consecutivamente. 

Se fosse uma estrada nacional concerteza que não faltariam as críticas e as culpas 

lançadas ao Governo. 

Questiona: o que pensa a Câmara fazer de imediato nesta estrada que é o único 

acesso ao Poceirão? 

Recorda que está prevista para o Poceirão a instalação de uma plataforma logística.  

 

 Os Srs. Vereadores José Charneira e Adilo Costa cumprimentam todos os 

presentes. 
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 Em resposta às questões colocadas intervieram os Srs. Vereadores José 

Charneira e Adilo Costa. Assim: 

 O Sr. Vereador José Charneira refere que para algumas das questões levantadas 

não possui respostas imediatas. 

 • Em relação à freguesia de Palmela – Urbanização Palmela Verde - O Sr. 

Vereador José Charneira refere que o Sr. Vereador José Braz Pinto está a dar uma 

novidade. 

Teve oportunidade de visitar a urbanização antes da recepção provisória das infra-

estruturas e as tampas das caixas de visita estavam colocadas. Podem é ter sido furtadas. 

Vai providenciar para que as tampas das caixas de visita sejam rapidamente 

repostas.  

 • Em relação à freguesia de Marateca – Tratamento das águas residuais das 

adegas - O Sr. Vereador José Charneira refere que em relação a Fernando Pó e Fonte 

Barreira prevê-se que a obra seja executada em 2007, de modo a fazer não só a 

drenagem dos esgotos domésticos daquelas duas povoações como também das adegas 

que estão mais próximas daqueles núcleos urbanos. 

 Neste momento, a Simarsul já iniciou a obra do emissário de Fonte Barreira para a 

ETAR de Águas de Moura e naturalmente que as adegas próximas serão ligadas ao 

mesmo. Isto implica que os vitivinicultores das adegas tenham de fazer um tratamento 

prévio do seu efluente. Não podem lançar o efluente bruto para o emissário têm de fazer 

um pré-tratamento e, posteriormente, este o efluente será lançado para o emissário que 

irá para a ETAR onde será feito o tratamento final. 

 • Em relação à freguesia de Quinta do Anjo – Avenida 5 de Outubro - O Sr. 

Vereador José Charneira refere que falta efectivar um contacto com o proprietário da 

suínicultura, porque a vala real passa por baixo da suínicultura. 

 Prevê-se que brevemente estejam reunidas as condições para iniciar a obra. 

 • Em relação à freguesia de Poceirão – E.M. 1033 - O Sr. Vereador José 

Charneira refere que a estrada tem vindo sucessivamente a ser arranjada dentro das 

possibilidades que a Câmara tem  

Em relação à instalação da plataforma logística a questão terá de ser equacionada 

de outra forma. Não se pode implantar um tal projecto e a Câmara Municipal executar as 

infra-estruturas sem que tenha verbas para tal.  

Neste momento não está decidido exactamente o local do pólo logístico, está 

decidido que será na freguesia do Poceirão. 

Crê que fará parte do projecto do pólo logístico a questão das acessibilidades. A 

informação que tem por parte do Governo é que a decisão do local exacto ainda não está 

tomada. 
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A Estrada Municipal 1033, apesar de degradada serve para a actual passagem de 

trânsito ligeiro e trânsito pesado, mas depois de a plataforma logística estar em 

funcionamento, este tipo de situação altera-se profundamente e é necessário tomar 

algumas medidas nesse sentido. 

 • Em relação à freguesia de Palmela – Urbanização Palmela Verde - O Sr. 

Vereador Adilo Costa corrobora a intervenção do Sr. Vereador José Charneira 

relativamente ao possível furto das caixas de visita. É que se assiste ao aumento gradual 

de furtos, quer de sinalização, quer de baias, quer de caixas de visita. Estes 

acontecimentos têm originado bastantes problemas e têm sido apresentadas queixas 

neste sentido. 

 • Em relação à freguesia de Pinhal Novo – Parque de Pesados - O Sr. Vereador 

Adilo Costa refere que compreende as apreensões, porque o Parque de Pesados firma o 

desejo da população de Pinhal Novo. 

A Câmara julgou reunir a consonância entre todos os parceiros, no sentido de que 

todos estariam interessados em retirar o estacionamento de veículos pesados da zona 

urbana do Pinhal Novo. Infelizmente a realidade é um pouco inversa e há uma grande 

dose de egoísmo por parte de uma minoria. 

 A Câmara Municipal prontificou-se a alterar uma medida, nomeadamente, sob o 

ponto de vista financeiro e está a trabalhar no sentido de conseguir reduzir custos, sem 

contudo, abandonar o projecto. 

 Está-se a trabalhar internamente para averiguar da possibilidade de a prestação de 

serviços em vez de ser feita por uma empresa de segurança seja feita internamente, 

designadamente por trabalhadores que tenham capacidade diminuída. 

 Fizeram-se também contactos com associações de transitários para averiguar de 

uma outra vertente logística. 

Realça que do ponto de vista sancionatório só a G.N.R. é que tem competência para 

actuar. 

 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto volta a intervir para referir o seguinte: 

 • Em relação às caixas de visita admite que as tampas possam ter sido roubadas, 

mas pode afirmar que as tampas foram lá colocadas muito próximo à inauguração da Rua 

Cidade da Praia.  

A sua grande preocupação é se nas caixas de visita cai uma criança.  

 Que este caso sirva de exemplo a outras urbanizações que põem as tampas 

atempadamente; se não puderem pôr as tampas com muita antecedência, então pelo 

menos, que coloquem um tabulado ou uma laje, mas não tenham essas tampas em aberto 

porque um dia pode mesmo acontecer um acidente que vai enlutar todos. 
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 • Espera que a falta de contactos em Quinta do Anjo se resolva com um rápido 

telefonema ou contacto pessoal, porque a efectivação de um contacto não deve obstar à 

resolução daquela obra. 

• Manifesta alguma apreensão pelo facto de o traçado da Simarsul não acompanhar 

o traçado da estrada, vai cortando caminho pelo campo, o que vai fazer com que menos 

pessoas tenham acesso a essa obra. 

Quer deixar esta preocupação registada.  

 O Sr. Vereador Octávio Machado também intervém para mencionar o seguinte: 

 A plataforma logística foi uma iniciativa com a qual o Executivo Camarário se 

congratulou, embora também já tenha ouvido discursos discordantes. Foi igualmente 

anunciado que a freguesia do Poceirão (no concelho de Palmela) iria ter a plataforma 

logística mais importante do País. 

Posteriormente teve conhecimento das preocupações manifestadas pela Sr.ª 

Governadora Civil de que a criação da plataforma logística estaria, eventualmente, 

anunciada para Vila Franca de Xira. Deste modo, poderia ser alterado o que estava 

projectado para o concelho de Palmela.  

Gostava de saber se a Autarquia tem algum conhecimento dos impactos negativos 

sobre a instalação da plataforma logística a implementar na freguesia do Poceirão. 

 

 INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

 1. Correspondência recebida: 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que cada vez que lhe escrevem tem o 

azar de a carta lhe ser entregue aberta. 

Assim, o Sr. José António Reis do Pinhal Novo escreveu uma carta à Câmara, à 

atenção dos Srs. Vereadores do P.S.: Dr. Braz Pinto e Professor José Carlos de Sousa, 

Largo do Município e foi-lhe entregue com a indicação “aberto por lapso na Secção de 

Expediente” e tem uma assinatura que possivelmente poderá será reconhecida. 

 A carta em causa trata da denúncia dum contrato de prestação de serviços feito para 

a Palmela Desporto, Empresa Municipal. 

Recebeu esta carta no seu período de férias e em relação ao convite para a Mostra 

de Vinhos de Fernando Pó sucedeu exactamente o mesmo: a correspondência é entregue 

aberta no seu Gabinete. 

Opina que os Vereadores do P.S. têm o direito no mínimo a receber as cartas em 

condições.  

Relativamente à denúncia expressa na carta deste senhor não tomou qualquer 

providência, presumindo que, eventualmente, a mesma já seja do conhecimento do 

Executivo.  

Deixa registada esta anotação.  
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 2. Semana dedicada à freguesia de Palmela – Reunião de Câmara 

descentralizada: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa questiona sobre se a semana dedicada à 

freguesia de Palmela que estava programada para ser na semana em curso terá novo 

agendamento. 

Este pedido de informação prende-se com a necessidade de programação da sua 

agenda.  

 

 3. Fernando Marques – Vencedor da Medalha de bronze : 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que leu no jornal do Pinhal Novo o 

caso do atleta pinhalnovense, Fernando Marques, que conquistou uma medalha de bronze 

na Polónia. Os Vereadores do P.S. congratulam-se por este feito. 

É de realçar que a Câmara Municipal também patrocinou a ida do veterano 

Fernando Marques ao Campeonato do Mundo de Atletismo de Veteranos. 

Frisa que não tem sido só este atleta medalhado, há outros atletas do concelho, de 

diferentes modalidades, que também têm ganho medalhas. 

Fica o alerta à comunicação social, no sentido de procurar divulgar os demais 

atletas. É gratificante que as pessoas sejam valorizadas. 

 

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

interveio a Sr.ª Vice-Presidente da seguinte forma: 

 A questão da correspondência que foi entregue aberta no Gabinete do Sr. Vereador 

é necessário aferir com os serviços esta situação e precaver para que situações futuras 

não se voltem a repetir. 

 Sobre este assunto, dá a palavra ao Director do Departamento de Administração 

Geral e Finanças para intervir. 

A semana dedicada à freguesia de Palmela foi adiada, em virtude do atestado 

médico apresentado pela Sr.ª Presidente, mas deverá ser devidamente anunciada. 

 A Sr.ª Vice-Presidente dá por encerrado o Período de Antes da Ordem do Dia. 

 

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

período de 18.08.2006 a 07.09.2006. 

 

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 

documento n.º 2, dos processos despachados pelo Sr. Vereador José Charneira, no 

período de 19.08.2006 a 11.09.2006. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

no período compreendido entre os dias 23.08.2006 e 12.09.2006, no valor de € 

2.490.619,09 (dois milhões quatrocentos e noventa mil seiscentos e dezanove euros e 

nove 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 € 

5.689.335,14 (cinco milhões seiscentos e oitenta e nove mil trezentos e trinta e cinco euros 

e catorze cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 4.457.966,69 (quatro milhões quatrocentos e 

cinquenta e sete mil novecentos e sessenta e seis euros e sessenta e nove cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.231.368,45 (um milhão duzentos e trinta e um 

mil trezentos e sessenta e oito euros e quarenta e cinco cêntimos). 

    

ORDEM DO DIA 

 

      I – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E TURISMO 

 

 DIVISÃO DE TURISMO: 

 

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

 

 PROPOSTA N.º. 1/DDET-DT/18-2006: 

 ASSUNTO: I Simpósio Nacional de Fruticultura: 

 REQUERENTE: Associação Portuguesa de Horticultura: 

 

 «A Associação Portuguesa de Horticultura promove, nos dias 12 e 13 de Outubro, 

em Alcobaça, o 1.º Simpósio Nacional de Fruticultura. 

A Associação, de que dois elementos estão a colaborar com a Cooperativa Agrícola 

de Palmela, na procura de soluções para ultrapassar alguns aspectos mais sensíveis da 

maçã riscadinha, com o objectivo de melhorar o produto e aumentar o rendimento dos 

produtores, solicita apoio da Câmara Municipal de Palmela ao simpósio. 

Face ao relacionamento existente e ao interesse da iniciativa, que poderá ter lugar 

em Palmela, em próxima edição, propõe-se, ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do art.º 64.º, 

da Lei n.º  169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/2002 de 11 de Janeiro, a 

atribuição de um subsídio para apoio ao Simpósio, no valor de 200 € (duzentos euros), 

através de um subsídio à Associação Portuguesa de Horticultura, garantindo a 

participação de um representante da Cooperativa Agrícola de Palmela na Mesa Redonda 

sobre “Valorização de Produção Frutícola Portuguesa” e duas inscrições gratuitas.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a proposta não é completamente 

esclarecedora, na medida em que foi à internet consultar o programa do Simpósio e não 

consegue perceber a que é que estes 200 euros se destinam, na medida em que é 

referido que as duas inscrições serão gratuitas.  

Não estando em causa os 200 euros nem a atribuição do subsídio é perfeitamente 

justo a que fim o mesmo se destina. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que esta proposta merecerá da sua parte 

um voto favorável. 

Aconselha a que os resultados deste Simpósio sejam divulgados aos interessados, 

na medida em que crê que seria útil sensibilizar a Cooperativa Agrícola de Palmela para 

fazer a divulgação das conclusões do Simpósio, a bem da produção frutícola. 

A fruticultura no concelho vive períodos difíceis e poderá beneficiar desta troca de 

experiências, mas será fundamental que os agricultores tenham acesso às conclusões e 

às medidas que resultarem deste Simpósio. 
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A Sr.ª Vice-Presidente esclarece que a Câmara Municipal é patrocinadora do 

evento e há um Técnico da Câmara que o acompanha. 

Ficam devidamente registadas as sugestões do Sr. Vereador Octávio Machado.  

 

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

minuta. 

 

II – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO 

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO: 

 

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

 

1 - Loteamentos: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DP-DP/18-2006: 

ASSUNTO: Pedido de informação prévia de loteamento (Proc.º L-507/2006). 

Requerimento n.º 3152/06. Local: Corrilhão – Palmela: 

REQUERENTE: Joaquim Alfredo dos Santos: 

 

«Através do requerimento n.º 3152/06, de 24.03.2006, veio o Sr. Joaquim Alfredo 

dos Santos, 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 

Corrilhão, descrito na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 

09878/20021113 e inscrito na matriz cadastral urbana e rústica sob o artigo n.º 20, da 

Secção AE, da freguesia de Palmela, com 9.920,00 m2 de área. 

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

constituída por 23 lotes para uso habitacional.  

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

propostos, contudo, não existem condições de garantir a drenagem de águas pluviais, bem 

como, a proposta ignorou a existência de um povoamento de sobreiros. 

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 ausência de infra-estruturas de Drenagem de Águas Pluviais e 
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por ignorar a existência dos sobreiros - espécie arbórea protegida pelo D.L. 169/2001, de 

25 de Maio, e posteriormente alterado pelo D.L. 155/2004, de 30 de Junho. 

O parecer é susceptível de reapreciação uma vez ultrapassados os condicionalismos 

referidos anteriormente, bem como após incorporação das várias sugestões de melhoria 

do desenho urbano e reformulação da proposta, tendo como pressupostos a resolução 

dos aspectos anteriormente referidos. E ainda condicionado pela resposta de futura 

consulta à CCDR-LVT no âmbito da Lei da Água.  

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

de direito que impendem sobre o prédio, nomeadamente: 

1.- Parâmetros Urbanísticos Expressos em PDM: 

De acordo com o PDM, o prédio encontra-se inserido em Espaço de Expansão de 

Média Densidade H1, cujos parâmetros urbanísticos definidos pelo PDM 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 parcela, obtêm-se os seguintes valores máximos: 

- Área Bruta de Construção Total (abct)  3.968,00 m2 

- N.º máximo de Fogos    29 

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

dos limites previstos.   

1.1 – Estacionamento: 

Os lugares de estacionamento deverão ser calculados e dimensionados de acordo 

com o disposto regulamentarmente: 

- Edifícios de Habitação Unifamiliar 

- 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. 

Sobre a aplicação destes parâmetros, obtém-se 46 lugares de estacionamento nos 

lotes e 10 lugares para estacionamento público. Aplicando o disposto regulamentarmente, 

verifica-se que a mesma se encontra dentro dos limites previstos.   

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.º 44.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção em 
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vigor, de acordo com o disposto no art. 37.º e art.º 38.º, 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, obtém-se 644 m2 para espaços verdes e 805 

m2 para equipamentos, obtendo-se um total de 1.449 m2 de área de cedência, verifica-se 

que a proposta não menciona as áreas de cedência para o domínio público, aspecto que 

deverá ser corrigido. 

3.- Infra-estruturas Urbanas: 

3.1.– Rede Viária: 

– O acesso rodoviário através da Rua do Agricultor não é admissível, devido ao perfil 

transversal e inclinação da mesma. Por conseguinte, a entrada e saída do loteamento 

deverá ser efectuado através da Rua das Vindimas, eliminando o impasse. Deverá ser 

mantida a largura da via e ser previsto um impasse (dentro do loteamento) ou uma 

estrutura de via interna fechada (tipo anelar). A próxima iteração do projecto deverá propor 

(e garantir) os acessos às propriedades e continuidade do passeio no local onde estava o 

impasse (no término Norte da Rua das Vindimas). 

  – Todas as faixas de rodagem deverão ter no mínimo 6,5 metros de largo – incluindo 

a(s) de acesso privado a moradores e a largura mínima dos passeios deverá ser de 2,25 

metros. 

– Os impasses previstos estão bastante sub dimensionados; as zonas terminais dos 

impasses devem ter forma circular, com diâmetro exterior mínimo de 14 m. 

– Não foram previstos lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade 

reduzida – de acordo com o Decreto-Lei 123/97. Na concepção e construção de parques e 

baias de estacionamento públicos, devem ser reservados lugares para pessoas com 

mobilidade condicionada ou com necessidades especiais de locomoção. Neste caso o 

número mínimo de lugares a reservar é de 2, as dimensões dos lugares a reservar serão 

de 5,50 m de comprimento por 3,30 m de largura, devendo ser demarcados, através de 

raias amarelas marcadas sobre o pavimento e assinalados com a placa vertical indicativa 

do símbolo internacional de acessibilidade, pormenorizado no anexo II, do D.L. 123/97, de 

22 de Maio.  

– Quanto ao dimensionamento de estacionamentos, uma vez que tanto as moradias 

isoladas como as moradias em banda prevêem garagem (ou seja, existe possibilidade de 



Acta nº. 18/2006 

Reunião de 13 de Setembro de 2006 

 26 

albergar no mínimo um veículo dentro do lote), e são propostos 34 lugares de 

estacionamento público, não se prevêem problemas quanto a esta grandeza. Ademais, os 

lugares estão bem distribuídos pelo loteamento.  

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

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

  – Os raios de curvatura a adoptar deverão ser incrementados para 10 metros até 

lancil. 

  – Os materiais a adoptar deverão ser os seguintes: 

• faixa de rodagem – betuminoso 

• passeio – calçada miúda 

• acessos viários a lotes / estacionamento público / arruamentos “privados” para 

moradores – calçada grossa (nota: os lugares de estacionamento público deverão ser 

delimitados por calçada de cor contrastante) 

  – O lancil deverá ser rebaixado nas passadeiras e nos acessos viários aos lotes. 

  – O passeio do lado Oeste do loteamento – ao pé do parque infantil / orientação 

Noroeste/Sudeste – deverá ter continuidade desde o arruamento “principal” (ligação à Rua 

do Agricultor) até ao impasse da “estrada privada com acesso só a moradores”. 

  – Quanto às inclinações definidas pela topografia do terreno prevêem-se troços com 

inclinações da ordem dos 15%, o que não é admissível. O decreto-lei 123/97 estabelece 

como limite máximo 6% de inclinação longitudinal para os passeios. Este valor também é 

aplicável à faixa de rodagem. 

  – Não estão definidos (ou não é visível através dos elementos entregues) as 

entradas para as moradias em banda do lado Este do loteamento. 

3.2. - Abastecimento de água: 

É de registar que a Rua do Agricultor possui uma conduta de água em fibrocimento 

de diâmetro 80 mm com ligação a uma conduta instalada a Sul, de diâmetro 160 mm em 

PVC, a qual poderá servir a presente pretensão. 

3.3. - Drenagem e tratamento de águas residuais domésticas: 

No local existe colector de drenagem de águas residuais domésticas, instalado na 

Rua do Agricultor, que poderá vir a servir eventuais ocupações urbanas naquela área. 

  A drenagem das águas residuais domésticas ao colector existente deverá ser 

sempre gravítica e em função do acréscimo de consumos de água relativos a uma futura 

ocupação urbana da dimensão proposta, haverá a necessidade de se proceder à 

remodelação da referida conduta, em diâmetros e materiais mais adequados. 

  3.4. - Drenagem e destino final de águas pluviais: 

A zona a intervir é atravessada por uma linha de água cartografada na carta militar e 

de acordo com o Artigo 40º da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, “na ausência da 
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delimitação e classificação das zonas inundáveis ou ameaçadas por cheias, ficam sujeitas 

a parecer vinculativo da administração da região hidrográfica territorialmente competente o 

licenciamento de operações de urbanização ou edificação, quando se localizem dentro do 

limite da cheia, com período de retorno de 100 anos, ou de faixa de 100 m para cada lado 

da linha de água, quando se desconheça aquele limite”. 

É de registar a inexistência de colector para a drenagem das águas residuais 

pluviais, pelo que o promotor deverá encontrar a solução mais adequada, devendo a 

mesma merecer a aprovação da CCDR/LVT.  

3.5. - Ambiente e Serviços Urbanos: 

Povoamento de sobreiros:  

A  nordeste da parcela em causa existe um povoamento de sobreiros. A proposta de 

desenho urbano apresentada para a operação de loteamento em causa, ignorou 

completamente a existência desta espécie arbórea protegida pelo D.L. 169/2001 de 25 de 

Maio, e posteriormente alterado pelo D.L. 155/2004 de 30 de Junho, nunca fazendo 

sequer, referência à sua existência. Em povoamentos de sobreiro e/ou azinheira não são 

permitidas conversões, salvo, se a pretensão for classificada como Empreendimento de 

Imprescindível Utilidade Pública, devidamente avaliado de acordo com parâmetros 

aprovados pela Direcção Geral dos Recursos Florestais. De qualquer forma, somos da 

opinião, de que este povoamento de sobreiros deverá ser preservado, tendo em conta o 

seu desenvolvimento e o seu aparente estado fitossanitário.  

Resíduos Sólidos Urbanos: 

Dever-se-á ainda prever a instalação de duas gares para dois contentores de 800L, 

incluindo os respectivos aros de fixação dos contentores ao solo, (tendo como base de 

cálculo, a estimativa de 23 fogos previstos), para responder às necessidades dos futuros 

moradores em termos de deposição de R.S.U..  

  4.- Entidades Consultadas: 

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

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

Informa contudo, que é necessário prever um abastecimento alternativo ao gás natural. 

4.2.- 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 Decreto-Lei 

n.º 555/1999, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

177/2001, de 4 de Junho, devendo o processo ser instruído de acordo com o disposto no 

art.º 4º, do Regulamento da Urbanização e Edificação do Município de Palmela publicado 
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pelo aviso n.º 7539/2003 – 2.ª Série, de 29 de Setembro de 2003, sem prejuízo da demais 

regulamentação sobre a matéria.» 

 

Sobre esta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto expressa a opinião dos Vereadores Socialistas. 

Refere que houve um grande cuidado na análise desta proposta, designadamente 

quanto ao povoamento de sobreiros. 

Só lamenta que noutras situações não tenha havido a mesma preocupação, 

nomeadamente no loteamento de João Filipe das Vinhas Barroso, alvará 261/05, que teve 

como consequência uma decisão em Tribunal que declarou a suspensão da eficácia das 

deliberações da Câmara de Palmela e houve uma intimação do Município de Palmela 

para, através da Presidente da Câmara, adoptar as necessárias medidas que optem a que 

a citada empresa continue a executar os referidos trabalhos. 

No caso do loteamento do Sr. João das Vinhas Barroso e em conversa com o Sr. 

Vereador José Charneira em reunião de Câmara disse este que os compradores de lotes 

que tivessem de abater os sobreiros deveriam obter as necessárias licenças. Esta foi a 

argumentação que houve para o processo do Sr. João Barroso. 

Então para o presente loteamento não podia ser utilizada a mesma argumentação?  

Constata que o parecer desfavorável não foi só devido ao povoamento dos 

sobreiros, mas é colocado muito ênfase neste ponto. 

Entende que houve um tratamento desigual para situações semelhantes, de 

qualquer forma tem de se cumprir a lei. Os Vereadores do P.S. não irão votar contra,  mas 

considerando que há de facto pareceres divergentes em situações semelhantes, e 

considerando que todos os munícipes têm direito a ser tratados de uma forma igual ir-se-

ão abster nesta proposta. 

O Sr. Vereador José Charneira refere o que está em discussão é de facto esta 

proposta. E esta proposta tem dois argumentos para indeferir a pretensão: a drenagem 

das águas pluviais e a existência dos sobreiros. 

Refere que o Sr. Vereador José Braz Pinto está a comparar esta proposta com o 

loteamento do Sr. João Vinhas Barroso, mas não pode fazê-lo, porque não são situações 

comparáveis. 

Esclarece que no loteamento do Sr. João Vinhas Barroso não houve um único abate 

de sobreiros para execução das obras de infra-estruturas e os arruamentos estão todos 

executados. No processo consta uma planta com a implantação dos sobreiros existentes e 

há uma planta com o polígono de implantação das construções nos lotes que está 

consignado no alvará de loteamento. Se, eventualmente, algum dos compradores 
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daqueles lotes quisesse fazer um abate de sobreiros terá obviamente de tratar do 

respectivo licenciamento. 

Recorda que não é situação comparável com esta proposta, porque na actual 

proposta, de acordo com o desenho urbano que foi proposto não é possível sequer fazer 

as infra-estruturas e não é sequer possível construir uma casa, porque os polígonos de 

implantação estão repletos de manchas de sobreiros. 

Em relação ao abate de sobreiros  lembra que existem loteamentos onde situações 

semelhantes aconteceram, nomeadamente no Golfe do Montado, onde pessoas  

construíram as suas casas ao lado dos sobreiros. Como tal, foi possível fazer um projecto 

de arquitectura que consignasse os sobreiros. 

Também muito mais recentemente no loteamento denominado “loteamento dos 

kiwis”, em Quinta do Anjo, havia um sobreiro enorme no centro de um lote e o proprietário 

do lote propôs à Direcção Geral dos Recursos Florestais a mudança do sobreiro de um 

local para outro, o que foi aceite, e esta replantação foi  acompanhada por técnicos da 

Direcção Regional de Recursos Florestais. 

O loteamento a que a proposta se refere, da forma como o desenho urbano foi 

proposto não permitia sequer fazer uma casa pequena, porque os polígonos de 

implantação estavam todos em cima dos sobreiros.  

Esta situação não acontece no loteamento do Sr. João Vinhas Barroso e, inclusive, a 

decisão a que o Sr. Vereador José Braz Pinto aludiu, do Tribunal, é em relação à 

providência cautelar posta pela Quercus. A providência do Tribunal foi no sentido de que 

parassem as obras até que haja uma tomada de decisão. Este facto não significa que a 

decisão vá ser favorável à Quercus. A Câmara Municipal sabe, porque foi notificada pelo 

Tribunal, que o Sr. João Vinhas Barroso está a tratar de impor uma acção contra a 

Quercus a requerer uma indemnização e, no final do processo, logo se verá qual vai ser a 

decisão final. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que o Sr. Vereador José Charneira 

respondeu com uma certa candura, porque de facto é preciso ter muita candura para 

pensar que num povoamento como é do loteamento do Sr. João Vinhas Barroso é 

possível fazer as obras. Para que não haja derrube de sobreiros será necessário fazer as 

obras todas manualmente, o que já hoje em dia não se faz, porque em caso das máquinas 

entrarem no terreno... 

Sobre o transplante de sobreiros tem a dizer que, quando exercia actividades 

profissionais na Câmara de Setúbal, tentou-se transplantar um sobreiro numa área verde 

(essa transplantação foi feita por técnicos e por máquinas da Expo com todas as técnicas 

possíveis e imaginárias) e este secou.  
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De todo o modo a posição dos Vereadores do P.S. mantém-se, porque entendem 

que há um tratamento desigual. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que num concelho contíguo ao de Palmela 

foi feita a transplantação de 2.000 sobreiros. Deve haver efectivamente o maior respeito 

pelos sobreiros. 

Há que estabelecer um critério uniforme para que o cidadão de Palmela não se sinta 

prejudicado em relação ao que sucede noutros concelhos. 

Conhece a urbanização de Santo Estevão e é algo de muito agradável, de respeito 

pelos sobreiros, ao contrário do que acontece no Infantado, onde houve um abate de 

sobreiros em larga escala. 

Salienta que a Quercus saiu da comissão de acompanhamento da co-incineração na 

Secil mas ao mesmo tempo, um membro ou ex membro da Quercus é assessor da 

Empresa e em reuniões públicas, dá opiniões contrárias, aquelas que a Quercus defende. 

Isto como cidadão, deixa-me confuso e baralhado. 

A Sr.ª Vice-Presidente refere que o que está em discussão é esta proposta em 

concreto. 

Relembra que o parecer é desfavorável, tendo em conta duas situações: a 

drenagem de águas pluviais e os sobreiros. 

O Sr. Vereador José Charneira já aduziu as explicações relativamente às questões 

apresentadas e não se pode querer igualar situações diferentes. 

  

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

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

Sousa. 

Os Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de Sousa apresentam a 

seguinte declaração de voto, relativamente à proposta n.º 1/DP-DP/18-2006, referente 

ao pedido de informação prévia de loteamento, requerido por Joaquim Alfredo dos 

Santos. 

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

 

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, e abstendo-se por 

considerarem que a decisão tomada é desigual à tomada em casos semelhantes, numa 

clara violação à obrigação de tratamento igual de todos os Munícipes.” 

 

PROPOSTA N.º. 2/DP-DP/18-2006: 

ASSUNTO: Pedido de informação prévia de loteamento (Proc.º. L-20/05). 

Requerimento n.º 14060/05. Local: Vale da Vila – Pinhal Novo: 
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REQUERENTE: Maria do Carmo Silva Andrade: 

 

«Através do requerimento n.º 14060/05, de 09.12.2005, veio a Sr.ª Maria do Carmo 

Silva  Andrade, na qualidade de proprietária, no âmbito do n.º 1 e n.º 2, do artigo 14.º, do 

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

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

Loteamento, para prédio misto sito em Vale da Vila, sob o art. 324 e 325, Secção H, da 

freguesia de Pinhal Novo, com 13.250,00 m2 de área. 

Faz entrega de uma proposta de ocupação constituída por 6 lotes, dois dos quais já 

possuem construções. Pretende edificar um total de 1.764,37 m2 com as pré-existências. 

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

propostos, contudo, enquanto não forem executadas pela SIMARSUL as infra-estruturas 

do sistema em alta e complementarmente a estas a execução da rede de drenagem de 

águas residuais domésticas (rede em baixa), através da qual será feito o transporte dos 

efluentes domésticos produzidos para o sistema em alta, não existem condições de 

garantir a drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais. 

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 ausência de infra-estruturas de Drenagem de Águas Residuais 

Domésticas e Pluviais. 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: 

As áreas das classes de espaço em que se insere o prédio, foram aferidas tendo por 

base a área do levantamento topográfico em formato digital entregue pelo requerente, 

bem como, o PDM em vigor. 

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

Área do artigo – 13.250,00 m2   

Área de Expansão de Baixa Densidade B1 – 11.220,00 m2 

Tecido Urbano Consolidado B2c – 2.030,00 m2 

1.1. - Indicadores de Ocupação expressos em PDM 

De acordo com o PDM, o prédio encontra-se inserido em Área de Expansão de 

Baixa Densidade B1  e em cujos parâmetros urbanísticos definidos pelo PDM se passam a 

enunciar: 

• Índice de utilização bruto máximo (ib) – 0,15 

• Densidade habitacional bruta máxima (Db fogos/ha) – 4 
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• 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) 1.683 m2 

- Fogos  4 

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

dos limites previstos.   

Relativamente à área inserida Tecido Urbano Consolidado B2c, os parâmetros 

urbanísticos definidos pelo PDM são: 

• 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) 507,50 m2 

- Fogos  2 

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

dos limites previstos.   

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.º 44.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção em 

vigor, de acordo com o disposto no art.º 37.º e art.º 38.º, 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, obtém-se 168 m2 para espaços verdes e 210 

m2 para equipamentos, obtendo-se um total de 378 m2 de área de cedência, verifica-se 

que a proposta se encontra dentro dos limites previstos.   
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3. - Infra-estruturas Urbanas: 

3.1. – Rede Viária: 

Relativamente ao impasse previsto, o diâmetro do mesmo está correcto. No entanto 

estão em falta as curvas de concordância com 6 m de raio. 

O raio de curvatura da entrada do loteamento é largamente insuficiente (da ordem 

dos 2,5 m), deverá ser aumentado para os 10 m (ou no mínimo 8 m). 

O lancil deverá ser rebaixado nas entradas dos veículos para os lotes e nas 

passadeiras, que não estão representadas, estas deverão estar de acordo o Decreto-Lei 

n.º 123/97, de 22 de Maio. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio, a largura mínima dos 

passeios é de 2,25 m, os apresentados têm largura insuficiente. 

Estacionamento: 

Os lugares de estacionamento deverão ser calculados e dimensionados de acordo 

com o disposto regulamentarmente: 

- Edifícios de Habitação Unifamiliar 

- 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. 

Sobre a aplicação destes parâmetros, obtém-se 14 lugares de estacionamento nos 

lotes e 3 lugares para estacionamento público. Aplicando os parâmetros à proposta, 

verifica-se que a mesma  não apresenta os lugares de estacionamento necessários.    

- 2 lugares / fogo com a. c. entre 120 m2 e 300 m2 nos lotes 2, 3, 5, e 6 

- 3 lugar / fogo com a. c. > 300 m2 nos lotes 1 e 4 

O Lote 1 não prevê garagem ou qualquer outra forma de albergar veículos dentro do 

lote, pelo que esta situação deverá ser rectificada. 

Os lugares de estacionamento em falta não deverão ser colocados no impasse. 

Também não foram previstos lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade 

reduzida.  

As bolsas de estacionamento público deverão ter um raio de inserção nos seus 

lugares extremos de 1,5 m, de modo a facilitar as manobras de estacionamento. 

O passeio deverá ser pavimentado em calçada miúda, à excepção das entradas dos 

veículos para dentro dos lotes, que deverá ser em calçada grossa – bem como os lugares 

de estacionamentos públicos. A delimitação dos lugares de estacionamento deverá ser 

efectuada através de calçada grossa de cor contrastante. 
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3.2. - Abastecimento de Águas: 

O arruamento contíguo a Poente da área de intervenção encontra-se servido por 

rede pública de distribuição de água, DN 80 mm, através da qual será possível efectuar o 

abastecimento de água ao loteamento.  

3.3. - Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais: 

A área em não se encontra servida por qualquer sistema de drenagem e tratamento 

de águas residuais domésticas.   

Com vista à resolução desta situação a SIMARSUL executará as infra-estruturas do 

sistema em alta, cujo início está previsto ainda para o corrente mês e a conclusão para o 

início de 2007.  

  Complementarmente a estas infra-estruturas será ainda necessário executar a rede 

de drenagem de águas residuais domésticas (rede em baixa), através da qual será feito o 

transporte dos efluentes domésticos produzidos para o sistema em alta. Contudo, não 

existe projecto nem calendarização definida pelo município para estas obras.    

  Mais informamos que atendendo à topografia, à estrutura das propriedades e à rede 

viária desta zona será necessário executar um colector preferencialmente localizado nas 

traseiras das propriedades (coincidente com o limite do perímetro urbano), do modo a 

permitir a recepção de águas residuais dos terrenos localizados no perímetro urbano. O 

traçado proposto atravessará várias propriedades privadas, de onde prevemos alguma 

dificuldade e morosidade no processo de aquisição do terreno necessário à 

implementação desta infra-estrutura.      

Tendo em conta as dificuldades referidas no ponto anterior, não se nos afigura viável 

que o Promotor do loteamento em análise se possa substituir ao município na execução 

do colector de ligação à rede em baixa.  

  3.4. – Ambiente e Serviços Urbanos: 

Dever-se-á prever a instalação de uma gare para dois contentores de 800L, (de 

preferência na via existente a poente, de forma a evitar o acesso dos carros para recolha 

do lixo ao impasse viário proposto), e os respectivos suportes tipo Aro para fixação do 

contentor ao solo.   

  O levantamento topográfico deverá reflectir a existência de estrutura verde (caso 

exista), incluindo a identificação das espécies existentes. 

Deverá ser desenvolvido um projecto de espaços exteriores para as áreas de 

cedência, onde constem todos os elementos necessários ao correcto entendimento da 

proposta. A estrutura verde proposta deverá ser suportada por um sistema de rega 

automático (onde se deverá incluir a instalação de um contador em armário para leitura 

dos consumos). 

3.5. – DGPN – Divisão de Gestão do Pinhal Novo:  
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Da análise dos elementos apresentados e independentemente da proposta estar de 

acordo com os parâmetros definidos através do regulamento do PDM, não parece ser esta 

a solução mais adequada para a consolidação do tecido urbano, atendendo ao facto de 

estarmos perante um desenho urbano contido, e sem estar enquadrado com a envolvente. 

4.- Entidades Consultadas: 

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

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

devendo no entanto ser elaborado o projecto da Rede de Gás Natural em conformidade 

com a legislação em vigor. Informa contudo, que é necessário prever um abastecimento 

alternativo ao gás natural, enquanto a rede de gás não chegar ao local.  

4.2.- 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 – 2.ª Série, de 29 de Setembro de 2003, sem prejuízo da demais 

regulamentação sobre a matéria.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que no dia 21.12.2005 foi aprovada em 

reunião de Câmara um pedido de informação prévia de um loteamento, em que se dizia 

que não havia rede, que estava a ser levado a cabo pela Simarsul a obra, e que iria ser 

implantada uma estação elevatória. Entretanto, era referido que o loteador tinha a 

possibilidade de criar uma situação transitória de armazenamento dos próprios efluentes 

até que fosse realizada a obra em concreto. 

Na proposta em apreço, está-se perante uma situação em que se propõe o parecer 

desfavorável, porque vai ser feita uma obra pela Simarsul e refere-se “(...) com vista à 

resolução desta situação a Simarsul executará as infra-estruturas do sistema em alta, cujo 

início está previsto ainda para o corrente mês (espera que já tenha começado porque já lá 

vão três meses) e a conclusão para o início do ano de 2007 (...)”. 

Duas situações idênticas, dois pareceres diferentes. Mais uma vez emitem-se  

pareceres diferentes para situações semelhantes. Os Vereadores Socialistas discordam 

deste tipo de situações. 

Neste loteamento existem duas construções já edificadas: uma recente e uma 

antiga. Tem algumas questões a colocar: 
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- Como foi licenciada a construção recente? 

- E se existem os condicionalismos que agora são apontados, como foi possível 

licenciar aquela construção? 

- Ou será que nem sequer foi licenciada?  

Em relação às construções que já existem, o Sr. Vereador José Charneira refere 

que é uma situação vulgar em zonas rurais a construção de fossas sépticas e certamente 

que é o caso destas. 

Existem efectivamente duas construções numa propriedade com 13.250 m2. 

Uma situação diferente é a de aprovar um loteamento, em que se propõem 6 lotes 

para moradias.  

Em relação à dualidade de critérios refere o seguinte: 

Se a Requerente vier apresentar uma proposta de execução de uma ETAR 

compacta para fazer o tratamento das águas e, estiver disposta a fazer a manutenção e 

conservação dessa ETAR durante um determinado período de anos até haver um 

emissário”, possivelmente a Câmara Municipal, a exemplo de outras propostas, estará na 

disposição de analisar essa realidade em concreto. 

Lembra-se de um loteamento próximo do Sr. João Carvalheira, na Lagoinha, em que 

lá existe uma ETAR compacta que descarrega para uma linha de água, depois de ser 

devidamente tratada. 

Ainda na Lagoinha num outro loteamento próximo da Rua ao lado do “Charrua” 

também existe uma ETAR que vai descarregar na linha de água devidamente licenciada 

pela DRAOT. 

A forma como esta pretensão foi apresentada é que não permite a aprovação. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que no outro pedido de viabilidade de 

loteamento de Baltazar Carmo Pereira, na Barracheia – Quinta do Anjo, não foi 

apresentada nenhuma solução pelo Requerente e são os próprios serviços que dão a 

sugestão “(...) até lá deverá o promotor encontrar uma solução de carácter transitório que 

assegure pelo menos o seu armazenamento para posterior desembaraçamento (...)”.  

Porque é que no presente caso não foi feita também uma sugestão pelos serviços? 

O Sr. Vereador José Charneira explica que na Barracheia existe uma ETAR que 

deverá ser transformada numa estação elevatória pela Simarsul. Portanto, aquele núcleo 

do Bairro Alentejano, Bairro dos Marinheiros e Barracheia possui uma ETAR.  

Está previsto de facto a execução do emissário chamado emissário da Venda do 

Alcaide que vem desde Batudes e vai na direcção de Lagoa da Palha, Valdera e outro que 

segue de Valdera, Vale da Vila e vem descarregar na ETAR do Pinhal Novo que está 

construída para receber os efluentes. 

São situações diferentes. 
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A Sr.ª Vice-Presidente refere que é impossível comparar situações diferentes e 

colocá-las em pé de igualdade. 

 

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

minuta, com o voto contra dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 

Sousa. 

        

2 – Escola de Golfe: 

 

PROPOSTA N.º. 3/DP-DP/18-2006: 

ASSUNTO: Viabilidade de implantação de uma Escola de Golfe (Proc.º E-

559/2006). Requerimento n.º 5561/06. Local - Algeruz: 

REQUERENTE: Vasco José Espírito Santo Costa Rosa: 

 

 «Através do requerimento n.º 3451/06, de 30.03.2006, o Sr. Vasco José Espírito 

Santo da Costa Rosa solicitou ao abrigo do Artigo 14.º, 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, 

informação prévia sobre a viabilidade de Implementação de uma Escola de Golfe no 

prédio com 5ha, inscrito na matriz cadastral rústica sob o artigo n.º 97, Secção M3 (parte). 

A zona em causa é classificada como Espaço Agro-Florestal Categoria II, e de 

acordo com o artigo 20º do Regulamento do PDM, poderão ser viabilizadas iniciativas de 

outros sectores económicos, cooperantes para a melhoria das condições socio-

económicas do município.  

A pretensão prefigura-se como uma actividade complementar ao Golfe, vindo 

enriquecer nessa vertente, o tecido sócio-económico do concelho, pelo que se propõe, no 

âmbito da atribuição que lhe é conferida pela alínea n), do art.º 13.º, da Lei n.º 155/99, de 

14 de Setembro, e no pressuposto do cumprimento de todas as obrigações legais 

aplicáveis e da concretização dos princípios enunciados, que a Câmara Municipal de 

Palmela declare o seu interesse na concretização de uma Escola de Golfe, atenta à 

actividade em causa e ao futuro enriquecimento do tecido sócio-económico da zona.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto questiona sobre se será de facto legalmente 

necessário licenciar esta actividade empresarial, dado que ela não impermeabiliza os 

solos, não destrui o coberto vegetal existente e não implica nenhuma edificação em 

definitivo?  
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Adianta que passa na zona em causa várias vezes por semana. Constata que o 

equipamento já lá está instalado há mais de dois anos e chegou a ter um letreiro afixado 

com a menção: escola de golfe. 

Esta proposta faz com que a Câmara Municipal esteja a autorizar uma acção que já 

está concretizada. A informação técnica de 18.07.2006 refere concretamente: “o campo de 

golfe já está concluído e operacional”. E a Câmara Municipal vai viabilizar o quê? O que já 

está viabilizado?   

Considera a área de 5 hectares bastante grande para ser destinada a um campo de 

golfe para crianças, tanto mais que se desconhece de quantos buracos se trata e qual a 

zona em que vai actuar.  

É evidente que a questão de mencionar que o golfe é destinado às crianças é para 

tornar mais fácil a viabilização deste projecto. 

Os Vereadores do P.S. discordam deste processo e vão-se abster.  

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que também passa no local com bastante 

frequência e viu nascer e crescer este projecto.  

Julga que numa 1.ª fase nem havia buracos era a aprendizagem de “bater as bolas” 

e face à adesão e ao êxito da experiência esta modalidade foi crescendo. 

Considera que o desporto é para e cada um praticar a modalidade que quiser.  

Trata-se efectivamente de uma escola que já existe ao lado o Golfe do Montado. 

O que o leva a votar favoravelmente a proposta é o facto de ela se revestir de 

interesse económico para o concelho de Palmela e propiciar o desenvolvimento da zona 

em causa. Além disso é uma infra-estrutura que não existe no concelho.  

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que não tem nada contra o projecto, tem 

sim contra a forma como este está a ser tratado. Se pega a moda de primeiro instalar um 

projecto, qualquer que ele seja, para averiguar da sua viabilidade e só depois proceder ao 

licenciamento, então a Câmara Municipal pode fechar as portas e verificar quantas 

construções, fábricas, etc, vão sendo construídas. Opina que este não deve ser o caminho 

a seguir.  

O Sr. Vereador José Charneira refere o seguinte:  

• Estranha que as questões colocadas pelo Sr. Vereador José Braz Pinto também 

lhe tenham sido colocadas ontem por um jornalista Estranha a coincidência...  

• Em relação à necessidade de licenciamento ou não desta actividade, esclarece 

que,  desde que haja construções estas têm de ser licenciadas pela Câmara, ou seja, 

desde que haja alteração da topografia do terreno têm de ser licenciada pela Câmara. A 

Câmara não licencia a actividade, mas licencia todas as obras que tenham a ver com a 

actividade.  
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• De facto sempre teve conhecimento desta situação e perguntou à fiscalização o 

que é que se estava a passar. Foi levantado um auto contra-ordenacional até porque 

existe lá uma construção em madeira que necessita de licenciamento obrigatoriamente e, 

portanto, já houve intervenção neste aspecto. 

• A área a que esta proposta reporta é um espaço agro-florestal categoria II. 

• Também é de opinião que se trata de uma actividade com interesse para o 

concelho. O objectivo é mesmo fazer uma escola de golfe, até porque não está a ver que 

se consiga lá fazer um campo de golfe com a dimensão do campo de golfe do Montado ou 

do Palmela Village. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que a zona em causa é uma zona 

problemática. Face às obras na auto-estrada e face à criação de um loteamento industrial 

a vala real foi obstruída. 

Num ano de fortes intempéries verificaram-se inundações na habitação existente no 

lado contrário à implantação desta escola de golfe. 

Chama a atenção de que é preciso urgentemente regularizar toda aquela zona de 

modo a que, em face daquilo que são as alterações climatéricas, não se venham a registar 

ali inundações que muito prejudicariam os agricultores daquela região. 

 

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

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

Sousa. 

Os Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de Sousa apresentam a 

seguinte declaração de voto, relativamente à proposta n.º 4 da reunião de 13.09.2006 

referente ao pedido de informação prévia de implantação de uma escola de Golfe 

requerida por Vasco José Espírito Santo Costa Rosa: 

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

 

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se por 

considerarem que a decisão está a ser tomada quando o equipamento já está a funcionar 

há muito, sem intervenção da fiscalização municipal.” 

 

III – DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 
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Loteamentos: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DGU-DL/18-2006: 

ASSUNTO: Pedido de licenciamento de operação de loteamento (Proc.º. L-

31/03). Local – Olhos de Água - Palmela: 

REQUERENTE: António Marcelino Duarte: 

 

«Através do requerimento n.º 11303, de 12.Dez.2003 e ao abrigo do Decreto-Lei 

555/99, de 16 de Dez., republicado pelo Decreto-Lei 177/01, de 4 de Jun., é solicitado o 

licenciamento de uma operação de loteamento para um prédio rústico, localizado em 

Olhos de Água, freguesia de Palmela, com 15.750,00 m2 de área, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 03112/200890. 

A operação de loteamento, que incide unicamente sobre 7.690,62 m2 e mantém 

como remanescente a restante área de 8.059,38 m2, está, face ao PDM, abrangido pela 

classificação de Espaço Urbanizável de Baixa Densidade B1 (Perímetro Urbano de 

Palmela) e sujeita ao cumprimento dos seguintes parâmetros de edificabilidade: 

 - Índice Bruto < 0,15 

 - Densidade habitacional < 4 fogos/hectare 

 - Altura de Fachada < 6,5 metros 

 - Número de Pisos < 2 

 Analisada a pretensão e considerando as apreciações efectuadas, resulta que a 

operação de loteamento subverte os indicadores urbanísticos antes indicados, 

nomeadamente no que respeita ao número de fogos propostos (seis fogos em moradias 

unifamiliares) e área bruta de construção pretendida (1.582,17 m2). 

 Efectivamente e nos termos da classificação do PDM (Área de Expansão de Baixa 

Densidade B1), a área a lotear, com 7.690,62 m2, suporta unicamente uma edificabilidade 

correspondente a 3 fogos e 1.153,60 m2 de área bruta de construção. 

 Acresce, conforme parecer do Departamento de Planeamento, que a estrutura viária 

de serviço ao prédio a lotear, apresenta um perfil desadequado à operação urbanística 

pretendida, colocando em causa a sua sustentabilidade. 

 Face ao exposto e não reunindo a pretensão condições de aprovação, 

designadamente por subversão dos parâmetros de edificabilidade, determinados no Plano 

Director Municipal, procedeu-se à audiência escrita do interessado, conforme ofício n.º 884 

de 23.Mar.2004 e, nos termos do art.º 100.º e 101.º, do Código do Procedimento 

Administrativo, revisto pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Jan. 
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Tendo decorrido o período de audiência escrita e dado que as alegações do 

requerente não suscitam a revisão do sentido de decisão enunciado, propõe-se o 

indeferimento do pedido de licenciamento da operação de loteamento, conforme 

determinado na alínea a), do n.º 1, do art.º 24.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dez. 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Jun.» 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º. 2/DGU-DL/18-2006: 

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

Execução das infra-estruturas de gás e telefónicas (Proc.º. L-34/87). Local – Brejos 

de Carreteiros – Quinta do Anjo: 

REQUERENTE: Comissão de Administração da AUGI de Brejos de Carreteiros: 

 

«Por deliberação de 23.08.2000, foi aprovado o licenciamento de uma operação de 

loteamento num prédio com 170.873,40 m2, situado na freguesia de Quinta do Anjo e 

correspondente a um processo de reconversão urbanística em curso, interposto pela 

Comissão de Administração da AUGI de Brejos de Carreteiros. 

Através do req.to 4757/06, de 09.05.2006, a requerente solicitou autorização 

provisória para o início das obras de urbanização, designadamente para as infra-estruturas 

de gás e infra-estruturas telefónicas. 

Efectivamente, nos termos do disposto no n.º 6, do art.º 25.º, da Lei n.º 91/95, de 2 

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

Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto), a Câmara Municipal pode, mediante deliberação, 

autorizar provisoriamente o início das obras de urbanização de acordo com os projectos 

que hajam merecido parecer favorável por parte das entidades consultadas. 

Considerando os pareceres favoráveis, emitidos pela Direcção Regional do 

Ministério da Economia Ref.ª 741/15/8/226 D-26799), e pela Portugal Telecom ITED Sul 

/N321 /99343 /05 /NP /NITU05A em 11.07.2006 e 24.03.2006 respectivamente, estão 

reunidas condições para propor, nos termos dos mesmos pareceres, em anexo, o 

deferimento da pretensão, relativa ao início das obras de execução das infra-estruturas de 

gás e telefónicas.  

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

referidas, sejam apresentados os seguintes documentos: 

• Termo de responsabilidade do técnico responsável pela direcção técnica da obra. 
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• Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, contendo as 

autorizações correspondentes à natureza e valor dos trabalhos a realizar. 

• Declaração da seguradora titulando a celebração e a validade de seguro que cubra 

a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho, nos 

termos da Lei n.º 100/97, de 13 de Setembro. 

• Livro de Obra com menção do Termo de Abertura 

• Mapa de trabalhos das obras a executar 

• Comprovativo da prestação de caução, relativa ao valor de 203.016,35 € (duzentos 

e três mil e dezasseis euros e trinta e cinco cêntimos), estimado para as obras acima 

referidas. 

• Plano de Segurança e Saúde respeitante às obras em causa. 

A data de início das obras autorizadas deverá ser comunicada, com pelo menos 48 

horas de antecedência.» 

 

Em relação a esta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que esta proposta reflecte uma forma 

muito dinâmica de trabalho. A Comissão de Administração da AUGI de Brejos Carreteiros 

esteve na primeira linha e avançou muito rapidamente, mas a Câmara Municipal também 

corroborou. 

Refere que os Vereadores do P.S. congratulam-se pela forma como o processo está 

a ser conduzido e por estar genericamente bem instruído, ou seja, contém todos os 

documentos que são mencionados na proposta o que, às vezes, noutros processos não 

sucede. 

O Sr. Vereador Octávio Machado faz votos para que todas as demais AUGI’s 

sigam o exemplo desta e tenham uma rápida resolução. 

 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

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

N.ºs 1/DAI/18-2006, 2/DAI/18-2006 e 3/DAI/18-2006: 

 

Consumo anormal de água: 
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PROPOSTA N.º. 1/DAI/18-2006: 

ASSUNTO: Tarifa de saneamento - Liquidação: 

CONSUMIDOR: Maria Guerreiro Ana: 

 

 «Através do ofício, registado no passado dia 06 de Junho de 2006, é solicitado pela 

Sr.ª Maria Guerreiro Ana, com local de consumo sito na Rua Afonso de Albuquerque, 14, 

em Pinhal Novo, a redução da  tarifa de saneamento debitada  na factura de água n.º  

6001062846, relativa ao mês de Junho/2006, dado o valor da mesma de 1.038,81 €,  

correspondente a 317 m3, alegando não ter existido quaisquer vestígios de repasses ou 

fugas que pudessem alertar para o descomunal consumo de águas. Manifesta ainda que 

ao realizar obras de instalação de uma nova canalização o consumo voltou ao normal. 

 Considerando que o consumo anormal de água naquele período  foi proveniente de 

causas fortuitas e involuntárias; 

 Que a tarifa de saneamento é apurada para efeitos de liquidação através do 

consumo de água efectuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a 

recolha e tratamento de resíduos sólidos e outra percentagem para a recepção e 

tratamento de águas residuais; 

 Que de acordo com parecer jurídico emitido,  a tarifa de saneamento não deverá 

incidir sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo do caudal  na 

rede de drenagem de águas residuais; 

 Assim, e conforme estabelece a  alínea j), do n.º 1,  do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 

18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, conjugada com o 

disposto no n.º 3, do art.º 20.º, da Lei n.º 42/98 de 6 de Agosto – Lei das Finanças Locais, 

propõe-se a fixação do montante  da tarifa de saneamento, de acordo com a média de 

consumo de água apurada nos 12 meses posteriores à rotura, e que foi de 8 m3 mensais.» 

 

 PROPOSTA N.º. 2/DAI/18-2006: 

ASSUNTO: Tarifa de saneamento - Liquidação: 

CONSUMIDOR: João Paulo Costa Canhenha: 

 

 «Através do ofício, registado no passado dia 07 de Julho de 2006, é solicitado pelo 

Sr. João Paulo Costa Canhenha, com local de consumo sito na Rua 5 de Outubro, 108, 

em Quinta do Anjo, a redução da  tarifa de saneamento debitada  nas facturas de água 

nºs.  6001038478 e 6001051487, relativas aos meses de Março e Abril/2006, dado o valor 
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das mesmas de 928,72 € e 592,80 €,  correspondente a 334 m3 e 205 m3, se ter verificado 

devido a uma rotura na canalização interior.  

 Considerando que o consumo anormal de água naquele período  foi proveniente de 

causas fortuitas e involuntárias; 

 Que a tarifa de saneamento é apurada para efeitos de liquidação através do 

consumo de água efectuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a 

recolha e tratamento de resíduos sólidos e outra percentagem para a recepção e 

tratamento de águas residuais; 

 Que de acordo com parecer jurídico emitido,  a tarifa de saneamento não deverá 

incidir sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo do caudal  na 

rede de drenagem de águas residuais; 

 Assim, e conforme estabelece a  alínea j), do n.º 1,  do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 

18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, conjugada com o 

disposto no n.º 3, do art.º 20, da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto – Lei das Finanças Locais, 

propõe-se a fixação do montante da tarifa de saneamento, de acordo com a média de 

consumo de água apurada nos 12 meses posteriores à rotura, e que foi de 40 m3 

mensais.» 

 

PROPOSTA N.º. 3/DAI/18-2006: 

ASSUNTO: Tarifa de saneamento - Liquidação: 

CONSUMIDOR: Maria Manuela C. Fernandes: 

 

 «Através do ofício registado no passado dia 05 de Julho de  2006  é solicitado pela 

Sr.ª Maria Manuela C. Fernandes, com local de consumo sito de Villa Serravalle, em 

Olvidais, a redução da  tarifa de saneamento debitada  na factura de água n.º  

6001071159, relativa ao mês de Junho/2006, dado o valor da mesma de 624,52 €,  

correspondente a 244 m3, se  ter verificado devido a uma rotura ocorrida na parede da 

casa localizada debaixo do esquentador. 

 Considerando que o consumo anormal de água naquele período  foi proveniente de 

causas fortuitas e involuntárias; 

 Que a tarifa de saneamento é apurada para efeitos de liquidação através do 

consumo de água efectuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a 

recolha e tratamento de resíduos sólidos e outra percentagem para a recepção e 

tratamento de águas residuais; 
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 Que de acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá 

incidir sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo do caudal  na 

rede de drenagem de águas residuais; 

 Assim, e conforme estabelece a  alínea j), do n.º 1,  do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 

18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, conjugada com o 

disposto no n.º 3, do art.º 20, da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto – Lei das Finanças Locais, 

propõe-se a fixação do montante  da tarifa de saneamento, de acordo com a média de 

consumo de água apurada nos 12 meses posteriores à rotura, e que foi de 26 m3 

mensais.» 

 

 Relativamente a estas três propostas  de Consumo Anormal de Água – Tarifa de 

Saneamento – Liquidação intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que até ao momento tinham sido 

desperdiçados 4.527 m3 de água. Depois da aprovação destas propostas passaram a ser  

desperdiçados no concelho de Palmela (que se saiba) 5.627 m3 de água. 

 Tentou informar-se e estudar no sentido de procurar saber mais do que água 

perdida.nomeadamente quanto é que este desperdício de água poderia ser transformado 

em quilovates (Kw) para saber exactamente qual o desperdício de energia em causa. Mas 

deparou-se com alguma dificuldade. Sabendo que a potência se obtém através do caudal 

vezes altura manométrica e mais o cômputo do trabalho, mas como não sabe qual é a 

altura manométrica (ou seja a altura a que a água é bombada para chegar ao destino), 

portanto, não tem capacidade para calcular os quilovates que foram gastos na bombagem 

desta água.  

 Relembra que no dia 22.Fev.2006, colocou algumas perguntas ao Sr. Vereador José 

Charneira, entre as quais: “(...) os serviços da Câmara Municipal têm possibilidade de 

contabilizar a diferença entre o caudal bombeado e o caudal consumido e pago? (...)” e o 

Sr. Vereador respondeu-lhe dizendo: “(...) numa próxima oportunidade posso trazer o 

estudo elaborado referente à água bombada (quantidade extraída dos furos e o que é 

distribuído na rede de abastecimento)  e daí verificar o valor das percas (...)”. Continua à 

espera desta informação. 

 Gostaria de pedir formalmente ao Sr. Vereador José Charneira para que o Sr. 

Presidente da AGENA, que por acaso é ele, no sentido de que a primeira acção da 

AGENA seja no sentido de compor roturas ou de estabelecer esquemas que possam 

evitar este desperdício. Está-se a desperdiçar água, que é um bem não renovável e a 

desperdiçar electricidade que, como o Sr. Vereador sabe, é produzida por via térmica com 

consumo de combustível e emite para a atmosfera gases poluentes, logo, está-se a 
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contribuir para uma maior poluição da atmosfera, está-se a contribuir para gastos de 

combustíveis e gastos de electricidade que podia ser utilizada para outros fins. 

 Nas primeiras sete propostas de Consumo Anormal de Água – Tarifa de 

Saneamento – Liquidação os Vereadores Socialistas votaram a favor, na oitava proposta 

abstiveram-se e daqui em diante vão votar contra. 

 O Sr. Vereador José Charneira refere que a água devido às roturas é renovável, 

porque ela infiltra-se no solo, não está contaminada, até vem tratada da rede de 

abastecimento da Câmara, e seguramente vai recarregar o equífero, porque os equíferos 

não existem só nos locais dos furos. 

 Ninguém pode ficar com a ideia de que as pessoas não pagam a água, a água que 

passa no contador é paga. 

 Qual será o verdadeiro conceito do desperdício de água? Por exemplo se estiver em 

casa uma torneira permanentemente a pingar pode ser considerado um desperdício de 

água. Se se estiver a fazer a barba com a torneira aberta também pode ser considerado 

um desperdício de água. Não se conseguem controlar estas situações, só modificando os 

hábitos de consumo das pessoas.  

 Refere que o consumo anormal de água da Sr.ª Maria Guerreiro Ana foi detectado 

pelo leitor cobrador aquando da contagem do consumo. Os serviços foram imediatamente 

substituir, o contador, mas o problema não era do contador. A solução passou por fazer 

uma canalização nova. A água desapareceu no solo, até porque não há ponta de 

humidade em casa. Nestes casos não há ninguém que consiga controlar, mas realça que 

a água contada pelo contador é paga, as pessoas também pagam o saneamento, mas na 

justa medida de que é hábito pagarem. 

 Neste momento são cerca de 25.700 consumidores, este valor multiplicado por seis 

(porque no ano são emitidas seis facturas por consumidor) são cerca de 154.000 

facturas/ano. Desde que este mandato autárquico se iniciou vieram a reunião de Câmara 

um total de onze propostas, o que dá uma percentagem ínfima de 0,005%, 

 Salienta que não há nenhum sistema por mais rigoroso que seja que consiga 

controlar estas situações.  

 Refere um outro exemplo que pode ser considerado, por alguns, como desperdício 

de água: a rega do jardim da casa. Pessoalmente não considera esta acção como um 

desperdício de água, porque considera que é uma mais valia ter um jardim. Este conceito 

do desperdício é um conceito difícil de quantificar. O que é facto é que as pessoas pagam 

a água que passa no contador. A Câmara não está a perdoar o consumo de água. 

 O Sr. Vereador Octávio Machado questiona sobre se é possível que numa avaria, 

com um corte de água efectuado, o contador possa continuar a trabalhar. 
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 O Sr. Vereador José Charneira responde ao Sr. Vereador Octávio Machado que 

com os contadores actuais, que estão em uso, já não sucedem situações destas. Os 

contadores têm vindo a evoluir; antigamente eram contadores milimétricos e actualmente 

já há contadores digitais.  

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que não considera que regar o jardim seja 

um desperdício de água, até porque, nessas situações a água é mesmo renovada, porque 

as plantas vão absorver a água e depois vão perdê-la pela transpiração, e o ciclo da água 

continua. 

 Considera que a argumentação usada pelo Sr. Vereador José Charneira que “as 

pessoas pagam a água que é contada pelo contador” levada ao extremo pode conduzir a 

situações muito perigosas; é que desde que um indivíduo polua mas pague, então como 

pagou tem o direito a poluir. Outro exemplo é o de poder deitar fora, na rua, uma pequena 

garrafa de água, porque ela até é pequena...  

  Quando se está a falar de poluição e de desperdícios energéticos, numa altura em 

que todas as pessoas estão preocupadas com os problemas ambientais, não podem ver a 

as questões de forma tão simples. 

 O Sr. Vereador José Charneira refere que é um facto que todos estão preocupados 

com a poluição e com o princípio do poluidor-pagador. Mas, ultimamente, o Governo é que 

parece não estar nada preocupado com isso, basta ver o que sucedeu em relação à 

avaliação do impacte ambiental para a Secil: um estudo que está caduco de acordo com a 

lei e foram repescá-lo, mas esta será naturalmente outra discussão. 

 O Sr. Vereador Adilo Costa refere que, com todo o respeito que nutre pelos Srs. 

Vereadores da Oposição, tem de dizer que se nota uma evolução da sua atitude desde 

que veio o relatório do Tribunal de Contas. Muitas situações/propostas que eram votadas 

por unanimidade de certa forma deixaram de o ser e começaram a ser apresentadas as 

declarações de voto o que o pode levar a pensar: o que seria a gestão de uma Autarquia 

no dia a dia se houvesse uma outra força política que não a C.D.U. a gerir os destinos de 

Palmela? 

 Concretamente, em relação às propostas em apreço, é preciso ter também em 

atenção os direitos do particular em relação à Administração. No caso de uma rotura que 

não consegue ser imediatamente detectada é justo ou não é justo esse Munícipe venha 

pedir à Administração Câmara Municipal para que o isente do pagamento da taxa de 

saneamento? 

 O Sr. Vereador Adilo Costa refere ainda o seguinte: 
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 - Nos processos de contra-ordenação que surgem na Divisão de Apoio Jurídico 

aquilo que tenta ver à partida é se os prevaricadores conseguem, à posteriori, corrigir o 

seu comportamento e conseguem rectificar aquilo que foi rectificado anteriormente. 

 - Quando há acidentes de viação nas estradas municipais em que a legislação é 

bastante apertada, só se houver um grande descuido por parte da Câmara Municipal, é 

que este organismo tem de pagar as indemnizações, mas já tem acontecido numa 

situação ou outra um particular ter razão e é nessa perspectiva que apela também aos 

seus colegas de Vereação: olhar também para o particular; o particular de acordo com o 

que foi avaliado pelos serviços tem razão e essa relação não pode ser frustrada. 

 

Submetida a proposta n.º 1/DAI/18-2006, a votação, cujo consumidor é Maria 

Guerreiro Ana, foi a mesma aprovada, por maioria e em minuta, com o voto contra 

dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de Sousa. 

 

Submetida a proposta n.º 2/DAI/18-2006, a votação, cujo consumidor é João 

Paulo Costa Canhenha, foi a mesma aprovada, por maioria e em minuta, com o voto 

contra dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de Sousa. 

 

Submetida a proposta n.º 3/DAI/18-2006, a votação, cujo consumidor é Maria 

Manuela C. Fernandes, foi a mesma aprovada, por maioria e em minuta, com o voto 

contra dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de Sousa. 

 

V – GABINETE DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO 

 

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

 

Redução da Taxa do IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) no Centro Histórico 

de Palmela: 

 

PROPOSTA N.º. 1/GRCH/18-2006: 

 

«O problema de conservação e reabilitação do tecido edificado dos centros 

históricos é uma questão complexa que, em larga medida, escapa ao âmbito de 

intervenção dos municípios. 
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Fundamentalmente, diz respeito a um parque edificado do domínio privado, recaindo 

na responsabilidade directa nos particulares as acções de conservação e reabilitação dos 

edifícios. 

Independentemente duma política que assente no exercício de competências da 

Câmara Municipal, por exemplo ao nível das obras coercivas, não se deverão descurar as 

iniciativas e medidas dirigidas aos particulares, no sentido de os apoiar e incentivar, 

promovendo melhores condições de enquadramento para assumirem as suas 

responsabilidades próprias. 

É sobre este preceito que se considera também essencial actuar noutros níveis, 

designadamente através de mecanismos financeiros. A possibilidade conferida aos 

municípios, de minorar a taxa do imposto municipal sobre imóveis (IMI) permite, pelo 

desagravamento fiscal, tornar mais atractiva a propriedade de imóveis maioritariamente de 

baixo rendimento económico, num sistema urbano em regressão demográfica e numa 

área com profundas necessidades de reabilitação do edificado,  e pode contribuir para a 

dinamização do respectivo mercado do arrendamento.  

Assim, propõe-se: 

- Nos termos do n.º 5, do artigo 112.º, do Decreto-Lei n.º 287/03, de 12 de 

Novembro, Código do imposto Municipal sobre Imóveis - (CIMI), aprovar e propor para 

deliberação à Assembleia Municipal, a redução em 30% da taxa do Imposto Municipal 

sobre Imóveis, que vier a ser aprovada para o ano de 2006, a aplicar na área do Centro 

Histórico; 

- De acordo com o previsto no n.º 6, do artigo 112.º, do Decreto-Lei n.º 287/03, de 12 

de Novembro, aprovar e propor para deliberação à Assembleia Municipal, a redução em 

20% da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, que vier a ser aprovada para o ano de 

2006, a aplicar a prédios arrendados situados na área do Centro Histórico. Esta redução é 

cumulativa com a anterior.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que saúda esta iniciativa. Este é o primeiro 

sinal que é dado ao Centro Histórico de Palmela.  

É necessário o reconhecimento das condições a que chegou o Centro Histórico de 

Palmela. Quem percorre o Centro Histórico de Palmela fica apreensivo com o estado de 

degradação que se atingiu, perdeu-se já algum tempo na não adesão a programas vários.  

Gostaria que se pudesse começar a recuperação das calçadas e da instalação 

eléctrica de cabos no solo. 
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Gostaria, igualmente,  que fossem realizadas iniciativas de sensibilização aos 

proprietários das casas para uma primeira intervenção que tem necessariamente de ser 

feita no Centro Histórico de Palmela. Nunca é tarde para começar e deseja que as 

pessoas a quem estas medidas se dirigem tenham a sensibilidade para perceber que 

também elas têm de estar disponíveis para contribuir para a reabilitação da zona histórica.  

Pensa que será um risco muito grande continuar–se mais alguns anos na situação 

em que está, neste momento, e que se arrasta já há imensos anos. 

Faz votos para que no próximo ano esta taxa não volte a sofrer um aumento.  

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

Vereador Octávio Machado. 

Ressalta a degradação a que o Centro Histórico de Palmela chegou, assim como a 

ineficácia que a Câmara Municipal tem mostrado na resolução das questões que se 

relacionam com este.  

Não tem notícia de candidaturas a programas comunitários nem de outros, não tem 

notícia de outro tipo de acção que se tenha desenvolvido no sentido de se procura recriar 

este Centro Histórico. 

Numa passagem rápida que se faça na internet consegue-se ver Óbidos de uma 

forma agradável, consegue-se ver Beja dentro das muralhas de uma forma agradável, 

consegue-se ver Vila Real de Trás-os-Montes e também Bragança de uma forma muito 

agradável e, considera, que as Câmara Municipais dessas localidades não gostarão mais 

dos seus Centros Históricos do que a de Palmela. 

Tem a ideia de que tem havido alguma ineficácia, algum preterir do investimento e 

das ajudas, eventualmente, comunitárias que têm surgido para os Centros Históricos. 

Quando recebe amigos em casa gostaria de os trazer a Palmela, mas tem alguma 

dificuldade, porque as calçadas não são as melhores e o aspecto não é dos melhores 

também. 

Salienta que não conseguiu arranjar nenhuma matriz de uma casa do Centro 

Histórico para perceber exactamente qual o valor de IMI que fica a pagar com esta 

redução da taxa. Gostava que lhe fosse dada a indicação de quanto é que em média uma 

pessoa que vive no Centro Histórico com uma casa pequena e com 30 anos paga, neste 

momento, de IMI. Crê que deverá rondar os 100 euros/anuais e como a redução é de 30% 

está-se a falar de 30 euros por residência, o que lhe parece manifestamente pouco para o 

alcance que a medida procura ter. Mesmo em termos de arrendamento sabe-se que as 

casas para arrendar não existem, há muitas para vender, mas ninguém investe para 

arrendar, e pensa que não será este valor muito pequeno que se retira ao arrendatário 

anualmente que pode de alguma maneira valorizar o arrendamento. 
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Os Vereadores do P.S. votarão favoravelmente, mais pela intenção que esta medida 

preconiza do que propriamente por aquilo que consideram que será a verdadeira 

implicação da mesma. 

Em relação às candidaturas e aos financiamentos, o Sr. Vereador Adilo Costa 

refere o seguinte: 

- O URBECOM foi chumbado assim como outras candidaturas. 

- A Rota dos Castelos tem estado parada na secretária do Secretário de Estado do 

Turismo do Governo P.S.. Felizmente as últimas informações que detém é que 

este projecto poderá de facto ser desbloqueado. 

- É evidente que a Câmara Municipal está atenta às candidaturas e concerteza que 

vai aproveitar as que puder. 

- Se os fundos EFTA que ainda existem forem definidos em relação à Autarquia 

também irão abranger algumas das obras necessárias no Centro Histórico. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que o parque edificado é do domínio privado e, 

portanto, cabe sobretudo ao particular tomar as acções para conservar esse parque e para 

reabilitar os edifícios, mas cabe também à Autarquia dar o exemplo e é nesse sentido que 

o Município caminha com passos seguros. 

Menciona que se está perante uma medida que em sede de fiscalidade do 

património irá beneficiar os proprietários, nomeadamente, aqueles que têm casas 

arrendadas e são rendas de valores muito baixos. que poderão ser ou não corrigidas 

através do novo Regime Jurídico do Arrendamento Urbano. O tecido social é muito frágil, 

muito envelhecido e está a ficar desertificado, o que há que combater. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que há outras medidas em curso: 

- Está concluído o processo e aguarda parecer da CCDR: um programa de 

financiamento da responsabilidade municipal para obras de conservação. Resta 

saber se a CCDR resolve um problema jurídico que existe relativamente a esta 

matéria. 

- Estão a ser dinamizados programas de financiamento da responsabilidade da 

Administração Central, neste caso, o RECRIA. A Câmara Municipal está a dar  

apoio logístico e técnico à instrução dos processos e das candidaturas. Estão em 

elaboração os processos de execução para poder dar ao particular a possibilidade 

de se candidatar ao RECRIA. 

- Está em preparação um programa de financiamento para pequenas obras de 

reparação em habitação de idosos. Será no âmbito da incidência social. 

- A Autarquia terá de avançar para obras coercivas. 

- Vai-se avançar com instrumentos contra-ordenacionais. 
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- O inventário ao património edificado com o apoio do DGEM, a aplicação de cores, 

a utilização de elementos em fachadas está a ser estudada para se poder apoiar 

os proprietários nas suas obras.  

A lei permite premiar quem tenha casas no Centro Histórico, mas também, para 

aqueles que depois de instruídos os processos não cumpram, o próprio Regime Jurídico 

do Arrendamento Urbano permite que se dobre o IMI a essas pessoas. Se por um lado a 

Câmara apoia, também tem de ter em atenção aqueles que não querem cumprir.  

A medida preconizada na proposta é a primeira das várias medidas que irão surgir. 

 

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

minuta. 

 

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 

 

1. Fernando Coelho: 

 É o Coordenador das Associações de Pais do Concelho de Palmela. 

A sua intervenção é no sentido de lamentar a não efectivação da aplicação do Inglês 

no 1.º Ciclo. Gostaria que a Câmara Municipal desse uma explicação relativamente a esta 

matéria. 

Já reuniu com a União das Associações de Pais por outras matérias e relativamente 

ao Inglês no 1.º Ciclo não foram contactados para juntamente com a Câmara Municipal 

arranjar uma solução para este problema. 

A Sr.ª Vice-Presidente refere que, efectivamente, logo após ter saído o Despacho 

da Sr.ª Ministra da Educação a propósito das actividades extra-curriculares no 1.º ciclo 

onde se inclui o Inglês, actividades desportivas e estudo do meio, a Câmara Municipal 

reuniu com as Associações de Pais, com a Coordenadora Concelhia e, depois, com cada 

uma das Associações de Pais que em cada uma das Escolas tem o ATL (Actividades de 

Tempos Livres).  

Foi colocado às Instituições o esclarecimento daquele Despacho e as dificuldades 

relacionadas com o mesmo e perguntou-se às Associações como é que se posicionavam 

face ao mesmo para averiguar se as Instituições se dispunham a                                                                                     

candidatar-se  ou não.  

Ouviram-se as Instituições sobre as potencialidades e as dificuldades provenientes 

do Despacho, ouviram-se os interessados e tomou-se a decisão de o Município não ser a 

entidade promotora, mas que apoiaria todos os promotores com os meios que dispõe. 
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O que se conhece é que no caso do concelho de Palmela os Agrupamentos de 

Escolas também candidataram-se principalmente ao Inglês, pelo que, neste caso não 

haverá nenhum prejuízo para os alunos, mas sim maior garantia de funcionamento e 

autonomia dos Agrupamentos de Escolas. 

 

 2. Arlindo Funina: 

 Quer manifestar a sua opinião relativamente a uma proposta apresentada nesta 

reunião de Câmara e que teve como discussão o transplante de sobreiros. 

 A Sr.ª Vice-Presidente interrompe o Sr. Arlindo Funina para o esclarecer que não 

pode interpolar a Câmara a propósito das propostas / assuntos abordados na Ordem do 

Dia.  

O Sr. Arlindo Funina questiona sobre se é possível saber a direcção da AUGI de 

Brejos Carreteiros.  

O Sr. Vereador José Charneira responde que é na freguesia de Quinta do Anjo, em 

Brejos Carreteiros. 

 

VI – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das vinte horas e quinze minutos, a srª. Vice-Presidente declarou encerrada 

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

assistente administrativa especialista, redigi e também assino. 

 

A Vice-Presidente 

 

Adília Maria Prates Candeias 

 

A secretária 

 

Luísa Cristina Frutuoso Lopes 


