
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º. 16/2006: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 19 DE JULHO DE 

2006: 

 No dia dezanove de Julho 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 Presidente, Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, não se encontrava 

presente, por estar em férias. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª. VICE-PRESIDENTE: 

Reunião de Câmara Municipal em Agosto: 

Atendendo ao período de férias, a Sr.ª Vice-Presidente informa que no mês de 

Agosto realizar-se-á apenas uma reunião de Câmara que terá lugar no dia 23, às 17.00 

horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

Vala da Salgueirinha: 

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

Vereadores, Jornalistas, Técnicos e Público em geral. 

Tem a apresentar um assunto abordado por um Membro da Assembleia Municipal 

de Palmela na sua última sessão, e já mencionado por si numa anterior reunião de 

Câmara. 
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O assunto está relacionado com a vala da Salgueirinha e com a passagem que liga a 

Rua do Pinhal da Salgueirinha à Estrada de Lagoa da Palha. 

Depois do período das intempéries (desde Outubro.2005) a via em questão ficou em 

piores condições e o nível de perigosidade de queda na vala por parte dos transeuntes ou 

de quem anda de bicicleta aumentou. 

Praticamente, um ano passado, dever-se-iam ter tomado algumas precauções. 

Reitera a sua preocupação quanto ao facto de deverem ser tomadas medidas 

preventivas antes que aconteça algum acidente de maior envergadura.  

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

Gripe das aves: 

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

Membros da Comunicação Social, Técnicos da Câmara Municipal, Munícipes. 

O problema da gripe das aves tem sido um problema que tem afectado o mundo 

inteiro e também tem preocupado o País, principalmente quando há o conhecimento que a 

gripe das aves já chegou a Espanha, e quando se sabe que já há um exemplo no mundo 

de transmissão da gripe das aves de humano para humano.  

Em Portugal foram tomadas precauções, assim como no concelho foram também 

tomadas precauções. No entanto, não foram evitadas a venda de aves nas feiras e até a 

venda das aves pequenas (tanto quanto se crê são as mais passíveis de transmissão da 

doença). Houve um controle veterinário bastante apertado feito pelo veterinário municipal.  

O problema que apresenta é o seguinte: parece que há uma dualidade de 

procedimentos que convém verificar, porque nas várias Feiras do concelho faz-se o 

comércio de aves, embora, obviamente, com controle sanitário e com determinados 

preceitos definidos pelo técnico da especialidade. Sucede que na feira do Lau, o 

veterinário municipal proibiu a venda de pequenas aves, nomeadamente os pintos. 

É evidente que a gripe das aves a todos preocupa, até porque em Portugal há 

alguns hábitos de permissividade.  

O que pretende saber em concreto é qual a razão porque há uma dualidade de 

tratamentos, ou seja, porque é que em determinadas feiras é permitido o comércio de 

aves, nomeadamente dos pintos e, na feira do Lau tal venda não é permitida. 

De facto é perigoso e deve ser proibida a venda de aves em qualquer feira ou a 

mesma deverá ser permitida em todas as feiras, desde que tomados os acautelamentos 

sanitários devidos, que os técnicos considerarão suficientes nesta etapa para prevenir um 

ataque desta epidemia. 
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INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

Extinção de CDR’s (Comissões de Desenvolvimento Regional): 

O Sr. Vereador Octávio Machado manifesta a sua preocupação pelo Anúncio feito 

em Bruxelas, pelo Sr. Ministro da Agricultura, no que respeita à extinção de algumas 

CDR’s e a possibilidade de um novo ordenamento. 

O Município de Palmela teve sempre uma grande sensibilidade com aquilo que 

identifica o concelho, uma das maiores riquezas que possui, o vinho. 

Manifesta a sua enorme preocupação com aquilo que possa ser o novo 

ordenamento e pretende sensibilizar a Autarquia para estar atenta à situação.  

É preciso que a Autarquia esteja atenta e defenda as suas riquezas, aquilo que a 

identifica e que já tem muitas centenas de anos. 

 

 INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR ADILO COSTA: 

1. Projecto de Lei das Finanças Locais: 

O Sr. Vereador Adilo Costa cumprimenta todos os presentes. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que esteve presente numa reunião da Junta 

Metropolitana de Lisboa para debater a anteproposta de Lei das Finanças Locais. 

A Junta Metropolitana de Lisboa tem representantes de todos os Partidos Políticos 

com assento neste Executivo Municipal. 

O objectivo da Junta Metropolitana é o de conseguir um documento consensual que 

agrade a todas as forças políticas. A reunião vai ter continuidade amanhã. 

Ao longo destes anos, as Autarquias têm manifestado um grande interesse na 

revisão da Lei das Finanças Locais e não seria de bom senso pedir a revisão da lei das 

Finanças Locais e depois alhearem-se dessa discussão. 

De todo o modo, já existe um parecer jurídico (consensual entre todos os 

representantes) que não é muito favorável à forma como a lei está a ser apresentada. 

Esta anteproposta de lei não segue a linha evolutiva político-constitucional de 

autonomia das Autarquias Locais. A tutela sobre as Autarquias Locais, quer a tutela 

inspectiva, quer a tutela sancionatória na vertente jurisdicional não está a ser cumprida, 

poe ex. , na possibilidade do Estado reduzir transferências para as Autarquias Locais, 

como sanção pela ultrapassagem do limite de endividamento. Portanto esta sanção é uma 

sanção directa da própria tutela e que não está jurisdicionalizada segundo o ponto de vista 

dos constitucionalistas, ela é de facto inconstitucional. 

Sobre a fixação dos preços, num outro documento anexo, também se está a dar 

competência de fiscalização a entidades reguladoras que vêem ao arrepio das Autarquias 

Locais.  
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Em relação ao endividamento municipal, o facto de ser obrigatório a autorização de 

dois Ministérios (Ministério da Tutela e Ministério das Finanças), é considerado 

institucionalmente como uma tutela integrativa, que vem ao arrepio da Constituição e que 

só era usada na Constituição de 33. São estes factores que fazem com que se analise, 

sob o ponto de vista jurídico, esta anteproposta de lei. Do ponto de vista financeiro 

também há projecções que já foram feitas, embora se vá estudar ainda mais. A apreciação 

genérica, apesar de haver alguns índices que poderão ser considerados positivos, é a de 

que não está a ser reposta a capacidade financeira dos Municípios tanto mais quando se 

sabe que vão ser atribuídas novas competências. 

Terá oportunidade de trazer à Câmara Municipal as conclusões que serão 

avançadas desta reunião. 

 

2. Reunião tutelada pela Associação Nacional de Municípios Portugueses 

(A.N.M.P.): 

O Sr. Vereador Adilo Costa informa que no próximo dia 27 de Julho se irá realizar 

uma reunião do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios, tutelada pela 

Associação Nacional de Municípios Portugueses em que a Câmara Municipal de Palmela 

irá estar presente. 

 

3. Empreitadas: 

O Sr. Vereador Adilo Costa dá conhecimento à Câmara Municipal do seguinte: 

- Já foi assinado o contrato de empreitada de “Abastecimento de água a Palmela – 

2.ª Fase – 2.ª Parte”. 

- Estão em execução as obras de “Remodelação da Escola Básica de Pinhal Novo 2 

– 2.ª Fase”, “Remodelação das instalações municipais para a Assembleia Municipal e para 

o Gabinete dos Vereadores”, “Refeitório da Escola Básica n.º 1 de Cabanas” e 

“Remodelação das instalações eléctricas em várias escolas do concelho”. 

 

INTERVENÇÃO DA SR.ª VICE-PRESIDENTE: 

Informação: 

A Sr.ª Vice-Presidente informa do seguinte: 

• Está em Palmela uma equipa de veteranos da cidade da Praia, chamam-se os 

Veteranos de Varandas Futebol Clube. Amanhã pelas 19 horas vão realizar um jogo 

com o Palmelense Futebol Clube no campo do “Quintajense”. Esta estadia é 

aproveitada para fazer um intercâmbio com o movimento associativo do concelho. 
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Em relação às questões colocadas no Período Antes da Ordem do Dia pelos 

Srs. Vereadores José Carlos de Sousa, José Braz Pinto e Octávio Machado, a Sr.ª 

Vice-Presidente refere o seguinte: 

• Sobre a extinção de CDR’s – As Associações de Agricultores do concelho de 

Palmela podem sempre contar com a Câmara Municipal para defender os seus produtos e 

o território em si. 

• Gripe das aves – Oportunamente será dada resposta a esta questão. Está em 

condições de adiantar que desde o primeiro momento que este assunto se colocou. 

Constituiu-se um grupo de trabalho interno para tratamento dos procedimentos  que vão 

desde o manuseamento das aves à comercialização das mesmas. 

• Vala da Salgueirinha – Foi tomada devida nota deste assunto e os serviços vão 

averiguar o melhor modo de intervir para melhorar a situação descrita. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

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

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

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

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

período de 03.07.2006 a 14.07.2006.         

 

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  03.07.2006 a 14.07.2006.    

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

no período compreendido entre os dias  05.07.2006 e 18.07.2006, no valor de € 

1.951.855,71 (um milhão novecentos e cinquenta e um mil oitocentos e cinquenta e cinco 

euros e setenta e um cêntimos). 

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

 

 Balancete: 

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

2.462.680,23 (dois milhões quatrocentos e sessenta e dois mil seiscentos e oitenta euros e 

vinte e três cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 1.482.464,67 (um milhão quatrocentos e oitenta e dois 

mil quatrocentos e sessenta e quatro euros e sessenta e sete cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 980.215,56 (novecentos e oitenta mil duzentos e 

quinze euros e cinquenta e seis cêntimos). 

    

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTA 

 

 

SAÍDA DA REUNIÃO DA SR.ª VICE-PRESIDENTE, ADÍLIA CANDEIAS: 

Nesta altura, a reunião deixou de ser participada pela Sr.ª Vice-Presidente, Adília 

Candeias. 

 

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

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

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

Câmara Municipal deliberou a aprovação da seguinte acta, sendo a mesma assinada pela 

Exm.ª. Senhora Presidente e por quem a lavrou. Foi dispensada a leitura da mesma, por 

unanimidade, por ter sido previamente distribuída a todos os membros do órgão 

executivo: 

• ACTA n.º. 15/2006, reunião ordinária de 05.Julho.2006 – aprovada por 

unanimidade. 

 

ENTRADA NA REUNIÃO DA SR.ª VICE-PRESIDENTE, ADÍLIA CANDEIAS: 

 Nesta altura, a reunião voltou a ser participada pela Sr.ª Vice-Presidente, Adília 

Candeias. 

 

 RETIRADA DO PONTO 18 DA ORDEM DO DIA:   
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 Pela Sr.ª Vice-Presidente foi proposta a retirada do ponto 18 da Ordem do Dia para 

uma melhor análise: 

 • Autorização Provisória para o início da execução das obras de urbanização. (Proc.º 

L-28/85). Requerente: CHOA – Cooperativa de Habitação de Olhos D´Água. 

 Aprovada, por unanimidade, a retirada do ponto 18 da Ordem do Dia. 

 

RETIRADA DO PONTO 19 DA ORDEM DO DIA:   

Pela Sr.ª Vice-Presidente foi proposta a retirada do ponto 19 da Ordem do Dia, 

porque no processo há documentos que necessitam de uma melhor análise. 

 • Processo Disciplinar n.º 02/2006 – Joaquim Isidoro Araújo Ferreira: 

 Aprovada, por unanimidade, a retirada do ponto 19 da Ordem do Dia. 

 

      II – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 

 

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

 

 Protocolo de Colaboração: 

 

 PROPOSTA N.º. 1/SMPC/16-2006: 

 A CELEBRAR COM: Municípios de Setúbal e Sesimbra: 

 ASSUNTO: Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios: 

 

«Considerando que: 

1. O Governo aprovou, através da Resolução do Conselho de Ministros 65/2006, de 

26 de Maio, o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

2. De acordo com o disposto no art.º 42.º, do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 

Junho (diploma legal que vem regular o Sistema Nacional de Prevenção e Protecção da 

Floresta contra Incêndios, revogando o Decreto-Lei 156/2004, de 30 de Junho), os 

municípios terão de concluir no prazo de 120 dias após a publicação do Plano Nacional de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI), os Planos Municipais de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), de âmbito municipal ou intermunicipal; 

3. A elaboração, execução e actualização dos PMDFCI tem carácter obrigatório (n.º 

5, art. 10.º DL 124/2006, 28/6), podendo a sua não aprovação privar as autarquias do 

direito a subsídios ou benefícios do Estado no âmbito da defesa e gestão da floresta 

contra incêndios (n.º 10, art. 10.º DL 124/2006, 28/6); 

4. Desde a publicação do Decreto-Lei n.º 156/2004 de 30 de Junho, e da celebração 

do Protocolo entre a Associação Nacional dos Municípios Portugueses e o Ministério da 
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Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, relativo ao exercício de novas competências 

pelos municípios no âmbito da protecção da floresta (13/7/2004), que os Municípios de 

Palmela, Sesimbra e Setúbal, entenderam estabelecer uma parceria neste âmbito, 

extensível à criação do Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal da Arrábida e à 

elaboração dos instrumentos de planeamento e operacionais consignados em lei que 

pudessem ter âmbito intermunicipal, como sucede com o PMDFCI; 

5. Tal entendimento, sancionado pela então criada Agência para a Prevenção de 

Incêndios Florestais (APIF), decorre do facto de a zona florestal mais sensível da região (a 

Serra da Arrábida e zonas limítrofes abrangida pelo Parque Natural da Arrábida), ser 

partilhada pelos três municípios; 

6. O apoio à elaboração, execução e actualização dos PMDFCI constitui uma das 

tarefas cometidas aos Gabinetes Técnicos Florestais, de âmbito municipal ou 

intermunicipal, contudo, não tendo até à data sido possível proceder à constituição formal 

do Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal da Arrábida, e face à urgência decorrente do 

imperativo legal antes referido, torna-se necessário encontrar formas alternativas de 

desenvolver o processo de elaboração do PMDFCI de Palmela, Setúbal e Sesimbra; 

Em face do exposto e para cumprimento do disposto nos art. artsº 10º e 42º do Decreto-

Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, propõe-se, nos termos da alínea d) do n.º 7 do art.º 64 

da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/02 de 11 de Janeiro: 

1. A aprovação da minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre os municípios 

de Palmela, Setúbal e Sesimbra, para a elaboração do Plano Municipal de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios dos três municípios, de que se junta cópia em anexo, 

passando a fazer parte integrante da presente proposta; 

2. Que sejam concedidos poderes à Vice-Presidente da Câmara, para a outorga do 

mesmo.» 

 

Sobre esta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto considera de bom-tom que os Municípios se 

preocupem em elaborar os Planos Intermunicipais. É de todo interessante a atitude 

conjunta dos três Municípios.  

Sobre a presente proposta apresenta as seguintes considerações: 

- A cláusula 3.ª ponto 1 refere “(...) havendo necessidade de proceder à contratação 

de serviços, o Município de Palmela figura sozinho como contratante (...)” e o ponto 3 

refere “(...) de acordo com os planos de pagamento o Município de Palmela assumirá por 

inteiro perante o adjudicatário e (...) emitirá guias de pagamento para os Municípios de 

Setúbal e Sesimbra”.  
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- Verifica que o Município de Palmela assume a maior responsabilidade na 

contratualização de serviços exteriores e assume os encargos, sendo depois ressarcida 

pelos outros dois Municípios. 

- Não percebe porque é que num conjunto de três Câmaras, em que há uma Câmara 

que é a capital do Distrito, que possui um orçamento incomensuravelmente maior que o 

orçamento de Palmela e que é o Município que detém uma das quatro Companhias de 

Sapadores Bombeiros do País, porque razão é que Palmela tem de ficar com o encargo 

superior? Porque é que do conjunto destas três Câmaras não é o Município de Setúbal a 

avançar com as verbas, fazendo posteriormente a cobrança aos outros dois Municípios 

envolvidos que, em termos económicos possuem orçamentos inferiores ao de Setúbal. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que não compreendeu a abordagem feita 

pelo Sr. Vereador José Braz Pinto relativamente à Companhia de Sapadores de 

Bombeiros. Será que se está a referir à eficácia e eficiência destes comparativamente com 

as Associações de Bombeiros Voluntários? 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que não vai desenvolver nenhuma luta entre 

Sapadores de Bombeiros e Bombeiros Voluntários. O Sr. Vereador Octávio Machado é 

Presidente de uma das Associações de Bombeiros Voluntários do concelho e ele próprio é 

familiar de duas Corporações de Bombeiros Voluntários. 

O que acontece é que a Companhia de Sapadores de Bombeiros terá 

necessariamente mais recurso a técnicos, pelo menos assim deverá ser.  

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que terá de verificar a capacidade de 

resposta de uns e de outros. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que os encargos vão ser sempre 

comparticipados pelas outras duas Autarquias. 

A Sr.ª Vice-Presidente refere que qualquer um dos três Municípios envolvidos podia 

ser escolhido para assumir tal encargo e porque razão é que Palmela não pode ser 

escolhido? 

Percebe as questões apontadas pelo Sr. Vereador José Braz Pinto, mas trata-se de 

um projecto de parceria em que têm de ser assumidas determinadas responsabilidades 

que devem figurar até ao fim. 

 

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

minuta. 

 

III – GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS E ORGANIZAÇÕES LOCAIS 

 

Pela Sr.ª. Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 
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Campanha “Pinte a sua Casa”: 

 

PROPOSTA N.º. 1/GAFOL/16-2006: 

ASSUNTO: Atribuição de apoio financeiro às Juntas de Freguesia do concelho: 

 

«À semelhança de anos anteriores, a Câmara Municipal de Palmela, em colaboração 

com as Juntas de Freguesia, promove a campanha “Pinte a sua Casa”, também designada 

de “Casa Caiada” e “Campanha da Cal”, a qual tem por objectivo o envolvimento directo 

dos munícipes na pintura das respectivas casas e muros, contribuindo desta forma para 

melhorar a imagem dos núcleos rurais e urbanos do concelho. 

No decorrer da preparação das Grandes Opções do Plano para o ano de 2006, as 

Juntas de Freguesia manifestaram uma vez mais, a disponibilidade para assegurarem 

todo o processo da campanha, garantindo o fornecimento de cal e pincéis aos residentes 

da freguesia que solicitem a sua adesão a esta iniciativa, sendo o financiamento assumido 

pela Câmara Municipal. 

O apoio financeiro a atribuir pela Câmara Municipal no corrente ano tem por 

referência os valores transferidos no ano anterior, acrescidos da taxa de inflação.  

 Assim, propõe-se, ao abrigo da alínea b) do n.º 6 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 

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

financeiro às Juntas de Freguesia, no valor global de € 13.970,00 (treze mil novecentos e 

setenta euros), de acordo com a seguinte distribuição:  

 

Junta de Freguesia de Marateca € 3.000 

 
Junta de Freguesia de Palmela 

 
€ 620 

 
Junta de Freguesia de Pinhal Novo 

 
€ 3.330 

 
Junta de Freguesia de Poceirão 

 
€ 2.920 

 
Junta de Freguesia de Quinta do Anjo 

 
€ 4.100 

 
TOTAL 

 
€ 13.970.» 

 

Na discussão da proposta campanha “Pinte a sua Casa” intervieram: 

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

este tipo de campanha baseada na cal é algo que já não se justifica. Actualmente a maior 

parte das pessoas deixou de usar cal e quem continua a persistir em usar cal são 

exactamente as populações rurais. 
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Na distribuição de verbas verifica-se, por exemplo, que a Junta de Freguesia de 

Palmela só recebe 620 euros, quando a Junta de Freguesia de Marateca (freguesia rural) 

recebe 3.000 euros, sendo ainda de realçar que a diferença no número de habitantes é 

bastante significativa. Esta verba adstrita à freguesia de Palmela significa exactamente 

que em Palmela não se recorre à cal, recorre-se a outro tipo de tintas. Parece-lhes que 

esta campanha já não tem razão de ser. 

Opina que era importante que houvesse outro tipo de campanhas, como por 

exemplo: o tratamento das fachadas dos Centros Históricos que são visitados e 

transmitem uma imagem do concelho.  

Julgo que isto devia ser mais extensivo, que efectivamente devíamos acabar com a 

história da campanha da cal para transformar na história da campanha da fachada da 

casa, principalmente nos Centros Históricos que são visitados e que dão a imagem do 

concelho. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que a questão do uso da cal ou da tinta de água, 

é uma questão que tem a ver com a ruralidade, mas está também relacionada com o 

estatuto social dos Munícipes. 

A verba indicada para Palmela é substancialmente baixa, porque está estimada no 

histórico do último ano associado à inflação. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de 

Palmela está decidido a inventariar quem sob o ponto de vista social necessite, ainda 

assim, do uso desta campanha. 

O total desta campanha é de cerca 14.000 euros, que é ainda um valor significativo, 

mas também concorda com o Sr. Vereador que é essencialmente a população rural quem 

mais utiliza a cal. 

Quanto à possibilidade de efectivação de uma campanha destinada ao tratamento 

das fachadas do Centro Histórico concorda em absoluto com o Sr. Vereador José Braz 

Pinto. Adianta que está a ser finalizado um estudo, enviado à entidade competente para 

análise, sobre a possibilidade de a Câmara Municipal se substituir ao Estado em 

determinados parâmetros, nomeadamente na recuperação de fachadas que inclui também 

a pintura das fachadas. O parecer que se aguarda é muito importante para que não haja 

dúvidas sobre a legalidade de intervenção da Autarquia. 

A Sr.ª Vice-Presidente dá a palavra à Directora de Projecto do Gabinete de Apoio 

às Freguesias e Organizações Locais para intervir no âmbito desta proposta e prestar os 

esclarecimentos considerados necessários, o que foi feito. 

A Sr.ª Vice-Presidente refere que apesar de concordar com alguns aspectos que o 

Sr. Vereador colocou há alguns muros e fachadas que não aguentariam a tinta, ou seja, 

teriam de ser totalmente “descascados” porque já têm cal há muitos anos.  
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Não há dúvida que as freguesias do concelho ficam mais claras com o uso desta 

campanha.  

Sobre se se justifica ou não esta campanha, as próprias Juntas de Freguesia têm 

vindo a colocar a necessidade de continuar a efectuar a mesma, e a Câmara continua a 

prestar este apoio.·       

 

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. 

 

IV – DIVISÃO DE APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

 

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

 

Festa das Vindimas - 2006: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DAOM/16-2006: 

ASSUNTO: Constituição de Fundo de Maneio: 

 

 «À semelhança dos anos anteriores, os Municípios de Cabo Verde e Espanha (Praia, 

São Filipe, Jávea e Barcarrota), vão estar representados na Festa das Vindimas, de 30 de 

Agosto a 5 de Setembro de 2006. 

 Considerando que estes Municípios estarão em Palmela a convite desta Câmara 

Municipal, propõe-se, ao abrigo do n.º 2.3.4.3 das Considerações Técnicas do Decreto-

Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, a constituição de um Fundo de Maneio para fazer face 

a despesas decorrentes da estadia das delegações respectivas, no valor de € 2.800,00 

(dois mil e oitocentos euros) em nome de Patrícia Maria Teixeira Santos de Oliveira 

Soares, técnica da Divisão de Apoio aos Órgãos Municipais).» 

 

 Sobre esta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que não há dúvida que a Câmara de 

Palmela convida as Câmaras de Praia, S. Filipe, Jávea e Barcarrota a virem ao concelho 

de Palmela e assume a necessidade de pagar as despesas, uma vez que o convite foi 

feito pela própria Câmara Municipal. 

 A questão que gostava de ver respondida é sobre se  há contra-partidas, ou seja, se 

estes Municípios convidam o Município de Palmela para ir às suas Feiras e Exposições? 

Ainda que tal não se processe com o Município de Cabo Verde, porque efectivamente este 
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Município do que mais precisa é de ser ajudado, mas em relação a Jávea e a Barcarrota 

que são de um País incomensuravelmente mais rico que Portugal, será que também 

pagam as despesas do Município de Palmela quando este lá se desloca? 

 A Sr.ª Vice-Presidente refere que do conhecimento que tem das geminações está 

em condições de adiantar que há contra-partidas, ou seja, quando os Municípios celebram 

as suas festas tradicionais também convidam a Câmara Municipal de Palmela e assumem 

muitas das despesas, assim como as estadias do Município. 

 Refere que há relativamente pouco tempo esteve em Jávea, em representação da 

Câmara Municipal, o Sr. Vereador Adilo Costa. As geminações com Jávea e Barcarrota 

iniciaram-se pelo movimento associativo local, no caso de Jávea pela “Humanitária” e no 

caso de Barcarrota pelo “Palmelense”. O relacionamento com estes dois Municípios é feito 

também através das respectivas Instituições, do movimento associativo local ligado à 

Cultura e ao Desporto dos respectivos Municípios. 

 Há de facto uma parceria implementada e há até investimentos que são 

perspectivados para serem feitos em parceria através de investimentos da Comunidade 

Europeia, como exemplo, o relacionamento com os Municípios de Espanha para ajuda a 

Cabo Verde.  

 

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

minuta.  

 

V – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

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

 

Subsídios: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DCD-DD/16-2006: 

ASSUNTO: Atribuição de apoios financeiros a clubes com prática de Ginástica: 

REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

 «No âmbito do Programa de Desenvolvimento da Ginástica compete à Câmara 

Municipal comparticipar o pagamento de diversas despesas relacionadas com as 

actividades desenvolvidas e com os equipamentos e materiais a adquirir pelas entidades 

envolvidas neste Programa. 
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 Neste sentido, propõe-se, de acordo com os critérios gerais e específicos definidos 

nos artigos 7.º e 9.º do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo e em 

conformidade com a alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição das 

seguintes comparticipações financeiras, que totalizam um montante de € 5.000,00 (cinco 

mil euros): 

 • Associação de Cultura e Desporto de Poceirão·   € 300,00 

 • Associação de Moradores do Lau              € 350,00 

 • Clube Desportivo Pinhalnovense      € 350,00 

 • Grupo Académico Agualva de Cima     € 200,00 

 • Grupo Desportivo Leões de Cajados     € 350,00 

• Grupo Desportivo e Recreativo Airense    € 350,00 

 • Grupo Desportivo de Rio Frio      € 300,00 

 • Grupo Desportivo “Estrelas de Algeruz     € 350,00 

 • Grupo Popular e Recreativo Cabanense    € 700,00 

• Quintajense Futebol Clube       € 600,00 

• Rancho Folclórico da Lagoa da Palha e Arredores   € 300,00 

• Sociedade Recreativa e Cultural do Povo – Bairro Alentejano € 600,00 

• União Desportiva Palhota       € 250,00.» 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º. 2/DCD-DD/16-2006: 

ASSUNTO: XV Campeonato da Europa de Atletismo em Veteranos: 

REQUERENTES: Atletas do concelho de Palmela: 

 

 «Realiza-se em Poznan, na Polónia, entre 19 e 30 de Julho de 2006 o XV 

Campeonato da Europa de Atletismo de Veteranos. 

 Este ano, a exemplo do sucedido nas anteriores edições, participam neste evento os 

dois atletas internacionais - Fernando Marques na categoria M75 e Jorge Grave na 

categoria M55, ambos moradores no Concelho de Palmela, que têm alcançado marcas 

desportivas e classificações dignas de registo, prestigiando assim, o Concelho e Portugal. 

 Deste modo, propõe-se, em conformidade com a alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º,  

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, a atribuição de € 500,00 (quinhentos euros), à Comissão Nacional de 

Veteranos, no caso de Fernando Marques e, ao Clube de Veteranos de Atletismo de 
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Coimbra, para Jorge Grave - como comparticipação nas despesas de estadia e de 

deslocação ao referido evento. As verbas deverão ser divididas pelos dois atletas do 

seguinte modo: 

• Fernando Marques € 250,00 (duzentos e cinquenta euros);  

• Jorge Grave  € 250,00 (duzentos e cinquenta euros).» 

 

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

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

VI.I – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

 

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

 

Subsídios: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DEIS-DE/16-2006: 

ASSUNTO: Intercâmbio com Montreuil: 

REQUERENTE: Escola Secundária do Pinhal Novo: 

 

«Desde o ano 2004 que a Escola Secundária de Pinhal Novo, tem vindo a 

desenvolver um  projecto  de intercâmbio, com o Lycée Jean Jaurés de Montreuil – 

França, com o objectivo de promover actividades e colaborar em programas de 

acolhimento que visem a aprendizagem das línguas dos dois países.  

Este processo nasceu da vontade demonstrada pelas respectivas escolas 

secundárias e posteriormente apoiado por parte das duas Câmaras Municipais, a de 

Montreuil e a de Palmela, com o sentido de promoverem um programa de cooperação ao 

nível da educação, tendo como alvo o ensino de duas línguas oficiais da União Europeia: o 

português e o francês. 

Entre outros objectivos este intercâmbio pretende: 

• Promover a aprendizagem do Português e Francês como línguas estrangeiras 

• Propiciar oportunidades aos jovens para praticar as competências linguísticas 

adquiridas 
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• Consciencializar os jovens de que as competências linguísticas são fundamentais 

no contexto europeu que se pretende coeso, culturalmente compreensivo e 

economicamente competitivo. 

• Promover a cidadania activa. 

• Desenvolver atitudes de valorização da diferença, de tolerância e respeito mútuo. 

• Propiciar o intercâmbio cultural entre as comunidades envolvidas. 

No âmbito do trabalho entretanto realizado com os alunos e professores dos dois 

estabelecimentos de ensino, a Escola Secundária de Pinhal Novo recebeu, entre os dias 

22 e 27 de Janeiro do corrente ano, uma delegação de 18 alunos e 2 professores do 

Lycée Jean Jaurés de Montreuil, que estiveram de visita ao concelho de Palmela, estando 

agora prevista a deslocação a Montreuil, no próximo mês de Outubro, dos 20 alunos e 2 

professores da Escola Secundária de Pinhal Novo. 

Assim, e de acordo com a alínea b), do do n.º 4.º, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 

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

um subsídio no valor de 5.000 € (cinco mil euros), à Escola Secundária de Pinhal Novo.» 

 

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

minuta. 

 

SAÍDA DA REUNIÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

Nesta altura, ausentou-se da reunião o Sr. Vereador José Carlos de Sousa. 

 

PROPOSTA N.º 2/DEIS-DE/16-2006: 

ASSUNTO: Programa de Alimentação Escolar – Fornecimento de refeições em 

espaço escolar (ano lectivo 2005/2006): 

REQUERENTE: Centro de Ocupação Infantil: 

 

 «No âmbito da Acção Social Escolar, a Câmara Municipal desenvolve o Programa de 

Alimentação Escolar nos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública. 

 Este Programa contempla o universo da população escolar, independentemente da 

sua condição económica e concretiza-se, também, com a colaboração das instituições 

particulares de solidariedade social. 

 Todos os alunos, cujas famílias apresentam uma situação economicamente 

desfavorecida, beneficiam de uma refeição completa diária, custeada na íntegra pela 

autarquia. No que se refere aos alunos não carenciados, a Câmara Municipal custeia o 

diferencial entre o valor estabelecido pelas entidades fornecedoras (custo real da refeição) 

e o valor estabelecido pela legislação em vigor (valor de venda das refeições aos alunos). 
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 Assim, e de acordo com a alínea d), do n.º 4, do art.º 64, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

subsídio à IPSS ‘Centro de Ocupação Infantil’, no valor de € 11.670,00 (onze mil 

seiscentos e setenta euros), o qual se destina a custear as refeições diárias de 170 alunos 

inseridos nas Escolas EB1 de Arraiados, Carregueira, Lagoa da Palha, Palhota e Vale da 

Vila e Jardins de Infância do Terrim e Vale da Vila. 

 O valor em questão contempla a despesa respeitante aos meses de Março (acerto), 

Abril, Maio, Junho e Julho de 2006, do ano lectivo de 2005/06.» 

 

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

minuta. 

 

ENTRADA NA REUNIÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

Nesta altura, a reunião voltou a ser participada pelo Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa. 

 

PROPOSTA N.º 3/DEIS-DE/16-2006: 

ASSUNTO: Programa de Alimentação Escolar – Fornecimento de refeições em 

espaço escolar (ano lectivo 2005/2006): 

REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

 «No âmbito da Acção Social Escolar, a Câmara Municipal desenvolve o Programa 

de Alimentação Escolar nos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública.  

 Este programa contempla o universo da população escolar, independentemente da 

sua condição económica, e concretiza-se com a colaboração das instituições particulares 

de solidariedade social.  

 Para os alunos cujas famílias apresentam uma situação economicamente 

desfavorecida, a refeição é gratuita, e para os não carenciados a Câmara Municipal 

custeia o diferencial entre o valor estabelecido pelas entidades fornecedoras (custo real da 

refeição) e o valor estabelecido pela legislação em vigor (valor de venda das refeições aos 

alunos). 

 Assim e, de acordo com a alínea l), do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 

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

subsídios a seguir indicados no valor global de € 36.495,50 (trinta e seis mil quatrocentos 

e noventa e cinco euros e cinquenta cêntimos), os quais se destinam a custear aquelas 

refeições. 
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 1) Centro Social de Palmela “A Árvore” e “A Cegonha” – € 14.924,50 (catorze mil 

novecentos e vinte e quatro euros e cinquenta cêntimos), correspondente ao fornecimento 

de 129 refeições diárias de alunos das Escolas EB1 de Batudes, Palmela 2, Aldeia Nova 

da Aroeira, Forninho, EB1/JI de Lagoa do Calvo e 35 alunos de Poceirão 1 (frequência do 

inglês), e referente aos meses de Março (acerto), Abril, Maio, Junho e Julho. 

 2) Centro Social de Quinta do Anjo - € 1.910,00 (mil novecentos e dez euros) 

correspondente ao fornecimento de 34 refeições diárias de alunos da Escola EB1/JI de 

Cabanas, e referente aos meses de Março (acerto), Abril, Maio, Junho e Julho. 

 3) Casa do Povo de Palmela/Centro Social de Lagameças - € 7.103,50 (sete mil 

cento e três euros e cinquenta cêntimos) correspondente ao fornecimento de 61 refeições 

diárias de alunos da Escola EB1 de Cajados (edifícios velho e novo) e 28 alunos da Escola 

EB1 de Lagameças (frequência do inglês), e referente aos meses de Março (acerto), Abril, 

Maio, Junho e Julho. 

 4) União Social Sol Crescente de Marateca “Os Cenourinhas” - € 6.846,50 (seis mil 

oitocentos e quarenta e seis euros e cinquenta cêntimos) correspondente ao fornecimento 

de 74 refeições de alunos das Escolas EB1 de Águas de Moura 1 e 2, Fonte Barreira e 

Jardim de Infância de Asseiceira, e referente aos meses de Março (acerto), Abril, Maio, 

Junho e Julho. 

 5) Associação de Solidariedade Social de Brejos do Assa ‘O Rouxinol’ - € 3.873,00 

(três mil oitocentos e setenta e três euros) correspondente ao fornecimento de 55 

refeições de alunos das Escolas EB1 de Brejos do Assa 1 e 2, e referente aos meses de 

Abril, Maio e Junho. 

 6) Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos José Maria dos Santos - € 1.838,00 (mil 

oitocentos e trinta e oito euros) correspondente ao fornecimento de 26 refeições de alunos 

da Escola EB1 de Pinhal Novo 1, e referente aos meses de Abril, Maio e Junho.» 

 

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

minuta. 

 

VI.II – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

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

 

Subsídio: 
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PROPOSTA N.º 1/DEIS-DIS/16-2006: 

ASSUNTO: Intercâmbio Internacional sobre “Ocupação de Tempos Livres e 

Redução de Riscos e Danos”: 

REQUERENTE: Centro Social de Palmela: 

 

«O Intercâmbio Internacional sobre “ Ocupação de Tempos Livres e Redução de 

Riscos e Danos”, que decorre de 12 a 19 de Julho, em Málaga, surge na sequência de 

uma candidatura ao Programa Juventude da associação espanhola “Intercambia”, e 

envolve mais 5 países: França, Itália, Finlândia, Alemanha e Portugal. No nosso país, a 

candidatura a este Programa foi formalizada pelo Centro Social de Palmela e organizada 

no âmbito da parceria do Núcleo Palmela Vida. Com o objectivo de representar o concelho 

de Palmela, foram propostos pelas várias entidades que integram o Núcleo, 6 jovens 

carenciados. 

Pretende-se, com este intercâmbio, que estes jovens possam fazer a aquisição de 

informação e aumentar as suas capacidades sobre actividades de prevenção do consumo 

de drogas, aprofundar o conceito de promoção e educação para a saúde, melhorar os 

seus conhecimentos e a informação sobre programas de intercâmbio juvenil e promover a 

troca de experiências e de programas da juventude sobre temas preventivos. 

Foram realizadas anteriormente duas viagens de preparação, onde estiveram 

presentes, uma jovem do concelho de Palmela e um responsável técnico. 

O Programa Juventude assume 70% do valor das despesas com o intercâmbio 

(nomeadamente deslocações), ficando os restantes 30% a cargo da entidade promotora. 

Neste sentido, propõe-se, de acordo com o disposto na 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/02, de 11 de Janeiro, 

a atribuição de um subsídio ao Centro Social de Palmela, no valor total de € 604,34 

(seiscentos e quatro euros e trinta e quatro cêntimos) para comparticipação de 30% do 

valor dispendido com as viagens realizadas em Dezembro e em Julho (2.014,47 x 30% = 

604,34 €).» 

 

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

minuta. 

 

VII – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO 

 

VII.I – DIVISÃO DE PLANEAMENTO: 

 

Pelo Sr. Vereador José Charneira foram apresentadas as seguintes propostas: 
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1 – Medidas Preventivas no âmbito dos empreendimentos turísticos no 

Concelho por motivo do processo em curso de Revisão do Plano Director Municipal: 

 

PROPOSTA N.º 1/DP-DP/16-2006: 

 

«O Plano Director Municipal de Palmela1 estabelece no artigo 8.º do seu Regulamento, 

três zonas de aptidão turística que designa como Unidades Territoriais de Vocação 

Turística (UTVT), conforme redacção que se transcreve: 

“8º 

UNIDADES TERRITORIAIS DE VOCAÇÃO TURÍSTICA 

1 - As Unidades Territoriais de Vocação Turística encontram-se identificadas na carta 

referida no número 4 do artigo 6º Planta de Ordenamento - e são constituídas pelas áreas 

do Município que, pela sua localização e enquadramento paisagístico, melhores condições 

reúnem para o desenvolvimento da actividade turística. Compreendem as seguintes 

zonas: 

a) "Zona de Influência da Reserva Natural do Estuário do Sado" 

Define-se como Zona de Influência da Reserva Natural do Estuário do Sado a área 

imediatamente contígua, a nascente da reserva, compreendida entre o seu limite, que se 

desenvolve ao longo e a sul da Ribeira da Marateca, o limite sul do Concelho e o IP1. 

b) "Zona de Influência da Barragem da Venda Velha" 

Define-se como Zona de Influência da Barragem da Venda Velha a área na sua 

envolvente, confinante a norte, com o limite do Concelho. 

c) "Zona Apoiada na E.N. 10" 

Define-se como Zona Apoiada na E.N. 10 a área que se encontra limitada a Poente pelo 

IC3, a Norte pelo traçado do IP7, e a Nascente pela linha de caminho de ferro e a Sul com 

o limite do Concelho..." 

Dispondo o n.º 2 deste mesmo artigo que, nas áreas destas Unidades, não incluídas nos 

Espaços Urbanos ou Urbanizáveis e não abrangidas pelos regimes de ocupação 

respeitantes aos Espaços Agrícolas e Espaços Naturais2, só será possível a implantação 

                                                           
1 Aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 137, a 9 de Julho de 1997, com as alterações 

posteriormente introduzidas pela publicação da Declaração n.º 185 de 2002, de 17 de Junho2002. 

 
2 i.e.: quando incluídas em Espaços Urbanos não será necessária a elaboração de Plano de Pormenor que 

concorra para a alteração de terrenos não urbanos em urbanos; por sua vez, quando incluídas em Espaços 

Agrícolas ou Naturais, e por estarmos nestes casos, muito provavelmente, em presença de solos da Reserva 

Agrícola Nacional ou da Reserva Ecológica Nacional, não será recomendável a sua implantação. 
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de empreendimentos para fins turísticos de iniciativa pública, privada ou mista, desde que 

as respectivas pretensões: 

“a) Se inscrevam nas definições e classificações consagradas na legislação em vigor para 

o sector turístico e actividades complementares de apoio; 

b) Se localizem em Espaços a delimitar como Espaços de Ocupação Turística cuja 

ocupação será definida através da elaboração de Plano de Pormenor, a submeter a 

ratificação superior.” 

Sendo que os Espaços de Ocupação Turística se encontram por sua vez 

regulamentados no artigo 13.º do já acima citado Regulamento do Plano Director Municipal 

3.  

                                                           

3 

13º 

ESPAÇOS DE OCUPAÇÃO TURÍSTICA 

 

1 - Definem-se como Espaços de Ocupação Turística os espaços urbanizáveis 

identificados na carta referida no número 4 do artigo 6º – na Planta de Ordenamento – 

que pela sua localização e enquadramento paisagístico se destinam à implantação de 

empreendimentos turísticos, sem prejuízo de outros usos, não dominantes, que não 

deverão ultrapassar 30% dos indicadores de ocupação definidos nas alíneas a), b) e c) 

do número seguinte, e a altura definida na alínea d) do mesmo número. 

 

2 - Nos Espaços de Ocupação Turística deverão ser respeitados os seguintes 

indicadores de ocupação:  

 

a) Densidade populacional bruta máxima - 60 habitantes por hectare; 

 

b) Índice de utilização do solo bruto, máximo (Ib) - 0,20; 

 

c) Percentagem de ocupação do terreno, bruto, máxima - 0,15; 

 

d) Altura da Fachada (Hf) - 6,5 metros. 

 

3 - Nos Espaços de Ocupação Turística os Espaços a ocupar exclusivamente por 

unidades hoteleiras deverão respeitar os seguintes parâmetros líquidos aferidos ao 

lote: 

 

a) Densidade populacional bruta, máxima - 100 habitantes/ha. 

 

b) Índice de utilização do solo, máximo (Ib) - 0,40. 

 

c) Percentagem de ocupação do terreno, máxima - 15%. 

 

d) Altura da Fachada (Hf) - 13 metros. 
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Também no n.º 2, do Artigo 18.º relativos aos Espaços Florestais e no n.º 2 do Artigo 

20.º, relativo aos Espaços Agro-Florestais - Categoria II, se possibilita a implantação de 

empreendimentos turísticos. 

Assim, 

• Face à entrada em vigor do PROT-AML, que determina, nas suas orientações 

estratégicas, a necessidade de se delimitarem, com detalhe, entre outros temas, a rede 

ecológica metropolitana e os respectivos corredores ecológicos; 

• Face ao processo em curso de revisão do Plano Director Municipal de Palmela; 

• Face igualmente à recente dinâmica promocional de empreendimentos turísticos, 

para os quais se perspectivam já cerca de 25.000 novas camas no Concelho, o que 

representa um valor muito significativo em termos da oferta potencial para este sector no 

curto e médio prazos; 

Pensamos que tem toda a oportunidade o acautelar, no que à promoção turística diz 

respeito, do equilíbrio dos mecanismos e fenómenos por ela induzidos e em consonância 

portanto, com as actuais condições de mercado, mas também com as condições 

fisiográficas, infraestruturais e ambientais do Concelho.  

Para este objectivo assume particular relevância a manutenção das actuais 

premissas e estruturas sócio-económicas e ambientais presentes no território concelhio, 

em face da particular sensibilidade e fragilidade dos seus respectivos valores naturais mas 

também, da excelência e diversidade das suas paisagens – que estão na origem, de resto, 

da definição do seu actual uso potencial para o turismo.   

Considera-se para tanto imprescindível que seja assegurado o tempo necessário ao 

repensar e aferir destes valores no decurso do processo de Revisão do PDM, tendo em 

conta a sua importância integrada e global enquanto recursos do território, bem como a 

sua correspondente capacidade de auto regeneração.  

Propõe-se, por isso, ao abrigo do disposto nos artigos 107º a 112º, 148º e 149º do 

D.L. 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção dada pelo DL 310/2003 de 10 de 

Dezembro, o estabelecimento das medidas preventivas para a área das Unidades 

Territoriais de Vocação Turística, dos Espaços de Ocupação Turística e dos Espaços 

Agro-Florestais – Categoria II, como tal delimitados em PDM. 

Considera-se por outro lado que a possibilidade de promoção de empreendimentos 

turísticos, fora destas áreas, prevista no n.º 2 do Artigo 18.º – Espaços Florestais se 

                                                                                                                                                                                   

 

4 - Os lugares de estacionamento automóvel deverão ser calculados e dimensionados 

de acordo com o disposto na SECÇÃO 4 do Regulamento do PDM. 

 

 



Acta nº. 16/2006 

Reunião de 19 de Julho de 2006 

 23 

encontra de igual forma prejudicada pelas razões já anteriormente expostas. Não figura 

contudo no âmbito material das Medidas Preventivas, uma vez que o conteúdo desta 

disposição regulamentar confere ao Município a faculdade de o não admitir sempre que o 

considere inoportuno ou, em face do seu impacto, o considere contra-producente em 

termos do interesse sócio-económico do Concelho e das características da paisagem.  

Delimitação: 

As áreas a sujeitar a medidas preventivas representada em planta anexa, coincidem 

com as UTVT, os EOT e os Espaços Agro-Florestais - Categoria II em conformidade com 

a correspondente delimitação na Carta de Ordenamento do PDM de Palmela. Estas são 

as que se consideram como mais relevantes uma vez que, pelo seu regime, são aquelas 

onde potencialmente, se poderão vir a pretender concretizar intervenções turísticas em 

maior número e de maior escala, o que precisamente se visa suspender, pelo menos até 

uma sua adequada reavaliação e ponderação em sede da revisão do PDM, como já atrás 

ficou dito. 

Âmbito material: 

As medidas preventivas aplicáveis às áreas mencionadas consistem na proibição de 

Licenciamento dos Empreendimentos Turísticos previstos no DL 167/97, de 4 de Julho, 

com a redacção dada pelo D.L. 305/99 de 6 de Agosto, sem prejuízo da legislação em 

vigor e das disposições normativas e regulamentares que vierem a vigorar em decorrência 

da publicação de Planos de Pormenor em elaboração à data da sua publicação. Os 

empreendimentos turísticos que se têm vindo a referir dizem respeito nomeadamente aos: 

• Estabelecimentos hoteleiros; 

• Meios complementares de alojamento turístico; 

• Parques de Campismo públicos;  

• Conjuntos turísticos. 

Ficam sujeitas ao licenciamento pela Câmara Municipal de Palmela nos termos da 

lei, as seguintes acções: 

• Operações de Loteamento, obras de construção civil, ampliação, alteração e 

reconstrução, com excepção das que estejam sujeitas apenas a um procedimento de 

comunicação prévia; 

• Trabalhos de remodelação de terrenos; 

• Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal. 

Por sua vez as operações de loteamento, ficarão cumulativamente sujeitas a parecer 

prévio vinculativo por parte da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de 

Lisboa e Vale do Tejo. 

Âmbito temporal: 
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O prazo de vigência das medidas preventivas é de dois anos, prorrogável por um 

ano, com início na data da sua publicação, deixando de vigorar nos termos do disposto no 

n.º 3, do art.º 112.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a actual redacção 

nomeadamente se: 

• Forem revogadas; 

• Decorrer o prazo fixado para a sua vigência; 

• Entrar em vigor o Plano Director Municipal revisto; 

• A Câmara Municipal de Palmela abandonar ou suspender o processo de revisão do 

Plano referido. 

Âmbito de aplicação: 

Ficam excluídas do âmbito da aplicação das medidas preventivas as acções 

validamente autorizadas antes da sua entrada em vigor, bem como aquelas acções em 

relação às quais exista já informação prévia favorável válida e constitutiva de direitos nos 

termos da Lei. 

A presente proposta carece de deliberação da Assembleia Municipal, de acordo com 

o estipulado na alínea a) do n.º 3 do artigo 53.º do DL 169/99, de 18 de Setembro. 

Em anexo: 

Regulamento das Medidas Preventivas.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que esta proposta o deixou profundamente 

confuso pelo seguinte: refere-se muito claramente que, nesta altura, há uma dinâmica 

promocional de empreendimentos turísticos para os quais se perspectivam já 25.000 

novas camas no concelho. Todos têm lutado dizendo que Palmela é um concelho com 

potencialidades turísticas e é efectivamente necessário desenvolver essas mesmas 

potencialidades.  

Numa altura em que se perspectivam essas mesmas acções aparece esta medida 

preventiva que vem pura e simplesmente proibir (é assim que consta no Regulamento) 

“ficam proibidas as acções de licenciamento de empreendimentos turísticos”. A Câmara 

não vai licenciar nenhum empreendimento turístico no período de dois anos até ser 

aprovado o PDM e cita “os estabelecimentos hoteleiros, os meios complementares de 

alojamento turístico, os parques de campismo públicos” são pura e simplesmente 

proibidos por dois anos. Numa altura em que se menciona que se está a criar uma 

dinâmica cria-se uma anti-dinâmica. 

Por outro lado estão a ser definidas áreas com potencialidades para o turismo e 

começa-se por dizer que nessas áreas são proibidas as implementações de 

empreendimentos turísticos, já em compensação as outras acções, como sejam, 
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operações de loteamento, trabalhos de remodelação de terrenos, de rebocados, só ficam 

sujeitas a licenciamento da Câmara Municipal. Assim é: ao definirem-se como áreas 

prioritárias de turismo, proíbe-se por dois anos os empreendimentos turísticos e, por outro 

lado, as operações de loteamento ficam condicionadas à aprovação da Câmara. Parece-

lhe que há um contra senso.  

Analisada a planta anexa à proposta, verifica-se que as três áreas turísticas 

juntamente com mais algumas pequenas áreas situam-se na Herdade de Rio Frio, na 

Herdade do Zambujal e no Campo de Golfe do Montado, e depois surge uma pequena 

área (que julga ser em Quinta do Anjo, no “Palmela Village”) e outra, ainda, que julga ser 

uma parcela da Herdade de Agualva. Constata que o único Parque de Campismo do 

concelho (Parque de Campismo do Pinhal Novo) está fora de qualquer uma das áreas 

assinaladas. 

Gostaria de ser devidamente esclarecido para poder votar em consciência. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que o Parque de Campismo do Pinhal Novo 

já está licenciado, portanto não se insere no âmbito desta proposta. 

Esclarece que o PDM (Plano Director Municipal) define as “unidades territoriais de 

locação turística” e menciona quais são: zona de influência da Reserva Natural do Estuário 

do Sado, zona de influência da barragem de Venda Velha, zona apoiada na E.N. 10” e o 

PDM admite ainda que nas áreas que estejam classificadas ou como espaços florestais ou 

como espaços agro-florestais categoria II, possa haver a implantação de 

empreendimentos turísticos. 

Em relação aos espaços florestais consta uma definição no n.º 2, do art.º 18.º, em 

que “cabe ao Município admitir ou considerar inoportuno a implementação do 

empreendimento turístico”. 

Em relação aos espaços agro-florestais e aos espaços de ocupação turística que 

não estão dentro das unidades territoriais de vocação turística é que a questão se põe, 

porque aí é possível virem propostas de ocupação turística e face à saída do PROT-AML 

(Plano de Reordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa), publicado no 

ano passado, e face à revisão do PDM, o Município quer acautelar que não haja nessas 

zonas pretensões que possam colidir com as mesmas. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que um artigo do Regulamento menciona  

“(...)estabelecem-se medidas preventivas para as áreas delimitadas como unidade 

territorial de vocação turística com espaços de ocupação turística e com espaços agro-

florestais de categoria II, conforme ditado na carta de ordenamento do PDM que está 

anexo” e mais adiante “(...) nos termos do disposto (e vem a legislação) ficam proibidas as 

seguintes acções nas áreas referidas”.  
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Opina que o PDM no seu ponto 13 define os espaços de ocupação turística e define: 

os condicionamentos da densidade populacional, o índice de utilização de solo, a 

percentagem de ocupação, a altura de fachada, o PDM define todos estes critérios, então 

porque motivo estas medidas preventivas vêm proibir pura e simplesmente que surja 

qualquer empreendimento turístico no concelho de Palmela.  

O Sr. Vereador José Charneira dá a palavra ao Director do Departamento de 

Planeamento para que preste os necessários esclarecimentos à proposta em apreço, o 

que foi feito. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que ao perspectivarem-se 25.000 novas 

camas para Palmela, com mais umas dezenas de milhares de camas para Tróia há a 

referir que, em termos turísticos, descobriu-se um filão inesgotável de recursos. 

Chama a atenção para o seguinte facto: é que efectivamente a coberto dos 

empreendimentos turísticos vêm também pretensões urbanísticas, como sucedeu em 

Quinta do Anjo. O hotel previsto não existe, assim como o campo de jogos... 

Não consegue imaginar como é que os promotores de turismo a nível mundial vão 

conseguir ter resposta para uma tão grande oferta. Fica a aguardar. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto agradece os esclarecimentos prestados pelo 

Director do Departamento de Planeamento. 

Refere que não sabe quais são os empreendimentos em curso e que dão origem às 

25.000 camas. 

Faz votos para que as 25.000 camas previstas sejam efectivamente ocupadas e que 

o concelho tenha resposta em termos turísticos, porque tal facto será benéfico para o 

concelho. 

Em relação às explicações prestadas, compreendeu que a CCDR esteja preocupada 

porque já há ofertas de camas a mais na zona de Lisboa, que ultrapassam o Algarve e no 

caso de Palmela, quase que ultrapassam o número de camas de Sesimbra. E surgem 

estas medidas preventivas no sentido de suster esta pretensão. 

Esta filosofia fá-lo lembrar-se da Comunidade Europeia em que como há produção 

de leite a mais na Holanda então Portugal não pode produzir mais leite; como há pesca a 

mais em Espanha então Portugal tem de reduzir as cotas de pesca. Em suma quem tem 

de reduzir é quem está mais atrasado. É frontalmente contra esta política. 

Se as 25.000 camas pudessem passar para 40.000 camas, desde que não venham 

descaracterizar o concelho em si, pois aplaude tal medida. Ao planeamento compete fazer 

a vigilância. Se os investidores conseguem levar adiante empreendimentos fiáveis ou não, 

tal risco é próprio de quem investe; o País vive numa economia de mercado de livre 

concorrência. 
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Não lhe parece que seja benéfico para o concelho estarem-se a aprovar, neste 

momento, estas medidas preventivas. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que ouviu atentamente os 

argumentos aduzidos à proposta.  

Aquilo que lhe é dado a entender é que os Vereadores da Oposição não têm 

informação acerca de nada. Exactamente porque não têm informação acabam por 

formular perguntas que são um pouco ingénuas. 

Se existirem, no momento, 250 camas no concelho não deve estar a errar muito 

(Pousada, junto à Cabovisão, Rio Frio e mais algum turismo de habitação) e, passar das 

250 camas para 25.000 camas é um aumento de 10.000%. 

Nutre a ideia de que existe nesta situação um lobbie. O lobbie dos dois grandes 

empreendimentos de Rio Frio e de Zambujal. Um lobbie que pretende que não haja 

competitividade ou concorrência. Para quem não tem outro tipo de informação esta é a 

ideia que formula. 

Pressupõe que a informação é fidedigna e que a CCDR é que solicitou a aplicação 

da suspensão do PDM com estas medidas preventivas, no sentido de não deixar avançar 

mais empreendimentos turísticos.  

A presente situação entronca claramente naquilo que tem dito muitas vezes: uns são 

Vereadores de 1.ª fila e outros são Vereadores de 2.ª fila. Se calhar não valem nada. 

Mesmo após auscultadas as explicações dadas pelo Sr. Vereador José Charneira e 

pelo Director do Departamento de Planeamento há dúvidas que subsistem. 

Opina que não lhe parece que esta seja a via alternativa possível para conseguir 

sustentabilizar o que quer que seja. 

A Sr.ª Vice-Presidente refere que os Srs. Vereadores teceram algumas 

considerações para as quais vão ter de obter resposta. 

A solicitação da Sr.ª Vice-Presidente volta a intervir o Director do Departamento de 

Planeamento para prestar as explicações necessárias à melhor interpretação da proposta, 

o que foi feito. 

Refere que os Srs. Vereadores do P.S. colocaram algumas questões que para os 

Srs. Munícipes e pessoas presentes na Sala e que desconhecem a prática da Câmara 

Municipal poderão pensar que são ocultados factos ou informações.  

Não lhe parece justo que os Srs. Vereadores apresentem a questão de que são 

prejudicados, porque se pretenderem mais algum esclarecimento, estes serão prestados. 

 

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

minuta, com o voto contra dos Srs. Vereadores José Braz Pinto, José Carlos de 

Sousa e Octávio Machado, e o voto de qualidade da Sr.ª Vice-Presidente. 
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2 – Loteamento: 

 

PROPOSTA N.º 2/DP-DP/16-2006: 

ASSUNTO: Reformulação do Pedido de Informação Prévia (Proc.º L-3/05 – 

Requerimento n.º 7013/05): 

REQUERENTE: António Xavier de Lima: 

 

«1. Em sessão pública de 7 de Julho do corrente ano, a CMP deliberou 

favoravelmente um pedido e informação prévia para um terreno sito em Poceirão, 

propriedade de António Xavier de Lima, com alguns condicionalismos infraestruturais 

associados, da qual foi dado conhecimento ao requerente. 

2. Através do ofício n.º 7013 de 03 de Julho, vem este questionar os conteúdos dos 

pontos 2.1 e 2.2.3. da acima citada informação prévia. 

3. Com vista ao saneamento e clarificação dos mesmos, propõe-se a revogação da 

deliberação de 7 de Julho, nos moldes abaixo descriminados, com uma nova redacção dos 

pontos em causa, que consideramos esclarecer as dúvidas levantadas: 

“Através do requerimento n.º 1580/05, de 28.01.2005, vem o Sr. António Xavier de 

Lima apresentar, ao abrigo do n.º art. 14º do Dec. Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro com 

a redacção em vigor, um pedido de Informação Prévia de Loteamento para parte do seu 

prédio rústico denominado por Herdade da Amieira, com a área de 54,4 ha, sito em 

Poceirão, Freguesia de Marateca, descrito sob o n.º 00639/201191 na Conservatória do 

Registo Predial de Palmela.  

O loteamento abrange somente uma área de 191.147,40 m2 correspondente à parte 

da propriedade inserida no perímetro urbano de Poceirão e contempla 76 lotes para 

habitação unifamiliar, 17 lotes para comércio e serviços, áreas de cedência para 

equipamentos e espaços verdes e de utilização colectiva. 

Analisada a pretensão à luz do PDM, bem como feita a sua necessária articulação 

com o desenho urbano submetido a licenciamento da autarquia para loteamento da 

propriedade confinante a norte, actualmente em trâmite, propõe-se a emissão de parecer 

favorável, condicionando a futura proposta de ocupação ao respeito pelos aspectos 

seguidamente enunciados: 

1. Conformidade com o PDM: 

1.1 Índices urbanísticos: 

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

Urbanizáveis – Área de Expansão de Baixa Densidade B1 (4fogos /ha) e B2 (10 fogos/ha) 

e a proposta cumpre o disposto no PDM no que concerne aos indicadores de ocupação. 
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1.1.1 Proposta de ocupação: 

ib (máximo) 0.14  

Db fogos/ha (máx.) 4 

Hf metros (máx) 6,5  

Número de Pisos (máx.) 2 

1.2 Estacionamento: 

São igualmente cumpridas as exigências legais, nomeadamente no  que toca ao 

número de lugares de estacionamento no interior dos lotes (324 lugares) e estacionamento 

exterior (604 lugares), num total de 928 lugares. 

De acordo com o Decreto-Lei 123/97, de 22 de Maio, deverão ser criados lugares 

para pessoas com mobilidade condicionada ou com necessidades especiais de 

locomoção, no estacionamento público, bem como em cada garagem (estes lugares não 

são adicionáveis aos anteriormente calculados). 

1.3 Cedências para o domínio público: 

São cumpridas as áreas de cedência para constituição de Espaços Verdes e de 

Utilização Colectiva (41.728,15 m2) assim como para implantação de Equipamentos de 

Utilização Colectiva (20.035,00 m2). Neste último item inclui-se o terreno destinado à 

construção da nova escola do Poceirão. 

2. Enquadramento infra-estrutural: 

2.1 Rede Viária: 

Arruamento estruturante: 

A pretensão é articulada com o referido loteamento em tramitação a Norte (L-21/02 – 

Mainroof), através de uma via estruturante (designada por rua M), que terá a função de 

realizar a principal ligação entre a Estrada Municipal 533 e a EN 5, cuja implementação 

deverá ser repartida por ambos os promotores, cabendo ao presente, as seguintes 

intervenções: 

 2.1.1 - A implementação da rotunda de ligação da Rua M com a E.M 533, que serve 

não só o loteamento como também o crescimento previsto para a zona industrial 

adjacente, também propriedade do promotor. 

 2.1.2 - A execução do separador central da referida via M, que deverá ser contínuo 

nos entroncamentos com as Ruas F e G (designação utilizada no processo de loteamento 

acima referido) de modo a possibilitar apenas entradas e saídas em mão. Nos restantes 

cruzamentos deverão ser criadas faixas de espera que possibilitem a viragem à esquerda, 

sem perturbação do trânsito na Rua M; 

 2.1.3 - A construção, a Sul do separador central, das 2 faixas de rodagem e 

respectivos passeios. 
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Não obstante, o projecto de execução da rua M deve ser um só, elaborado pelo 

promotor que primeiro avance.  

Por forma a possibilitar a realização da via de uma forma integrada, e prevendo-se a 

possibilidade dos dois promotores avançarem para obra em tempos diferentes, caso o 

loteamento a que respeita a presente informação prévia venha a ser objecto de alvará de 

loteamento em primeiro lugar, a promoção da execução da via, na parte exterior à área 

loteanda, será da responsabilidade da CMP. 

Por último e ainda quanto a este ponto sublinha-se que o dimensionamento da 

estrutura do pavimento deverá ser adequado à circulação de veículos pesados e os 

parqueamentos deverão ser feitos longitudinalmente ao arruamento. 

Restantes arruamentos: 

Nos restantes arruamentos deverão ser observadas as seguintes regras: 

2.1.4 - Os alinhamentos dos lancis que formem esquinas reentrantes com os 

arruamentos deverão ser substituídos por concordâncias com raios de curvatura iguais a 

10,0 m; 

 2.1.5 - Os raios de curvatura na ligação dos passeios às zonas de estacionamento 

deverão ser iguais a 1,50 m; 

2.1.6 - As zonas terminais dos impasses deverão ter forma circular, com diâmetro 

exterior mínimo de 14,0 m; 

 2.1.7 - As baias de estacionamento deverão ser pavimentadas com calçada de 

cubos de calcário, granito ou sienito de 1.ª escolha, com 10 a 12 cm de aresta. A 

delimitação dos lugares deverá ser realizada por meio de fiadas de cubos de calcário 

branco, granito ou sienito, contrastando a sua cor com a pedra utilizada no pavimento; 

2.1.8 - As marcas rodoviárias (sinalização horizontal) deverão ser realizadas com 

material termoplástico de aplicação a quente e obedecer à Norma de Marcas Rodoviárias 

da JAE; 

No que diz respeito à sinalização vertical, deve ser respeitado o D.R. n.º 22-A/98, de 

1 de Outubro. 

2.2 Abastecimento de água: 

2.2.1 Captação – Do ponto de vista global, o crescimento urbano em curso no 

Poceirão obriga à necessidade de construção de um novo sistema de abastecimento de 

água, com duas captações. O promotor deverá assim assegurar a construção de uma 

delas, localizando-a nos terrenos a Sul, destinados a espaço verde e de utilização 

colectiva a integrar o domínio público com a emissão do alvará, prevendo desde logo a 

localização da segunda captação, a construir pelo outro promotor (Mainroof). 
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2.2.2 Reservatório - No local onde presentemente se localiza o reservatório elevado 

do sistema, a proposta prevê a criação de uma praça, sendo, no entanto, uma situação 

considerada compatível.  

Em súmula, cabe ao presente promotor, as seguintes intervenções, ao nível do 

abastecimento de água: 

- Execução de um furo de captação de água;  

- Execução da ETA;  

- Execução de conduta de ligação da captação à ETA e ao reservatório; 

- Restabelecimento do troço de conduta distribuidora (ao longo da rua M) da ligação 

do reservatório à conduta existente na EN5 (a desactivar de modo a possibilitar as 

construções propostas), e que presentemente atravessa o terreno do promotor. 

  2.2.3 Drenagem de Águas Residuais Domésticas: 

O actual sistema de tratamento de águas residuais domésticas do Poceirão, não tem 

capacidade para receber o efluente produzido pelo loteamento em apreço. As previsões 

da SIMARSUL apontam para a conclusão das obras (remodelação e relocalização) da 

ETAR, para o início de 2007. Caso o mesmo não se verifique em tempo útil, a CMP 

assegurará o tratamento do efluente até à entrada em funcionamento da nova ETAR. 

 2.2.4 Drenagem de Águas Pluviais:  

O Promotor deverá proceder à criação de bacias de retenção com capacidade para 

amortecer a totalidade do acréscimo de caudal pluvial gerado pelo loteamento, bem como, 

à regularização da linha de água cartografada a Nascente (na área de intervenção) para o 

caudal centenário e utilizando materiais permeáveis, mediante prévio licenciamento da 

CCDR-LVT.  

2.3 Arranjo de espaços exteriores: 

2.3.1 - Os caminhos pedonais em zonas verdes que terminam junto à Avenida (Rua 

M), induzem uma continuidade para atravessamento pedonal desta estrutura viária, não 

existindo, no entanto, continuidade nas passadeiras pedonais, estando-se a induzir o 

atravessamento pedonal em zonas não protegidas. Como tal, sugere-se que os canteiros 

perpendiculares à referida via não fiquem interrompidos nestes pontos (extremidade do 

caminho pedonal), mas mantenham uma continuidade de forma a orientarem a circulação 

pedonal para os pontos de atravessamento de segurança (passadeiras). Na totalidade da 

proposta de intervenção, dever-se-ão respeitar os requisitos do D.L 123/97 de 22 de Maio, 

relativo às acessibilidades e mobilidade em espaço público. 

2.3.2 - Há necessidade de criar um sistema de abastecimento de água autónomo, 

que possa fazer face às necessidades para a rega dos espaços verdes e a limpeza urbana 

deste loteamento. 



Acta nº. 16/2006 

Reunião de 19 de Julho de 2006 

 32 

2.3.3 - Em sede de licenciamento, cabe ao requerente o fornecimento de 1 contentor 

de RSU de 800L por cada 10 Fogos, devendo na futura proposta de desenho urbano, 

estar inequivocamente identificada a sua localização.  

2.3.4 - Além disso, deve ser correctamente integrada no desenho urbano a 

localização para as infra-estruturas a instalar, nomeadamente PT, depósito de gás, etc. 

 2.3.5 - Deve ser elaborada um projecto de espaços verdes convenientemente 

esclarecedor da estrutura verde proposta – arborização, arbustos e coberto herbáceo; da 

distribuição de mobiliário urbano e equipamento proposto. 

3. Entidades Consultadas: 

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

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

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

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

atenção para alguns aspectos, conforme parecer anexo.  

3.3 CCDR-LVT – Parecer Favorável (parecer em anexo). 

3.4 EP – Estradas de Portugal, solicitou-se a reapreciação do parecer do EP, no que 

toca ao encerramento do actual acesso à EN, tendo em conta a necessidade já 

identificada em sede do processo da nova escola do Poceirão, em avançar com a 

construção da rotunda na EN 5, antes da própria operação de loteamento, logo, com uma 

solução provisória de enquadramento geral da acessibilidade. 

3.5 PT Comunicações, S.A. – emitiu parecer favorável. 

4. 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.º177/2001 

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.º7539/2003 – 2ª Série, de 29 de Setembro de 2003, sem prejuízo da demais 

regulamentação sobre a matéria. 

De acordo com os n.º 1 e 2 do Artigo 17.º do D.L. 555/99, “1. O conteúdo da 

informação prévia aprovada vincula as entidades competentes na decisão sobre um 

eventual pedido de licenciamento ou autorização da operação urbanística a que respeita, 

desde que tal pedido seja apresentado no prazo de um ano a contar da data da notificação 

da mesma ao requerente. 

Relativamente aos prazos de tramitação da fase de licenciamento, caso o pedido dê 

entrada na CMP correcta e devidamente instruído, acompanhado das respectivas licenças 

das entidades da administração central, e se conformar com o conteúdo da informação 
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prévia, prevê o mesmo diploma legal que a sua tramitação decorra, no prazo máximo de 

120 dias.”.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que as alterações ora propostas derivam do 

facto de ter havido uma primeira negociação e, provavelmente, estas negociações não 

terão sido promovidas da melhor maneira ou, então, o promotor na sua argumentação é 

“leonino” e portanto será difícil a negociação. 

A primeira proposta aprovada em 07.Junho.2006, deriva do facto de haver dois 

mecanismos segundo o qual a execução da via estruturante cabia uma metade ao 

promotor do loteamento Mainroof e a outra metade ao Sr. António Xavier de Lima. Assim, 

quem avançasse primeiro teria a responsabilidade de execução da via que cabia ao outro. 

É evidente que o Sr. António Xavier de Lima não está disposto a executar a parte da 

estrada que fica no outro loteamento, e face a isso, nesta proposta, remete para a Câmara 

Municipal a responsabilidade de o fazer.  

Por outro lado, também na proposta de 07.Junho.2006 se acautelava a possibilidade 

de não ser o processo de loteamento do Sr. António Xavier de Lima aquele que avançasse 

primeiro, mas ser o processo de loteamento de Mainroof e, nessa altura, havia que fazer 

um contrato de urbanização com o Sr. António Xavier de Lima que cedia os terrenos 

necessários para a Mainroof  construir a via estruturante. Com estas alterações essa 

possibilidade de haver um contrato de urbanização com o Sr. António Xavier de Lima não 

existe mais. 

À Câmara Municipal caberá ainda o desenvolvimento das acções junto da 

SIMARSUL no respeitante à ETAR. 

Este loteamento tem em si algumas “premissas” que são importantes para outros 

desenvolvimentos no concelho e na área em causa. 

Denota a sua satisfação pelo facto das obras referentes à construção da Escola 2 / 3 

do Poceirão já terem sido adjudicadas: a área já está delimitada e o estaleiro colocado em 

campo, pelo que as obras vão-se iniciar muito brevemente. Estas obras vão-se iniciar 

exactamente numa parcela deste loteamento, o que é extremamente sensível para as 

negociações realizadas. 

Não teve oportunidade de reler o processo de loteamento, mas daquilo que se 

lembra é de ter havido uma série de reuniões entre a Câmara Municipal e os 

representantes do Sr. António Xavier de Lima para chegar a um acordo, acordo esse que 

parece que agora já não é definido e isso preocupa-o. 

Na reunião de 07.06.2006 foi discutido este processo e recorda-se de ter 

argumentado que era preciso usar de muito cuidado nas negociações. 
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O Sr. Vereador Octávio Machado refere que no dia 07.Junho veio uma proposta a 

reunião de Câmara e no dia 19.Julho veio outra. 

Efectivamente este processo de loteamento tem na base uma negociação que 

respeita à cedência de terreno para construção de uma Escola 2/3 de Marateca / Poceirão. 

Este é um tema do maior interesse para o Município e população. 

Sobre a negociação em causa não restam dúvidas de que há que aprender com a  

lição e, no futuro, é preciso usar de medidas cautelares. 

Não há dúvida que esta negociação ficou marcada pelo interesse na cedência do 

terreno para construção da escola, mas, provavelmente, os argumentos do promotor são 

mais fortes e daí as alterações que são propostas. 

Ao Sr. Vereador José Charneira oferece-lhe tecer os seguintes comentários à 

proposta em apreço: 

- A Câmara Municipal está a assumir a execução do troço no loteamento da 

Mainroof, no caso de esta não “avançar” em tempo útil e, na anterior proposta, era referido 

que o Sr. António Xavier de Lima assumiria 50% da execução do troço. 

- O Sr. Vereador Octávio Machado acabou por focar o mais importante: a Câmara 

Municipal de Palmela tem o maior interesse na negociação em causa, porque necessita do 

terreno com vista a cedê-lo ao Ministério da Educação para construção da escola. 

- Em suma: o Município está a assumir uma negociação que nem sequer tem 

obrigação de fazer. As Autarquias não têm obrigação de adquirir os terrenos para 

construção dos Centros de Saúde, Tribunais e Escolas, porque esta é uma clara 

responsabilidade e competência do Poder Central. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que na anterior proposta estava previsto que 

se fizesse um contrato de urbanização com o Sr. António Xavier de Lima para cedência do 

terreno para execução da estrada, o que na presente proposta vem “cortado”. Agora não 

há obrigação nenhuma de fazer o contrato de urbanização e, se a Mainroof avança o Sr. 

António Xavier de Lima é livre de dizer “eu não faço contrato de urbanização nenhum”. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que não tinha intenção de intervir 

sobre este assunto, mas, na verdade, o Sr. Vereador José Charneira tem uma facilidade 

imensa em “fintar” as questões, porque responde sempre àquilo que não é o essencial. 

O essencial nesta questão não é a existência ou não de Protocolo com o Ministério; 

o essencial é perguntar claramente o que foi que mudou num mês? O que é que fez a 

Câmara Municipal mudar de ideias num mês? O que é que fez a Câmara trazer há um 

mês uma proposta para ser votada e agora trazer outra diferente. Este é o cerne da 

questão.  
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O Sr. Vereador José Charneira defende que o cerne da questão é exactamente o 

terreno para construção da escola, tudo o mais é a pretensão de um particular que 

tenciona realizar uma intervenção urbanística. Esta é de facto a questão. 

A Sr.ª Vice-Presidente refere que já se percebeu qual é o fundamental da proposta, 

assim como a posição dos Srs. Vereadores. 

As freguesias de Marateca e de Poceirão começam de facto a ter possibilidades de 

uma garantia da construção da escola, através do Acordo de Colaboração entretanto 

celebrado com o Ministério da Educação. 

Refere que esta não é a primeira vez que uma proposta é alterada e, de facto, só 

não muda quem nada faz. Por isto mesmo existe a figura da “reformulação” 

 

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. 

DECLARAÇÃO DE VOTO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

O Sr. Vereador Octávio Machado apresenta a seguinte declaração de voto: 

 

“Voto favoravelmente a proposta por ter conhecimento da importância da Escola. 

Penso que este promotor foi hábil. A execução da Escola é algo que não se pode pôr em 

causa neste momento.” 

 

VII.II – GABINETE DE RECONVERSÃO DE ÁREAS DE GÉNESE ILEGAL: 

 

Pelo Sr. Vereador José Charneira foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Loteamento: 

 

PROPOSTA N.º 1/DP-GRAGI/16-2006: 

ASSUNTO: Alteração à Licença de Loteamento de Reconversão da AUGI do 

Extremo Norte de Palmela – “Bela Vista” (Proc.º L-35/95 – Requerimento n.º 4853, de 

11.05.2006): 

REQUERENTE: Administração Conjunta da AUGI do Extremo Norte de Palmela 

– “Bela Vista”: 

 

«        I 

A pretensão incide sobre um prédio rústico sito na Herdade do Pinhal das Formas, 

freguesia de Quinta do Anjo, descrito na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob 
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o n.º 02244/031094, com uma área total de 159.882 m2, e inscrito na matriz cadastral sob 

o artigo 75, da secção A-A1 (parte) da freguesia de Quinta do Anjo, actualmente sob o 

artigo 107 da mesma secção e freguesia. 

Pese embora tratar-se de um prédio com uma única descrição predial, facto é que 

este se encontra constituído fisicamente em duas partes distintas e descontínuas, uma 

com a área de 110.000 m2 e a restante com 49.882 m2. 

A pretensão objecto do presente pedido incide apenas na área de 110.000 m2, que 

se localiza na zona mais a Norte da freguesia, junto à extrema do Concelho. 

Quanto à restante área, de acordo com o projecto de loteamento apresentado, 

deverá considerar-se como remanescente, devendo a Administração Conjunta da AUGI, 

após emissão do Alvará de Loteamento, diligenciar junto da Conservatória do Registo 

Predial a sua desanexação do prédio n.º 02244/031094. Esta área remanescente de 

49.882 m2, virá posteriormente a integrar a AUGI do Pinheiro Ramudo, cujo processo de 

reconversão (L-38/98) se encontra actualmente em desenvolvimento. 

II 

O licenciamento desta operação de loteamento de reconversão ocorreu inicialmente 

por deliberação da Câmara Municipal de 10 de Maio de 2000, e já à luz da Lei n.º 91/95, 

de 2 de Setembro. Contudo a necessidade de enquadrar esta intervenção ao nível dos 

diversos sistemas e redes de infra-estruturas gerais; a necessidade de reconfigurar e 

redimensionar o espaço público e de hierarquizar a estrutura viária; a vantagem de 

introduzir alguma diversificação de usos nos lotes (privados), cuja localização assim o 

recomenda; e ainda a necessidade de estabelecer um conjunto de disposições que 

permitam vir a conferir o enquadramento mais adequado às edificações existentes, no 

âmbito do processo de legalização, estiveram na origem da apresentação deste pedido de 

alteração à licença de loteamento por parte da Administração Conjunta da AUGI do 

Extremo Norte de Palmela – “Bela Vista”. 

Na sequência de reuniões efectuadas entre a equipa projectista da AUGI e técnicos 

da Divisão de Rede Viária e do Departamento de Planeamento da Câmara Municipal, 

foram introduzidas algumas alterações, as quais se identificam seguidamente: 

- Reformulação do nó de acesso ao loteamento a partir da EN-379-2, em 

conformidade com a solução definida pela Estradas de Portugal. A solução do nó 

rodoviário apresentado nesta proposta obteve o parecer favorável da entidade 

competente, tendo sido emitida a respectiva licença (conforme cópias em anexo ao 

requerimento). 

- Criação de uma área verde com a valência de amortecimento das águas pluviais 

geradas na AUGI. Esta solução veio evitar uma intervenção de maior impacto na linha de 

drenagem natural na qual será efectuada a descarga das águas pluviais, minimizando 
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assim custos “ambientais” e financeiros. A criação desta área verde na zona norte da 

AUGI implicou a supressão dos lotes n.º 32 e 33 anteriormente propostos e a sua 

relocalização enquanto lotes n.º 133 e 134. 

- A descarga das águas pluviais provenientes do loteamento na linha de água 

afluente da Vala de Água Doce, a sua regularização em terreno natural e execução de 

uma passagem hidraúlica, encontram-se autorizadas pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), mediante a emissão 

das respectivas licenças (cujas cópias se encontram anexas ao requerimento).  

- Intervenção na via (confinante a Sul) de acesso ao loteamento a partir da Estrada 

Nacional, na qual são propostos alguns melhoramentos. A intervenção (ao nível de obras 

de urbanização) nesta via deverá ser objecto de um Contrato de Urbanização a celebrar 

entre o Município e o promotor (Administração Conjunta da AUGI). 

- Correcções pontuais ao nível da rede viária interna da AUGI, eliminando zonas de 

conflito e soluções de implementação menos regular. 

- Eliminação de uma rotunda criando uma área pública no cento do loteamento, 

constituída por espaços verdes e uma área destinada à instalação de equipamento, com 

estacionamento público associado. 

- “Emparcelamento” dos lotes n.º 174 e 175, nomeadamente de modo a possibilitar a 

criação de áreas para afectar a equipamentos de utilização colectiva.  

- Estabelecimento de uma hierarquização na estrutura viária, definindo vias 

estruturantes (Ruas A, C, I e J, nas quais se “apoiam” os lotes com possibilidade de usos 

de habitação, comércio e serviços), vias distribuidoras (Ruas B, D, G, H, L, N) e vias 

acesso local condicionado (Ruas E, F e M). 

- Definição dos seguintes estatutos para as construções existentes (Planta Geral e 

Quadro Síntese das Construções Existentes - desenho n.º 3, anexos ao requerimento): 

Construção a Alterar (A) - Ficam sujeitas a obras de alteração, de modo a cumprir os 

parâmetros urbanísticos previstos no projecto de loteamento aprovado; 

Construções com Polígono de Implantação Excepcional (P) – Beneficiam de 

manutenção excepcional; 

Construções a Demolir (D) – Ficam sujeitas a demolição. 

III 

Tendo em conta que as alterações introduzidas ao loteamento se referem estritamente a 

questões de rede viária e de desenho urbano, apreciaram esta proposta a Divisão de 

Rede Viária e o Departamento de Planeamento (Gabinete de Reconversão de Áreas de 

Génese Ilegal), tendo estes serviços considerado adequada a proposta apresentada. 

Porém, as observações efectuadas pela Divisão de Rede Viária na sua Informação 

Técnica n.º 24726 de 12 de Junho de 2006 (constante no processo), deverão ser 
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devidamente enquadradas no âmbito do projecto de especialidade de arruamentos e 

sinalização. 

IV 

De acordo com as alterações introduzidas (na Planta Geral e Quadro Síntese das 

Construções Existentes - desenho n.º 3, na Planta Geral e Quadro Síntese do Loteamento 

- desenho n.º 4 e na Memória Descritiva e Justificativa), o loteamento apresenta as 

seguintes características: 

Área total do prédio:  159.882,00 m2; 

Área loteanda: 110.000,00 m2; 

Área remanescente: 49.882,00 m2; 

Área total de intervenção (inclui área loteanda e via exterior de acesso ao 

loteamento): -117.526,00 m2; 

Superfície total de pavimentos: 41.176,00 m2; 

Área total dos lotes a constituir: 78.925,00 m2; 

Índice bruto de construção: 0,37; 

Densidade Habitacional: 17,6 Fogos/Hectare; 

Cércea máxima para habitação / comércio / serviços:  6,50 m; 

Cércea máxima para arrecadações / garagens: 3,00 m; 

Número máximo de pisos acima da cota de soleira: 2; 

Número máximo de pisos abaixo da cota de soleira: 1; 

Número de lotes a constituir (inclui 2 lotes destinados a equipamentos a integrar o 

Domínio Público Municipal): 196; 

Número total de fogos: 194; 

Número total de unidades de comércio/serviços (opcional e só para os lotes 

assinalados na Planta Geral e Quadro Síntese de Loteamento – desenho n.º 4): 55; 

Número de lugares de estacionamento privados (no interior dos lotes): 390; 

Número total de lugares de estacionamento públicos (adicionalmente prevê a criação 

de 40 lugares na via exterior de acesso ao loteamento): 197; 

Cedências ao Domínio Público Municipal: 

Espaços verdes e de utilização colectiva: 4.544,00 m2; 

Equipamentos de utilização colectiva: 2.965,00 m2; 

Vias, passeios e lugares de estacionamento público: 26.531,00 m2. 

V 

O presente licenciamento fica ainda sujeito às seguintes regras e condicionantes: 

1. De acordo com a Planta Geral e Quadro Síntese de Loteamento, serão integrados 

no Domínio Público Municipal, aquando do registo do alvará de loteamento perante a 

Conservatória do Registo Predial, as áreas de 4.544,00 m2, 2.965,00 m2 e 26.531,00 m2, 
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destinadas a Espaços verdes e de utilização colectiva, Equipamentos de utilização 

colectiva e Vias, passeios e lugares de estacionamento público, respectivamente. 

Tendo em conta que as áreas de cedência para Espaços verdes e de utilização 

colectiva e para Equipamentos de utilização colectiva são inferiores às áreas mínimas 

previstas na Portaria n.º 1136/2001, de 25 de Setembro, propõe-se que, de acordo com o 

disposto no n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, republicada, haja lugar à 

compensação prevista no n.º 4 do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, republicado, das áreas em “défice” de 888,00 m2 para Espaços verdes e de 

utilização colectiva e 3.825,00 m2 para Equipamentos de utilização colectiva, nos termos 

do disposto nos artigos 34.º a 38.º (capítulo IX - Compensações) do Regulamento da 

Urbanização e Edificação do Município de Palmela. 

2. Fica estabelecido um prazo geral de quatro anos, a partir do registo do Alvará de 

Loteamento na Conservatória do Registo Predial de Palmela, para a demolição e ou 

alteração, impostas às construções existentes; sendo que este prazo só poderá ser 

prorrogado por um ano e apenas em situações que a Câmara considere justificadas.  

3. O prazo geral estabelecido no ponto anterior não prejudica a demolição imediata 

sempre que a Câmara Municipal reconheça, fundamentadamente, por razões de interesse 

público, a necessidade de demolição urgente, tal como é admitido no n.º 4 do artigo 24.º 

da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, republicada. 

4. As demolições impostas ficam isentas do pagamento de taxas ao Município, mas 

não do reembolso das despesas a que derem origem as demolições a que a Câmara haja 

de proceder, se for o caso. 

5. Ficam sujeitas a demolição, nos termos que antecedem, as edificações existentes 

nos lotes n.ºs 2, 15, 17, 20, 30, 31, 154, 162 e 187, conforme consta da Planta Geral e 

Quadro Síntese das Construções Existentes (desenho n.º 3 anexo ao requerimento). 

6. As obras necessárias à aquisição de condições mínimas de habitabilidade por 

parte de edificações existentes são definidas no procedimento de legalização das 

mesmas. 

7. As situações de demolição ou alteração que resultem das condições deste 

licenciamento de loteamento não conferem direito a indemnização e serão objecto de 

registo desse ónus perante a Conservatória do Registo Predial. 

8. O uso opcional de 1 piso em cave, bem como as áreas edificáveis para anexos, 

ficam a reger-se pelas seguintes disposições: 

a) Quando o proprietário do lote pretender construir uma cave até à superfície 

máxima de construção de 60 m2, para uso exclusivo de estacionamento, esta área não 

será contabilizada para efeitos da Superfície Total de Pavimentos (STP) máxima 

admissível. 
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b) Se o proprietário do lote optar por construir uma cave, para uso diferente de 

estacionamento, essa área passará a ser contabilizada para efeitos da STP máxima 

admissível. 

c) Se o proprietário optar por construir uma garagem acima da cota de soleira e cave 

para estacionamento, a cave não será contabilizada para efeitos da STP máxima 

admissível, desde que não ultrapasse a área de 60 m2, sendo contabilizada a área da 

garagem a construir acima da cota de soleira e a área excedente da cave, se for o caso. 

9. Não serão licenciáveis quaisquer construções que não respeitem as cérceas de 

6,50 metros para habitação/comércio/serviços e de 3,00 metros para anexos e garagens, 

excepto no que se refere às construções existentes à data de aprovação do projecto de 

loteamento, e que pontualmente ultrapassem aquelas cotas. 

10. Não será licenciada qualquer construção que exceda a Superfície Total de 

Pavimentos prevista na Planta Geral e Quadro Síntese das Construções Existentes. No 

caso em que se verifique desconformidade por excesso entre a área prevista no Quadro 

Síntese de Loteamento e a área de construção existente em cada lote, essa área não será 

licenciada, ficando as construções sujeitas ao procedimento de demolição ou alteração 

podendo beneficiar do estatuto de Manutenção Temporária pelo prazo que a Câmara 

Municipal estabelece. 

11. Ficam ainda sujeitos às necessárias adaptações os projectos de especialidade já 

aprovados que não se conformem com o desenho urbano agora proposto. 

VI 

A proposta de loteamento agora apresentada foi previamente objecto de deliberação 

em Assembleia de Comproprietários, no âmbito das competências que lhe são atribuídas, 

nomeadamente na alínea d) do n.º 2 do artigo 10.º da Lei n.º 91/95, de 2 Setembro, 

republicada, tendo-se realizado no dia 19 de Março de 2006, e deliberado por maioria a 

sua aprovação (conforme consta da cópia acta apresentada em anexo ao requerimento).

 Assim, nos termos que antecedem e segundo o disposto no artigo 24.º da Lei n.º 

91/95, de 2 Setembro, republicada, propõe-se a aprovação da alteração à licença de 

loteamento (inicialmente aprovada em 10 de Maio de 2000). 

Nos termos do disposto no artigo 28.º da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, 

republicada, a deliberação de Câmara será tornada pública, por edital a afixar na 

propriedade, na sede do Município e da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo e ainda por 

anúncio publicado em dois dias consecutivos num dos jornais de divulgação nacional, 

podendo os interessados reclamar da deliberação durante o período de 30 dias de 

afixação do edital, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.» 
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Em relação à proposta antes transcrita, interveio o Sr. Vereador Octávio Machado 

que refere que se congratula pela aprovação e legalização das AUGI’s. 

 

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

minuta. 

 

VIII – DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 

 

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

 

1 – Toponímia: 

 

PROPOSTA N.º 1/DGU-DL/16-2006: 

ASSUNTO: Atribuição de Topónimo na Freguesia de Palmela: 

 

 «De acordo com o disposto no Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela, 

em especial o n.º 1, do artigo 7º, e tendo em conta a alínea v), do n.º 1, do artigo 64.º, da 

Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2001 de 11 de Janeiro, propõe-se a 

atribuição do seguinte topónimo na freguesia e concelho de Palmela: 

 - Avenida Cidade da Praia 

 Junto se anexa planta de localização e informação detalhada.» 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 2/DGU-DL/16-2006: 

ASSUNTO: Atribuição de Topónimos na Freguesia de Palmela (Procºs. 

735/2006; TOP 69/03; 734/2006; TOP 99/05; 584/2006; TOP 112/05; 733/2006 e TOP 

34/05): 

 

 «De acordo com o disposto no Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela 

e conforme aprovado em reunião da Comissão de Toponímia de 12.06.2006, propõe-se 

para a Freguesia de Palmela, conforme plantas de localização e biografias em anexo e 
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nos termos da alínea v) do nº1 do artigo 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, os 

seguintes Topónimos: 

 - Rua da Serrinha 

 - Beco Albino de Oliveira e Silva 

 - Beco da Fazendinha 

 - Rua Francolino Ascenso 

 - Rua José Nabo 

 - Avenida Jaime Cortesão 

 - Rua Vitorino Nemésio 

 - Rua Vergílio Ferreira 

 - Rua Domingos Monteiro.» 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 3/DGU-DL/16-2006: 

ASSUNTO: Atribuição de Topónimos na Freguesia de Quinta do Anjo (Procºs. 

585/2006; TOP 88/05; 961/2006; TOP 21/04; TOP 26/04 e 586/2006): 

 

 «De acordo com o disposto no Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela 

e conforme aprovado em reunião da Comissão de Toponímia de 12.06.2006, propõe-se 

para a Freguesia de Quinta do Anjo, conforme plantas de localização e biografias em 

anexo e nos termos da alínea v) do nº1 do artigo 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, os 

seguintes Topónimos: 

 - Rua Carlos Ribeiro 

 - Rua dos Brejos Carreteiros 

 AUGI DA QUINTA DA CARRASQUEIRA 

 - Rua Serra da Arrábida 

 - Rua Serra da Estrela 

 - Rua Serra de Sintra 

 - Rua Serra do Caldeirão 

 - Rua Serra dos Candeeiros 

- Rua Serra de Monchique.» 

 

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

minuta. 
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PROPOSTA N.º 4/DGU-DL/16-2006: 

ASSUNTO: Atribuição de Topónimos na Freguesia do Pinhal Novo (Procºs. 

325/2006; TOP 95/05; 322/2006; 692/2006; 60/2006; 359/2006 e 324/2006): 

 

 «De acordo com o disposto no Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela 

e conforme aprovado em reunião da Comissão de Toponímia de 12.06.2006, propõe-se 

para a Freguesia de Pinhal Novo, conforme plantas de localização e biografias em anexo e 

nos termos da alínea v), do n.º 1, do artigo 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, os 

seguintes Topónimos: 

- Rua Álvaro Cunhal – Dirigente Histórico do PCP 

- Rua General Vasco Gonçalves – Militar de Abril 

- Rua Eng.ª Maria de Lourdes Pintassilgo – Católica Progressista – 1.ª Ministra 1979 

– 1980 

 - Rua Mário Castrim – Jornalista e Escritor 

 - Rua Maria Eduarda Ferreira - Professora 

 - Rua Manuel Modesto Cravinho – Associativista e Autarca 

 - Rua António Lopes Mendes – Precursor da Geografia Moderna 

 - Rua Manuel Marques Fulgêncio – Operário ferroviário 

 - Rua Vítor das Neves – Associativista – Fundador da ARPI 

- Rua 10 de Junho – Dia de Portugal.» 

 

 Na discussão desta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que não vai discutir o critério que 

presidiu à atribuição dos Topónimos, mas parece-lhe que foi um critério demasiadamente 

politizado. Não é coerente que se propague desta forma o Poder instituído em Palmela. 

 Considera que há outras figuras no Pinhal Novo que poderiam perfeitamente constar 

desta proposta. Há uma série de pessoas que mereciam ter o seu nome atribuído a uma 

rua. 

 Quem visitar a urbanização em causa vai ficar surpreendido com a quantidade de 

Dirigentes do P.C.P. que a mesma tem. 

 O Sr. Vereador José Charneira refere que essa é a opinião do Sr. Vereador José 

Carlos de Sousa. 

 A Sr.ª Vice-Presidente refere que já se passaram mais de 30 anos sobre o 25 de 

Abril e há que deixar algum preconceito de que os comunistas não são democratas como 

os outros e não têm, por esse motivo, direito a verem atribuídos os seus nomes a ruas. 

 . 
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 Se os Srs. Vereadores conhecem outras pessoas que merecem ter o nome nas ruas 

de Pinhal Novo têm todo o direito de fazer propostas dirigidas à Comissão de Toponímia 

para que sejam incluídas nas futuras propostas. 

 Não lhe parece que a proposta seja discriminatória. 

 Tem até vontade de fazer algumas considerações sobre o mérito de algumas das 

pessoas que vêm mencionadas nas propostas e não está preocupada com o cartão 

político que tiveram, mas de facto “tiveram a bandeira de Pinhal Novo” e “tiveram muita 

garra” e uma vida dedicada em prol da sua terra e da sua gente. 

 O Sr. Vereador Adilo Costa refere que nutre o maior respeito por aquilo que é 

decidido nas Juntas de Freguesia e é de opinião que a Comissão de Toponímia também 

merece o mesmo respeito. 

 Não conhece todos os nomes atribuídos na proposta em apreço, de qualquer modo 

tem dúvidas sobre se todos eles terão sido comunistas. 

  

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

minuta. 

 

2 – Loteamento: 

 

PROPOSTA N.º 5/DGU-DL/16-2006: 

ASSUNTO: Recepção provisória das obras de urbanização (Proc.º L-34/99 – 

Requerimento n.º 5709, de 05.06.2006). Local: Aires - Palmela: 

REQUERENTE: Urbiaires – Construções e Empreendimentos, S.A.: 

 

«Para o local acima indicado foi concedida licença de loteamento, titulada pelo alvará 

n.º 257 em 8 de Outubro de 2004, nos termos do art.º 28.º, do Decreto-Lei n.º 448/91, de 

29 de Novembro, com a nova redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 

de Dezembro. 

Através do requerimento em epígrafe e ao abrigo do n.º 1, do art.º 50, do Decreto-

Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, com a nova redacção que lhe foi dada pelo Decreto-

Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro, é solicitada recepção provisória das obras de 

urbanização. 

Ainda que solicitada ao abrigo da legislação antes invocada, resulta que a recepção 

das obras de urbanização e restantes modalidades de fiscalização configuram actos 

jurídicos que, estando excluídos dos procedimentos da operação de loteamento, 

correspondem a formalidades a aplicar nos termos do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação em vigor ( RJUE ). 
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Deste modo, e conforme resulta do determinado no art.º 87, do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 

177/01, de 4 de Junho, foi , pelas 14,30 horas, do dia 11 de Julho de 2006, realizada a 

correspondente vistoria às obras de urbanização.  

No decurso da vistoria efectuada, constatou-se que as obras a recepcionar estão 

convenientemente executadas, não obstante algumas rectificações descritas no auto 

anexo, rectificações essas que deverão ser realizadas no prazo de 30 dias, após recepção 

da comunicação desta deliberação. 

Mantendo-se em falta a apresentação dos licenciamentos da CCDR/LVT, resulta que 

a vistoria não incidiu sobre as obras relativas à rede de drenagem pluvial e intervenções 

em domínio hídrico. 

Na sequência do parecer da DASU, a recepção provisória dos espaços exteriores é 

tomada condicionalmente  à entrada em funcionamento do sistema automático de rega, 

permanecendo até lá da responsabilidade do promotor a manutenção aos mesmos.  

Considerando que o certificado de conformidade a emitir pela EDP ainda não foi 

apresentado, resulta que, a recepção provisória das infra-estruturas eléctricas é tomada 

condicionalmente à sua apresentação. 

Atentos os certificados de conformidade das  infra-estruturas telefónicas e de gás, já 

apresentados, conforme cópias em anexo e auto de vistoria, subscrito pelos técnicos das 

Divisões envolvidas (DL, DAAR, DRV e DASU), bem como pelos representantes da 

requerente, propõe-se a recepção provisória das obras de urbanização, com exclusão das 

antes mencionadas (redes de drenagem pluvial e  intervenções em domínio hídrico) e a 

homologação do auto, nos termos do disposto no art.º 87, do   Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro, com a nova redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 

de Junho. 

Propõe-se ainda, que a garantia bancária n.º  D 17237, prestada pelo BIC - Banco 

Internacional de Crédito, S.A., a favor da Câmara Municipal, se mantenha válida no 

montante de € 312.797,12 (trezentos e doze mil setecentos e noventa e sete euros e doze 

cêntimos), correspondente a 17% do valor da caução, dado que a mesma foi objecto de 

redução por deliberação de  05 de Abril de 2006.  

Nos termos da deliberação, que vier a recepcionar provisoriamente  as obras 

excluídas do auto de vistoria realizado a 11 de Julho de 2006, será o montante da 

garantia, antes referida, reduzido para o valor de € 184.656,95 ( cento e oitenta e quatro 

mil seiscentos e cinquenta e seis euros e noventa e cinco cêntimos) , equivalente a 10% 

do valor inicial da garantia bancária, a qual se manterá válida, até à recepção definitiva 

das obras de urbanização e pelo prazo determinado no n.º 5, do art.º 87, do Decreto-Lei 
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n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 

n.º 177/01, de 4 de Junho.» 

 

Sobre a proposta antes referida intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa menciona que o Sr. Vereador José Braz 

Pinto tem vindo a alertar para o que é um processo bem apresentado e o que é um mal 

apresentado. Dito de outra forma: um processo bem apresentado é aquele que é 

constituído com todos os anexos, desde registos da PT aos registos do gás e do 

saneamento. Este devia ser um factor unânime em todos os processos de urbanismo e de 

planeamento. 

 

Não consegue perceber como se vem propor a redução da garantia bancária ainda 

que estejam em falta os licenciamentos da CCDR-LVT. Resulta que a vistoria realizada 

não incidiu sobre as obras relativas à rede de drenagem pluvial e às intervenções no 

âmbito do domínio hídrico.  

O Sr. Vereador José Charneira refere que o único documento em falta neste 

processo é um certificado da EDP, e isto porque o documento da EDP que consta no 

processo é um documento sobrescrito por um Técnico da EDP a mencionar que aceita as 

obras e os serviços camarários pediram um certificado. De qualquer modo a EDP 

providenciou a ligação da iluminação pública. 

Faltam ser recepcionadas algumas obras. Por este motivo é que se propõe que “a 

garantia bancária se mantenha válida no montante de 312.797 euros, correspondente a 

17% do valor da caução”. 

A Câmara Municipal está obrigada, por lei, a recepcionar provisoriamente as obras 

de urbanização até aos 10% da garantia bancária. À medida que vão sendo feitas as 

obras de infra-estruturas vão sendo libertos os correspondentes montantes até aos 10% 

do valor da garantia bancária. 

Este loteamento tramitou no âmbito do Decreto-Lei 448/91 com um prazo de 

garantia das obras de urbanização por um ano- Entretanto, surge o Decreto-Lei 555/99, 

em que esse prazo de garantia passa a ser igual ao das obras públicas (5 anos). 

Independentemente de estar a tramitar no âmbito do Decreto-Lei 448/91, a partir da data 

de emissão do alvará de loteamento as prescrições são as do Decreto-Lei 555/99. 

É sempre possível ao promotor pedir a recepção provisória das obras de 

urbanização, desde que estas funcionem autonomamente. 

O Sr. Vereador Octávio Machado levanta as seguintes questões: 

- Em termos de segurança como são feitas as vistorias a esta e outras 

urbanizações? Existem bocas de incêndio? Actualmente fala-se muito em 
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segurança, mas o facto é que estas propostas são omissas relativamente a 

este aspecto. 

O Sr. Vereador José Charneira esclarece que em termos de segurança contra 

incêndios, a lei remete para um Decreto-Lei específico. É obrigatória a execução de redes 

de incêndio nos loteamentos. A entidade responsável pela aprovação destes 

equipamentos é a Câmara Municipal.  

A Câmara Municipal quando aprecia os projectos de especialidade do loteamento 

está obrigada a ver se o mesmo cumpre ou não a legislação, e em caso afirmativo, 

quando faz a vistoria para a recepção provisória das infra-estruturas tem de fazer a 

correspondente verificação.  

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. 

 

IX – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

 

IX.I – DIVISÃO DE FINANÇAS: 

 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Isenção do pagamento de taxas de publicidade - SIMARSUL: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAGF-DF/16-2006: 

 

«A Simarsul, Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da Península de 

Setúbal, S.A. pretende iniciar uma campanha de comunicação relativa às empreitadas de 

saneamento da sua responsabilidade, em execução ou a iniciar na Península de Setubal. 

Esta campanha visa divulgar as obras e informar os habitantes dos objectivos e benefícios 

das mesmas. 

Com vista a iniciar essa campanha solicitou ao município de Palmela, tendo em 

consideração que o Sistema desenvolve uma actividade de interesse público, a isenção do 

pagamento das taxas relativas ao licenciamento da campanha. 

De acordo com a Simarsul a campanha será constituída por 2 a 3 outdoors 

generalistas e 2 outdoors por empreitada, em cada município. 

De acordo com o n.º 2, do art. 4.º, do Regulamento de Aplicação e Cobrança da 

Tabela de Taxas Municipais, publicado na II série, do Diário da República, em 29 de 
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Setembro, o município pode isentar do pagamento de taxas, as entidades que, na área do 

município prossigam fins de relevante interesse público. 

Tendo em consideração que a actividade da Simarsul, entidade criada pelo Decreto 

Lei n.º 286/2003, de 8 de Novembro, para recolha e tratamento de efluentes dos 

municípios que integram o Sistema Multimunicipal, é de interesse público, e a campanha 

que pretende promover se destina a divulgar acções a realizar no concelho, propõe-se, ao 

abrigo do art.º 4.º do Regulamento de Aplicação e Cobrança da Tabela de Taxas 

Municipais, isentar do pagamento de taxas municipais, o licenciamento da campanha de 

imagem a efectuar por aquela entidade.» 

 

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

minuta. 

 

IX.II – DIVISÃO DE APOIO JURÍDICO: 

 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Desafectação do domínio público e constituição de direito de superfície sobre 

terreno para construção de uma nova Extensão de Saúde no Pinhal Novo: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAGF-DAJ/16-2006: 

 

«Na sessão de 10 de Fevereiro de 2003, a Assembleia Municipal aprovou, mediante 

proposta camarária de 17 de Abril de 2002, a desafectação do domínio público de uma 

parcela de terreno com 2.914,00 m2, sita no Pinhal Novo, para construção de uma nova 

extensão de saúde. 

Na instrução do correspondente processo de registo predial verificou-se, contudo, 

que as plantas anexas às deliberações dos órgãos municipais indicavam uma área distinta 

da constante do texto da proposta; contradição que urge agora desfazer, por forma a 

efectivar o registo da parcela e avançar para a cedência de direitos sobre o terreno à 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT). 

Embora a proposta camarária de 17 de Abril de 2002 aludisse à cedência da parcela 

em regime de propriedade plena, contactos recentes com a Sub-Região de Saúde de 

Setúbal permitiram concluir ser suficiente a constituição de direito de superfície por um 

período de 99 anos. 

A parcela, com a área de 2.914,00 m2, que faz parte integrante do loteamento com o 

alvará n.º 208, de 11 de Agosto de 1998, situa-se na Rua Manuel Veríssimo da Silva, no 
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Pinhal Novo, confrontando a Norte com os lotes 52 e 63 do Bairro João Teixeira de Faria, 

Praceta João Teixeira de Faria e Praceta Padre Emílio; a Sul com Rua Manuel Veríssimo 

da Silva, a Nascente e a Poente com domínio público, e foi avaliada em 125.175, 65 euros 

(cento e vinte cinco mil, cento e setenta e cinco euros e sessenta e cinco cêntimos), nos 

termos do laudo de avaliação anexo à presente proposta. 

Face ao exposto, e em conformidade com as plantas anexas, propõe-se à Câmara 

Municipal que, nos termos da alínea a), do n.º 6, do artigo 64.º e da alínea b), do n.º 4, do 

artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, volte a submeter à Assembleia Municipal a desafectação 

do domínio público da referida parcela, para os efeitos acima indicados. 

Mais se propõe que, nos termos da alínea f), do n.º 1, do artigo 64.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro - na condição de vir a ser aprovada a referida desafectação e efectuado o 

correspondente registo predial - seja constituído direito de superfície, a título gratuito, a 

favor da ARSLVT, para os estritos efeitos de construção e funcionamento da nova 

extensão de saúde, assim este projecto se encontre inscrito em sede de Programa de 

Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central. 

Propõe-se ainda que sejam conferidos à Sr.ª Presidente da Câmara os poderes 

para a outorga da escritura. 

Sendo aprovada a presente proposta, proceder-se-á à sua publicitação através da 

afixação de editais nos lugares do estilo e da publicação em jornais da região, abrindo-se, 

desse modo, um período de auscultação ao público de vinte dias úteis.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa congratula-se pela aprovação da 

desafectação do domínio público, no sentido de vir a ser construído o Centro de Saúde. 

Lamenta que a Sr.ª Presidente não esteja presente na reunião, mas vai citá-la da 

acta da reunião de 15.Março.2006, quando respondeu às suas questões relativamente a 

este mesmo assunto. 

Num breve historial refere que: em 10.Fevereiro.2003, a Assembleia Municipal 

ratifica a decisão da Câmara Municipal de 17.Abril.2002, mas o que é facto é que a partir 

daí não há outro tipo de desenvolvimento em todo este processo.  

Após a sua intervenção na reunião de 22.Fevereiro.2006, a Sr.ª Presidente deu 

resposta em 15.Março.2006. Parece que aquilo que foi perguntado era muito simples, mas 

a resposta da Sr.ª Presidente não tem nada a ver com a questão essencial, ou seja, o 

terreno em si nem sequer tinha a condição para ser desafectado do domínio público em 

regime para a vida toda ou por 99 anos. 
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Cita a resposta da Sr.ª Presidente na altura “(...) actualmente a Câmara Municipal 

muito embora disponibilize os terrenos somente concretiza a cedência quando tem a 

certeza efectiva da execução dos equipamentos. O que está em causa neste processo em 

concreto é o facto da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de Palmela terem 

deliberado a desafectação do terreno do domínio público e depois não terem ainda 

deliberado a cedência para a A.R.S. (Administração Regional de Saúde) (...)”. 

Efectivamente, nesta reunião, está a confrontar-se um outro terreno, porque de 

acordo com o que foi dito no processo, o terreno que foi desafectado e que foi sujeito à 

Assembleia Municipal e aprovado em reunião de Câmara não é o que a A.R.S. pretendia, 

nem o que a Câmara pretendia doar. 

Verifica-se uma incompatibilidade em todo este processo desde os anos de 2002 e 

2003. Volta a citar a Sr.ª Presidente “(...) este assunto está a ser tratado desde Outubro de 

1999. Caso a Câmara tivesse escriturado a cedência do terreno à A.R.S., na altura, 

significaria que esta entidade teria na sua posse um terreno sem que a Autarquia desse 

qualquer garantia da execução da obra (...)” e conclui a Sr.ª Presidente “(...) à C.M.P. não 

pode ser imputada a responsabilidade pelo facto de a Extensão de Saúde do PN – lado 

Sul não estar construída (...)”. 

A afirmação da Sr.ª Presidente é uma “meia verdade”, porque efectivamente o 

terreno não existia na forma como tem de existir para se poder construir.  

Não é admissível que um Autarca profira afirmações, em reunião de Câmara, por 

estar mal informado. 

A Sr.ª Vice-Presidente refere que a presente proposta em nada contradiz as 

afirmações da Sr.ª Presidente.  

O Sr. Vereador Octávio Machado é de opinião que em termos de saúde é uma 

riqueza ultrapassarem-se as competências da própria Câmara Municipal. 

Faz votos para que este Centro de Saúde venha a ser uma realidade e que 

rapidamente sejam ultrapassadas as formalidades legais para que a programação para 

2008 seja efectiva.  

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses menciona que não deve haver nenhum financiamento por parte das 

Autarquias ao Estado, no respeitante à cedência de terrenos para construção de 

equipamentos, como sejam, os Centros de Saúde, Escolas ou outros. 

Sucede que as Autarquias não cumprem esta recomendação e como o interesse 

maior é a Saúde e o Ensino acabam por disponibilizar os terrenos para execução dos 

equipamentos. Esta é uma posição transversal relativamente a todos os Partidos Políticos. 
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Neste momento o Estado está num processo de alienação de edifícios públicos e os 

edifícios públicos são igualmente necessários para as Autarquias, ou seja, o princípio da 

reciprocidade deve existir. 

 

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

minuta. 

 

X – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das dezanove horas e quarenta e cinco minutos, a srª. Presidente declarou 

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

Lopes, assistente administrativa especialista, redigi e também assino. 

 

A Vice-Presidente 

 

Adília Maria Prates Candeias 

 

A secretária 

 

Luísa Cristina Frutuoso Lopes 


