
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 21/2006: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO 

DE 2006: 

 No dia dezoito de Outubro de dois mil e seis, pelas dezassete horas e vinte minutos, 

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

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

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

Taboada Braz Pinto, Octávio Joaquim Coelho Machado, José Manuel Conceição 

Charneira, Adilo Oliveira Costa  e José Carlos Matias de Sousa. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª. PRESIDENTE: 

1. Agradecimento: 

A Sr.ª Presidente refere que gostaria de  aproveitar este momento e esta reunião 

para expressar o agradecimento às muitas pessoas, a quem provavelmente nunca poderá 

pessoalmente agradecer, as muitas e calorosas expressões de solidariedade que, neste 

período, em que a sua saúde passou por uma fase crítica, lhe desejaram as melhoras. 

Agradece igualmente às Instituições que formalmente ou através dos Srs. 

Vereadores e seus Colaboradores mais directos fizeram chegar esse mesmo sentimento. 

Saúda os trabalhadores da Câmara Municipal que, durante este período da sua 

ausência por atestado médico, desempenharam de forma exemplar as suas tarefas. Vai 

procurar fazer uma passagem pelos vários serviços, mas uma vez que será impossível 

cumprimentá-los a todos, aproveita esta reunião para o fazer. 

Agradece as muitas manifestações de amizade e de solidariedade que os 

trabalhadores lhe fizeram chegar nesta fase. 
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Agradece a todos os Srs. Vereadores presentes o facto de neste período terem 

contribuído, cada um à sua maneira, para que a C.M.P. funcionasse, cumprisse a sua 

tarefa e sobretudo contribuíram para minimizar os efeitos da sua ausência. 

Agradece a todos os Srs. Vereadores as manifestações de solidariedade, que a titulo 

pessoal ou de outra natureza  lhe fizeram chegar durante este período. 

Gostaria de destacar um agradecimento muito especial, à Sr.ª Vereadora Adília 

Candeias, enquanto Vice-Presidente, pelo papel que teve ao longo deste período e que 

considera que foi determinante, como provavelmente todos concordarão, para manter o 

normal funcionamento da Câmara e não deixar sem resposta os assuntos que todos os 

dias há para resolver. 

 

2. Assuntos que compõem a Ordem do Dia: 

A Sr.ª Presidente refere que este período da actividade municipal é marcado por 

questões e discussões que têm estado na Ordem do Dia em todas as Autarquias. 

Questões sobre as quais a Câmara de Palmela e os seus Autarcas ,Eleitos na C.M.P., 

mas também os Eleitos na Assembleia Municipal de Palmela, os Eleitos nas Juntas e 

Assembleias de Freguesia têm tido oportunidade de debater e de se pronunciar. 

Este é um momento extremamente difícil para o País e para as Autarquias em 

particular. Um momento marcado por crises significativas, no plano  social, político, 

financeiro que diz respeito a todos os cidadãos, a todas as instituições, a todas as 

empresas e que, no caso da C.M.P. marca negativamente a actividade.. 

Retoma a sua actividade, com uma enorme alegria, mas também com uma grande 

apreensão e preocupação face aos trabalhos, que começam a dominar toda a actividade 

municipal e que são os trabalhos conducentes à elaboração das Grandes Opções do 

Plano (GOP) e do Orçamento. 

Estes trabalhos terão de ser marcados por uma análise muito rigorosa. . Uma 

análise muito rigorosa das implicações da proposta da nova lei das finanças locais, das 

propostas que provavelmente  serão vertidas para o Orçamento de Estado, das propostas 

que serão contempladas no PIDDAC, e que como sabe nada de positivo têm trazido  para  

o concelho de Palmela. 

Vai-se entrar num período que vai culminar com o final do ano e que será um 

período extremamente difícil, porque se irá ter de se assumir a verdadeira crise que é 

sentida no concelho, e que vai ter de ser explicada e partilhada com os cidadãos deste 

concelho. 
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3. Semana dedicada à freguesia de Palmela / Calendarização das reuniões de 

Câmara em Novembro / Comemorações da Restauração do Concelho de Palmela:  

A Sr.ª Presidente refere que no âmbito do projecto “semana dedicada às freguesias 

do concelho”  falta realizar a “semana dedicada à freguesia de Palmela”. 

Esta semana vai ficar associada às Comemorações da Restauração do Concelho de 

Palmela e vai decorrer de 01 a 08 de Novembro. A reunião de Câmara terá lugar no dia 08 

de Novembro. 

Realça que brevemente será distribuído o programa relacionado com as 

Comemorações da Restauração do Concelho de Palmela. 

Apela à participação do Executivo Municipal nas Comemorações a ter lugar no dia 

01 de Novembro. 

As Comemorações envolvem o Grupo dos Amigos do Concelho de Palmela e várias 

Instituições do concelho.  

 

4. Calendarização das reuniões de Câmara em Novembro: 

A Sr.ª Presidente refere que as reuniões de Câmara que deviam realizar-se em 01 e 

15 de Novembro serão alteradas para 08 e 22 de Novembro, respectivamente. 

A reunião de Câmara de 08 de Novembro realizar-se-á às 21 horas, em local a 

designar na freguesia de Palmela, no âmbito das reuniões de Câmara descentralizadas. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

1. Saudação: 

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

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

O Sr. Vereador José Braz Pinto tece, em nome dos Vereadores Socialistas, uma 

saudação muito especial pelo regresso da Sr.ª Presidente. 

Na reunião de 13.Set.2006 teve ocasião de expressar que, em democracia, o debate 

de ideias leva por vezes a uma veemência de opiniões que, por vezes, até parece 

violência verbal. 

Dirá que se toda a violência que existisse fosse só pelas palavras ditas no debate 

democrático, quando se debatem ideias com respeito pelas pessoas, seria optimo. 

Entendem os Vereadores do P.S. que esse debate nada tem a ver com a relação 

entre as pessoas que se envolvem no debate, a relação é cordial e amiga, como é o caso 

concreto da relação deste Executivo Municipal. 

Disse-o na altura e volta aqui a afirmá-lo que, os Vereadores do P.S. na Câmara 

Municipal, admiram a coragem da pessoa Ana Teresa Vicente na defesa das suas ideias; 

embora, por vezes, estejam em campos opostos e, portanto, em desacordo. Isso não 
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altera a amizade pelo que sinceramente saúdam o seu regresso. Têm muita honra em tê-

la como adversária política, mas também como amiga a quem louvam as suas qualidades 

humanas. 

Desejam que “o mau tempo seja passado e que o futuro seja longo e sem nuvens 

que ensombrem a sua felicidade”.  

 

2. “Cinco freguesias / Cinco questões”: 

 Freguesia do Poceirão – Estrada da Mini-Saia. O Sr. Vereador José Braz 

Pinto refere que a Estrada da Mini-Saia foi construída com o apoio de todos os populares 

e estava-se, nessa altura, no pós 25 de Abril. 

Esta estrada ficou com um traçado extremamente estreito e, durante 30 anos, esta 

não sofreu mais do que um ligeiro concerto. 

 Esta estrada tem o pavimento extraordinariamente degradado e tem um traçado que 

para passarem dois pesados, um deles tem de sair completamente fora da estrada e dois 

ligeiros têm de se encostar muito à berma para não chocarem um no outro. 

Esta estrada vai ter a um passadiço por baixo da linha da Refer que julga nunca ter 

sido autorizado para ter o trânsito automóvel.  

A Estrada da Mini-Saia serve muitas pessoas e bem merecia que estivesse em 

melhores condições. 

 

 Freguesia de Quinta do Anjo – Acesso à Estação da Penalva. O Sr. Vereador 

José Braz Pinto chama a atenção para as acessibilidades que existem à Estação da 

Refer que serve a Quinta do Anjo: Estação da Penalva. 

As acessibilidades à Estação da Penalva, que servem nomeadamente as 

populações do Bairro Alentejano, Cabanas, Quinta do Anjo e toda a zona envolvente, são 

acessibilidades extremamente deficientes e perigosas. 

Gostaria que fosse encontrada uma solução para este acesso e julga que tal não 

poderá estar só dependente da execução da variante. 

 

 Freguesia de Palmela – Estrada dos Barris. O Sr. Vereador José Braz Pinto 

expressa a sua preocupação quanto ao mau estado em que se encontra a Estrada dos 

Barris. O piso é extremamente deficiente e degradado. 

A Estrada dos Barris é uma estrada turística que liga Palmela a Setúbal via Serra de 

S. Luís. É uma Estrada muito utilizada pelos turistas. 

 

 Freguesia de Palmela – Urbanização Palmela Verde. O Sr. Vereador José 

Braz Pinto refere que apresentou anteriormente em reunião de Câmara o caso das 
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tampas das caixas de visita de colector que na Urbanização Palmela Verde haviam sido 

retiradas. 

É para dizer publicamente que já passou no local e as tampas das caixas de visita já 

estão colocadas. 

 

 Freguesia do Pinhal Novo – Requalificação do Sector Nascente da Praça da 

Independência. O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que na reunião de 19.Abril.2006 

foi decidido abrir concurso para a requalificação do Sector Nascente da Praça da 

Independência, em Pinhal Novo. 

Lembra que, na altura, o seu colega de Partido, Vereador José Carlos de Sousa, 

teve ocasião de chamar a atenção para que também o lado Poente de acesso à ponte 

estava bastante degradado e foi informado que tudo seria incluído no mesmo projecto. 

Passaram-se seis meses e não se sabe nada relativamente a este concurso. 

 

 Freguesia de Marateca – Trajecto do colector. O Sr. Vereador José Braz 

Pinto refere que na reunião de 13.Set.2006 teve ocasião para falar sobre o trajecto do 

colector de esgotos que passa por Fernando Pó, vem de Fonte Barreira e dirige-se para o 

Bairro Margaça com destino à ETAR. 

Este traçado não segue o traçado da estrada, segue um traçado por meio dos 

campos. Na reunião de 13.Set.2006 sugeriu a possibilidade de mudar o traçado para servir 

melhor as pessoas que habitam à beira das estradas, porque há a forte tendência para  

construir as casas à beira da estrada. 

Esta é uma questão que não foi suficientemente respondida, na medida em que o 

Sr. Vereador José Charneira disse que iria estudar o assunto e até ao momento não sabe 

nada de novo acerca do mesmo. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

1. Saudação: 

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

Comunicação Social, Munícipes e Técnicos da Câmara Municipal. 

O Sr. Vereador Octávio Machado saúda o regresso da Sr.ª Presidente, e manifesta 

regozijo pela sua recuperação. 

Considera que o Executivo da Câmara Municipal é uma equipa e com a falta da Sr.ª 

Presidente estava desfalcado de um dos seus elementos. 

Naturalmente que têm as suas divergências, mas sendo uma equipa suplantam 

largamente aquilo que é o somatório das virtualidades individuais de cada um.  Crê muito 

sinceramente que vão ter muito trabalho para realizar. 
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Está confiante de que com rigor e imaginação este Executivo vai conseguir 

ultrapassar as dificuldades que efectivamente este concelho vai ter de enfrentar nos dias e 

nos anos que se aproximam. 

 

2. Canil / Gatil: 

O Sr. Vereador Octávio Machado manifesta a sua satisfação, embora não sendo a 

resolução final porque essa vai demorar mais tempo, pelas obras realizadas no canil / 

gatil.  

Teve ocasião de manifestar a sua preocupação junto da Sr.ª Vereadora Adília 

Candeias pelas más condições que existiam para os animais. 

Efectivamente, num curto espaço de tempo, foram realizadas obras e agora os 

animais têm melhores condições.  

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

1. Saudação: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa cumprimenta todos os presentes. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que o Sr. Vereador José Braz Pinto já 

fez em nome do Partido Socialista a saudação relacionada com o regresso da Sr.ª 

Presidente. 

 

2. Assuntos apresentados por si em reunião de Câmara: 

a) Vala da Salgueirinha: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa congratula-se pelo facto de depois de duas 

intervenções suas em reunião de Câmara, na Rua do Pinhal da Salgueirinha, junto ao 

aqueduto terem sido colocados umas baias de plástico que protegem os transeuntes de 

uma eventual queda.  

 

b) Semaforização no entroncamento da estrada que liga Palmela à Quinta do 

Anjo e que difurca para a Escola Secundária de Palmela e para o campo desportivo: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere-se a um tema que apresentou em 

reunião de Câmara de 27.Set.2006 sobre a semaforização no entroncamento da estrada 

que liga Palmela à Quinta do Anjo e que bifurca para a Escola Secundária de Palmela e 

campo desportivo. 

Perguntou, na ocasião, porque é que os semáforos estavam há cerca de quatro 

meses inactivos. Respondeu o Sr. Vereador José Charneira e cita pela acta: “(...) que se 

trata de uma Estrada Nacional e a manutenção dos sinais é feita pelas Estradas de 

Portugal. A Câmara de Palmela chegou a propor a semaforização deste entroncamento e 
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foi entendido, na altura, pelas Estradas de Portugal que tal não era passível de ser 

executado. A Câmara Municipal insistiu com as Estradas de Portugal sobre a necessidade 

de semaforização daquele entroncamento e propôs mesmo executar a obra a expensas 

suas. Há cerca de dois anos foi feita a obra de repavimentação do arruamento e, na altura, 

foi colocada a paragem (...)”. 

Surpreende-o que efectivamente o semáforo esteja a funcionar desde há cerca de 

semana e meia a esta parte. Foi uma viatura com trabalhadores da C.M.P. que fizeram 

essa intervenção, e leu no jornal de 13.Out.2006 que: “(...) as Estradas de Portugal 

esclarece que os semáforos existentes na E.N. 379 mais propriamente no cruzamento da 

Escola Secundária de Palmela foram colocados pela Câmara e que os mesmos se 

encontram em sistema intermitente em virtude da edilidade efectuar em breve trabalhos a 

nível da sinalização horizontal, impedindo deste modo, viragens à esquerda quando se 

vem de Quinta do Anjo para Palmela para entrar na Avenida (...)”. 

Há alguma incongruência no discurso do Sr. Vereador José Charneira em relação a 

esta matéria. A ser verdade o que diz no jornal não são completamente correctas as 

afirmações que o Sr. Vereador proferiu em reunião de Câmara, enquanto Vereador 

responsável pela área. 

 

Em resposta às questões colocadas pelos Srs. Vereadores José Braz Pinto e 

José Carlos de Sousa interveio o Sr. Vereador José Charneira e a Sr.ª Presidente. 

Deste modo: 

Em relação às questões apresentadas pelo Sr. Vereador José Braz Pinto: 

O Sr. Vereador José Charneira refere que não tem resposta imediata para todas as 

questões apresentadas. 

 Freguesia do Poceirão – Estrada da Mini-Saia e Freguesia de Palmela – 

Estrada dos Barris.  O Sr. Vereador José Charneira refere que a Estrada da Mini-Saia é 

efectivamente uma estrada estreita. A Câmara Municipal vai procurar melhorar o piso e 

repará-lo à medida das suas possibilidades, tal como acontece com a Estrada de Vale dos 

Barris. 

A Estrada de Vale dos Barris consta em Plano e Orçamento para os anos ou de 

2007 ou de 2008. Contudo como a nova proposta da Lei das Finanças Locais vai diminuir 

as verbas à Câmara de Palmela, obrigatoriamente terão que reanalisar  as s opções em 

termos das Grandes Opções do Plano (GOP). 

 

 Freguesia de Pinhal Novo – Requalificação do Sector Nascente da Praça da 

Independência. O Sr. Vereador José Charneira refere que está a decorrer o concurso 

público que tem a sua morosidade, uma vez que de um concurso público se trata. Espera 
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que até ao final do ano seja possível adjudicar a empreitada. O Protocolo com a REFER 

está assinado e o processo corre os trâmites normais. 

 

 Freguesia de Marateca – Traçado do colector. O Sr. Vereador José Charneira 

refere que a obra está a ser executado pela SIMARSUL. Foi feito um contacto com a 

SIMARSUL para averiguar da hipótese de modificar o traçado do emissário. Não é 

possível, alterar o traçado porquanto a obra já está adjudicada. Para além disso a obra 

tem de obedecer ao estudo de cotas e não era possível modificar o traçado do emissário. 

De qualquer modo como se trata de um emissário e não se pode ligar o esgoto 

directamente ao emissário, terá de se efectuar uma rede suplementar executada pela 

Câmara de Palmela que tem a exploração da rede em baixa, que permita de facto a 

ligação. Durante o próximo ano vai-se tentar resolver esta questão. 

 

 Freguesia de Palmela – Urbanização Palmela Verde. O Sr. Vereador José 

Charneira refere que a “queixa” apresentada pelo Sr. Vereador José Braz Pinto foi feita ao 

Sr. Vereador Adilo Costa, mas a responsabilidade de recolocação das tampas de visita é 

da Divisão de Águas de Abastecimento e Residuais (DAAR), Pelouro da sua 

responsabilidade. 

Desapareceram cerca de 16 tampas de ramais que foram recolocadas e já 

desapareceram mais umas quantas. De vez em quando sucede isto. Os furtos foram 

prontamente comunicados à Polícia. 

 

 Freguesia de Quinta do Anjo – Acesso à Estação da Penalva. A Sr.ª 

Presidente refere que o Sr. Vereador José Braz Pinto acaba de apresentar algumas 

preocupações que são partilhadas pelo Executivo Camarário. 

Quer apenas acrescentar que, relativamente a Quinta do Anjo – Acesso à Estação 

da Penalva -, o Planeamento no âmbito dos vários estudos que desenvolve tem um estudo 

que contou com a participação da equipa do Instituto Superior Técnico, CESUR. Esse 

estudo, sobre a rede viária do concelho, propõe a construção de algumas vias em Quinta 

do Anjo. 

Como disse o Sr. Vereador José Braz Pinto, e bem, nem todas as situações de 

escoamento de trânsito em Quinta do Anjo dependerão da execução da variante, embora 

a variante seja a grande solução para a alternativa à circulação na actual E.N.. Contudo, 

deveriam efectivamente ser construídas a prazo algumas novas vias ou, pelo menos, 

articular-se entre si algumas das vias existentes, de modo a melhorar a circulação dentro 

do próprio aglomerado. 
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É evidente que esta situação não corresponde a dizer-se que sejam obras que se 

perspectivem num curto prazo de tempo.  

 

Em relação às questões apresentadas pelo Sr. José Carlos de Sousa: 

 Assuntos apresentados por si em reunião de Câmara. Semaforização no 

entroncamento da estrada que liga Palmela à Quinta do Anjo e que difurca para a 

Escola Secundária de Palmela e para o campo desportivo O Sr. Vereador José 

Charneira refere que de facto o seu comentário se referia aos semáforos que estão a 

seguir. Confundiu de facto os sinais.  

O sinal em causa foi colocado pela Câmara de Palmela, depois de insistências junto 

das Estradas de Portugal, que deram autorização para o colocar. 

A intervenção no sinal tinha como medida modificar a sinalização horizontal, deslocar 

as passadeiras e evitar as viragens à esquerda. 

Estava adjudicada a empreitada de sinalização horizontal no concelho e, portanto, 

esta intervenção foi coordenada nesse sentido. Aquele sinal está ainda numa fase de 

experimentação, até porque as pessoas quando têm hábitos fortes enraizados, é dificil 

contrariar esses hábitos. Se nada obstar em contrário os sinais deverão ficar a funcionar. 

Dos vinte e três sinais luminosos que existem no concelho em Estradas Nacionais só 

quatro é que a manutenção é feita pela Estradas de Portugal. A regra que tem sido 

seguida com as Estradas de Portugal nesta matéria é a de que: os sinais colocados por 

esta entidade são mantidos e conservados por esta, aqueles que são colocados pela 

Câmara Municipal com autorização das Estradas de Portugal (porque se está a intervir em 

Estradas Nacionais) são mantidos e conservados pela Autarquia. 

A Sr.ª Presidente termina agradecendo as referências dos Srs. Vereadores. 

Apesar do mandato autárquico ter apenas um ano, a experiência dos anos anteriores 

também a ajuda a ter a certeza de que, quando terminar este mandato, 

independentemente das divergências que todos tiveram e continuarão a ter, haverá um 

grande respeito entre todos.  

Já sentiu várias vezes, da parte de todos os Eleitos, a relação que existe entre 

pessoas e agradece as palavras dos Srs. Vereadores. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR ADILO COSTA: 

Informação: 

O Sr. Vereador Adilo Costa presta as seguintes informações: 

- Foi lançado o concurso limitado para remodelação dos balneários dos 

Armazéns Gerais. Prevê-se que a obra se inicie em Dezembro próximo. 
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- Já veio o “visto” do Tribunal de Contas relativamente à obra do reforço do 

sistema do abastecimento de água a Palmela – 2.ª Fase – 2.ª Parte, pelo que 

a empreitada dever-se-á iniciar em breve.  

 

INTERVENÇÃO DA SR.ª VEREADORA ADÍLIA CANDEIAS: 

Saudação: 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que a intervenção da Sr.ª Presidente a 

deixa um pouco inibida. 

Considera que se justifica a seguinte intervenção da sua parte: 

- Saúda a Sr.ª Presidente pelo seu regresso ao local de trabalho e para o lugar 

para o qual foi eleita. 

- Da sua parte e da parte de todos os Vereadores, bem como dos Dirigentes e 

dos serviços fez-se o possível por resolver e desenvolver o trabalho da 

Câmara Municipal. 

- Numa linguagem de futebol refere o seguinte: “quando a equipa não está 

completa podem-se meter menos golos, principalmente quando o jogador 

que falta é forte”.   

 

Informações: 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que tem a prestar duas informações sobre 

a actividade municipal: 

1. Recepção à Comunidade Educativa: 

O mês de Outubro é um mês que é dedicado à Comunidade Educativa. Faz-se a 

recepção dos professores, dos auxiliares de acção educativa e dos alunos. O dia 26 de 

Outubro é dedicado a esta recepção.  

Foi recentemente distribuído o folheto com a programação de todos os serviços da 

Câmara que inter-agem nesta recepção à Comunidade Educativa, e das parcerias que 

existem nas áreas da Educação e da Juventude. 

Este ano o tema que foi escolhido para a recepção foi “as Tecnologias de 

Informação e Comunicação, Educação em Palmela - Um caminho de futuro”. 

No dia 26 de Outubro vai ser inaugurada uma exposição na Biblioteca Municipal de 

Palmela que tem como objectivo uma reflexão com professores e educadores em torno da 

Educação. Visa a abordagem sobre o futuro da educação no concelho de Palmela e no  

País. 
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2. Mês do Idoso: 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que no mês de Outubro se comemora o 

mês do Idoso. Curiosamente este ano o Programa Municipal “+ 60” faz dez anos de 

existência. 

Há um conjunto de iniciativas que vão ter lugar, com destaque para o Chá Dançante 

que irá ter lugar no dia 30.Outubro, às 14 horas, no Pavilhão Desportivo do Pinhal Novo. 

As inscrições estão abertas a todas as Instituições e pessoas que individualmente queiram 

participar. 

Já foi distribuído o folheto da programação. 

Deixa o convite, em nome da Câmara Municipal, a todos os que puderem participar 

nas iniciativas que vão ter lugar. 

 

ADMISSÃO DO PONTO 7 NA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª Presidente propõe a admissão o Ponto 7 na Ordem do Dia: 

- Atribuição da Medalha de Honra do Concelho de Palmela: 

Foi aprovado, por unanimidade, a admissão do Ponto 7 na Ordem do Dia. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

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

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

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

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

período de 06.10.2006 a 12.10.2006. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

no período compreendido entre os dias 09.10.2006 e 17.10.2006, no valor de € 

1.010.693,20 (um milhão dez mil seiscentos e noventa e três euros e vinte cêntimos). 

A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta acta como documento n.º. 2. 

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

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

8.553.162,01 (oito milhões quinhentos e cinquenta e três mil cento e sessenta e dois euros 

e um cêntimo), dos quais: 
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 • Dotações Orçamentais – € 7.432.184,33 (sete milhões quatrocentos e trinta e 

dois mil cento e oitenta e quatro euros e trinta e três cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.120.977,68 (um milhão cento e vinte mil 

novecentos e setenta e sete euros e sessenta e oito cêntimos). 

    

 

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTA 

 

A Sr.ª Presidente refere que a acta n.º 19/2006 da reunião ordinária de 27.Set.2006 

deverá ser colocada à votação na próxima reunião, em virtude de alguns dos Srs. 

Vereadores não terem tido tempo para a apreciar. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que a acta n.º 18/2006 da reunião ordinária 

de 13.Set.2006 ainda não foi distribuída. Eventualmente, na próxima reunião de Câmara 

estar-se-á  em condições de as actas serem aprovadas em sequência. 

 

      II – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO 

 

 GABINETE DE RECONVERSÃO DE ÁREAS DE GÉNESE ILEGAL:  

 

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

 

 Loteamento: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DP-GRAGI/21-2006: 

 ASSUNTO: Alteração à licença de loteamento de reconversão da AUGI do 

Pinheiro Ramudo (Proc.º L-38/98): 

 REQUERENTE: Comissão de Administração da AUGI do Pinheiro Ramudo: 

 

«       I 

A pretensão incide sobre um conjunto de prédios rústicos situados no Pinhal das 

Formas, freguesia de Quinta do Anjo, os quais se encontram identificados pelos seguintes 

números de descrição na Conservatória do Registo Predial de Palmela, áreas e inscrições 

na matriz cadastral: 
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“Quinta A” – 02011/240593, 41.000 m2, artigo 68, secção A-A1 (parte), freguesia de 

Quinta do Anjo, actualmente 119 da mesma secção e freguesia; 

“Quinta B” – 02283/291194, 29.500 m2; 75, secção A-A1 (parte), freguesia de Quinta 

do Anjo, actualmente 117 da mesma secção e freguesia; 

“Quinta C” – 01904/141292, 29.500 m2, 54, secção A-A1 (parte), freguesia de Quinta 

do Anjo, actualmente 107 da mesma secção e freguesia; 

“Quinta D” – 02495/170196, 108.691 m2, 61, secção A (parte), freguesia de Quinta 

do Anjo; 

“Quinta E” – 01726/070992, 106.064 m2, 61, secção A-A1 (parte), freguesia de 

Quinta do Anjo, actualmente 116 da mesma secção e freguesia; 

“Quinta F” – 02244/0310941, 49.882 m2; (do total de 159.882 m2 deste prédio), 75, 

secção A-A1 (parte), freguesia de Quinta do Anjo, actualmente 107 da mesma secção e 

freguesia; 

“Quinta G” – 00452/030487, 230.000 m2; 46, secção A-A1 (parte), freguesia de 

Quinta do Anjo, actualmente 116 da mesma secção e freguesia; 

“Quinta H” – 02351/090395, 84.600 m2, 75, secção A-A1 (parte), freguesia de Quinta 

do Anjo, actualmente 116 da mesma secção e freguesia. 

“Quinta I” – 02355/160395, 82.400 m2, 75, secção A-A1 (parte), freguesia de Quinta 

do Anjo, actualmente 107 da mesma secção e freguesia; 

“Quinta L” – 02059/010993, 76.600 m2, 54, secção A-A1 (parte), freguesia de Quinta 

do Anjo, actualmente 101 da mesma secção e freguesia. 

II 

O licenciamento desta operação de loteamento de reconversão ocorreu inicialmente 

por deliberação da Câmara Municipal de 13 de Dezembro de 2000, e já à luz da Lei n.º 

91/95, de 2 de Setembro. Contudo a posterior necessidade de enquadrar a intervenção ao 

nível dos diversos sistemas e redes de infra-estruturas gerais, nomeadamente através da 

previsão de bacias de retenção de águas pluviais; a necessidade de reconfigurar e 

redimensionar o espaço público prevendo a anterior referida criação de bacias de retenção 

pluvial e uma hierarquização da estrutura viária; a vantagem de introduzir alguma 

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

sobretudo os junto à estrada Nacional EN 379-2, Palmela-Moita; e ainda a necessidade de 

                                                           
1
 Pese embora tratar-se de um prédio com uma descrição predial, facto é que este se encontra constituído fisicamente em duas partes 

distintas e descontínuas, uma com a área de 49.882 m2 e a restante com 110.000 m2. 

Para além dos restantes prédios identificados, a pretensão objecto do presente pedido incide, relativamente a este prédio, em apenas 
uma área de 49.882 m2, localizando-se o mesmo na contiguidade dos prédios identificados como Quintas E e L, a Sul e a Nascente, 
respectivamente. 

Quanto à área de 110.000 m2 deste prédio, deverá considerar-se como remanescente ou “sobrante”, devendo a Administração Conjunta 
da AUGI diligenciar junto da Conservatória do Registo Predial a sua desanexação, a qual constitui a área de intervenção da AUGI do 
Extremo Norte de Palmela – “Bela Vista”, cujo processo de reconversão (L-35/95) se encontra em desenvolvimento. 
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estabelecer um conjunto de disposições regulamentares que permitam vir a conferir um 

enquadramento ainda mais detalhado às construções existentes facilitando assim o 

processo de enquadramento ao nível da Gestão Urbanística, aquando do processo de 

legalização das construções, recomendaram a apresentação deste pedido de alteração à 

licença de loteamento por parte da Administração Conjunta da AUGI do Pinheiro Ramudo. 

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 

então introduzidas as seguintes alterações: 

1. Rede Viária: 

- Reformulação dos nós de acesso ao loteamento a partir da EN-379-2, em 

conformidade com as soluções definidas pela Estradas de Portugal. 

As soluções dos nós rodoviários apresentados nesta proposta seguiram as 

indicações do parecer emitido pela entidade competente (conforme atestam as cópias 

apresentadas a coberto do requerimento n.º 10491, de 12 de Novembro de 2004). 

- Redefinição das vias estruturantes da AUGI (AP1 e VE1), em articulação com a 

EN-379-2 e outras áreas urbanas próximas em desenvolvimento; 

- Eliminação de via paralela à EN 379-2 e sua substituição por uma faixa (verde) de 

protecção; 

- Correcções pontuais, eliminando zonas de conflito e soluções viárias construtivas 

mais simples; 

- Alargamento do perfil transversal das vias de distribuição, permitindo a introdução 

de arborização e de mais lugares de estacionamentos num ou em ambos os sentidos de 

circulação; 

- Redefinição de vias com um só sentido e de acesso condicionado (utilizando 

pavimentos diferenciados); 

2. Drenagem Pluvial: 

- Criação de três áreas verdes com a valência de amortecimento das águas pluviais 

geradas na área de intervenção da AUGI. Estas três áreas localizam-se na “Quinta D”, 

com a área de 12.406 m2; na “Quinta L”, com a área de 12.001 m2 e na “Quinta G”, com a 

área de 6.430 m2. 

Esta solução veio evitar uma intervenção de maior impacto na linha de drenagem 

natural na qual será efectuada a descarga das águas pluviais, minimizando assim custos 

“ambientais” e financeiros. 

A execução das obras de descarga das águas pluviais provenientes do loteamento 

na linha de água Vala de Água Doce, encontra-se licenciada pela Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), 
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mediante a emissão das respectivas licenças (conforme atestam as cópias apresentadas a 

coberto do requerimento n.º 10491, de 12 de Novembro de 2004). 

3. Espaços Verdes e Equipamentos de Utilização Colectiva: 

- Redistribuição dos Espaços Verdes, procurando, em complemento à função de 

amortecimento das águas pluviais, a constituição de um maior número de núcleos 

autónomos, nos quais haja uma maior dinâmica urbana na relação espaço público – 

espaço privado; 

- Redimensionamento e relocalização das áreas destinadas a Equipamentos de 

Utilização Colectiva, numa lógica semelhante à referida no ponto anterior; 

4. Construções Existentes: 

- Enquadramento das construções preexistentes erigidas até à data da aprovação do 

projecto de Loteamento pela Assembleia de Comproprietários (com base no levantamento 

inicial) e subsequentemente aprovado por deliberação de Câmara de 13 de Dezembro de 

2000, bem como de construções (habitações) que embora erigidas após o levantamento 

inicial, possam ser licenciadas (legalizadas) em conformidade com o projecto de 

loteamento e legislação aplicável. 

- Às construções existentes (identificadas na Planta Geral e Quadro Síntese das 

Construções Existentes - desenho n.º 3, anexos ao presente requerimento), foram 

conferidos os seguintes estatutos: 

- Construção a Manter (M) – Fica sujeita ao cumprimento dos parâmetros 

urbanísticos previstos no projecto de loteamento e legislação aplicável; 

- Construção a Alterar (A) - Fica sujeita à realização de obras de alteração, de modo 

a cumprir os parâmetros urbanísticos previstos no projecto de loteamento e legislação 

aplicável; 

- Construção com Polígono de Implantação Excepcional (P) – Beneficia de 

manutenção excepcional; 

- Construção a Demolir (D) – Fica sujeita a demolição. 

III 

Tendo em conta a natureza das alterações introduzidas ao loteamento relativas a infra-

estruturas de saneamento e rede viária bem como de desenho urbano, apreciaram esta 

proposta a Divisão de Rede Viária, a Divisão de Planeamento – Infra-estruturas e o 

Gabinete de Reconversão de Áreas de Génese Ilegal, tendo estes serviços considerado 

adequada a proposta apresentada. 

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 
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- desenho n.º 4 e na Memória Descritiva e Justificativa), o loteamento apresenta as 

seguintes características: 

Área total dos prédios: -------------------------------------------------------------------- 948.237,00 m2; 

Área loteanda: ------------------------------------------------------------------------------- 838.237,00 m2; 

Área remanescente: ----------------------------------------------------------------------- 110.000,00 m2; 

Área total de intervenção (área loteanda e regularização de caminhos de acesso local): 

852.629,00 m2; 

Superfície total de pavimentos: --------------------------------------------------------- 283.530,00 m2; 

Área total dos lotes a constituir: -------------------------------------------------------- 524.930,00 m2; 

Índice bruto de construção: --------------------------------------------------------------------------- 0,34; 

Densidade Habitacional: ----------------------------------------------------------- 13,9 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: ------------------------------------------------------------------------- 1188; 

Número total de fogos: -------------------------------------------------------------------------------- 1168; 

Número total de unidades para comércio / serviços / empresariais 

(só para os lotes assinalados na Planta Geral e Quadro Síntese de Loteamento – desenho 

n.º 4): ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 72; 

Número de lugares de estacionamento privados 

(no interior dos lotes): ------------------------- 2.896 (sendo 40 destinados a veículos pesados); 

Número de lugares de estacionamento público: -------------- 1.426 (sendo 6 destinados a 

veículos pesados); 

Cedências ao Domínio Público Municipal: 

Espaços verdes e de utilização colectiva: ---------------------------------------------- 53.150,00 m2; 

Equipamentos de utilização colectiva: -------------------------------------------------- 45.471,00 m2; 

Vias, passeios e lugares de estacionamento público: ----------------------------- 214.686,00 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 53.150,00 m2, 45.471,00 m2 e 214.686,00 

m2, destinadas a Espaços verdes e de utilização colectiva, Equipamentos de utilização 

colectiva e Vias, passeios e lugares de estacionamento público, respectivamente. 

Sendo as áreas de cedência para Espaços verdes e de utilização colectiva e para 

Equipamentos de utilização colectiva superiores, em ambos os casos, às áreas mínimas 
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previstas na Portaria n.º 1136/2001, de 25 de Setembro, não haverá lugar a qualquer 

compensação ao Município neste âmbito. 

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 nºs 193, 194, 397, 411, 445, 642, 649, 655, 777, 862, 869, 876, conforme consta 

da Planta Geral e Quadro Síntese das Construções Existentes (desenho n.º 3 anexo ao 

presente 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. 

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. 
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9. Não serão licenciáveis quaisquer construções que não respeitem as cérceas de 

6,50 metros para habitação/comércio/serviços/empresas 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 agora 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 04 de Junho de 2006, e deliberado por maioria a 

sua aprovação (conforme consta da cópia da acta apresentada em anexo ao presente 

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 13 de Dezembro 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.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que é prática dos Vereadores do P.S. 

saudarem sempre que uma AUGI chega aos trâmites finais do seu processo. 

Relativamente a esta AUGI em concreto apresenta, em nome dos Vereadores 

Socialistas, as seguintes considerações: 

 Realça que esta AUGI é extremamente grande, engloba 95 hectares, ou seja, 

quase 1 milhão de metros quadrados e, nesta área, há pelo menos 52 hectares que são 
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ocupados com lotes, o que equivale a dizer que é uma área extremamente extensa do 

concelho. 

 Refere que a proposta faz referência à criação de zonas verdes com valência de 

amortecimento de águas pluviais. Julga que esta referência significa que as áreas verdes 

vão funcionar como bacias de retenção das águas pluviais. 

 Considera interessante que nesta AUGI se prevejam 40 lugares de 

estacionamento privados pesados dentro dos lotes e 6 lugares de estacionamento de 

pesados fora dos lotes. Possivelmente haverá habitantes desta AUGI que são 

profissionais de camionagem que terão assim lugares para estacionar os veículos 

pesados. 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que partilha a mesma satisfação por esta 

AUGI começar a traçar o final do seu percurso. 

Realça o facto de as pessoas serem capazes de apresentar propostas que 

melhoram em muito a primeira proposta apresentada. A solução do estacionamento para 

os veículos pesados também é digna de realce. 

A Administração da AUGI do Pinheiro Ramudo tem dado provas que vão no sentido 

de melhorar significativamente as condições em que vão viver no futuro. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que os lugares previstos para o 

estacionamento de veículos pesados estão relacionados com o facto de serem criadas 

várias unidades para comércio, serviços e empresas. 

 

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

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

 GABINETE DE JUVENTUDE: 

 

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

 

 Subsídios: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DEIS-GJ/21-2006: 

 ASSUNTO: 11.ª Edição do Projecto Março a Partir: 

 REQUERENTE: Sociedade Filarmónica União Agrícola: 

 

 «No âmbito da 11.ª edição do Projecto Março a Partir e, à semelhança de anos 

anteriores, algumas das actividades realizaram-se na Sociedade Filarmónica União 

Agrícola, em Pinhal Novo. 
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A relação entre o Março a Partir e a Sociedade Filarmónica União Agrícola tem sido, 

desde sempre, bastante importante para este projecto não só pela comunhão de 

objectivos como também pela cada vez maior identificação dos jovens com aquele espaço. 

  Considerando as despesas extraordinárias derivadas da cedência desta 

colectividade para o desenvolvimento de diversas actividades integradas no projecto 

Março a Partir do corrente ano, nomeadamente, funcionamento e limpeza, propõe-se, de 

acordo com a alínea b), do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5–A/02, de 11 de Janeiro, a atribuição de um apoio financeiro no valor 

de € 200,00 (duzentos euros) para comparticipação nas despesas já mencionadas.» 

 

 Sobre esta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que gostava de ser esclarecido sobre 

que tipo de despesas extraordinárias se verificaram, porque em Abril último, também se 

atribuiu à Sociedade Filarmónica União Agrícola e a outras entidades intervenientes no 

Março a Partir as verbas correspondentes a essa mesma iniciativa. 

Parece-lhe que não é muito coerente que, passados sete meses sobre a realização 

do evento, ainda venha à Câmara Municipal uma proposta para atribuir 200 euros no 

âmbito deste projecto. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que o subsídio é proposto no âmbito da 

transparência e da obrigatoriedade, uma vez que cada vez que um subsídio é atribuído a 

Câmara Municipal tem de tomar a competente deliberação nesse sentido. 

A verba de 200 euros está relacionada com o funcionamento e a limpeza extra que 

teve de ser efectuada devido à actividade que na referida Sociedade ocorreu para efeitos 

do Março a Partir. Esta verba foi acordada com a própria colectividade no âmbito desta 

iniciativa.  

  

 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-GJ/21-2006: 

ASSUNTO: Projecto UltraVerão: 

REQUERENTE: Centro de Ocupação Infantil de Pinhal Novo: 

 

«O UltraVerão, programa de ocupação de tempos livres para os meses de Julho e 

Agosto, prioriza a sua intervenção nas localidades do concelho onde as respostas da 
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comunidade, ao nível da ocupação semanal das férias dos jovens, são escassas ou 

inexistentes. Neste sentido, este programa tem procurado conferir uma maior consistência 

ao trabalho com a população juvenil das zonas rurais do concelho, consolidando 

dinâmicas que correspondem às necessidades e expectativas desses jovens.   

Cada oficina de tempos livres decorre, de um modo geral, de segunda a sexta-feira, 

das 09h00 às 18h00, garantindo aos jovens participantes a alimentação necessária 

(almoço e lanche). 

No âmbito da realização da 6.ª edição do projecto UltraVerão, o fornecimento de 

refeições e lanches pelo Centro de Ocupação Infantil de Pinhal Novo, representou uma 

importante colaboração para o projecto. Neste sentido, propõe-se, de acordo com a 

alínea b), do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 

5–A/02, de 11 de Janeiro, a atribuição do seguinte apoio financeiro, ao Centro de 

Ocupação Infantil de Pinhal Novo, destinado a colmatar as despesas derivadas do 

fornecimento de toda a alimentação: 

- € 8.724,00 (oito mil setecentos e vinte e quatro euros).» 

 

Sobre a proposta do projecto UltraVerão intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que ao contrário da proposta anterior que 

era de 200 euros, um valor insignificante, esta proposta visa a atribuição de um subsídio 

no valor de 8.724 euros, uma verba de valor bastante considerável. 

Diz-se na fundamentação da proposta que “(...) prioriza a sua intervenção nas 

localidades do concelho onde as respostas da comunidade, ao nível da ocupação semanal 

das férias dos jovens, são escassas ou inexistentes (...) este programa tem procurado 

conferir uma maior consistência ao trabalho com a população juvenil das zonas rurais do 

concelho (...)”. Parece-lhe que a proposta está muito pouco fundamentada em relação à 

verba que é proposta. 

Gostava de ser esclarecido sobre o número de crianças que foram abarcadas por 

este projecto e em que locais rurais é que teve lugar o projecto UltraVerão. 

Tem o conceito de que há duas freguesias que são iminentemente rurais: Poceirão e 

Marateca. Embora o Pinhal Novo, Palmela e também Quinta do Anjo sejam bastante 

rurais. No fundo todas as freguesias têm a sua parte de ruralidade e a sua parte urbana. 

Na proposta fala-se em oficinas. Oficinas é um termo hoje muito usado. Há vários 

tipos de oficinas: levar as crianças a nadar, trabalhos manuais, criatividade e pintura ou  

fantoches. A quantas oficinas se reporta a proposta? 

A proposta é muito pouco esclarecedora. São mais de 8.700 euros destinados a 

acções para serem feitas com a população juvenil do concelho. Gostaria de ser informado 

mais objectivamente, porque dessa informação dependerá o seu sentido de voto. 
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A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que esta é a 6.ª edição do projecto 

UltraVerão. 

A comparticipação da Câmara destina-se ao pagamento de lanches e almoços. 

No ano de 2005 participaram 122 pessoas e no ano de 2006 participaram 145 

pessoas. 

A proposta não trata da apresentação do programa em si, mas de facto o programa 

foi tornado público antes do mês de Julho. Realça que a actividade foi muito diversificada. 

Foi aprovado em reunião de Câmara o valor que cada pessoa teria de pagar pela inscrição 

neste projecto. 

 A proposta em si refere-se a 1.700 almoços e 1.700 lanches para 267 jovens e 

adolescentes. 

 

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. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

IV.I - DIVISÂO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

Pela Sr.ª Vereadora Adília Candeias foi apresentada a seguinte proposta: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DAC/21-2006: 

ASSUNTO: Festival Internacional de Música: 

REQUERENTE: Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”: 

 

«Decorre durante este mês, em Palmela, organizado pela Sociedade Filarmónica 

Palmelense “Loureiros”, o 2.º Festival Internacional de Música – Palmela “Terra de 

Cultura”. 

Este evento conta com a participação de cerca de 500 executantes integrados em 

diversas formações: Orquestras, Bandas Filarmónicas, Coros, Grupo de Teatro e Solista. 

De salientar o carácter de envolvimento concelhio desta iniciativa, gerando-se assim 

um intercâmbio entre os diferentes músicos e intérpretes do nosso concelho e as 

formações musicais que nos visitam. 
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Nesta iniciativa participaram os agentes locais: Coro e Banda da Sociedade 

Filarmónica Palmelense “Loureiros”, Coros da Sociedade de Instrução Musical e da 

Sociedade Filarmónica União Agrícola e o Grupo de teatro ATA. 

O Festival conta ainda com a participação da Orquestra Jovens Violinos do 

Conservatório de Setúbal, Orquestra Ligeira do Exército, Banda Sinfónica da Guarda 

Nacional Republicana, as Bandas Filarmónicas de Olivença e de Alcochete, bem como do 

solista Afonso Malão. 

Considerando que este projecto foi apresentado em conformidade com o 

Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo e contribui para reforçar o papel 

dinâmico do Concelho de Palmela na área da música, propõe-se, de acordo com a alínea 

b), do n.º 4, do Art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, 

de 11 de Janeiro, a atribuição de um subsídio no valor de € 7.000,00 (sete mil euros), à 

Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”, constituindo esta verba o patrocínio à 

realização do 2.º Festival Internacional de Música – Palmela “Terra de Cultura”.» 

 

Sobre a proposta antes transcrita intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto expressa ter a impressão que este Festival está a 

querer acabar com o diferendo de Olivença, porque se está a trazer para Palmela uma 

Banda Filarmónica de Olivença. Espera que Espanha não se aborreça com isto... 

Actualmente na televisão já se fala em sondagens para a fusão dos dois Países (Portugal 

e Espanha) sob o título de Ibéria.  

Refere que os Vereadores do P.S. acreditam sinceramente na validade deste 

Festival, mas importa ter uma percepção do impacto que o mesmo teve na sociedade do 

concelho e isso é algo que não fica claro da leitura desta proposta. 

 Gostaria de obter algumas informações: 

1. Quantas pessoas assistiram aos espectáculos? 

2. Que motivação provocaram estes espectáculos na sociedade, nomeadamente na 

população jovem? 

A proposta alude a que houve um “envolvimento concelhio” e diz também que estão 

“500 executantes”, bem se lá estavam 500 espectadores se calhar 450 deles podiam ser 

os executantes que não estavam a executar no momento, nessa situação não havia 

envolvimento nenhum da sociedade. 

Faz votos para que esta iniciativa não se transforme num Festival “fechado” só para 

as pessoas que estão dentro do acontecimento, porque senão terá pouca utilidade para o 

desenvolvimento da cultura no concelho. 

Para o desenvolvimento da cultura no concelho é necessário que estes Festivais 

como outros tenham impacto junto da população e contribuam para a motivação, 
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principalmente das camadas jovens, que são os que estão mais receptivos às novas 

iniciativas.  

O Sr. Vereador Octávio Machado manifesta a coragem dos Loureiros por se 

envolverem num projecto com esta dimensão. Não esteve presente no evento, mas os 

comentários que ouviu foram no sentido de enaltecer a qualidade de quem veio fazer a 

execução do espectáculo. Foi um acontecimento que marcou profundamente as pessoas 

que tiveram oportunidade de o ver. 

Palmela é mãe da cultura do distrito de Setúbal. Este título foi atribuído a Palmela e 

não se deve ter medo de o manter. Deverá mesmo ser completamente assumido. 

 Estes espectáculos são merecedores de terem um maior número de pessoas na 

assistência. É de opinião que em termos de divulgação e de captação de espectadores, 

poder-se-ia ter feito um pouco mais. 

Tratou-se de um acontecimento cultural de grande benefício para o concelho. É um 

intercâmbio importante que não se pode perder. Este Festival deixa uma marca pela sua 

realização. Fica o desejo de que o mesmo se venha a repetir por muitos mais anos. 

Não se escandaliza nada que estejam 500 pessoas a praticar e 50 a assistir. Quanto 

maior for o número de praticantes da música tanto melhor.  

Vai votar favoravelmente a proposta. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que o Festival continua a decorrer. No 

próximo fim de semana irão realizar-se duas grandes iniciativas. Vai fazer os possíveis 

para assistir ao Festival na noite de 21.Outubro. 

O balanço sobre o Festival ainda não foi feito. Eventualmente poderá ser 

apresentada a avaliação dos resultados com anotações para corrigir algumas situações 

que estivessem menos bem e valorizando o que correu melhor. 

Já assistiu a um dos espectáculos no passado fim de semana e a Sala estava 

repleta de pessoas. 

As acções que são feitas em termos de cultura nem sempre são acompanhadas de 

muitas participações e isso não deve ser tido como um problema. Às vezes muitas das 

actividades culturais são feitas no sentido de se ganhar mais público e obter mais 

apetência para ouvir ou para praticar. 

É com o maior gosto que são recebidos executantes de música oriundos de 

Espanha, principalmente se vierem valorizar a cultura de Palmela.  

O Sr. Vereador Adilo Costa salienta que em muitas ocasiões os povos conseguem 

aquilo que os respectivos Países não conseguem. Esta aproximação cultural entre 

Palmela e Olivença é vantajosa, quer para Portugal, quer para Espanha. 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

IV.II – DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

Pela Sr.ª Vereadora Adília Candeias foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Subsídios: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DD/21-2006: 

ASSUNTO: No âmbito do Programa de Desenvolvimento do Basquetebol: 

REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

«O contributo da Câmara Municipal de Palmela para o desenvolvimento desportivo 

do concelho manifesta-se, entre outras formas, na criação de Programas de 

Desenvolvimento em algumas modalidades desportivas, tendo como principais parceiros 

as escolas, os clubes e as colectividades. 

Por esta razão, a Câmara Municipal decidiu criar em 1995 o Programa de 

Desenvolvimento do Basquetebol, com o objectivo de promover o desenvolvimento desta 

modalidade de forma integrada, com clubes, escolas e outras entidades. 

Em resultado do trabalho de parceria realizado neste âmbito, o basquetebol é, no 

concelho, o segundo desporto colectivo com maior número de praticantes e garante a 

dezenas de atletas de ambos os sexos uma prática desportiva regular e contínua, 

contando na época em curso com 8 equipas, sendo 2 de seniores e 6 dos escalões de 

formação, 3 de praticantes femininos e 5 de masculinos, num total aproximado de 100 

desportistas. 

Para dar corpo à cooperação entre a Câmara Municipal e clubes desportivos, no 

quadro do Programa de Desenvolvimento do Basquetebol, têm sido celebrados protocolos 

de cooperação. Estes protocolos estão neste momento em fase de negociação entre a 

Câmara Municipal e os clubes, havendo acordo no conjunto dos temas da cooperação, 

estando apenas pendentes por necessidade de clarificação do quadro financeiro do 

município (GOP 2007). 

Face ao desfasamento temporal resultante da época desportiva não coincidir com o 

ano orçamental do município, entende a Câmara Municipal atribuir um primeiro apoio 

pontual aos clubes com prática de Basquetebol (exceptua-se o Quintajense Futebol Clube, 

cujo Protocolo se encontra ainda em vigor). 
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Deste modo, dando continuidade às parcerias que têm sido estabelecidas ao longo 

dos anos, no quadro do Programa de Desenvolvimento do Basquetebol e de acordo com o 

Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo e com o disposto na 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, propõe-se a atribuição dos seguintes apoios 

financeiros que totalizam € 18.950,00 (dezoito mil novecentos e cinquenta euros) a atribuir 

aos seguintes clubes: 

- Clube Desportivo Pinhalnovense .................................................10.350,00 € 

- Clube Juventude de Palmela .......................................................  5.000,00 € 

- Grupo Desportivo de Valdera .......................................................  3.600,00 €.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que percebe hoje a inconsistência e 

incoerência em relação à matéria a que a proposta reporta, na medida em que esta é a 

terceira vez que este assunto está agendado na reunião da Câmara Municipal. 

Recorda que na reunião de 27.Set.2006 esteve como objecto de análise a questão 

dos Protocolos que iam ser celebrados no âmbito do basquetebol. Voltou a estar em 

agenda na reunião de 09.Out.2006. 

Entre uma e outra reunião, os Protocolos, quer com o Clube Desportivo 

Pinhalnovense, quer com o Grupo Desportivo de Valdera mantiveram-se. Em relação ao 

Clube de Juventude de Palmela há claramente questões que se alteraram. Questões 

relacionadas com o pagamento aos funcionários da Escola Básica 2 + 3 no montante de 

de 8.000 euros, no 1.º Protocolo, passaram no 2.º Protocolo a 4.000 euros. 

Surge também um apoio financeiro até ao montante máximo de 9.000 euros no 1.º 

Projecto para cada época desportiva relativa a encargos com enquadramento técnico da 

Escola Municipal de Basquetebol de Pinhal Novo. No 2.º Protocolo são estipulados 6.000 

euros e agora a Câmara deixa em aberto no último parágrafo da proposta que este é um 

1.º apoio pontual aos Clubes. 

Se este é um primeiro apoio pontual aos Clubes, e  projectando-se, de alguma 

maneira, a continuação do Protocolo do Basquetebol questiona porque é que não se 

definem agora claramente os apoios que serão dados aos Clubes para que estes saibam 

com o que podem efectivamente contar. 

 Em sua opinião há inconsistência e incoerência nas modalidades propostas durante 

as três reuniões de Câmara. Os motivos pelos quais a Câmara Municipal resolveu retirar 

as outras duas propostas das duas últimas reuniões não foram explicadas. 

A reformulação da proposta deixa em aberto um manancial de dúvidas por parte dos 

Clubes Desportivos que estão contemplados neste Protocolo. 
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A Sr.ª Vereadora Adília Candeias esclarece que esta proposta não constou da 

Ordem de Trabalhos de nenhuma das anteriores reuniões de Câmara e que pediu, na 

altura, para serem retiradas. 

Como neste momento desconhece em toda a dimensão qual é o quadro financeiro 

que o Município de Palmela terá para o ano de 2007, considera não estarem reunidas as 

devidas condições para aprovar um Protocolo com os Clubes para duas épocas 

desportivas. Seria uma irresponsabilidade muito grande tal comprometimento. 

Esta proposta visa o adiantamento de uma verba porque os Clubes já têm de 

proceder a inscrições no âmbito do Programa em desenvolvimento. 

A Câmara Municipal não pode aprovar a atribuição de uma verba que depois não 

possa conseguir honrar. Assim, esta proposta trata de um adiantamento. O valor global da 

comparticipação será, a seu tempo, avaliada. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa questiona sobre se pode depreender das 

palavras Sr.ª Vereadora Adília Candeias que está garantido pelo menos um ano de 

Protocolo. A sua principal questão é: se não se estarão a “aliciar” os Clubes e depois não 

se tem capacidade para garantir pelo menos um ano de desenvolvimento do Programa. 

No seu entendimento seria muito mais proveitoso estar a falar de um Protocolo para um 

ano, do que estar a “aliciar” os Clubes deixando em aberto a parte final do subsídio. 

Adianta que o ano desportivo não coincide com o ano fiscal mas tem de ser perspectivado 

a nove meses. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que esta época desportiva os Clubes 

podem contar com o apoio da Autarquia para o funcionamento da modalidade. 

Realça que os Protocolos são celebrados com uma vigência de dois anos. 

 

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO PINHAL NOVO: 

 

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

 

Loteamento: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DGU-DGPN/21-2006: 
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ASSUNTO: Licenciamento de alterações ao alvará de loteamento n.º 7/74 

(Proc.º L-46/69): 

REQUERENTE: Filipe dos Santos Nicolau: 

 

«Pretende a requerente, na qualidade de proprietária do lote n.º 47, actualmente n.º. 

6 de policia, descrito na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 18381, 

folhas 191 verso do Livro B-56, inscrita na matriz predial urbana sob o art.º 3528, 

localizado na urbanização titulada com o alvará de loteamento n.º 7 emitido a favor de 

Herdeiros de Manuel Alves Delgado em 24.Maio.74, proceder à alteração do referido 

alvará de loteamento. 

A alteração pretendida, não implica qualquer modificação em termos de desenho 

urbano, da disciplina de ocupação do lote e/ou do seu enquadramento na urbanização, 

incidindo apenas na mudança do uso previsto num dos pisos da construção existente no 

lote n.º 47 - de habitação para serviços. 

As restantes prescrições do alvará de loteamento não sofrem alterações, e verifica-

se que a proposta em causa é enquadrável, no âmbito do PDM – Plano Director Municipal, 

no tipo de construção/utilização previsto para a classe de espaço onde se insere – 

Perímetro Urbano Pinhal Novo - Tecido Urbano Consolidado. 

Assim, mantém-se todas as especificações previstas na planta de síntese do alvará 

em questão e altera-se apenas os valores constantes ao nível do quadro urbanimétrico, 

que abaixo se descriminam: 

  Lote N.º. Áreas (m2)   Estacionamento 

  Numero Área (m2) Implant. ABCT Habitação Com/Serv. Anexos Fogos Com/Serv. Pisos Coberto Descob. 

Existente 47 435,00 176,65 314,00 290,00 -  24,00 1 - 2 1 3 

                       

  
Numero Área (m2) Implant. ABCT 

Habitação 

(mínimo) 

Com/Serv. 

(máximo) 
Anexos Fogos Com/Serv. Pisos Coberto Descob. 

PROPOSTA 47 435,00 176,65 314,00 126,20 163,80 24,00 1 1 2 1 5 

 

A apreciação da proposta de alteração do alvará enquadra-se no âmbito do 

procedimento previsto nos n.ºs 2 a 7, do art.º 27.º, do Decreto-Lei 555/99, de 16.Dez. com 

a redacção publicada através do Decreto-Lei 177/01, de 4.Junho.  

Em conformidade com o disposto no n.º 2, do art.º 27.º, e no n.º 3, do art.º 22.º, do 

Diploma referido, decorreu também o período de discussão pública, não tendo nesta 

sequência sido recepcionada qualquer exposição e / ou pedido de esclarecimentos sobre 

a pretensão. 

Analisada a pretensão no âmbito do RJUE – Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação, aplicando quer a Portaria 1136/01, de 25 de Set., quer o anexo III do PDM – 
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Plano Director Municipal de Palmela, o requerente deverá ceder uma parcela de terreno no 

total de 93 m2 para domínio público (49 m2 para espaços verdes e de utilização pública e 

44 m2 para equipamento de utilização colectiva).  

Uma vez que, o requerente não efectua as cedências referidas deverá o município 

de acordo com o estipulado no n.º 4, do art.º 44.º, do diploma supra referido, ser 

compensado em numerário, que se traduz, utilizado para efeitos de cálculo o art.º 37.º, do 

RUEMP – Regulamento de Urbanização e Edificação do Município de Palmela, na quantia 

de 6.038,68 € (seis mil trinta e oito euros e sessenta e oito cêntimos).  

Relativamente às taxas deverão ser liquidadas as previstas no art.º. 31º do 

regulamento acima referido, pela realização, manutenção e reforço de infra-estruturas 

urbanísticas, no valor de 174,76 € (cento e setenta e quatro euros e setenta e seis 

cêntimos), assim como as devidas pela emissão do aditamento ao alvará de loteamento, 

de acordo com o art.º. 16º, quadro I do mesmo regulamento, no valor de 127 € (cento e 

vinte sete euros). 

Documentos a apresentar para efeitos da emissão do aditamento ao alvará de 

loteamento: 

- Documento comprovativo da liquidação das taxas. 

- Planta síntese da alteração da operação de loteamento em base transparente e 

em base digital, em formato DWG ou DXF, georeferenciado ao sistema de 

coordenadas do ponto central; 

- Actualização da certidão da conservatória do registo predial anteriormente 

entregue. 

Face ao exposto, nada havendo a opor, propõe-se, ao abrigo do art.º 23º, do D.L. 

555/99, de 16.Dez. com a redacção publicada através do D.L.177/01, de 4.Junho, a 

aprovação da alteração do alvará de loteamento. 

Em anexo consta parecer da DGPN – Divisão de Gestão do Pinhal Novo datado de 

09/10/2006, bem como o Diário da República no qual foi publicado o aviso / edital 

publicitando a abertura do período de discussão pública, os jornais locais.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que o Sr. Vereador José Charneira 

deve saber que esta casa é utilizada para os fins de Jardim de Infância e Actividades de 

Tempos Livres (ATL) já há algum tempo. Esta situação é muito idêntica à proposta 

recentemente aprovada da Escola de Golfe, ou seja, a Escola de Golfe já existia e depois 

é que veio a Câmara Municipal requerer a devida legalização. 

Estes “Riscos e Rabiscos” como Jardim de Infância e ATL tem viaturas a circular 

que todas as pessoas no Pinhal Novo conhecem. 
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Salienta que o primeiro requerimento data de 18.Jan.2005, mas esta actividade 

funciona desde Out.2004. 

Certamente que os titulares do referido Jardim de Infância e ATL necessitam de 

algum licenciamento e vêm requerer as aprovações devidas para serviços que já 

funcionam há dois anos. 

Este processo deu entrada tardiamente e a Câmara Municipal leva ano e meio a 

dar uma resposta em relação ao projecto., Possivelmente, só porque terão de proceder ao 

licenciamento junto do Ministério da Educação ou da Segurança Social por causa do 

funcionamento da actividade é que o projecto é apresentado na Câmara que demora todo 

este tempo. 

Estes são os reparos que lhe apraz registar. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que é o requerente que vem à Câmara 

Municipal propor um projecto para ser apreciado. 

Realça que o primeiro requerimento data efectivamente de 18.01.2005, contudo a 

data do último requerimento é de 19.09.2006. O requerente veio submetendo 

sucessivamente vários requerimentos à Câmara, em 18.01.2005, 13.09.2005, 13.07.2006 

e finalmente de 19.09.2006. Pressupõe que neste intervalo de tempo, a Câmara foi 

pedindo ao requerente peças que faltavam ao processo e que não permitiam a imediata 

aprovação logo com o primeiro requerimento. 

Sobre o facto de a actividade estar em funcionamento desde 2004 (conforme 

intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa) não está em condições de no 

momento dizer se foi levantado algum auto de contra-ordenação ou aplicada alguma 

coima pelo uso indevido da fracção. 

A postura que defende é a de aconselhar as pessoas de que a situação é ilegal 

mas passível de legalizar, pelo que deverão tratar do competente processo. O que lhe 

parece fundamental é que o processo seja passível de legalização do ponto de vista 

urbanístico. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que uma questão importante em 

actividades de Jardim de Infância e ATL são as condições de segurança em que este 

equipamento funciona. As instalações necessitam de ser vistoriadas em termos das 

condições de segurança para as crianças e pessoas que laboram no local. 

Se esta actividade funciona desde 2004 e não está vistoriada é algo de 

preocupante, na medida em que no futuro poder-se-ão deparar com situações 

penalizantes para todos. 

Aproveita para enaltecer o passo que foi dado pela Autarquia na elaboração dos 

Planos de Emergência para as Escolas do Concelho. 
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A Sr.ª Presidente refere que a questão do licenciamento que cabe à Câmara 

Municipal é o licenciamento do edifício da mudança de uso. O licenciamento, controle e 

fiscalização da actividade não cabe ao Município mas a outra entidade com competência 

na matéria.  

Não quer com isto dizer que os alertas levantados pelos Srs. Vereadores não 

sejam pertinentes, aliás têm toda a pertinência. Pode-se comparar esta situação à dos 

Lares de Terceira Idade que não estejam a funcionar com as devidas licenças. Á Câmara 

Municipal pode caber o alerta, mas não a competência para decidir sobre estas matérias. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que atento a toda esta argumentação, fica-

lhe a seguinte dúvida: em caso de qualquer circunstância mais gravosa que acontecesse 

num caso destes duvida que a Câmara de Palmela não fosse chamada à 

responsabilidade, não pelo licenciamento da actividade, mas por permitir que esteja uma 

fracção a ser ocupada por uma actividade que não licenciou. É que efectivamente a 

Câmara licenciou uma actividade doméstica e depois veio aquela mesma fracção a ser 

ocupada para uma actividade diferente. 

Enquanto não acontecer nenhuma situação problemática está tudo a correr bem, 

mas se um dia houver alguma complicação duvida que a Câmara não tivesse também de 

responder. Não diria que fosse a principal responsável, mas teria certamente de responder 

por uma certa inércia de fiscalização em relação à utilização e ao uso indevido dos 

licenciamentos que produz. 

Parece-lhe que se trata de uma situação complicada e a actividade desenvolvida 

pode trazer riscos para um segmento da sociedade que daquele equipamento se utiliza. 

Os Vereadores do P.S. vão-se abster na votação desta proposta. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que a Câmara Municipal não tem qualquer 

responsabilidade nas actividades que os particulares fazem. O que a Câmara pode fazer 

neste caso é aplicar uma coima ou um auto de contra-ordenação por uso indevido e fazer 

a participação a quem licencia este tipo de actividade.  

 

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

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

Sousa. 

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

declaração de voto: 

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

 

“Vamo-nos abster porque entendemos que há pouca clareza na condução deste 

processo.” 
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VI – DIVISÃO DE APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS  

  

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Atribuição da Medalha de Honra do Concelho de Palmela: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAOM/21-2006: 

 

 «Comemora-se este ano o 80º aniversário da Restauração do Concelho de 

Palmela, efeméride que pelo valor simbólico da data, deve constituir, para todos os que 

vivem e trabalham nesta terra, um motivo de reflexão e de inspiração. Reflexão sobre os 

factores que contribuem para um maior ou menor desenvolvimento dos territórios e sobre 

a importância da autonomia municipal. Inspiração na coragem, determinação e inteligência 

dos cidadãos ilustres desta terra, que ao longo de anos travaram a dura mas vitoriosa 

campanha da Restauração do Concelho de Palmela. 

Por outro lado, sendo inegável que o período iniciado com a Restauração se traduziu 

em importantes progressos, no plano administrativo (criação das freguesias de Pinhal 

Novo e Quinta do Anjo) e de algumas obras públicas, importa também ter presente os 

serviços relevantes prestados ao Concelho por aqueles que, sucedendo aos 

restauradores, deram um contributo decisivo para o ressurgimento social, económico e 

cultural de Palmela. 

Assim, e tendo em consideração que a recente aprovação e entrada em vigor do 

Regulamento das Condecorações do Município de Palmela permite que, neste 80º 

aniversário da Restauração, se possa juntar, a todas as homenagens que Palmela já 

prestou aos seus restauradores, a atribuição de uma condecoração municipal, propõe-se: 

1. Nos termos do art. 5 do Regulamento das Condecorações do Município de 

Palmela, e pelos motivos e fundamentos constantes das informações anexas, as quais 

passam a fazer parte integrante da presente proposta, seja submetida à deliberação da 

Assembleia Municipal a atribuição da Medalha de Honra do Concelho de Palmela às 

seguintes personalidades: 

− Joaquim José de Carvalho 

− Agostinho Augusto Pereira 

− Manuel Machado de Oliveira 

− Pedro Augusto da Fonseca 
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− Victor Leão Pacheco 

− Padre Moisés da Silva 

− Álvaro Carvalho Cardoso 

2. Que, as referidas medalhas sejam atribuídas em cerimónia solene a realizar no 

âmbito das Comemorações do 80º Aniversário da Restauração; 

3. Que, nos termos do art. 40º do referido regulamento, as condecoração atribuídas 

a homenageados já falecidos (Joaquim José de Carvalho, Agostinho Augusto Pereira, 

Manuel Machado de Oliveira, Pedro Augusto da Fonseca, Victor Leão Pacheco, Padre 

Moisés da Silva) sejam concedidas a título póstumo, sendo entregues a um familiar directo 

ou a pessoa designada para esse efeito pelos seus descendentes. 

Comissão Pró-Restauração do Concelho: 

- Joaquim José de Carvalho,  

- Agostinho Augusto Pereira,  

- Manuel Machado de Oliveira,  

- Pedro Augusto da Fonseca, 

- Victor Leão Pacheco 

- Padre Moisés da Silva 

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

O concelho de Palmela, cujo principal marco fundador é constituído pelo foral de 

1185, atribuído por D. Afonso Henriques, foi integrado no concelho de Setúbal, no quadro 

da reforma administrativa de 1855, que reduziu drasticamente o número de concelhos no 

território nacional. Esta extinção de um concelho secular, ligado a momentos significativos 

da história nacional, nomeadamente pelo seu papel de sede da Ordem de Santiago, terá 

correspondido a alguma quebra de vitalidade económica e demográfica, nomeadamente 

em paralelo com o desenvolvimento de municípios vizinhos. 

Um novo surto de crescimento económico a partir do último quartel do século XIX, 

nomeadamente devido ao pioneirismo de José Maria dos Santos, e o activismo de alguns 

notáveis recolocou em agenda a reconstituição do concelho de Palmela, de forma mais 

evidente a partir da segunda década do século XX. 

Nos anos 20 foi formalmente constituída a Comissão Pró-Restauração do Concelho 

de Palmela integrando os cidadãos de Palmela que, desde então, representaram a 

vontade de autonomia das populações do antigo concelho de Palmela. 

Este longo processo de luta pela restauração do concelho culminou em 1926, 

beneficiando das contradições políticas da época (após o golpe de 28 de Maio) e da 
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capacidade revelada de ganhar para a causa duas figuras de peso nacional cujo papel se 

revelou determinante: o General Amílcar Mota e o Contra-Almirante Jaime Afreixo. 

Assim, considera-se que os membros da Comissão Pró-Restauração do Concelho 

de Palmela – Joaquim José de Carvalho, Agostinho Augusto Pereira, Manuel Machado de 

Oliveira, Pedro Augusto da Fonseca, Victor Leão Pacheco e Padre Moisés da Silva –, 

tendo prestado do Concelho de Palmela serviços de excepcional relevância, merecem o 

título de “Beneméritos de Palmela”, ao receberem, a título póstumo, a mais importante 

condecoração prevista no Regulamento de Condecorações do Município de Palmela: a 

Medalha de Honra do Concelho de Palmela. 

Álvaro Carvalho Cardoso 

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO E FEITOS RELEVANTES 

O período de ressurgimento do concelho, aberto ou facilitado pela Restauração do 

Concelho, traduziu-se em importantes progressos, quer no plano administrativo (criação 

das Freguesias de Pinhal Novo e Quinta do Anjo), quer em importantes obras públicas e 

melhoramentos para a qualidade de vida das populações de Palmela. 

Álvaro Carvalho Cardoso, com a idade da Restauração do Concelho, é um 

protagonista destacado deste período da história do concelho de Palmela. Descendente do 

restaurador e primeiro Presidente de Câmara pós restauração, Joaquim José de Carvalho 

e filho de Humberto da Silva Cardoso, também Presidente de Câmara e responsável pela 

construção do Cine-Teatro São João, Álvaro Carvalho Cardoso foi Presidente da Câmara 

Municipal de Palmela entre 1956 e 1964, ficando associado a importantes melhoramentos 

na Vila de Palmela, Quinta do Anjo e Cabanas, com destaque para o abastecimento de 

água e desempenhando um papel significativo no delicado trabalho de delimitar as 

fronteiras do concelho de Palmela com os concelhos vizinhos. Álvaro Carvalho Cardoso 

manteve ao longo de décadas uma notável intervenção social e cívica, tendo sido 

Provedor da Santa Casa da Misericórdia (tendo garantido a concepção e construção do 

Hospital e do Lar de S. Pedro), promotor e primeiro presidente das Festas das Vindimas, e 

dedicou ainda o seu voluntariado e trabalho social a outras entidades associativas e 

públicas, como a Adega Cooperativa e a Casa do Povo. 

Assim, considera-se que Álvaro Carvalho Cardoso tem prestado ao Concelho de 

Palmela serviços de excepcional relevância no plano cívico e social, merecendo o título de 

“Benemérito de Palmela” ao receber a mais importante condecoração prevista no 

Regulamento das Condecorações do Município de Palmela: a Medalha de Honra do 

Concelho de Palmela.» 
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Na discussão da proposta de Atribuição da Medalha de Honra do Concelho de 

Palmela intervieram: 

O Sr. Vereador Octávio Machado considera ser de inteira justiça recordar todos 

estes Homens. Só lamenta que esta homenagem não seja feita com eles em vida, porque 

defende que as homenagens e os reconhecimentos devem ser feitos em vida. De 

qualquer forma sabe que o Regulamento das Condecorações do Município de Palmela é 

bem recente. 

Será bom que no futuro a Câmara Municipal seja capaz de ultrapassar determinados 

pressupostos impeditivos e fazer justiça a todos aqueles que de maneira muito 

empenhada foram capazes de construir o concelho de Palmela. 

Palmela é um concelho de referência e todos os naturais deste concelho têm uma 

particularidade extremamente importante que é a de saber acolher e integrar todos os que 

escolhem Palmela para viver. 

Congratula-se pelo facto de a Câmara Municipal ser capaz de reconhecer o trabalho 

de uma pessoa em vida: o Sr. Álvaro Cardoso. Tem plena consciência de quão importante 

foi para o desenvolvimento social, numa fase extremamente difícil em que a única 

sobrevivência era a agricultura. Este Homem e a sua Família marcaram profundamente o 

concelho nesta área. 

Sente-se feliz por poder votar esta proposta, por o seu nome fazer parte da sua 

votação e por fazer pelo menos uma homenagem ainda em vida a um deles. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que crê que o Regulamento de 

Condecorações do Município de Palmela terá dois anos de vigência no máximo. Estas 

devem ser as primeiras medalhas a ser atribuídas no âmbito deste Regulamento. 

A questão que lhe parece ser mais relevante é o preservar da memória colectiva. O 

passado faz claramente entender o futuro, mas não inviabiliza aquilo que é hoje. 

Esta memória colectiva fá-lo recuar aos anos de 1656 a 1964 em que o Sr. Álvaro de 

Carvalho Cardoso foi inclusivamente Presidente da Câmara Municipal de Palmela. Neste 

caso está-se a homenagear o Restaurador, mas também uma pessoa que noutro regime 

foi Presidente da Câmara Municipal. 

Pensa que independentemente da justiça da atribuição destas medalhas tem de ser 

muito vincado o papel que tiveram enquanto Restauradores do Concelho e não em tudo o 

que foram fazendo posteriormente ou em simultâneo.  

Gostava que a continuação da atribuição destas Medalhas de Honra do Concelho de 

Palmela fosse feita com a periodicidade que o próprio Regulamento indica. Deve-se 

procurar cada vez mais valorizar e preservar aquilo que é a memória colectiva, mas 
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sempre com a prorrogativa de que se está a valorizar algo que foi importante e 

fundamental para o desenvolvimento e para o enquadramento quer sócio-político, quer 

sócio-geográfico do próprio concelho na Península de Setúbal. 

A Sr.ª Presidente recorda que o Regulamento das Condecorações tem dois anos de 

vigência. O ano passado atribuíram-se duas Medalhas, uma à Sociedade Filarmónica 

Palmelense “Loureiros” e outra à Santa Casa da Misericórdia de Palmela, por serem as 

duas Instituições mais antigas do concelho. 

Por ocasião da cerimónia do Dia do Concelho, 01 de Junho, atribuiu-se a Medalha 

por Serviços Prestados aos trabalhadores da Autarquia. 

Entende que esta matéria da atribuição das medalhas do concelho é efectivamente 

uma matéria muito delicada, daí que a Câmara Municipal tenha sido até ao momento 

muito cautelosa nas medalhas que atribui. 

É verdade tudo o que Srs. Vereadores disseram. 

Efectivamente é importante valorizar as pessoas ainda em vida, num tempo em que 

todos podem julgar os seus actos e as suas práticas. No fundo esse é o sentido da 

intervenção do Sr. Vereador Octávio Machado e com o qual está de acordo. 

Partilha da nota do Sr. Vereador José Carlos de Sousa de que todos têm plena 

consciência que na proposta se está a falar de uma pessoa que também foi Presidente de 

Câmara num época que nenhum dos Eleitos pode saudar. O que todos possivelmente 

concordarão é que independentemente do contexto em que essa pessoa foi Presidente de 

Câmara conseguiu ter uma actividade, uma atitude e uma intervenção indiscutivelmente 

importante para o concelho de Palmela, no contexto concreto que foi o da Restauração. É 

neste sentido que a proposta dá forma ao nome de Álvaro Cardoso: valorizar o trabalho 

feito em prol do concelho de Palmela. 

Naturalmente que podia constar uma frase que mencionasse “... apesar de isto ter 

acontecido antes do regime democrático”, mas crê que é irrelevante neste caso, porque o 

que é sublinhado é a intervenção do Homem apesar do contexto, apesar da época e 

apesar do Estado Novo, de facto Álvaro Cardoso é uma figura incontornável no concelho e 

é neste contexto que esta proposta foi elaborada. 

Acrescenta que se ponderou este tema com muita sensibilidade, procurando-se 

auscultar com toda a delicadeza, como se compreende quando se fala em nomes de 

pessoas não se devendo fazer sondagens na praça pública, mas com toda a delicadeza 

procurou-se acolher opiniões e o resultado da proposta que é apresentada é partilhada por 

muitos sectores da população e instituições desta terra. 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

VII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das dezanove horas e quinze minutos, a Sr.ª Presidente declarou encerrada 

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

assistente administrativa especialista, redigi e também assino. 

 

A Presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

A secretária 

 

Luísa Cristina Frutuoso Lopes 


