
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º. 14/2006: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 

2006: 

 No dia vinte e um de Junho de dois mil e seis, pelas vinte e uma horas e vinte 

minutos, na Sala da Sociedade de Instrução Musical, em Quinta do Anjo (freguesia de 

Quinta do Anjo), 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. Semana dedicada à freguesia de Quinta do Anjo: 

 A Sr.ª Presidente cumprimenta Jornalistas, Munícipes, Presidente e Membros do 

Executivo da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo. 

 Agradece à Direcção da Sociedade de Instrução Musical a cedência da Sala para 

realização desta reunião de Câmara. Esta reunião decorre no âmbito do projecto das 

“Semanas dedicadas às freguesias”. 

 A semana dedicada à freguesia de Quinta do Anjo decorre de 19 a 23 de Junho e a 

programação é a seguinte: 

- No dia 20.Junho realizou-se uma reunião com o Executivo da Junta de 

Freguesia. Realizou-se igualmente uma reunião com a Direcção do Cabanense. 

- No dia 21.Junho: 

- Visitaram vários projectos em curso em Quinta do Anjo, nomeadamente: o Largo 

do Poço Novo, a Aldeia de Bacelo, a Rua José Ricardo Xavier, a Rua António 

José Matos e a Rua Manuel Martins Pitorra. 
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- Deslocaram-se ao terreno que a Câmara Municipal cedeu à Administração 

Regional de Saúde para construção do futuro Centro de Saúde da freguesia de 

Quinta do Anjo. 

- Estiveram no Espaço de Jogo e Recreio do Bairro Alentejano. 

- Visitaram o terreno que, em princípio, será destinado à Associação de Idosos do 

Bairro Alentejano com vista à construção de um equipamento destinado à 

Terceira Idade. 

- Contactaram com a Associação da Quinta das Marquesas II, por causa das 

questões relacionadas com a própria Associação: a construção da sua sede e o 

arranjo do espaço adjacente. 

- Em Cabanas passaram por algumas ruas que têm sido alvo de intervenção por 

parte da Câmara Municipal,: Rua Guilherme Ariolas, da Rua João Santos Pinto e 

da Rua Manuel Ferreira Caramelo.  

- No dia 23.Junho, às 10.30 horas, fará o atendimento dos Munícipes no espaço 

onde funciona actualmente o Gabinete de Quinta do Anjo. 

A Sr.ª Presidente explicita que a reunião de Câmara decorre em três períodos 

distintos: Período Antes da Ordem do Dia, Ordem do Dia e Período destinado ao Público. 

 

2. Assinatura dos Protocolos de delegação de competências nas Juntas de 

Freguesia do Concelho: 

A Sr.ª Presidente informa que no próximo dia 04 de Julho vai ter lugar no Salão 

Nobre dos Paços do Concelho a cerimónia de assinatura dos Protocolos de Delegação de 

Competências nas Juntas de Freguesia do Concelho. 

É um acto público principalmente destinado às Autarquias: Câmara, Assembleia 

Municipal e Juntas de Freguesia, mas obviamente aberto a todas as pessoas que a ele 

queiram assistir. 

 

3. Voto de Pesar: 

 A Sr.ª Presidente expressa, em nome da Câmara Municipal de Palmela, um voto de 

pesar pelo súbito falecimento de um colega, Eleito na Câmara Municipal de Alcácer do Sal, 

Sr. Vereador João Faria, que detinha responsabilidade nas áreas da Cultura e Desporto. 

 Faleceu no passado dia 17 de Junho e tinha apenas 46 anos de idade. 

 Em nome da Câmara Municipal apresenta publicamente as condolências à família e 

à Câmara Municipal de Alcácer do Sal e, também, ao Partido Socialista, por cujas listas foi 

eleito. 
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 INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

 Semana descentralizada dedicada à freguesia de Quinta do Anjo: 

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

Munícipes, Presidente e Elementos do Executivo da Junta de Freguesia de Quinta do 

Anjo. 

 Refere que é entendimento da Sr.ª Presidente da Câmara que os Vereadores que 

não detêm Pelouros (Vereadores do P.S.) não devem participar nas semanas dedicadas 

às freguesias e a reunião pública da Câmara é o primeiro contacto directo que fazem no 

âmbito desta acção. 

 À margem das visitas que foram feitas e que a Sr.ª Presidente aqui referenciou 

tentou também visitar in loco a freguesia de Quinta do Anjo e perceber a sua realidade e 

as necessidades que vive. 

  Provavelmente a situação mais palpável e mais visível tem a ver com a urbanização 

de Palmela Village. Num breve historial ao processo o Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa tece os seguintes comentários: 

- A proposta de aldeamento é apresentada no ano 2000 como um projecto que, 

posteriormente, vem a ser muito alterado. 

- Há indicações e manifestações dos habitantes de Quinta do Anjo que não 

queriam a urbanização da forma como a mesma estava a ser construída. 

- Os acessos para a população estão actualmente mais dificultados e existem dois 

pólos antagónicos, ou seja, quem vive no Palmela Village está também 

descontente com a forma como todo o processo foi conduzido e, por outro lado, 

os habitantes de Quinta do Anjo têm dificuldade em “aceitar” a urbanização na 

aldeia de Quinta do Anjo. 

- Os novos habitantes não se ambientaram à vida na aldeia (e este facto é 

afirmado pela Comissão de Moradores do Palmela Village); não são pessoas que 

façam a sua vida nas colectividades, nas Instituições Particulares de 

Solidariedade Social e nas Associações Desportivas e têm alguma dificuldade 

em se integrar na vida da própria aldeia. 

- Os moradores do Palmela Village compraram algo que não se veio a concretizar 

e aquele aldeamento acabou por gorar muitas expectativas e, destruiu-se um 

montado de sobreiros centenários para “plantar” uma urbanização de luxo ao 

lado da aldeia. 

- Os moradores do Palmela Village queixam-se que de alguma maneira os 

habitantes da aldeia utilizam muito dos seus espaços relvados para fazer 

piqueniques. 
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- A execução da via alternativa que no Protocolo vem referida tem alguns 

contornos que têm vindo a ser retocados com o tempo. De acordo com 

declarações ao jornal Primeira Página que depois são reproduzidas no Repórter 

de Setúbal de 14.Jan.2006 haveria, e cita: “um acordo de cavalheiros entre a 

empresa Pelicano e a Câmara Municipal de Palmela que prevê que a estrada 

que atravessa o empreendimento Palmela Village possa continuar a ser de 

acesso livre enquanto não for construída a via alternativa à Estrada Nacional 

(E.N.) 379, obra essa que será da responsabilidade da empresa. Contudo, o 

novo troço alternativo à E.N. 379 começará com uma rotunda no final do Palmela 

Village e irá desembocar junto às instalações da Lear”. De datas e prazos pouco 

se sabe, diz quem escreveu o artigo, de acordo com fonte camarária. Para já e 

segundo informações recolhidas pelo Primeira Página “as cancelas da estrada 

que atravessa o Palmela Village apresentam-se fechadas mas os seguranças no 

local terão indicações para levantar as barreiras caso seja solicitado seja por 

quem for morador ou não no empreendimento”. Teve ocasião de constatar que 

este facto não é exactamente assim e há uma privacidade que tem de ser 

mantida, porque as pessoas efectivamente compraram aquele empreendimento 

com as cancelas e para a população de Quinta do Anjo há necessidade de se 

redimensionar a circulação viária, de forma a que não vejam de “cortadas” as 

possibilidades de deslocação para outras zonas da freguesia. 

- Recorda que no Protocolo assinado entre a Câmara Municipal de Palmela e a 

Mecminop, de Jan.2001, na sua alínea d), do ponto 8 refere-se à “recuperação 

do imóvel onde funciona a SIM de Quinta do Anjo”. 

- Há obras que são claramente consignadas no Protocolo e que não são ainda 

uma realidade. É esta confrontação que deve ser feita. 

- No caso da Câmara Municipal de Palmela no ponto único do Protocolo 

menciona-se “não ter disponíveis os terrenos exteriores às propriedades 

intervencionadas a Mecminop construirá o troço que passa daquele terreno 

concluindo o restante logo que os terrenos estejam disponíveis”. O objectivo 

deste ponto também não foi ainda concretizado. 

- Há uma clara incapacidade da parte da Câmara e também da própria empresa. 

- O facto é que existe uma aldeia dividida entre aquilo que é a “velha aldeia” 

(moradores nascidos e criados em Quinta do Anjo) e a “nova aldeia” (moradores 

da nova aldeia). 

- Há necessidade de conjugar esforços na tentativa de perceber o que a 

população pretende, aquilo que pode ter e aqueles que escolheram a Quinta do 

Anjo para viver também podem ter. 
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- Pretende ser informado como se encontra a questão do reservatório da água, 

porque também é uma das “obrigações” que a Mecminop tem para com esta 

urbanização. 

Em relação à Quinta do Anjo, o Sr. Vereador José Carlos de Sousa tece as 

seguintes observações: 

- O loteamento Colinas da Arrábida foi avançando e obras houve que foram 

imediatamente prometidas e, o que sucede, neste momento, é a confluência das 

águas pluviais entre este loteamento e a Rua 5 de Outubro. São criadas muitas 

complicações aos habitantes da Quinta do Anjo. 

- Há necessidade de para a Quinta do Anjo pensar e definir aquilo que se 

pretende. 

- A elaboração do Plano de Urbanização de Quinta do Anjo foi lançado em 

22.11.2000 e seis anos passados o mesmo ainda não está aprovado. 

- Estes são basicamente os pontos que tem a apresentar. 

 

 INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

 1. Semana descentralizada na freguesia de Quinta do Anjo: 

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

da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo, Público e Comunicação Social. 

 Corrobora o agradecimento da Sr.ª Presidente à Direcção da Sociedade de Instrução 

Musical pela cedência da  Sala para realização desta reunião de Câmara e faz votos para 

que a obra que tanto se espera seja uma realidade o mais rapidamente possível. 

 Sobre a freguesia de Quinta do Anjo, o Sr. Vereador José Braz Pinto tece os 

seguintes comentários: 

  A maquete da urbanização Colinas da Arrábida previa uma série de espaços 

verdes, nomeadamente zonas de relva e de árvores, mas que nunca se vieram a verificar. 

E nalguns casos a inexistência de sistema de rega devidamente operacional levou à 

degradação das zonas verdes. 

  A linha de água foi tratada mas, nalguns pontos, contém bastantes resíduos de 

construção, ou porque foram lá deitados deliberadamente ou por acção da água das 

chuvas. 

  Na urbanização Colinas da Arrábida existem contentores para resíduos sólidos 

urbanos, mas que não possuem sistema de protecção e fixação. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto tem a apresentar uma outra situação que toma 

recortes de uma certa injustiça e que se refere a uma freguesia em concreto, mas que é 

provável que na freguesia de Quinta do Anjo também possa acontecer e que está 
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relacionado com os Protocolos de delegação de competências com as Juntas de 

Freguesia do concelho. Assim: 

- Quando este Executivo Municipal, em Janeiro, abordou a questão dos Protocolos 

com as Juntas de Freguesia ratificou os Protocolos existentes, dizendo que quando 

chegasse a altura da assinatura dos novos Protocolos, esses conteriam verbas diferentes, 

uma vez que também são contemplados novos serviços (como exemplo refere o caso da 

Junta de Freguesia de Marateca). Foi afirmado que seria feito um acerto de contas para 

sanar estas situações à data de 01 de Janeiro do ano em curso. 

- Sucede que a Junta de Freguesia de Marateca já vinha desde há algum tempo 

tratando dos espaços verdes sem ser ressarcida de qualquer verba por parte da Câmara 

Municipal. 

 - Com a assinatura dos novos Protocolos essa nova transferência de poderes foi de 

facto consignada e quantificada em termos da transferência da correspondente verba para 

a Junta de Freguesia só que somente se reporta à data de 01.Jan.2006. Deste modo, o 

acerto de contas não contempla o serviço que a Junta de Freguesia de Marateca, como 

exemplo, vinha praticando em anos transactos. 

 

 2. Castelo de Palmela: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que começa hoje o Verão. Com o começo 

do Verão começa certamente a movimentação de turistas, e faz votos para que venham 

muitos turistas a Palmela, o que é extremamente importante para a dinâmica e 

desenvolvimento do concelho.  

A este propósito é preciso olhar atentamente para o Castelo de Palmela. E verifica-

se o seguinte:  

 Piscina - No Castelo de Palmela encontra-se uma piscina que desde há muitos 

anos está inactiva e junto à mesma consta uma placa mencionando “para construção do 

auditório de San’Tiago”. O certo é que o auditório não foi construído e a piscina está 

rodeada por um conjunto de mato e ervas daninhas. 

 Bar – O bar do Castelo de Palmela até há bem pouco tempo encontrava-se 

encerrado e, segundo soube, tal situação deve-se ao facto de as contra-partidas que a 

Câmara pede possuírem um valor tão alto que os concursos ficam desertos. É desejável 

que o bar da esplanada do Castelo esteja em funcionamento nesta época do ano. 

 

 INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR ADILO COSTA: 

 Informações: 

 O Sr. Vereador Adilo Costa presta as seguintes informações: 
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- Foram alvo de intervenção da Câmara Municipal as Ruas João António Moinho, 

João Santos Pinto, Manuel Ferreira Caramelo e Miguel Cândido, em Cabanas. 

 - Entrou recentemente em obra a Rua José Guilherme Ariolas para execução da 

rede de drenagem de águas domésticas e pluviais e pavimentação. Esta obra incluirá 

também a execução dos colectores domésticos e pluviais na Travessa Luís de Camões. 

- Em Quinta do Anjo terminaram as obras na Rua Ricardo Xavier e Rua António José 

Marques. 

- Na semana em curso irá iniciar-se uma intervenção desde a Rua Manuel Martins 

Pitorra até à A2. 

 - Na Quinta das Flores iniciou-se a execução da rede de drenagem doméstica e 

pluvial nos arruamentos interiores e irá abranger onze ruas, seguidamente será feita a 

respectiva pavimentação. 

 

 Em relação às questões apresentadas pelos Srs. Vereadores José Carlos de 

Sousa e José Braz Pinto foram dadas as seguintes respostas: 

 •••• Sobre as urbanizações do Palmela Village e Colinas da Arrábida, o Sr. Vereador 

José Charneira refere o seguinte: 

- Foi afirmado que aquele aldeamento gorou um pouco as expectativas das 

pessoas e, depois, refere-se que se trata de um aldeamento de luxo. Parece-lhe 

que um aldeamento de luxo dificilmente poderá gorar as expectativas... 

-  Em relação à execução das obras que se prendem com o empreendimento 

Palmela Village explicita que o mesmo é constituído por sete fases, com um 

prazo de execução para as obras de cinco anos. Sendo que o alvará foi emitido 

em 2003, faltam dois anos para que termine o prazo para conclusão das obras 

(de acordo com os Protocolos que foram estabelecidos entre a Câmara e a 

Pelicano / Mecminop). 

- Relativamente às obras que já foram executadas e em curso no âmbito do 

Protocolo estabelecido importa referir: 

o Escola EB1 (inicialmente prevista com oito salas de aula e que veio a ser 

concretizada com doze salas de aula); 

o Está em execução o Centro Social de Quinta do Anjo (equipamento de 

qualidade e que orgulha a população de Quinta do Anjo); 

o As obras na Sociedade de Instrução Musical possuem o projecto já 

elaborado e o mesmo foi remetido à Direcção Geral de Espectáculos 

(entidade que obrigatoriamente tem de emitir o seu parecer). O projecto 

já veio devolvido com algumas chamadas de atenção, mas espera-se que 

a obra possa vir a realizar-se dentro em breve. 
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o O campo do Quintajense já permite a prática do desporto e as obras 

realizadas foram além das que estavam protocoladas. 

o Sobre o abastecimento de água – estão executados quatro furos de 

captação, dois deles equipados e a funcionar. Os reservatórios aguardam 

a competente autorização do Parque Natural da Arrábida (PNA). Está-se 

a trabalhar com o PNA para sanar algumas dificuldades. (Os 

reservatórios são pré-fabricados e estão em estaleiro aguardando a 

autorização do PNA). 

o Sobre a via alternativa – está protocolado fazer a via alternativa entre 

uma rotunda a executar no CM 1029 e a Lear. A desafectação do terreno 

para execução dessa via é da responsabilidade da Câmara e esta 

questão está a ser tratada. O estudo prévio desta via está na CCDR, 

porque houve necessidade de pedir à CCDR o reconhecimento do 

interesse público da via, até porque há zonas que estão em área de 

Reserva Ecológica Nacional (REN). Aguarda-se o despacho ministerial 

para prosseguir com os trabalhos. 

o Sobre a via Norte / Sul – o Departamento de Planeamento da Câmara 

Municipal andou a negociar com as Estradas de Portugal esta questão e, 

finalmente, está assente a solução para execução do nó. Neste momento, 

está-se em condições de remeter à Mecminop a solução para que esta 

possa proceder à elaboração do projecto, que terá de ser novamente 

remetido às Estradas de Portugal para obtenção do licenciamento 

destinado à execução da obra. 

Como a execução da via atravessa o circuito de manutenção vai implicar 

o derrube de um determinado número de sobreiros e, para este fim, foi 

necessário pedir o abate dos sobreiros, que já foi autorizado, com a 

condicionante de ter de se fazer um estudo de reflorestação. Entretanto, 

já foram plantados mais sobreiros do que os exigidos e o relatório foi 

remetido à Direcção Regional de Recursos Florestais para obtenção do 

licenciamento para o abate. 

Crê que de uma maneira geral respondeu às questões formuladas. 

 • A Sr.ª Presidente refere que não pode deixar de comentar algumas das 

considerações que o Sr. Vereador José Carlos de Sousa fez e com as quais discorda. 

Assim: 

- A prova de que os novos habitantes se ambientaram e fazem vida colectiva é dada 

pelo o número e novos rostos que frequentam, hoje, algumas das colectividades e, 

nomeadamente, os grupos desportivos. 
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-  Em contacto com o Grupo Popular e Recreativo Cabanense foi-lhe transmitido que 

há modalidades que estão claramente a crescer, e que acontece, porque há novos 

moradores com crianças e jovens que procuram as colectividades e grupos desportivos do 

concelho. 

 - É evidente que a socialização das pessoas leva algum tempo a acontecer; estão 

em causa urbanizações muito recentes e é normal que as pessoas não estejam 

completamente enraízadas à vida na comunidade, nomeadamente quando muitas delas 

trabalham em Lisboa ou noutros pontos do Distrito. 

 - Também a Sociedade de Instrução Musical recebe para actividades crianças que 

não são provenientes dos filhos e netos da aldeia, mas justamente dos novos moradores. 

 - De contactos havidos com a Comissão da Igreja de Quinta do Anjo é expresso a 

necessidade de ampliação versus deslocalização ou construção de uma nova Igreja, 

porque efectivamente o número de pessoas que frequenta a Igreja aumentou muito. 

Também este facto significa um progressivo enraízamento das novas populações na vida 

local. 

 - Também quem frequenta os cafés e pastelarias  pode constatar que os rostos que 

os frequentam não são só predominantemente dos habitantes mais antigos da aldeia. 

 - Quanto à questão dos piqueniques refere que é evidente que com a construção 

das novas urbanizações as pessoas passam a ter menos espaço público verde disponível, 

mas este facto é uma das contingências da vida moderna e uma das razões pelas quais 

hoje em dia se recomenda que os equipamentos escolares tenham um espaço de jogo e 

recreio para as crianças poderem brincar, justamente porque o espaço livre é menos. Mas 

para a realização dos piqueniques há a opção de serem feitos na Serra da Arrábida; o 

PNA é um privilégio nesta aldeia. 

 - Com a construção dos novos empreendimentos houve concerteza uma inibição do 

espaço livre, mas isso também correspondeu a uma certa dinamização e revitalização da 

própria aldeia, caso contrário, ficariam progressivamente os habitantes mais antigos cada 

vez mais sós. 

 - Actualmente a Quinta do Anjo é uma freguesia conhecida, reconhecida e apelativa 

para instalação de novos moradores, o que é feito, em boa parte à sua riqueza ambiental 

e paisagística. 

 - Considera que deve ser tida alguma ponderação nas expressões e nas 

avaliações... 

 - Relativamente à elaboração do Plano de Urbanização de Quinta do Anjo é de facto 

verdade que a execução dos Planos é algo de caótico no País. O próprio Presidente da 

Comissão de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo assume que é 

necessário encontrar uma nova organização administrativa que faça com que os Planos 
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não demorem tantos anos a serem elaborados. Ontem, numa declaração pública, o Sr. 

Presidente congratulava-se pelo facto de a Câmara Municipal da Moita estar prestes a 

concluir a revisão do seu Plano Director Municipal (PDM); é o primeiro concelho a rever o 

seu PDM, o que acontece quase ao fim de nove anos. Esta é a realidade do País.  

- Resta desejar que os Planos que estejam a ser lançados possam ter outro ritmo e 

celeridade. 

• Em relação à intervenção do Sr. Vereador José Braz Pinto a propósito do Castelo, 

a Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que seria efectivamente importante que 

estivessem executadas todas as obras que constam no pré-projecto que data dos anos 

90. 

Refere que o Castelo está em condições de ser visitado pelos turistas. Recorda que 

a Câmara Municipal de Palmela foi pioneira no Protocolo de Cooperação entre a Direcção 

Geral do Património e Monumentos Nacionais (DGPMN) e o Instituto Português do 

Património Arquitectónico (IPPAR) para gestão do Castelo. 

No âmbito do Protocolo estabelecido entre as entidades envolvidas percebe-se que a 

Câmara Municipal não é a única responsável pela execução das obras. 

Tendo em conta os anos que já se passaram, e os pressupostos e conteúdos das 

lojas e do equipamento que envolve o bar do Castelo que não estão actualizados, há 

sérias dificuldades em encontrar pessoas interessadas. Estão a ser estudadas com os 

parceiros envolvidos um conjunto de alterações aos conteúdos para aquele equipamento 

poder ser adjudicado. 

No ano transacto para que os turistas e pessoas interessadas pudessem usufruir do 

bar do Castelo a Câmara Municipal desenvolveu uma gestão “quase” directa sobre este 

equipamento. 

Seria do seu inteiro agrado que no Verão do próximo ano pudessem todos estar a 

falar de obras de maior vulto no Castelo de Palmela. 

 

 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 02.06.2006 a 14.06.2006. 
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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 03.06.2006 e 19.06.2006. 

 

 CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

no período compreendido entre os dias 07.06.2006 e 20.06.2006, no valor de € 

1.628.147,36 (um milhão seiscentos e vinte e oito mil cento e quarenta e sete euros e 

trinta e seis cêntimos). 

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

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

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

4.317.103,50 (quatro milhões trezentos e dezassete mil cento e três euros e cinquenta 

cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais - € 3.159.434,80 (três milhões cento e cinquenta e nove 

mil quatrocentos e trinta e quatro euros e oitenta cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais -  €  1.157.668,70 (um milhão cento e cinquenta e 

sete mil seiscentos e sessenta e oito euros e setenta cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTA 

 

SAÍDA DA REUNIÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA: 

Nesta altura, ausentou-se da reunião o Sr. Vereador José Charneira. 
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 Ao abrigo do preceituado no n.º 2 e para os efeitos no 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. 

• Submetida a votação a ACTA n.º 12/2006, da reunião ordinária de 

17.Maio.2006, foi a mesma aprovada, por unanimidade. 

 

ENTRADA NA REUNIÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA: 

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

  

II – GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

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

 

1 – Declaração de Interesse Municipal: 

 

PROPOSTA N.º 1/GP/14-2006: 

ASSUNTO: Projecto de Parque Zoológico de Palmela: 

 

 «Considerando que: 

 a) A empresa Rocpor, SA apresentou à Câmara Municipal de Palmela, em Abril de 

2006, o Sumário Executivo relativo à instalação no Concelho de Palmela de um Parque 

Zoológico, numa área de cerca de 200 ha, sita na freguesia de Marateca, documento que 

se anexa passando a fazer parte integrante da presente proposta; 

 b) O projecto prevê a realização de cerca de 9 milhões de euros de investimento, a 

criação de 50 postos de trabalho directos e 200 indirectos, e um volume anual de 300.000 

visitantes; 

 c) O projecto expressa claramente preocupações ambientais, prevendo a utilização 

de materiais naturais, a boa integração do edifício na paisagem, e a manutenção do 

coberto arbóreo existente; 

 d) A Missão enunciada para o Parque integra princípios ecológicos e ambientais; 

 • Propõe-se, no âmbito da atribuição que lhe é conferida pela alínea n), do artº 13º, 

da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro, e no pressuposto do cumprimento de todas as 

obrigações legais aplicáveis e da concretização dos princípios enunciados, que a Câmara 
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Municipal de Palmela declare o seu interesse na concretização do investimento e na 

criação de um Parque Zoológico no Município de Palmela, atenta a diversificação da oferta 

turística que representará, o número de postos de trabalho que criará, e a expectável 

contribuição que proporcionará para o desenvolvimento sustentável do Concelho.» 

 

 Sobre esta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que o concelho de Palmela tem uma série 

de projectos estruturantes e de potencialidades, como exemplo, refere que para o 

Poceirão está prevista a instalação da plataforma logística e agora surge também este 

projecto zoológico muito interessante e que deve ser efectivamente abraçado. O concelho 

de Palmela tem todas as condições para albergar este Parque Zoológico. 

 É de opinião que devem ser dadas todas as condições para que este projecto se 

possa desenvolver a um bom ritmo. 

 Enaltece que o projecto em causa representa uma nova era em termos de 

exploração das capacidades turísticas do concelho, para além de que vem criar condições 

de complementaridade ao desenvolvimento turístico de Tróia. 

 Fica feliz por o concelho de Palmela ter sido escolhido para a implantação deste tipo 

de infra-estruturas que se enquadra perfeitamente na zona escolhida. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que muito lhe apraz felicitar que apareça um 

projecto desta natureza, principalmente pelo facto de existirem as assimetrias das 

freguesias rurais do concelho. 

 A freguesia de Marateca é uma freguesia que precisa de pólos de desenvolvimento, 

porque é uma freguesia que tem um desenvolvimento assimétrico em relação às outras 

freguesias mais desenvolvidas no concelho. 

 O projecto em causa é bem vindo para aquela freguesia, porque vai trazer maior 

dinamização à mesma e ao concelho em si, conforme já foi mencionado pelo Sr. Vereador 

Octávio Machado. 

 Refere que os Vereadores do P.S. fazem votos para que a Câmara Municipal de 

Palmela mova todas as suas influências para não deixar que este processo se perca no 

futuro sem vir a concretizar-se.  

 As Câmaras Municipais e o Governo têm de ajudar a que os projectos com 

viabilidade e importantes para os respectivos concelhos e País em geral não fiquem como 

meros processos de intenção. Recorda que em tempos perspectivou-se para o concelho 

de Palmela, junto ao Golfe do Montado, um outro projecto temático denominado Lucky 

Lucke, que mereceu, na altura, os maiores elogios mas que não se veio a concretizar. 

 A Sr.ª Presidente refere que partilha das expressões de regozijo que os Srs. 

Vereadores utilizaram relativamente à instalação deste Parque Zoológico em Marateca. 
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 Sobre o final da intervenção do Sr. Vereador José Braz Pinto, concretamente em 

relação à instalação do parque temático Lucky Lucke é efectivamente verdade que este 

não se veio a concretizar exactamente por o principal promotor e interessado ter falecido e 

os seus herdeiros não estiveram interessados em levar por diante este projecto. 

 Efectivamente a Câmara Municipal tudo fará para estimular esta iniciativa privada. 

 Acrescenta que a Câmara Municipal chegou a desenvolver contactos com o Jardim 

Zoológico de Lisboa, porque se sabia da necessidade deste em encontrar espaços e 

fazer-lhe notar que as condições do território do concelho de Palmela eram aprazíveis para 

a sua instalação. Para os projectos se concretizarem é sempre necessário que da parte de 

quem investe no plano privado haja interesse. 

 Faz votos para que a pretensão em causa se venha a concretizar e que os 

investidores materializem e concretizem as questões relacionadas com a aquisição dos 

terrenos… 

 Deseja que daqui por algum tempo este Executivo Municipal possa voltar a falar 

deste assunto de uma forma mais realista: a concretização do projecto que agora se 

anuncia. 

  

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

minuta. 

 

2 – Parecer relativo à solicitação de isenção total ou parcial do Imposto 

Municipal sobre Imóveis, por parte da empresa Faurécia: 

 

PROPOSTA N.º 2/GP/14-2006: 

 

 «A SAI Automotive Portugal – Peças Plásticas e Revestimentos para a Indústria 

Automóvel, SA., solicitou, em Janeiro de 2001, ao abrigo do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais, uma declaração da Câmara Municipal de Palmela, comprovativa do interesse 

municipal do Projecto de Investimento Estrangeiro, que tinha submetido ao Estado 

Português. 

 Entretanto, encontrava-se em vigor um contrato de investimento com o Estado 

Português, que cobria a situação dos Impostos Municipais, e cujos efeitos cessaram em 

2005. A Assembleia Municipal de Palmela não chegou a deliberar, em 2001, sobre esta 

matéria. 

 A Faurécia, empresa de capital francês, adquiriu a SAI, em 2000, tendo concretizado 

o investimento de cerca de dez milhões de euros. Neste momento, a empresa tem cerca 
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de 500 trabalhadores, valor superior àquele a que estava contratualmente obrigada, que 

era cerca de 450 postos de trabalho. 

 Face à conjuntura actual da indústria automóvel em Portugal, nomeadamente a 

redução das encomendas da Autoeuropa, a Faurécia necessitou de reduzir o número de 

trabalhadores indirectos, num processo de diálogo com os sindicatos e Comissão de 

Trabalhadores, de acordo com a informação prestada pela empresa, documento que se 

anexa. 

 Simultaneamente a empresa encetou um processo que, através do desenvolvimento 

de novos projectos, da redução de custos fixos e rentabilização dos recursos existentes, 

visa ultrapassar a situação actual. 

 Assim, nos termos das alíneas b) e c), do n.º 1, do art.º 4.º, do Decreto-Lei n.º 

409/99, de 15 de Outubro, e no pressuposto do cumprimento dos compromissos 

assumidos pela empresa, particularmente no que concerne à salvaguarda dos postos de 

trabalho e manutenção da capacidade produtiva instalada, propõe-se submeter à 

deliberação da Assembleia Municipal de Palmela a declaração do interesse do 

investimento para o Município de Palmela e de isentar parcialmente a Faurécia, em vinte e 

cinco por cento do Imposto Municipal sobre Imóveis.» 

 

 Na discussão desta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que, quando leu esta proposta, a primeira 

ideia que lhe surgiu à cabeça é o discurso feito pelos diversos responsáveis do mesmo 

Partido que gere esta Câmara Municipal. E refere que há bem pouco tempo abordava-se o 

problema da possível deslocalização da General Motors (G.M.) de Portugal. Há 

negociações que ainda estão em curso, mas da parte do P.C.P. ouviram-se imediatamente 

expressões de que é preciso que a empresa devolva ao Estado as contra-partidas que lhe 

foram dadas por se ter instalado em Portugal. Um assunto extremamente sensível. 

 Também no caso expresso na proposta está-se perante um problema que é 

bastante sensível. A manutenção desta empresa no concelho é do interesse de todos e, 

nomeadamente, de quem representa o concelho. No entanto, também não podem ser 

demasiadamente compassivos para esta e outras empresas que dão pouca garantia de 

cumprirem aquilo que efectivamente se propõem. Haja em vista o que sucedeu com a 

Lear, assim como com outras empresas que depois de terem recebido isenções também 

encerraram as portas e foram instalar-se noutros locais. 

 Não há legislação que obrigue a Câmara Municipal a reduzir os impostos 

correspondentes à receita municipal. 

 Pretende ser informado do valor a que corresponde a presente isenção de 25% à 

empresa Faurécia e que garantias é que a empresa dá para a manutenção dos postos de 
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trabalho, uma vez que, até ao momento, a empresa já despediu 23 trabalhadores e 

reconverteu 10 deles. 

 É do conhecimento geral que as empresas começam primeiro por despedir um 

número reduzido de trabalhadores e depois encerram a empresa. Que garantias efectivas 

são dadas para a manutenção dos postos de trabalho? 

 A Sr.ª Presidente refere que partilha das preocupações que estão subjacentes à 

intervenção do Sr. Vereador José Braz Pinto; já não partilha da ideia de que existe uma 

contradição entre os comunistas que combatem a deslocalização de empresas e os 

comunistas (maioria do Executivo da Câmara) que estão a apresentar esta proposta. 

 E não existe contradição, porque: 

 -  Perante uma empresa que esteja na situação de se deslocar  para outro País tem 

de fazer exactamente a mesma afirmação que os seus camaradas comunistas fizeram: 

exigir que devolvam ao Município as isenções de que foram alvo. 

 - A questão colocada nesta proposta é diferente: é o papel que as autoridades locais 

desempenham para manter uma empresa. Também as autoridades nacionais, o Governo, 

desempenham um papel fundamental nesta matéria. Aliás basta ver a posição que o Sr. 

Ministro da Economia tomou  em relação à situação da General Motors, que está a fazer 

tudo o que lhe é possível para manter a empresa em Portugal. 

 A sua primeira reacção relativamente a esta matéria é que a empresa primeiramente 

faça prova de que está a cumprir com tudo a que se propôs. E a situação é que a empresa 

em causa está a realizar novos investimentos justamente por conta de uma competição 

que se iniciou no grupo e que vai permitir à Faurécia em Portugal concentrar maior 

produção, cobrindo inclusivamente parte da produção que é feita actualmente pela 

Faurécia em Espanha. Este facto significa um esforço da empresa para se manter em 

Portugal. 

 Depende de uma intervenção da Câmara Municipal garantir que a empresa não está 

num processo de sair de Portugal e não está num processo de despedir mais 

trabalhadores. Em relação aos despedimentos já realizados foi justificado que houve uma 

revisão da situação existente e, portanto, não renovaram alguns contratos; até porque no 

contrato inicial a previsão era a de contratar 450 trabalhadores e foram contratados 500 e 

são 500 o número de trabalhadores existentes. 

 Há legislação que enquadra a questão das isenções às empresas, nomeadamente, 

o Estatuto dos Benefícios Fiscais. A lei contempla que uma empresa que contribui para 

criar riqueza local tem o direito de pedir isenção que pode ir até 100%; nesta proposta a 

isenção é de 25%. 

 Explicita que a empresa Faurécia não pagava impostos à C.M.P. porque estava 

isenta desse pagamento até ao ano 2005, no decurso do contrato em vigor com o Estado 
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Português. O que podia ter acontecido era o Estado Português ressarcir a Câmara 

Municipal durante os anos em que a empresa esteve isenta, mas que não aconteceu. Aliás 

o Estado nunca ressarciu as Autarquias das isenções que dá às empresas. 

 A sua posição política é a de que, enquanto portugueses e responsáveis locais ou 

nacionais, devem exigir às empresas que recebem isenções ou benefícios para operarem 

nos seus territórios e gerar emprego. 

 Sublinha que estes 500 trabalhadores da empresa Faurécia com os seus agregados 

familiares podem significar 1.500 pessoas. 

  Opina que enquanto responsável política de um território deve fazer de tudo para 

conservar a empresa em Palmela e zelar pela manutenção dos postos de trabalho. Este 

facto não inibe nem coloca numa situação contraditória que se exijam às empresas que 

cumpram com os contratos que celebram  com o Estado Português. Esta é a única 

posição de coerência.  

 Recorda uma situação que aconteceu aquando da instalação da empresa 

Autoeuropa: o Governo e a Câmara Municipal de Palmela desenvolveram um esforço 

muito grande para garantir que todas as condições que eram consideradas fundamentais 

à instalação da empresa fossem consideradas. Nestes pressupostos, a Câmara de 

Palmela chegou a inscrever em Plano de Actividades uma obra na ordem de 1.300.000 

euros para execução de uma via. Esta obra era de tal modo importante que, através do 

Gabinete do Sr. Primeiro Ministro, na altura, o Instituto das Estradas de Portugal (IEP) 

assumiu a execução da obra, e a Câmara Municipal ficou ilibada da execução da 

empreitada. Este é o esforço que é pedido em geral ao Governo e às Autarquias Locais.   

 O Sr. Vereador José Braz Pinto insiste em saber o valor a que corresponde a 

presente isenção de 25%, ao que a Sr.ª Presidente responde que são cerca de 17.500 

euros. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto manifesta a posição dos Vereadores do P.S.: 

somente porque são sensíveis à necessidade de desenvolver todos os esforços para que 

as empresas continuem fixadas neste território é que não votarão contra, a posição vai 

ser, portanto, a abstenção. 

 

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. 
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III – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO 

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO: 

 

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

 

Elaboração do Plano de Pormenor da Aldeia do Bacelo  - Quinta do Anjo e 

Proposta de Medidas Preventivas: 

 

PROPOSTA N.º 1/DP-DP/14-2006: 

 

 «De acordo com o previsto nas Grandes Opções do Plano, encontra-se programado 

para o corrente ano o início dos trabalhos relativos à elaboração do Plano de Pormenor da 

Aldeia do Bacelo em Quinta do Anjo. 

 Este Plano de Pormenor vem na sequência do concurso internacional, promovido em 

colaboração entre a Câmara Municipal de Palmela e a EUROPAN. 

 A EUROPAN é uma Federação Europeia que promove concursos de arquitectura a 

nível europeu. Lançados simultaneamente em vários países sob determinados temas e 

objectivos temáticos no âmbito da arquitectura e cidadania europeia, esta tipologia de 

concurso tem como objectivo promover a qualidade do habitat, das diversas formas de 

vivência urbana, e da sua relação com o meio ambiente. 

  A presente edição, que constituiu a oitava desta iniciativa bienal, propôs uma 

reflexão e intervenção sobre “Urbanidade Europeia e Projectos Estratégicos”, de acordo 

com um conjunto de temas face às características particulares de cada local. 

  O tema sob o qual Palmela candidatou este local foi, “Construir com a Natureza”, 

pretendendo-se uma abordagem que atribua coerência formal, funcional e estética à zona 

submetida a concurso, qualificando a sua vivência, tanto pelos seus habitantes, como 

pelos visitantes, criando valores qualitativos de referência que constituam estimulo à 

descoberta do seu património construído e paisagístico, bem como a valorização da 

identidade, cultura e economia local. 

 ● Para esse fim perspectiva-se, por exemplo, a criação de percursos culturais 

(pedestres, cicláveis e/ou a cavalo), com continuidade para o espaço natural envolvente, 

mediante a criação de infra-estruturas de apoio adequadas, possibilitando-se dessa forma 

estreitar a relação entre o espaço urbano e o espaço rural, contribuindo quer para a 

valorização da sua função agrícola e silvo pastoril, quer do seu usufruto recreativo e 

cultural.  
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 ● Relativamente ao tecido urbano existente, propõe-se estabelecer uma correcta 

definição e caracterização dos espaços urbanos, identificando as formas de proteger e 

dinamizar os seus valores sociais e culturais, bem como a necessária requalificação e 

valorização arquitectónica, nomeadamente:  

- Configurar os novos espaços públicos, criar equipamentos e estruturas de apoio, 

definindo e dimensionando as acessibilidades viárias e pedonais às áreas interiorizadas. 

- Propor a configuração arquitectónica de um Espaço Multi-Usos no local onde se 

realizava o Festival Anual do Queijo, Pão e Vinho, prevendo um espaço de 

recepção/acolhimento, bar, espaço para acesso à internet, salas de reuniões, gabinetes de 

trabalho, e uma ampla sala polivalente.  

- Um Centro de Interpretação das Grutas de Quinta do Anjo e Ambiental, com 

espaço de recepção e venda de objectos temáticos, sala para exposição do espólio 

arqueológico, sala de exposição e pequena biblioteca sobre a temática arqueológica e 

ambiental, sala de exposição destinada às questões ambientais e flora local e um pequeno 

auditório para recepção de grupos. 

- Uma estrutura de apoio e informação ao turismo de natureza, com bar/cafetaria, 

esplanada, sala de massagens, ginásio, espaço para aluguer e armazenamento de 

bicicletas, instalações sanitárias com duche e primeiros socorros;  

- Enquadramento paisagístico e valorização patrimonial das “Grutas de Quinta do 

Anjo”, prevendo a estreita ligação entre estas, o Centro de Interpretação e o Espaço Multi-

Usos, bem como toda a sua envolvente urbana.  

- Propor a requalificação e/ou eventual substituição do edificado já existente na área 

de estudo, de alguns dos seus elementos por novos edifícios, a destinar a usos 

habitacionais ou outros compatíveis, nomeadamente ligados ao comércio, turismo e lazer.  

Nesse sentido e para que se dêem início aos procedimentos regulamentares tendentes à 

sua elaboração, propõe-se que a Câmara Municipal delibere o seguinte: 

 I - Mandar elaborar o Plano Pormenor da Aldeia do Bacelo, aprovar a delimitação da 

sua área de intervenção, representada graficamente no Documento n.º 1 em anexo, que 

constitui parte integrante da presente proposta, assim como estabelecer o prazo de um 

ano para a sua elaboração, a contar da data da sua adjudicação. 

 II -   Aprovar os Objectivos e Orientações do Projecto de Plano de Pormenor da 

Aldeia do Bacelo constantes no Documento n.º 2, que constitui parte integrante da 

presente proposta 

 III -   Mandar proceder à abertura da Audiência Prévia prevista no n.º 2, do artigo  

77.º, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto-

Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, por um período de 30 dias, através do envio para 

publicação em Diário da República e publicitação na comunicação social do modelo de 
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Aviso que também se junta em anexo, possibilitando assim à população ou a qualquer 

interessado a formulação de sugestões, bem como a apresentação de informações sobre 

quaisquer questões que possam  ser consideradas no âmbito do respectivo procedimento 

de elaboração. 

  IV - Propor o estabelecimento e a fundamentação das Medidas Preventivas 

previstas de acordo com o n.º 2, do artigo 110.º, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

Setembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, para 

a área de intervenção do Plano de Pormenor da Aldeia do Bacelo, a submeter à 

deliberação da Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos do disposto no Capítulo 

IV, Secção  I da supra referida disposição regulamentar, em anexo – Documento n.º 3. » 

 

 Na discussão desta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que na reunião de 16.11.2005 aprovou-se 

um apoio à EUROPAN, apoio esse que se traduzia num encargo para a Câmara Municipal 

no valor de 18 mil euros e tinha como suporte o apoio ao projecto referente à Aldeia do 

Bacelo. 

 Teve alguma curiosidade em ver a exposição da EUROPAN e decidiu-se a visitá-la; 

seguiu o cartaz que estava exposto à frente do Cine-Teatro S. João e dirigiu-se à 

Biblioteca, só que a exposição EUROPAN já terminara e a exposição patente era referente 

à cultura caramela. 

 A primeira recomendação que faz, e para que não haja mais pessoas induzidas em 

erro, é para ser retirado o cartaz indicativo da exposição EUROPAN. 

 Sobre a proposta em apreço surgem-lhe algumas dúvidas que gostaria de ver 

esclarecidas: 

 - Qual foi o trabalho em concreto que foi feito pela equipa que concorreu à 

EUROPAN, uma vez que este Plano de Pormenor reflecte algumas das ideias dessa 

equipa? 

- Como é que este estudo se vai coadunar com a aquisição dos terrenos, e como é 

que ele se compatibiliza com o Plano de Pormenor agora proposto. 

- Este Plano de Pormenor sobrepõe-se em certos limites ao Plano de Urbanização e 

está definido com uma mancha que refere “unidades operativas de planeamento de 

gestão”. Qual é concretamente o significado desta designação? 

- No Plano de Pormenor consta uma zona “EM”, zona essa que é de um terreno  

pertencente à colectividade Sociedade de Instrução Musical (SIM) e, segundo teve ocasião 

de apurar, parece que foi cedido expressamente pelo anterior proprietário para instalações 

da SIM. Pergunta qual é o que significa a designação “EM”?  
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- Como é que este Plano de Pormenor se compatibiliza com o Plano de Urbanização 

que ainda não está aprovado mas que, a ser aprovado, este Plano de Pormenor poderá vir 

a impor alterações ao Plano de Urbanização que não está ainda sequer ultimado? 

A posição de voto dos Vereadores do P.S. vai depender dos esclarecimentos que 

forem prestados às questões colocadas.  

 A Sr.ª Presidente refere que lamenta o facto de não terem sido retiradas as 

indicações à exposição EUROPAN que entretanto terminou, mas que esteve um mês e 

meio exposta na Biblioteca. Houve vencedores e prémios atribuídos, fez-se a cerimónia 

justamente de divulgação dos prémios do EUROPAN em Portugal e de facto a proposta de 

intervenção na zona é uma das premiadas.  

 Refere que não é suposto a equipa do EUROPAN trabalhar sobre o Plano de 

Pormenor. São duas situações distintas, e esclarece que, o EUROPAN é um concurso no 

âmbito do qual o Município de Palmela se candidatou e sobre uma zona concreta em que 

pretende intervir, 

  O objectivo de lançar o projecto EUROPAN está relacionado com a riqueza que se 

reconhece à zona. Foi escolhida a Aldeia do Bacelo como se poderia ter escolhido outra 

zona do concelho. Contudo, pela importância que a Aldeia do Bacelo tem em Quinta do 

Anjo no seu todo e pela importância que Quinta do Anjo tem no conjunto do concelho e, 

ainda, pela necessidade de trabalhar esta característica específica da riqueza na relação 

com o ambiente e com a paisagem natural à volta, pensou-se que não poderia haver 

melhor escolha do que trabalhar sobre a Aldeia do Bacelo.  

 O Plano de Pormenor é desenvolvido no âmbito de uma competência da Câmara 

Municipal e destina-se à definição de melhor determinar zonas da freguesia. 

 A cerimónia de entrega de prémios do EUROPAN contou com a participação de 

outras Câmaras. Cabe à Câmara Municipal no âmbito das suas competências definir a 

intervenção que vai ter fazer e a intervenção a realizar será sempre alvo de discussão com 

os interessados. 

 Prevê-se que a discussão pública do Plano de Pormenor ocorra por um período não 

inferior a trinta dias e o Plano será sujeito a discussão com a população. Menciona que 

todas as opiniões e contributos são válidos para a obtenção de um melhor resultado.   

 A Sr.ª Presidente dá a palavra ao Director do Departamento de Planeamento para 

que preste os necessários esclarecimentos à proposta apresentada, o que foi feito. 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que da visita hoje efectuada ao local 

(Aldeia do Bacelo) e relativamente às explicações que lhe foram transmitidas ficou 

desejoso de ver o prosseguimento do projecto. 

 A Aldeia do Bacelo é extremamente querida para os habitantes de Quinta do Anjo. O 

projecto ora proposto vai permitir a requalificação da zona e vai trazer um sem número de 
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equipamentos atractivos para os moradores e não só.  E realça que este projecto vai 

permitir criar um pólo de atracção e um pólo de desenvolvimento.  

 Faz votos para que sejam concentradas na zona em questão todas as 

potencialidades em desportos aventura. Se for feito o cálculo das centenas de pessoas 

que ao fim de semana percorrem a serra, rapidamente se chega à conclusão da riqueza 

que se deixa escapar. 

Deseja que os prazos possam ser encurtados o mais possível, porque acredita 

sinceramente que a conseguir-se a instalação deste projecto será algo de muito bom para 

a freguesia de Quinta do Anjo e para o concelho de Palmela em si, assim como para todos 

os que fora deste concelho e fora do distrito podem a bel prazer desfrutar das riquezas 

que a serra proporciona. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto agradece as explicações prestadas pelo Director 

do Departamento de Planeamento. 

Relativamente aos esclarecimentos prestados, o Sr. Vereador José Braz Pinto 

refere que concorda que nem sempre se sabe a posse dos terrenos que são abrangidos 

por um estudo desta abrangência e o terreno que pertence a esta colectividade 

(Sociedade de Instrução Musical) certamente, no período de discussão pública, a 

colectividade terá ocasião de se manifestar.  

Pelas explicações dadas sobre este Plano de Pormenor é visível que o mesmo vai 

reflectir grande parte do que foi o estudo feito pelos técnicos da EUROPAN. 

Recorda-se que aquando da discussão sobre o projecto EUROPAN os Vereadores 

do P.S.  disseram que era importante dar visibilidade a novos valores, a novos técnicos na 

área da arquitectura e era igualmente importante para Palmela dar visibilidade a 

determinada parcela de terreno e que faziam votos para que todas as possibilidades não 

fossem desaproveitadas e, de facto, parece que vai haver alguma consubstanciação no 

terreno, o que muito apraz aos Vereadores Socialistas. 

O Sr. Vereador Octávio Machado, na sua intervenção, veio dar razão aos 

Vereadores do P.S. quando manifestam a sua disponibilidade e vontade em participar nas 

visitas no âmbito das semanas dedicadas às várias freguesias do concelho, pois se 

tivessem participado na visita à Aldeia do Bacelo certamente que muitas das dúvidas 

colocadas por si nesta reunião teriam sido sanadas. 

A Sr.ª Presidente refere que lamenta o facto de o Sr. Vereador José Braz Pinto ter 

perdido o momento para o qual foi convidado da apresentação dos projectos da 

EUROPAN. 

Acrescenta que os Vereadores do P.S. não assumiram responsabilidades na 

Câmara Municipal porque não quiseram e, como tal, entende que deve também “convocar” 
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para as visitas de forma diferente, em função, naturalmente, das responsabilidades que 

cada um detém. 

Sobre a questão da propriedade dos terrenos, o Director do Departamento, referia-

se aos proprietários que estão dentro da zona sobre a qual este Plano reflecte. 

Esta proposta não tem nada de definitivo, aliás como a própria proposta apresentada 

pela EUROPAN nada tem de definitivo. 

Evidentemente que há um conjunto de aspectos que têm de ser consertados 

localmente. Podem, por exemplo, chegar à conclusão que apenas interessa uma parte da 

proposta. 

Considera que a proposta apresentada, no seu conjunto, tem aspectos muito 

interessantes. 

Como interlocutores neste processo vão ter a Sociedade de Instrução Musical, assim 

como várias outras instituições na freguesia e vários particulares, aliás todos os 

particulares que queiram intervir no âmbito desta discussão; este vai ser o objectivo da 

discussão pública. 

Está convicta de que, em conjunto com todos os intervenientes, vão ser capazes de 

chegar à melhor proposta. Certamente que ninguém fará investimentos que não sejam 

considerados importantes e de interesse. 

 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

IV.I – DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

Pela Sr.ª. Vereadora Adília Candeias foram apresentadas conjuntamente as 

seguintes propostas: 

 

1 – Contribuição Extraordinária para a Associação Música – Educação e 

Cultura: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DAC/14-2006: 

 

 «Desde 1995 que a Câmara Municipal de Palmela tem um Protocolo com a 

Associação Música – Educação e Cultura (AMEC), através do qual usufrui de um concerto 

da Orquestra Metropolitana de Lisboa, dois concertos da Orquestra Académica 
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Metropolitana, seis Animações Pedagógicas e nove Recitais da Orquestra Metropolitana 

de Lisboa, mediante o pagamento de uma contribuição anual, que é actualmente de € 

12.150,87. 

 A AMEC viveu um período conturbado com a substituição directiva verificada em 

2003 e com o apuramento de um deficit que rondava os € 800.000. Para minimizar a 

situação, a actual Direcção desenvolveu um estudo, no qual se propunha que os 

Promotores efectuassem uma contribuição extraordinária e que no caso de Palmela seria 

de € 4.606,17. 

 No seguimento de reuniões da Direcção da AMEC com os vários Promotores, 

Nacionais e Regionais, a Câmara Municipal de Palmela demonstrou a sua disponibilidade 

em efectuar a dotação extraordinária, mediante a sua assumpção por todos os 

Promotores. 

 Esta situação só ficou solucionada no corrente ano, com o Ministério da Cultura, 

único Promotor que ainda não havia assumido a sua comparticipação, a informar que 

procederia ao pagamento da correspondente dotação extraordinária. 

 Assim, propõe-se, ao abrigo da 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 € 4.606,17 (quatro mil seiscentos e seis euros e dezassete cêntimos), 

à Associação Música – Educação e Cultura, a titulo de dotação extraordinária para 

regularização da sua situação financeira.” 

 

2 – Denúnica de Protocolo com Associação “Música – Educação e Cultura”: 

 

PROPOSTA N.º 2/DCD-DAC/14-2006: 

 

 «Em 1995 a Câmara Municipal de Palmela aderiu à Associação Música – Educação 

e Cultura (AMEC), detentora da Orquestra Metropolitana de Lisboa e da Academia 

Nacional Superior de Orquestra, integrando o leque de Promotores Regionais. O Protocolo 

de Adesão então subscrito implicou, por parte da CMP, o pagamento anual de uma 

contribuição financeira, que se cifra actualmente em € 12.150,87, tendo como 

contrapartida concertos, recitais e animações musicais, pela Orquestra Metropolitana de 

Lisboa, Orquestra Académica Metropolitana e agrupamentos derivados. 

 A actual Direcção da AMEC, com o intuito de equilibrar o orçamento, apresentou 

uma proposta de revisão das contrapartidas, nomeadamente na redução de recitais e 

animações musicais, bem como nas condições de deslocação dos agrupamentos 

musicais, baseando-se nos custos inerentes a cada uma das apresentações.  
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 A proposta de adesão à AMEC em 1995 visava “o enriquecimento da oferta de 

programas musicais e da promoção e educação musical no nosso concelho”, situação que 

se encontra actualmente ultrapassada, uma vez que nestes 11 anos, o concelho de 

Palmela viu surgir vários agrupamentos musicais de elevada qualidade artística, para além 

da abertura do Conservatório Regional de Palmela. 

 Assim, de acordo com a Cláusula Segunda do Protocolo de Adesão, no cumprimento 

do Artigo 7.º dos Estatutos da Associação Música – Educação e Cultura, propõe-se que a 

Câmara Municipal de Palmela, ao abrigo alínea a), do n.º 6, 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, denuncie o Protocolo 

de Adesão à Associação “Música – Educação e Cultura” na qualidade de Associado 

Promotor Regional, com efeitos a partir do dia 1 de Janeiro de 2007.» 

 

 A Sr.ª Presidente coloca a discussão as propostas n.ºs 1 e 2/DCD-DAC/14-2006: 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que estão hoje a viabilizar uma 

decisão da Sr.ª Vereadora Adília Candeias de 11.Nov.2004, ou seja, em 11.Nov.2004 a 

C.M.P. por intermédioo da Sr.ª Vereadora informou a Presidente da Direcção da 

Associação de Música – Educação e Cultura – que confirmava a sua disponibilidade para 

contribuir com uma dotação extraordinária de 4.606 euros. E parece-lhe que, durante dois 

anos, foi prorrogado um Protocolo que aparentemente não está a servir  os interesses 

para os quais foi criado. 

 Da leitura da acta n.º 23/1995 refere-se um preâmbulo “(...) visando o 

enriquecimento de programas musicais, educação musical, etc. (...)” e referem-se 

exactamente dezoito animações que terão de ser feitas anualmente. Questiona sobre se 

estas dezoito animações foram realmente feitas e em que moldes foram feitas? 

Que a Orquestra Metropolitana de Lisboa vem ao concelho uma vez por ano é um 

facto, mas que as dezoito animações tenham sido realizadas já tem as suas dúvidas. 

 Nesta acta de 1995 fala-se “(...) da reserva de uma quota de 5% (...) na Academia 

Nacional Superior da Orquestra e da Escola Metropolitana de Música de Lisboa para 

candidatos oriundos ou residentes em Palmela(...)”. Pretende saber se alguma vez este 

item foi concretizado, e em que moldes foi concretizado. Esta proposta foi apresentada 

pela Sr.ª Vereadora Antonieta Santos à data como uma das garantias ou da importância 

maior que este Protocolo teria para o concelho.  

 Parece-lhe que, neste momento, estão a viabilizar um subsídio que é atribuído 

porque não houve, em seu entender, uma gestão coerente por parte da Associação do 

seu património e que levou a um défice (de acordo com o que está na proposta  de 800 mil 

euros). Não parece correcto aos Vereadores do P.S. que a Câmara Municipal de Palmela 

abarque esta situação e pactue com ela. 
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 Por outro lado se a Câmara Municipal em 2004 tivesse denunciado o protocolo à 

data teria poupado as prestações de 2005 e 2006. 

  

 A proposta em apreço já constava da Ordem de Trabalhos da última reunião de 

Câmara como a proposta n.º 10, mas que foi retirada. 

 Possui a ideia de que a Autarquia não quis apresentar unicamente a proposta 

referente à contribuição excedentária para a Associação sem denunciar automaticamente 

o protocolo. Verifica haver alguma incongruência de formas e de vontades que não 

permitirão concerteza a concordância dos Vereadores do P.S.. 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que “o Município de Palmela não merece 

ficar mal na fotografia”. 

 No âmbito da cultura, a C.M.P. assumiu várias opções, desde a não realização do 

FIAR este ano, à diminuição das verbas correspondentes ao apoio às festas tradicionais e 

locais e, ainda assim, estas mantiveram-se (como sejam: o Festival do Queijo, Pão e 

Vinho e a Mostra de Vinhos de Fernando Pó).  

 Partilha da visão da Sr.ª Vereadora Adília Candeias de que efectivamente este 

protocolo e outros de idêntica natureza terão de ser reconsiderados. 

 Concorda claramente com a nova estratégia de apoio da Autarquia àquilo que é a 

promoção dos produtos do concelho, quer sejam agrícolas, quer sejam culturais ou 

desportivos. Palmela é um concelho rico nestas áreas, para além de que Palmela tem 

óptimas Bandas Filarmónicas. 

 A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere a Câmara Municipal continuou nestes dois 

últimos anos a trabalhar em cooperação com a AMEC, no cumprimento do Protocolo, e 

não perdeu nada com isso.  

 Acrescenta que nem sempre foram cumpridos o número de concertos por várias 

razões, ou porque nem todos os palcos do concelho se adaptam às características das 

formações musicais e orquestras, ou porque as datas disponíveis não eram as que 

interessavam. No entanto, concretizaram-se acções muito importantes no concelho. 

 Houve de facto um período muito conturbado que esta Associação viveu e houve 

alguns associados que saíram nessa altura. 

 Tal como o Sr. Vereador Octávio Machado referiu a Câmara Municipal tem de facto a 

possibilidade de em colaboração com os artistas locais contribuir para valorizar e 

enriquecer as Bandas do concelho de Palmela. 

 De qualquer modo, o fundamental, é que durante a vigência do Protocolo foram bem 

aproveitados os concertos e foi valiosa a concretização deste acordo. 

Propõe-se a denúncia do Protocolo por já existir no concelho quem faça tão bem 

como os espectáculos que a AMEC apresentava. 
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Submetida a proposta n.º 1/DCD-DAC/14-2006 - Contribuição Extraordinária 

para a Associação Música – Educação e Cultura - a votação, foi a mesma aprovada, 

por maioria e em minuta, com o voto contra dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e 

José Carlos de Sousa. 

 

Submetida a proposta n.º 2/DCD-DAC/14-2006 - Denúnica de Protocolo com 

Associação “Música – Educação e Cultura” - 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.II – DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

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

 

Subsídio: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DCD-DAC/14-2006: 

ASSUNTO: No âmbito do contrato-programa de desenvolvimento desportivo: 

REQUERENTE: Quintajense Futebol Clube: 

 

«O contrato-programa de desenvolvimento desportivo em vigor entre a Câmara 

Municipal de Palmela e o Quintajense Futebol Clube, estabelece um conjunto de 

obrigações para ambas as partes, quer para a presente época desportiva de 2005/2006, 

quer para a próxima. 

No âmbito da actividade realizada pelo Clube esta época, merece destaque a obra 

de instalação de relva sintética no Campo de Jogos Leonel Martins. Aproveitando esta 

obra, o Clube realizou um conjunto de obras de beneficiação que envolveu, entre outras, a 

demolição e reconstrução de alguns muros, a colocação de um portão novo e a 

reconstrução de um existente, a reparação e a substituição de alguns cabos eléctricos e 

de tubagens de águas e esgotos, o arranjo da zona frontal ao edifício dos balneários-

vestiários, a realização de terraplanagens e movimentação de terras, o corte e desbaste 

de algumas árvores, a instalação de um depósito de água e do sistema de rega do relvado 

e a aquisição de algum equipamento desportivo e de apoio à actividade desportiva. O 

custo final destas intervenções ascendeu a mais de 92.000 € (noventa e dois mil euros).  

A autarquia já comparticipou o Clube, para este efeito, com um subsídio no valor de  

45.000 € (quarenta e cinco mil euros), tendo 20.000 € sido atribuídos em Novembro de 
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2005 e 25.000 € em Março de 2006. Com a proposta a seguir apresentada de atribuição 

de 35.000 €, atinge-se o montante total de 80.000 €, o que perfaz 86% do total do 

investimento, sem contabilizar o custo do relvado. 

Assim, 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, propõe-se a atribuição de uma 

comparticipação financeira no montante de € 35.000,00 (trinta e cinco mil euros) ao 

Quintajense Futebol Clube.» 

 

Sobre esta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que em muitas ocasiões os Vereadores do 

P.S. têm elogiado a actuação e a intervenção social e desportiva que tem o Quintajense 

Futebol Clube na freguesia de Quinta do Anjo e no concelho de Palmela em si. 

Aproveita para saudar a sua actividade relembrando que este Clube tem sete 

modalidades desportivas diferentes e é a colectividade que mais modalidades desportivas 

tem no concelho. Considera que o presente subsídio está muito bem entregue. 

Relembra que a Sr.ª Presidente prometeu uma pista de tartan para este Clube 

desportivo. 

A Sr.ª Presidente refere que não sabe muito bem onde é que foi tirada a ideia de ter 

prometido uma pista de tartan. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que são promessas que a Sr.ª Presidente 

vai fazendo nalguns discursos e faz votos para que esta promessa possa vir a ser uma 

realidade efectiva. 

A Sr.ª Presidente refere que deve ficar claro que não fez promessa alguma a 

ninguém, muito menos a da execução de uma pista de tartan. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que compreendendo o facto de a reunião 

estar a realizar-se em Quinta do Anjo e de se poderem apresentar boas notícias, 

considera que não se pode estar a utilizar este meio para dizer tudo o que é bom sem 

escamotear as verdadeiras necessidades que o concelho tem. 

De facto não é uma primeira necessidade a pista de tartan, tendo em conta que  

distam a poucos quilómetros a pista de Setúbal e na qual os atletas do Quintajense têm 

treinado. 

  

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

minuta. 
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V – DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 

 

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

 

1 - Nomeação de Comissão de Avaliação, nos termos do art.º 38.º do RUEMP: 

 

PROPOSTA N.º 1/DGU-DL/14-2006: 

 

«No âmbito do licenciamento de operações de loteamento e nos casos em que os 

prédios a lotear já se encontram servidos por infra-estruturas ou não se justifique a 

localização de quaisquer cedências, destinadas a equipamentos e/ou espaços verdes 

públicos, prevê o n.º 4, do art.º 44.,º do D.L. 555/99, de 16.Dez., na redacção publicada 

através do D.L.177/01, de 4.Junho, que não haja quaisquer cedências para esses fins, 

ficando os proprietários obrigados ao pagamento de compensações, em numerário ou 

espécie, nos termos do regulamento municipal. 

De acordo com o estabelecido no art.º 38º do Regulamento da Urbanização e 

Edificação do Município de Palmela, a decisão sobre propostas de cedência de parcelas 

para domínio municipal como compensação em espécie, carece da prévia avaliação das 

mesmas, para determinação do seu valor e verificação da sua correspondência ao 

montante total de compensações em numerário calculado pela fórmula publicada no art.º 

37.º do mesmo regulamento. 

Posto isto e constatando-se que a necessidade de avaliações desta natureza é cada 

vez mais recorrente e que o recurso a avaliação por perito da lista oficial contratado 

externamente, como previsto na alínea a), do n.º 1, do art.º 38.º referido, implica 

procedimentos burocráticos morosos e custos significativos, propõe-se a constituição de 

uma Comissão de Avaliação para este efeito, composta por três elementos, dois dos quais 

designados pela Câmara Municipal e o terceiro pela requerente, nos termos da alínea b), 

do n.º 1, do mesmo artigo.  

Mais se propõe a nomeação dos seguintes técnicos da Câmara Municipal, para 

integração da referida Comissão, acautelando-se desde já eventuais ausências: 

- António Miguel Costa Ferreira (Eng.º) – Departamento de Ambiente e Infra-

estruturas; 

- Ana Isabel Afonso Vilão  (Arqt.ª)  – Departamento de Planeamento 

- Simão Abel de Brito Neves (Jurista)  – Departamento de Administração Geral e 

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

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

Sousa. 

 

2 – Loteamentos: 

 

PROPOSTA N.º 2/DGU-DL/14-2006: 

ASSUNTO: Pedido de alteração à Licença de Loteamento (alvará n.º 175) – 

(Proc.º L-3/90): 

REQUERENTE: Injecção e Serigrafia de Plásticos Técnicos, Ld.ª: 

 

«Através do requerimento n.º 4908/05, de 19.04.2005, subscrito por Acticonstroi - 

Sociedade de Construções, Ld.ª. e ao abrigo do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, foi solicitada alteração 

à licença de loteamento, titulada pelo alvará n.º 175, emitido a favor de José de Jesus 

Silva Santana, registado na Câmara Municipal de Palmela, no livro 3, em 15 de Outubro de 

1992, no que respeita às prescrições relativas ao Lote n.º 9. 

 O lote em causa, destinado a actividade industrial, está descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Palmela sob o n.º 01875/161092. 

 Posteriormente, pelo requerimento n.º 5462/06, subscrito por Injecção e Serigrafia 

de Plásticos Técnicos, Ld.ª, enquanto Locatário Financeiro, é apresentada certidão de teor 

do Lote n.º 9, datada de 28/04/2006, comprovativa do direito de propriedade a favor do 

Banco Comercial Português, S.A. e justificativa da locação financeira a favor da 

requerente, à margem do requerimento antes indicado. 

Subscrita pelo Banco Comercial Português, S.A., é ainda apresentada declaração, 

conferindo plenos poderes a Injecção e Serigrafia de Plásticos Técnicos, Ld.ª, para efeito 

da tramitação do presente pedido de alteração. 

A alteração pretendida, resulta assim do interesse expresso pela requerente, 

Injecção e Serigrafia de Plásticos Técnicos, Lda., em proceder às seguintes modificações 

no Lote n.º 9: 

- Acréscimo de 1.035m2 na área bruta de construção, totalizando agora 2.280 m2. 

- Reconfiguração do polígono base para implantação da construção, com acréscimo 

do Índice de Ocupação antes previsto (15,82%), totalizando agora 48,98%. 

- Sem prejuízo do cumprimento da volumetria máxima de 5m3/m2 (n.º 2, do art.º 15º, 

do Regulamento do P.D.M.) é agora considerado um número máximo de 2 pisos, 

mantendo-se a cércea com um valor máximo de 6,50 m. 
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- Acréscimo de 17 Lpa para veículos ligeiros e de 2 Lpa, destinados a veículos 

pesados, conforme resulta do aumento da área bruta de construção. 

As alterações pretendidas, encontram-se suportadas pelos indicadores 

urbanísticos, que o Plano Director Municipal impõe para áreas sujeitas à classificação de 

Espaços Industriais (art.º 15º, do Regulamento do P.D.M.) e a reconfiguração do polígono 

base não colide com o modelo urbano preconizado no loteamento. 

O acréscimo de 1.035 m2 de área bruta de construção, destinada a uso industrial, 

resulta, conforme aplicação do Anexo III, do Regulamento do P.D.M. (Portaria n.º 1136/01, 

de 25 de Setembro), num valor total de cedências de 341,55 m2, sendo 238,05 m2 

destinados a Espaços Verdes e de Utilização Colectiva e 103,50 m2, destinados a 

Equipamentos de Utilização Colectiva. 

 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 

D.L. 555/99, de 16 de Dez., republicado, decorreu o período de discussão pública, não 

tendo nesta sequência sido recepcionada qualquer exposição e/ou pedido de 

esclarecimentos sobre a pretensão. 

 Considerando que o alvará inicial contemplou a cedência de uma área de 7.575,58 

m2, que constitui um maciço arbóreo e dado que essa área suporta a cedência antes 

determinada para Espaços Verdes de Utilização Colectiva (238,05 m2), será, no que se 

refere à correspondente área de cedência para Equipamentos de Utilização Colectiva 

(103,50 m2), aceite compensação em numerário, conforme dispõe o n.º 4, do art.º 44º, do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 

Junho. 

 Perante o exposto, propõe-se, ao abrigo do art.º 23.º, do diploma antes invocado, a 

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

apresentada através do requerimento n.º 5560/06, de 29.05.2006, da qual deverão ser 

oportunamente apresentadas dez cópias em papel opaco e uma em material reprodutível, 

a fim de ser lavrado o respectivo aditamento ao alvará. Em complemento deverá ainda ser 

entregue uma cópia da planta síntese em suporte informático. 

 Dado que as alterações solicitadas implicam o acréscimo na área bruta de 

construção prevista na urbanização, haverá lugar ao pagamento das seguintes taxas e 

compensações: 

- Taxa devida pela realização, manutenção e reforço de infra-estruturas urbanísticas, 

nos termos do art.º 31º do Regulamento da Edificação e da Urbanização do Município de 

Palmela, calculada de acordo com a seguinte fórmula: 



Acta nº. 14/2006 

Reunião de 21 de Junho de 2006 

 32 

TMU (€) = (0,02 x 1035) x 1 x 1 x 1,5 x 596,62 + 2,00 x 1035 = 20.595,05 € (vinte mil 

quinhentos e noventa e cinco euros e cinco cêntimos). 

- Compensação em numerário pelas áreas não cedidas para equipamentos de 

utilização colectiva, calculada pela fórmula publicada no art.º 37º do mesmo regulamento: 

C (€) = 1 x 1 x 103,50 x 54,11 = 5.600,39 € (cinco mil e seiscentos euros e trinta e nove 

cêntimos). 

Estando em tramitação mais dois pedidos de alteração a este mesmo alvará de 

loteamento n.º 175, sendo um referente ao lote n.º 8, e outro correspondente ao lote n.º 

13, propõe-se que o requerente seja informado de que, relativamente às alterações antes 

indicadas e caso as mesmas sejam aditadas previamente ao aditamento desta sua 

alteração, resultará necessário proceder à sua indicação na planta síntese, apresentada 

com o requerimento n.º 5560/06, de 29.05.2006. 

Mais se propõe, que o detentor do direito de propriedade, Banco Comercial 

Português, S.A., seja também informado do conteúdo desta proposta.» 

 

Na discussão da proposta referente ao processo L-3/90 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que é com apreço e satisfação que vê 

uma empresa a crescer, e esta empresa é uma delas. De qualquer forma gostava de 

apresentar algumas notas relativamente a este loteamento industrial de Mata Lobos que, 

por aquilo que lhe é dado a conhecer não possui sequer sistema de saneamento. Daí 

pergunta: porquê o pagamento de 20.595 euros relativos às infra-estruturas urbanísticas?  

O Sr. Vereador José Charneira refere que o loteamento em causa possui 

saneamento, até porque está lá ao lado da ETAR da Lagoinha. 

Relativamente aos pagamentos que cabem à empresa refere: 

- Os 5.600 euros referem-se à compensação em numerário pelas áreas não 

cedidas para equipamento de utilização colectiva; 

-  Os 20.595 euros resultam da taxa municipal de urbanização que é feita de 

acordo com a fórmula que está no Regulamento e tem em vista um possível reforço que 

haverá necessidade de fazer de infra-estruturas para comportar o aumento da área bruta 

de construção que aqui se pretende. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que o fundamental é que haja sistema 

de saneamento. 

 

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

minuta. 
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PROPOSTA N.º 3/DGU-DL/14-2006: 

ASSUNTO: Alterações ao projecto da rede eléctrica. Pedido de redução de 

garantia bancária (Proc.º L-42/00): 

REQUERENTE: ARRAIS – Promoção Imobiliária, Ld.ª: 

 

«Conforme deliberações de 08.01.2003 e 20.10.2004, foi concedida licença de 

loteamento, titulada pelo alvará n.º 260, registado nesta Câmara no livro 06 e emitido a 

06.05.2006 a favor da requerente. 

Pelo requerimento n.º 13547/05, a requerente apresentou projecto de alterações da 

rede eléctrica, resultado de questões colocadas em obra e que mereceu parecer favorável 

da EDP a 13.12.2005, conforme carta 3241/05/PSPC. 

Posteriormente, através do req.to 4970/06, a requerente, solicita que a garantia 

bancária D.18326, no valor de 623.799,41 € (seiscentos e vinte e três mil setecentos e 

noventa e nove euros e quarenta e um cêntimos), emitida a 05.04.2005, pelo Banco 

Internacional de Crédito, SA e prestada a favor desta Câmara Municipal, como caução 

para a boa e regular execução das obras de urbanização, seja reduzida para o valor de 

62.379,64 € (sessenta e dois mil trezentos e setenta e nove euros e sessenta e quatro 

cêntimos). 

A redução pretendida resulta do adiantado estado de execução das obras de 

urbanização e cumpre o disposto no art.º 54.º, do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, 

com redacção alterada pelo Decreto-Lei 177/2001, de 4 de Junho. 

Foram apresentados os certificados de conformidade, por parte das entidades 

externas que partilham a responsabilidade da fiscalização das infra-estruturas, 

designadamente no que se refere às redes telefónica, eléctrica e de gás. 

Analisadas as pretensões e considerando as informações técnicas de 12.06.2006 e 

de 13.06.2006, produzidas pela Divisão de Loteamentos, propõe-se a aprovação das 

alterações ao projecto da rede eléctrica, bem como a redução da garantia bancária, 

ficando a mesma válida para o valor proposto de 62.379,64 € (sessenta e dois mil 

trezentos e setenta e nove euros e sessenta e quatro cêntimos).» 

 

Em relação à proposta antes transcrita e referente ao processo L-42/00 intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere os Vereadores da Oposição (Partido 

Socialista) podem, por vezes, ser considerados bastante críticos, mas fazem-no com a 

consciência da sua visão política e não abdicam de o fazer. 

Mas tal como criticam também reconhecem o que está bem feito e tem a dizer que 

na proposta ora apresentada possui todas as garantias possíveis: nela vêem-se 



Acta nº. 14/2006 

Reunião de 21 de Junho de 2006 

 34 

certificados de boa execução da EDP, da PT e da Setgás. É visível ainda a cobertura 

fotográfica da forma como está o empreendimento, o que leva os Vereadores do P.S. a 

realçar a visão positiva que têm. 

No entanto, não podem deixar de realçar que, por vezes, se não deliberadamente às 

vezes parece haver às dois pesos e duas medidas. 

Em 17.05.2006 aprovou-se, com o voto contra do P.S., uma situação semelhante à 

Mecminop, mas, nesse caso, não tinham sido feitos ensaios da rede pluvial, não havia 

certificados da empresa instaladora, não havia certificados em conformidade da EDP, da 

PT e da Setgás, portanto, se consideramos que na presente proposta está um exemplo do 

que deve ser exigido em todas as situações semelhantes, não podem deixar de mencionar 

as situações que “fogem” ao controle. Entende que deve haver critérios bem definidos 

para todas as situações de idêntica natureza. 

 

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

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

 

VI.I - DIVISÃO DE FINANÇAS: 

 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Abertura de conta bancária: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAGF-DF/14-2006: 

 

«Considerando que: 

- o município de Palmela apresentou ao Programa Operacional Sociedade do 

Conhecimento - FEDER, medida 4.3 – promover a Internet de banda larga uma 

candidatura para “apetrechamento informático dos jardins de infância da rede pública do 

município de Palmela”. 

- por despacho do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, foi a mesma 

aprovada e homologada, em 18/05/2006, prevendo uma comparticipação financeira, no 

montante de 12.165,71€. 

- de acordo com o n.º 26 do termo de aceitação “todos os movimentos financeiros 

relativos à comparticipação do Programa que ora se aceita serão efectuados através de 
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conta aberta numa instituição financeira titulada por esta entidade proponente, e afecta 

exclusivamente a este efeito”. 

- a abertura e encerramento de contas bancárias deverão ser procedidas de decisão 

do órgão executivo, de acordo com o ponto 2.9.10.1.2 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 

de Setembro (POCAL), e a alínea b) do n.º 10 do art.º 19.º do sistema de controlo interno 

desta Câmara. 

• Propõe-se, nos termos do ponto 2.9.10.1.2 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de 

Setembro (POCAL), a abertura de uma conta bancária na instituição financeira “Caixa 

Geral de Depósitos” por forma a dar cumprimento às normas procedimentais aplicáveis ao 

financiamento de acções com o apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.» 

 

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

minuta. 

 

VI.II – DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO: 

 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 

 

“Prestação de serviços de limpeza urbana no concelho de Palmela”: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAGF-DAP/14-2006: 

ASSUNTO: Abertura de concurso público: 

 

«De acordo com a Informação Técnica CIN 2006/9219, da DASU, e nos termos do 

n.º 1, do art.º 80º, do DL 197/99, de 8 de Junho, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere: 

a) a abertura de concurso público para “Prestação de serviços de limpeza urbana no 

concelho de Palmela”, 

b) a aprovação dos respectivos Programa de Concurso e Caderno de Encargos; 

c) a constituição do Júri: 

Presidente: João Carlos Alves Faim 

Vogais: Maria Jacinta Merca Pereira 

        Rui Jorge Carromeu  Silva 

Vogais Suplentes: Ana Cristina Monteiro Moreira 

        Cátia Marisa Aleixo Gomes 

        Daniel Maurício da Silva Rodrigues 
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O objecto do concurso distribui-se por quatro (4) lotes, a que correspondem as 

seguintes Acções das GOP: 

- 2.4.5.01.01 – Remoção integrada de resíduos sólidos (2006 A 133); 

- 2.4.5.01.06 – Lavagem de contentores (2006 A 137); 

- 2.4.5.01.07 – Varredura Mecânica (2006 A 138); 

- 2.4.5.01.08 – Remoção de contentores de 6 m3, monos e velharias (2006 A 139). 

O encargo financeiro anual estimado é de € 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 

euros).» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que a proposta em causa vem de certa 

forma cair em contradição com algumas visões políticas do Partido Comunista que 

normalmente é sempre contra a exteriorização de serviços. Recorda que até houve um 

Presidente que foi impedido de concorrer porque tinha exteriorizado um serviço à revelia 

da decisão partidária. Na presente situação, propõe-se exactamente a adjudicação de um 

serviço para o exterior. 

Menciona que não veio anexo à proposta o estudo de viabilidade. 

Deu-se ao trabalho de analisar na Prestação de Contas de 2005 alguns gastos 

efectuados e chegou à conclusão que a DASU, em despesas com pessoal incidentes 

nesta área, gastou cerca de 2.207.680 e em trabalhos especializados despendeu 

1.637.700 euros. Se perguntasse onde foram gastos os 1.637.700 euros certamente que a 

Sr.ª Presidente ou o Sr. Vereador José Charneira responderiam que parte desta verba se 

destinou a pagamento à Simarsul e à Amarsul. 

Na manutenção das reparações das viaturas de recolha de lixo gastaram-se, em 

resíduos sólidos urbanos, 91.056 euros, o que significará que na vertente em análise 

gastaram-se 2.298.736 euros. Não teve possibilidade de fazer uma análise da repartição 

deste encargo por cada uma das freguesias, mas a dividir-se igualmente pelas cinco 

freguesias do concelho obter-se-ía o valor de 460.000 euros. 

A proposta em apreço refere que o encargo financeiro anual estimado é de cerca de 

360.000 euros. A conseguir-se uma adjudicação pelo valor estimado é de facto um bom 

negócio. É de facto muito trabalho a um custo reduzido. Gostaria de saber qual é a 

redução que se vai verificar nas despesas da Câmara neste sector em concreto. 

Gostaria ainda de ser esclarecido quanto ao seguinte: o protocolo que vai ser 

assinado com a Junta de Freguesia de Quinta do Anjo prevê a varredura em vários locais 

daquela freguesia (art.º 9.º - a Junta de Freguesia responsabiliza-se por assegurar a 
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limpeza dos espaços públicos) e este concurso prevê igualmente a limpeza nesta 

freguesia. Não haverá uma sobreposição das tarefas? 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que globalmente não há nada de novo em 

relação a este tipo de concurso. Eventualmente haverá uma redução de custo, mas a 

principal vantagem não é exactamente essa, a principal vantagem é a significativa 

simplificação da componente administrativa.  

Para além da vantagem da renovação automática que anteriormente não se previa, 

há uma vantagem da clarificação da concorrência, porque este concurso público irá 

permitir a possibilidade de concorrerem todos os empresários do ramo. Porque é muito 

mais ampla a oferta talvez venha a reflectir-se em termos do custo.  

A título de informação, acrescenta que em termos de quilómetros cada uma das 

viaturas (são 8 viaturas no total) gastam em média 13.500 euros / ano e há viaturas que, a 

breve prazo, têm de ser substituídas, sendo que em Agosto do ano passado já tomaram a 

iniciativa de substituir uma delas. 

O Sr. Vereador José Charneira presta os seguintes esclarecimentos: 

- A verba de 1.637.700 euros foi efectivamente para pagamento à Amarsul. 

- A tarifa paga pelo Município foi este ano de 22 euros / tonelada, contra os 16 

euros pagos no ano de 2005 e os 12 euros / tonelada pagos em 2004. Acrescenta que não 

é a Câmara a estipular a tarifa. 

- A tarifa vai passar a ser superior, porque o objectivo deste Governo é nivelar as 

tarifas a nível nacional. Há sistemas a nível nacional a cobrar 50 euros / tonelada; 

sistemas, aliás, que funcionam mal e não são rentáveis. Felizmente o sistema com que a 

Câmara de Palmela trabalha é a Amarsul e é o mais rentável de todos, e aquele em que é 

aplicada a tarifa mais baixa. O Município de Palmela acaba por ser penalizado, porque as 

tarifas estão a ser niveladas por cima e não por baixo. 

- O concelho tem assistido a um grande crescimento e a Câmara Municipal não 

pode aumentar os recursos humanos (devido ao Orçamento de Estado estão impedidos 

de aumentar as despesas com pessoal); por outro lado, os investimentos em maquinaria 

também deixaram de ser rentáveis.  

- No anterior mandato autárquico, em 2003, optou-se por entregar aos 

particulares o sistema que maior desgaste efectuava nas viaturas e maiores acidentes de 

trabalho ocasionava. 

- Quando há dois anos atrás, em função da extinção da Simarsul, deixou de 

haver possibilidade de lavagem dos contentores optou-se por realizar a adjudicação dessa 

tarefa aos privados. 
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- Com o presente concurso realizado pelo Serviço de Aprovisionamento da 

Câmara Municipal pretende-se lançar a recolha dos sistemas num único pacote e evitar, 

assim, uma série de repetimentos. 

- A varredura efectuada pelas Juntas de Freguesia é a varredura mecânica 

complementada com a varredura manual. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto realça que para análise dos encargos na área da 

DASU (Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos) têm que se somar as verbas que estão 

nos Orçamentos relativamente a contratos realizados. Sublinha que a presente proposta 

não contempla as rubricas orçamentais por onde vão sair estes encargos, o que é de todo 

útil. 

Menciona que os Vereadores do P.S. não estão contra este concurso, até porque se 

ele reverte numa maior eficiência e economia de gastos para a Câmara Municipal, estão 

inteiramente a favor do mesmo. 

A Sr.ª Presidente refere que o Sr. Vereador José Braz Pinto devia inibir-se 

relativamente a alguns comentários de ordem política geral que até nem têm que ver com 

a sua posição acerca da proposta, porque então terá de lhe responder no âmbito de 

política geral. E nesta matéria tem de mencionar o seguinte: 

- O Sr. Vereador remete para as contradições das opções políticas e de gestão 

dos comunistas. A este respeito tem de lembrar que os comunistas tiveram um fortíssimo 

papel na aprovação de uma lei: criação das empresas municipais nos concelhos. 

Justamente com o objectivo de criar alguma autonomia e dar mais eficácia em áreas em 

que essas soluções se revelam úteis e não existe nada contra a ideia de que as soluções 

não possam ser partilhadas como formas de gestão que correspondam a um melhor 

serviço aos cidadãos. 

- A questão que os comunistas contestam muitas vezes é o que chamam a 

privatização de serviços e pode dar muitos exemplos: na área da Saúde, da Educação ou 

dos Transportes. E pergunta em qual destas áreas, em que houve efectivamente 

privatização de serviços, é que os cidadãos ficaram melhor servidos? 

-  A presente proposta não visa despender menos dinheiro, significa sim utilizar o 

único recurso possível para melhorar um serviço à população. Para além de que os 

Municípios estão impedidos de, por força da lei, aumentar os gastos com pessoal. 

-  O custo pode ser mesmo maior na medida em que o concelho tem crescido e 

precisa de mais serviços nesta área específica. 

 

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

em minuta. 
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PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 

 

1. José Oliveira: 

Cumprimenta todos os presentes. 

Apresenta várias questões relativamente à rede viária do concelho, designadamente: 

- A ligação de Quinta do Anjo ao cruzamento da Lagoinha – sempre que chove 

abundantemente a estrada fica alagada. Uma das intervenções camarárias foi a colocação 

de betão nas margens e não foi resolvido o problema das águas pluviais. 

- A ligação de Quinta do Anjo num trajecto mais directo à Estação da Penalva – 

quando é que a Quinta do Anjo terá uma ligação em condições a esta Estação? 

- Às 15 horas existem filas de veículos que saem do nó do Barreiro e se dirigem 

à Estrada que depois deriva para a Quinta do Conde ou para Palmela (conhecida pela 

estrada da Coca-Cola). Em seu entender seria útil a execução de uma rotunda nesse nó.  

- À entrada de Pinhal Novo verifica a existência de unidades industriais que têm 

como a acesso às mesmas uma pequena estrada muito estreita onde só é possível a 

passagem de um carro de cada vez.  

- Palmela não tem uma ligação em qualidade ao IC 32. 

 Apresenta os seus parabéns à Câmara Municipal de Palmela pela sua participação 

no EUROPAN e pelo concurso de ideias lançado destinado à requalificação urbana da 

Aldeia do Bacelo. 

 Deixa o seu apreço pelas iniciativas culturais que a Câmara Municipal tem vindo a 

proporcionar desde há alguns anos a esta parte.  

 

2. Munícipe: 

Dá as boas-noites aos presentes. 

É morador nos Portais da Arrábida e vem apresentar as seguintes questões: 

- A Rua João de Deus necessita de uma intervenção premente. 

- Foca alguns problemas viários existentes na freguesia de Quinta do Anjo. 

 

3. Silvana: 

Cumprimenta os presentes. 

É oriunda e criada na freguesia de Quinta do Anjo. 

A Rua 5 de Outubro necessita de uma intervenção urgente, até porque as casas 

cheiram a esgoto. 

A estrada que dá acesso à Autoeuropa e ao Bairro Alentejano existem dois poços 

junto à estrada. Os poços não têm visibilidade, porque existem umas canas e uma 
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pequena estação. Já caíram duas viaturas nesse local, uma delas transportava um bebé. 

Os poços precisam ser tapados. 

A Capela do cemitério de Quinta do Anjo começou a ser construída e não foi 

terminada. 

Muitas terras na freguesia de Quinta do Anjo deixaram de ser cultivadas e estão 

cheias de feno. Deviam ser convocados os proprietários dos terrenos para procederem à 

limpeza dos mesmos. 

 

4. José Adelino: 

Cumprimenta os presentes. É membro da Sociedade de Instrução Musical. 

O assunto que apresenta é sobre o terreno pertença desta Sociedade e acerca do 

qual foi, nesta reunião de Câmara, apresentada a proposta referente à elaboração de 

Plano de Pormenor da Aldeia do Bacelo. 

Recentemente realizou-se uma reunião entre esta Sociedade e representantes da 

Câmara Municipal de Palmela, em que foi dito que, para a Aldeia do Bacelo foi 

apresentado um projecto vencedor de um concurso. 

Nesta reunião de Câmara teve a possibilidade de ver apresentada a proposta 

conforme antes identificou e ouviu toda a discussão relativa à mesma. 

Frisa que a Sociedade não está disposta a ceder o terreno. 

 

5. Fernando Vigário: 

Dá as boas-noites. É nascido e criado em Quinta do Anjo. 

Refere que a Junta de Freguesia de Quinta do Anjo mandou colocar umas manilhas 

na Rua do Vale de Craveiras e no início o escoamento das águas era feito em condições, 

o que actualmente já não acontece. 

Em Quinta do Anjo foram colocados uns pílares frente aos estabelecimentos 

comerciais e às vivendas. Estes pílares foram derrubados para puderem estacionar as 

viaturas. 

Há vivendas na Rua do Sabogueiro, na Rua Francisco Xavier e na Rua da Olivença 

com árvores nos jardins que pendem para as estradas. 

A vala pluvial do matadouro foi tapada e a água corre pela estrada. 

 

A Sr.ª Presidente e o Sr. Vereador José Charneira respondem às questões 

colocadas pelos intervenientes. Assim: 

•••• Ao Sr. José Oliveira (1.) – Sobre o acesso à Estação da Penalva, o Sr. Vereador 

José Charneira responde que está prevista a alternativa à E.N. 379.  
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Relativamente às demais questões colocadas sobre a rede viária, a Sr.ª Presidente 

e o Sr. Vereador José Charneira prestam os necessários esclarecimentos. 

 

•••• À Sr.ª Silvana (3.) – O Sr. Vereador José Charneira responde do seguinte modo: 

- Sobre os poços detém a informação que a Divisão de Rede Viária da Câmara 

Municipal já está a intervir. 

- Os serviços também vão intervir na limpeza do canavial. 

- A obra da Rua 5 de Outubro já possui o projecto executado, a intervenção está 

licenciada pela CCDR (Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional), está 

prevista em PPI (Plano Plurianual de Investimentos) em 2007, mas está pendente da 

execução da via Norte / Sul. Em relação à via Norte / Sul a execução do nó está aprovado 

pela EP (Estradas de Portugal), vai ser feito o projecto de execução. Estima-se que no 

próximo ano se possa iniciar esta intervenção. 

- Os serviços vão averiguar o que está a acontecer  para haver maus cheiros. 

Sobre a Capela, a Sr.ª Presidente refere que esta é uma obra da responsabilidade 

da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo. 

A Sr.ª Presidente considera excelente a ideia acerca da limpeza dos terrenos e 

informa que a Câmara Municipal vai distribuir panfletos sobre este tema, até porque se 

aproxima a época dos fogos florestais.  

 

•••• Ao Sr. José Adelino (4.) – A Sr.ª Presidente esclarece que há muitos 

proprietários sobre a área de intervenção do Plano de Pormenor. É intenção da Câmara 

Municipal fazer avançar um concurso de ideias que foi apresentado à EUROPAN. A 

implementação da proposta é uma decisão da Câmara. Não há nada que indique que se 

vai ocupar o terreno. Está um estudo em curso e a Sociedade de Instrução Musical vai ser 

ouvida sobre este tema. Os interessados são sempre ouvidos pela Câmara Municipal. 

 

•••• Ao Sr. Fernando Vigário (5.) – A Sr.ª Presidente refere que foi tomada devida 

nota das questões apresentadas. Algumas das situações são da competência da Câmara 

Municipal e outras vão ser articuladas com a Junta de Freguesia de Quinta do Anjo. 

 

VII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das zero horas e quarenta minutos do dia vinte e dois de Junho de dois mil e 

seis, a srª. Presidente declarou encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta, 
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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 


