
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 22/2006: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO 

DE 2006: 

 No dia oito de Novembro de dois mil e seis, pelas vinte e uma horas e vinte minutos, 

na sede do Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz (freguesia de Palmela), 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: 

Semana descentralizada dedicada à freguesia de Palmela: 

A Sr.ª Presidente agradece aos Dirigentes do Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz 

a cedência da Sala para realização da presente reunião de Câmara. 

Sublinha que os Dirigentes das colectividades e do movimento associativo em geral 

fazem sempre um esforço para adaptar a sua casa às necessidades da Câmara Municipal 

e dos Munícipes, para a realização de, por exemplo, estas reuniões. Por este facto 

expressa os agradecimentos da Câmara. 

Cumprimenta os Srs. Vereadores, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Palmela, 

Jornalistas e Munícipes. 

Refere que a semana de 01 a 08 de Novembro foi dedicada à freguesia de Palmela, 

que coincide com a Comemoração dos 80 anos da Restauração do Concelho de Palmela.  

Os Eleitos da Câmara Municipal participaram em conjunto com outras instituições e 

individualidades do concelho em algumas iniciativas, merecendo destaque a organizada 

pelo Grupo dos Amigos do Concelho de Palmela, com a tradicional romaria que é feita ao 

monumento que homenageia os Restauradores. 
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 Destaca igualmente a sessão solene da Câmara Municipal e da Assembleia 

Municipal na qual foi atribuída a medalha de honra do concelho de Palmela aos Membros 

que na altura constituíram a Comissão para a Restauração a título póstumo, e ao Sr. 

Álvaro Cardoso. 

Na passada sexta-feira fez o atendimento dos Munícipes em Aires. 

Entretanto fizeram-se algumas deslocações na freguesia e visitaram-se alguns 

locais. 

Realizou-se uma reunião com o Executivo da Junta de Freguesia de Palmela, na 

qual o Sr. Presidente apresentou muitas das preocupações que o executivo da Junta de 

Freguesia tem em relação à sua freguesia. 

Durante este período, nas reuniões de trabalho internas, procurou-se dedicar muito 

do trabalho a assuntos com especial relevância para a  freguesia de Palmela. 

Esta reunião de Câmara procurou trazer um reduzido número de propostas, no 

sentido de não tornar a reunião muito maçadora para os munícipes . 

Explicitou o modo de funcionamento da reunião de Câmara, designadamente o facto 

de a reunião ser dividida em três períodos distintos: Período de Antes da Ordem do Dia, 

Ordem do Dia e Período Destinado ao Público. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

Freguesia de Palmela: 

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

Técnicos Municipais, Jornalistas, Público e Dirigentes da Colectividade. 

Os agradecimentos que a Sr.ª Presidente fez em relação à disponibilização da Sala 

para a realização desta reunião de Câmara são também os agradecimentos dos 

Vereadores Socialistas. 

Apresenta, em nome dos Vereadores do P.S., algumas das preocupações 

relativamente à freguesia de Palmela: 

- O Centro Histórico da Vila de Palmela tem tido avanços e recuos, dirá mesmo que 

tem tido sistemáticos recuos e, actualmente, está pior do que estava há 10 anos atrás. O 

Centro Histórico merece da parte do Executivo Camarário uma integração clara dos seus 

objectivos programáticos, ou seja, dos seus objectivos em termos de Grandes Opções do 

Plano (GOP). 

- O Castelo. É possível observar a uma distância imensa o Castelo de Palmela e ver 

o quanto a sua magnitude de abrangência é importante para o concelho de Palmela, mas 

também para toda a área do Distrito de Setúbal. De longe o Castelo parece algo de 

fantástico e quando o mesmo é visitado in loco é possível perceber que há nele muitas 

características que podiam ser melhor e mais bem aproveitadas.  
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- O Chafariz D. Maria II (junto ao Retiro Azul) foi alvo de uma óptima intervenção. No 

entanto, a frontaria lateral do mesmo foi deixada em ruínas. Julga haver alguma falta de 

cuidado na medida em que o muro de delimitação foi deixado com este mau aspecto, 

totalmente degradado. A intervenção que foi feita para restauro do Chafariz podia ter sido 

aproveitada para uma cabal intervenção em toda a frontaria do muro. 

- É preciso reconhecer que tem sido feito um esforço no sentido de reconhecer a 

regulação da malha urbana na freguesia. Nos anos de 1970, 1980 e, ainda, em 1990 

foram feitas enormes aberrações nesta freguesia que devia ser uma freguesia de 

referência. A freguesia de Palmela devia servir de referência a este concelho que tem o 

seu desenvolvimento nas outras freguesias, quer nas freguesias rurais de Poceirão e 

Marateca, quer nas freguesias mais urbanas de Pinhal Novo e Quinta do Anjo. Palmela 

teria de ser a jóia deste concelho. 

- É de opinião que os Executivos Municipais que têm passado pela Câmara de 

Palmela não souberam dar mostras daquilo que é o pensamento e o querer para a vila / 

freguesia de Palmela. É preciso delinear uma linha condutora mestra de orientação que 

permita perceber claramente os objectivos que se pretendem para esta freguesia. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

Freguesia de Palmela: 

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

Técnicos, Comunicação Social, Dirigentes Associativos e Público presente. 

Refere que na reunião com a Junta de Freguesia de Palmela foram apresentadas 

algumas novidades interessantes para revitalizar o Centro Histórico da Vila de Palmela.  

As preocupações da população da freguesia de Palmela vão fundamentalmente para 

o espaço na Quinta da Cerca e Largo de S. João. É necessário que aquela zona seja alvo 

de uma intervenção, na medida em que a Câmara Municipal consiga cumprir com um dos 

objectivos que estão prometidos para este mandato. No Verão é a quantidade de pó e no 

Inverno é a lama. 

Em relação a Brejos do Assa – Algeruz,  existe um problema que já vem de há 

muitos anos: o problema do saneamento básico. As pessoas vão desesperando. O 

despejo de fossas carece de uma periodicidade regular. 

No fontanário nas Padeiras não devia ser permitida a lavagem de carros. Foi feito 

um investimento naquele fontanário e seria bom que os moradores fizessem algo para 

preservar aquele lindo espaço.  

A sua atenção centra-se em duas das situações que apresentou: a intervenção na 

Quinta da Cerca e Largo de S. João – Palmela e a execução do saneamento básico em 

Brejos do Assa – Algeruz. 
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INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

Freguesia de Palmela: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto saúda a Sr.ª Presidente, Vereadores, Dirigentes do 

Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz, Técnicos, Membros da Comunicação Social e 

Munícipes. 

Refere que já esteve nesta Sala a assistir a óptimos espectáculos que o Grupo 

Desportivo Estrelas de Algeruz proporcionou. Refere, igualmente, que este Grupo 

Desportivo teve em tempos uma equipa de futebol a jogar na distrital. 

A sua intervenção expressa também a preocupação do seu colega de bancada, Sr. 

Vereador José Carlos de Sousa. 

Efectuou-se mais uma semana descentralizada, esta dedicada à freguesia de 

Palmela, que os Vereadores do P.S., que não têm Pelouros e estão em Oposição, não 

acompanharam por uma questão política definida pelo Executivo.  

A sua intervenção vai centrar-se nas carências que a freguesia de Palmela possui. 

Pela televisão assistiu-se a imagens chocantes, devido à intempérie, que todas as 

pessoas gostariam que não acontecessem no concelho de Palmela. 

Refere que muito próximo na E.M. 552 existia uma depressão que acumulava água e 

era perigosa para o trânsito. Neste momento, este troço de estrada está fechado ao 

trânsito há cerca de mês e meio. 

Se a intervenção que foi feita é para impedir que o lençol de água se estenda pela 

faixa de rodagem e ponha em perigo os carros, considera bem que a intervenção se faça, 

mas também considera que o facto de a estrada estar interdita ao trânsito há tanto tempo 

e obrigar a um desvio alternativo faz despender tempo e combustível aos Srs. 

automobilistas. 

Em Brejos do Assa pôde reparar que a Rua Gonçalo Ruiz foi tratada no seu final 

com a execução de algumas valetas, mas logo por trás desta a Rua 25 de Abril está em 

muito mau estado e é uma rua que sofre avultados danos cada vez que há chuvadas. 

Todas as urbanizações da zona de Aires (depois do Intermarché)  levam 

inevitavelmente à impermeabilização e acumulação de águas e denota a sua preocupação 

com a drenagem de águas de toda aquela zona que pode vir a ser um problema no futuro. 

Em relação às vias tem a lamentar que a rotunda na zona de Aires e Padre Nabeto 

(Urbiaires) não tenha um raio suficiente para os autocarros poderem dar a volta sem 

saltarem os passeios. É uma obra recente que devia ter sido planeada com mais cuidado.  

A zona Poente da Urbiaires, nas traseiras da Avenida Central, os prédios não 

possuem uma única boca de incêndio, o que o faz temer pela segurança das pessoas. 

Lamenta que o acesso pedonal à nova Estação da Refer (obra de grande 

investimento) por uns escassos 100 metros não tenha passeios que permitam ir desde a 

nova Escola de Aires até à Estação a pé. Foi confrontado com uma situação em que uma 
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senhora com um carrinho de bebé tinha de circular pela faixa de rodagem em situação de 

extremo perigo. Talvez a Câmara Municipal esteja expectante no sentido de aparecerem 

novas urbanizações que possam fazer a execução de passeios, mas é de opinião que não 

se deve esperar e se devia avançar para a execução dos cerca de 100 metros de 

passeios, de modo a permitir uma melhor segurança às pessoas. 

No que se refere às acessibilidades fica preocupado por na Rua Antoine Velge de 

Aires existirem grandes troços sem protecção. Há troços que têm protecção para peões e 

há troços que não têm protecção para peões, o que já deu inclusivamente origem a 

acidentes. 

Ainda em relação à zona de Aires e Volta da Pedra preocupa-o que os doentes 

desta zona, que não tenham dinheiro para pagar um táxi, não tenham transporte para 

acesso ao Centro de Saúde de Palmela. Sugere que o autocarro que faz a volta pelo 

Centro Histórico da vila se desloque à zona de Aires e Volta da Pedra para transportar as 

pessoas idosas que não têm recursos para irem ao Centro de Saúde. 

Há um único acesso de entrada para o Bairro da Estação, existe um outro acesso 

mas está vedado por pilaretes fixos. Em caso de incêndio ou acidente torna-se impossível 

o acesso a este Bairro. Propõe que os pilaretes fixos sejam substituídos por pilaretes 

amovíveis para permitir o uso de um acesso de emergência. 

No Lau realiza-se periodicamente o Mercado e somente existem casas de banho 

portáteis. Considera que deviam ser construídas casas de banho, uma vez que o Mercado 

tem uma afluência bastante grande de pessoas. 

Também no Parque Venâncio Ribeiro, conhecido pela esplanada de Palmela, houve 

em tempos casas de banho a funcionar que, no momento, estão desactivadas e 

funcionam como armazém para guardar o equipamento de manutenção dos jardins. 

Em termos de fiscalização, alerta para o facto de próximo da Biscaia continuar a 

laborar um areeiro e tudo indicia a que este já ultrapassou a área legalizada em extensão 

e profundidade. Este areeiro está a pôr em causa o povoamento de sobreiros, uma vez 

que grande parte deles estão com a raiz à vista e os lençóis aquíferos correm perigo de 

ficar enquinados devido à profundidade a que o areeiro chegou. Sabe que o licenciamento 

do areeiro cabe ao Ministério respectivo mas o certo é que à Câmara Municipal competirá 

também alguma fiscalização neste sentido. 

Em relação a Aires tem a referir que só num dia foram assaltadas 20 viaturas e uma 

dela roubada. Não sabe se o patrulhamento pela GNR resolveria este assunto, mas pelo 

menos seria minimizado.  Solicita ao Executivo Municipal para que insista junto da GNR 

para um mais frequente patrulhamento da zona. 

Em termos de sanidade refere que em Aires é absolutamente necessário proceder à 

desratização da linha de água conhecida por Vale de Lençóis e do esgoto principal na Rua 

Aljubarrota. 
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Os moradores do Bairro da Estação mostram grande apreensão porque a limpeza 

pública é feita em moldes extremamente deficientes.  

A sua intervenção pretende basicamente focar todos estes pontos: planeamento, 

urbanismo, acessibilidades, equipamentos, fiscalização e sanidade. 

Muito gostaria que a freguesia de Palmela visse um adequado tratamento destes e 

de outros pontos, no sentido de melhorar a vida dos concidadãos do concelho de Palmela. 

 

Em resposta às questões colocadas pelos Srs. Vereadores José Carlos de 

Sousa e José Braz Pinto intervieram: 

O Sr. Vereador Adilo Costa saúda todos os presentes. 

O Sr. Vereador Adilo Costa lembra o filósofo e cientista Galileu Galileia que referia 

“a terra move-se”. Em relação ao Centro Histórico sucede o mesmo: também se move. 

Refere o Sr. Vereador José Carlos de Sousa que é com avanços e recuos, mas está 

confiante e pode afirmar que é com mais avanços do que recuos. Assim, relativamente ao 

Centro Histórico da Vila de Palmela está em condições de adiantar o seguinte: 

- Aguarda-se a aprovação, por parte da Secretaria do Estado do Turismo, do 

projecto da Rota dos Castelos. 

- Está convencido que o Castelo de Palmela e o Centro Histórico irão ser 

revitalizados com muito maior velocidade do que se espera. 

- Há bem pouco tempo foi feita a nova Biblioteca Municipal de Palmela, o 

Mercado Municipal de Palmela e o arranjo paisagístico do Largo do Terreiro.  

- Está para adjudicação o arranjo paisagístico do Largo Marquês de Pombal. 

- Foi feita a consolidação do muro do Arrabalde. 

- Foi feito o plano de circulação e sinalização de trânsito para o Centro 

Histórico. 

- Existe um serviço de transporte gratuito no Centro Histórico. 

- Foi feita a reabilitação de edifícios da Câmara, nomeadamente: na Rua 

Hermenegildo Capelo onde está instalada a Divisão de Aprovisionamento e o 

edifício onde está instalada a Divisão de Organização e Sistemas de 

Informação. 

- Foi feita a recuperação do Chafariz D. Maria II. 

- Foram instalados muppies direccionais e muppies informativos. 

- Foram instaladas papeleiras. 

- Foram instaladas paragens. 

- Foram removidas antenas de televisão que eram aéreas e passaram a ser 

subterrâneas. 

- Foi recuperado o quarteirão 21. 

- Houve intervenções tendentes à eliminação de barreiras arquitectónicas. 
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- Estão em curso obras coercivas, porque o Centro Histórico tem 

características muito próprias que é necessário proteger, recuperar e 

revitalizar. É necessário da parte dos particulares haver também a respectiva 

comparticipação. 

- Reduziram-se as taxas de loteamento específicas para o Centro Histórico e 

este ano reduziu-se o IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) também em 

relação ao Centro Histórico. 

- Em termos de pequenos financiamentos para intervir em casas de pessoas 

idosas aguarda-se o parecer da CCDR para saber da possibilidade de 

actuação por parte da Câmara. 

- Está em fase de projecto a reabilitação do Largo de S. João. 

Não considera justo que se diga que nada é feito em termos de intervenção no 

Centro Histórico da Vila de Palmela. 

O Sr. Vereador José Charneira cumprimenta todos os presentes. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que vai procurar de forma genérica 

responder a algumas das questões levantadas pelo Sr. Vereador José Braz Pinto: 

Em termos de drenagem pluvial no concelho e observando o que se tem passado de 

Norte a Sul do País o concelho de Palmela não apresentou grandes problemas. Não 

houve cortes de estradas, não houve inundações e até comparativamente a anos 

anteriores as situações melhoraram. 

Em relação à obra que está a decorrer na estrada do Lau esclarece que a 

intervenção consiste na resolução de um problema cíclico de inundação que acontecia 

sempre numa depressão que ali existia. Há quem se recorde de um Inverno em que a 

água chegou quase à copa das oliveiras. Este problema ficou solucionado. De facto o 

trânsito está interdito há cerca de mês e meio. Está em condições de adiantar que a 

execução da obra prolongou-se por mais sete dias do que o previsto. Já foi feita a pré-

marcação da sinalização. Refere que o desvio é efectuado pelo Aceiro José Mestre que há 

dois anos era de terra batida, mas actualmente já se encontra alcatroado. 

Relativamente ao acesso pedonal à Estação de Palmela tem a referir que a 

responsabilidade da execução dos passeios era da Refer. Contudo, vai a Câmara 

Municipal assumir essa responsabilidade, porque é preciso criar um mínimo de condições 

para as pessoas circularem. Convém informar que a ligação rodoviária àquela estrada só 

foi feita pela Refer por insistência da Câmara Municipal. Já não houve dinheiro da parte da 

Refer para concluir a execução dos passeios, pelo que a Câmara vai intervir a seguir. Não 

será certamente a obra ideal, porque para fazer a obra da forma ideal teriam de ser feitas 

expropriações e/ou negociações com os proprietários dos terrenos, porque há um desnível 

elevado entre as cotas das propriedades e a plataforma da estrada. A Câmara vai intervir 

no sentido de criar o mínimo de condições de circulação para as pessoas. 
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A Rua Antoine Velge não tem protecção. Tem a referir que se trata de uma Estrada 

Nacional. A Câmara Municipal teve há cerca de dois meses uma reunião de trabalho com 

as Estradas de Portugal que manifestaram a intenção de lançar um concurso até final 

deste ano de reformulação e reestruturação da E.N. 252 entre o Montijo e Setúbal. Tratou-

se de uma reunião de trabalho muito frutuosa com as Estradas de Portugal. Na base de 

um estudo prévio foi possível apresentar sugestões, trocar opiniões e muitas das 

preocupações de segurança manifestadas pela Autarquia vão ser alvo de intervenção das 

Estradas de Portugal inclusivamente com a colocação de paragens. 

O areeiro da Biscaia é licenciado pelo Ministério da Economia. Convém esclarecer 

que a C.M.P. há cerca de ano e meio oficiou o Ministério da Economia, a chamar a 

atenção porque lhe parecia não estarem a ser cumpridas as cotas de licenciamento. 

Apesar das insistências ainda não se recebeu uma resposta do Ministério da Economia e 

desconhece-se se o Ministério da Economia foi fiscalizar o areeiro. 

Tem a informação que a desratização de Vale de Lençóis e da Rua Aljubarrota foi 

feita durante a semana passada. Este é um trabalho que é feito com alguma frequência e 

é devidamente calendarizado no tempo. 

Em relação a Aires existia um problema complicado que era a denominada 

drenagem da zona Poente de Aires. As habitações não possuíam drenagem doméstica e 

este foi um problema resolvido durante o mandato passado. 

Num concelho com a dimensão que este concelho tem é sempre possível encontrar 

problemas num lado ou noutro. A Câmara Municipal vai procurando resolve-los, dentro das 

suas possibilidades e capacidades. 

Em relação à drenagem dos esgotos em Brejos do Assa pode adiantar que o 

projecto de execução está concluído. Trata-se de uma obra com um valor bastante 

significativo. A Simarsul está a negociar um terreno para fazer uma ETAR compacta onde 

será feita a drenagem desses esgotos. Está previsto no âmbito de actuação da Simarsul 

que até ao final deste ano seja lançado o concurso para execução da obra que certamente 

ocorrerá durante o ano de 2007. Só depois é que a Autarquia estará em condições para 

fazer os esgotos naquele perímetro urbano. De todo o modo a Câmara Municipal terá, de 

acordo com as suas capacidades financeiras, de contemplar em plano de actividades as 

obras que pretende realizar. 

As obras da Simarsul estão todas em curso. Na passada segunda-feira visitaram a 

nova ETAR da Lagoinha que está a ser executada em Vale do Alecrim, freguesia de 

Palmela. Prevê-se que em Junho ou Julho de 2007 seja possível desactivar a antiga ETAR 

da Lagoinha (aquela que provoca os maus cheiros). Assim irá  funcionar uma ETAR nova, 

moderna, com tratamento secundário, bacteriológico, de modo a não provocar maus 

cheiros e por forma a melhorar as condições e a qualidade de vida das pessoas, neste 

caso, dos Munícipes da Lagoínha. 
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INTERVENÇÃO DA SR.ª VEREADORA ADÍLIA CANDEIAS: 

Freguesia de Palmela: 

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

Técnicos Municipais, Jornalistas, Membros do Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz e 

Munícipes. 

Em Algeruz costuma assistir à boa prestação das danças de salão. Desta vez serão 

os Membros do Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz a apreciar o trabalho da Câmara 

Municipal. 

Queria dar uma informação um bocadinho diferente, contudo não deixará de 

comentar, as intervenções dos srs. Vereadores para dizer que muitas coisas existem por 

fazer no concelho de Palmela. 

Ninguém poderá afirmar que está tudo feito no concelho de Palmela e que não 

faltará fazer mais nada. Contudo, recorda ,que de há uns cinco anos a esta parte, em 

anteriores reuniões de Câmara e da Assembleia Municipal, eram frequentemente 

solicitados alcatroamentos de estradas e aceiros que hoje já foram executados. 

 

Co-incineração na Serra da Arrábida: 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias vai prestar uma informação relativamente àquela 

iniciativa que foi anunciada na comunicação social sobre as  acções que as Câmaras 

Municipais de Palmela, Setúbal e Sesimbra apresentaram em Tribunal. Uma das acções 

foi a apresentação de uma providência cautelar e uma outra acção é de impugnação do 

processo de licenciamento e impedir em definitivo a co-incineração na Serra da Arrábida. 

Os princípios invocados pelos três Municípios foram aceites pelo Tribunal que 

decidiu favoravelmente a sua entrega, estando-se a aguardar o desenvolvimento do 

processo. 

As principais questões colocadas pelos três Municípios nestas acções e que levaram 

as Câmaras Municipais a unirem-se foi o acautelar a decisão do Sr. Ministro do Ambiente 

que dispensava o estudo do impacte ambiental e iniciava este mês os estudos da queima 

de resíduos. No fundo não se quer a co-incineração na Serra da Arrábida, porque 

representa perigo público para a saúde. 

Vários especialistas têm demonstrado que há riscos para a saúde pública e esta é 

uma preocupação que deve assistir aos Autarcas. Por outro lado, o facto de a queima de 

resíduos ter lugar na Serra da Arrábida, em pleno Parque Natural deve merecer a maior 

preocupação por parte destas três entidades.   

A queima de resíduos na Secil prejudica a flora e as espécies da Serra da Arrábida e 

no caso concreto do concelho de Palmela pode prejudicar a economia de algumas 

actividades como seja a produção de queijo e de vinho.  
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Estas três Câmaras Municipais apresentaram uma candidatura para que a Serra da 

Arrábida seja classificada como património mundial. Certamente que não vão poder contar 

com esta classificação se a co-incineração estiver a ser feita na Serra da Arrábida. 

Atendendo a todos estes factos é preciso atender que o turismo como actividade 

importante para o desenvolvimento económico da região vai ficar substancialmente 

prejudicado.  

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que não fazíam intenção de falar neste 

assunto se a Sr.ª Veradora Adília Candeias não o tivesse trazido à coacção. 

Tem a referir que a apresentação da providência cautelar não foi minimamente 

discutida nem aprovada em Executivo Camarário. Poderão dizer que não era necessária a 

aprovação em Executivo, mas essa seria uma questão legal a ver-se. 

Simplesmente o que acontece é que não houve qualquer acto democrático que 

tivesse envolvido todos os Vereadores e, como tal, quer deixar bem claro para a 

comunicação social que a situação da providência cautelar não é uma decisão de todo o 

Executivo, mas é uma decisão da maioria do Executivo. Poderia ser transformada numa 

decisão do Executivo se efectivamente fosse votada e a maioria venceria. 

 Os Vereadores do P.S. entendem que no mínimo foi deselegante não se ter 

discutido este assunto em reunião de Câmara e para além de deselegante teve um seu 

quê de anti-democrático. 

A Sr.ª Presidente refere que antes de voltar a dar a palavra à Sr.ª Vereadora Adília 

Candeias que na sua condição de Vice-Presidente acompanhou este assunto tem a fazer 

algumas considerações. 

Esclarece que não existe a menor dúvida sobre a competência que cabe a quem 

dirige a Câmara para intentar acções deste tipo. Esta ou outra qualquer situação que 

ponha em causa o normal, saudável e a segurança do território é passível da acção 

directa de quem dirige a Câmara Municipal. 

  Pode perceber e partilhar o sentimento do Sr. Vereador José Braz Pinto no sentido 

de que gostaria de eventualmente ter tido oportunidade de se associar, neste caso, a 

quem dirige a Câmara para tomar uma posição nesta matéria. 

Gostava de recordar que a própria Assembleia Municipal, órgão com competência no 

Município para fiscalizar as acções da Câmara Municipal, já tomou posição sobre este 

assunto. 

Não são novas as posições da C.M.P. quer da maioria do ponto de vista estritamente 

político, quer do órgão Câmara sobre este tema. Ficou claro que a C.M.P. era contra a co-

incineração de resíduos perigosos na Secil. 

Tem a certeza que a maioria do Executivo não incorreu em qualquer acto menos 

correcto. 
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O Executivo Municipal foi surpreendido pelo início dos testes relativamente à queima 

de resíduos, sem qualquer aviso ou informação prévia por parte do próprio Ministério. 

Tendo em conta toda a envolvente que este assunto tem suscitado, o Sr. Ministro do 

Ambiente deveria ter avisado os Municípios de que a queima de resíduos ia iniciar-se. 

A providência cautelar tem um tempo para acontecer e esta acção foi acompanhada 

pela Sr.ª Vice-Presidente em conjunto com os Presidentes das outras duas Autarquias. 

Foi partilhada no anterior mandato a questão da impugnação do Plano de 

Ordenamento do Parque Natural da Arrábida (POPNA). Foram decididos inclusivamente 

em reunião de Câmara, os fundamentos da impugnação. 

Pensa que o acto expedito que constitui a própria providência cautelar não justificava 

ser convocada uma reunião de Câmara extraordinária para decidir sobre este tema. Era, 

no entanto, indispensável fazer aquilo que a Sr.ª Vereadora Adília acabou de fazer: trazer 

o tema a reunião de Câmara e partilhá-lo com os Srs. Vereadores e com os Munícipes em 

geral. 

É muito importante que a partir de agora o Executivo da Câmara Municipal esteja de 

facto unido em torno deste tema, independentemente do acto administrativo que constitui 

a providência cautelar. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que se sente muito à-vontade, porque não 

é a primeira vez que se discute o tema da co-incineração no concelho de Palmela e a 

localização desse equipamento. 

Já se fez há alguns anos a esta parte, por acaso num Governo do P.S.D. que tinha 

como Sr. Secretário de Estado, o Sr. Borrego, que acabou por se demitir ou ser demitido 

porque terá contado uma história que envolvia naturalmente pessoas deste País. 

Na última reunião em Pinhal Novo a moção que foi aprovada, foi efectivamente 

levada a essa Assembleia por si. Está muito à-vontade para dizer claramente que nesta 

matéria há que distinguir aquilo que são os interesses do concelho e aquilo que são os 

interesses das pessoas. 

É evidente que não está contra a co-incineração, está contra a co-incineração no 

Parque Natural da Arrábida (P.N.A). Não compreende como é o que o Parque Natural não 

deixa construir um anexo a uma casa que seja restaurada por ultrapassar a volumetria 

existente e depois todos os dias se vê desaparecer um pedaço da Serra.  

Como Eleito por Palmela, este concelho terá em si um aleado, no sentido de 

combater tudo aquilo que de alguma maneira venha prejudicar este concelho. É a favor da 

produção de queijos e a favor da produção de vinhos e acima de tudo defende o turismo 

nesta região. O Parque Natural da Arrábida, a Serra, pode constituir um ponto importante 

ao desenvolvimento turístico da Península de Tróia. É de opinião que Palmela tem 

potencialidades únicas de se constituir como uma alternativa válida de todo aquele turismo 
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no sentido de proporcionar passeios pela Serra e desenvolver desportos de aventura que 

beneficiarão a freguesia de Quinta do Anjo. 

Com a queima de resíduos a funcionar em pleno Parque Natural não será muito 

agradável ter as ovelhas, cujo leite serve para produzir o tão famoso queijo de Azeitão, a 

pastar na Serra da Arrábida. 

Há que ter em conta todos os interesses do concelho. O concelho de Palmela é 

diversificado na sua economia e possui uma vertente agrícola, uma vertente industrial e 

uma vertente urbanística. Desta riqueza não se pode abrir mão. 

Vai estar sempre ao lado daqueles que se manifestem, não por motivos partidários 

ou políticos, mas por motivos exclusivos do interesse deste seu concelho. 

  

INTERVENÇÃO DA SR.ª PRESIDENTE: 

Moção: Novos horários da C.P.: 

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

 

“A CP introduziu, no passado dia 5, um conjunto de alterações nos serviços de 

comboio Intercidades e Regional de particular relevância para os utentes da Linha do 

Alentejo. 

No que diz respeito ao serviço prestado no concelho de Palmela, verifica-se uma 

redução de cinco para dois (um em cada sentido) do número de comboios regionais que 

servem as estações de Pinhal Novo, Poceirão e Fernando Pó. E mantém-se, por outro 

lado, a desactivação dos apeadeiros de Lagoa da Palha e Valdera, não utilizada desde 

2000, após terem sido objecto de avultados investimentos. 

Considerando que: 

- As alterações agora introduzidas prejudicam seriamente os moradores 

destas localidades, frustrando expectativas criadas com novos investimentos 

da CP e da REFER; 

- Os novos horários não se adequam às necessidades dos utentes, havendo 

casos em que nem sequer se garante a natural e desejável ligação de ida e 

volta; 

- As justificações apresentadas para a supressão de paragens em várias 

estações e apeadeiros vem confirmar a insensibilidade de CP, que privilegia 

o lucro em detrimento do serviço público de qualidade que deve garantir aos 

cidadãos; 

A Câmara Municipal de Palmela exige: 

- Que a CP assegure e, em alguns casos, reforce o transporte ferroviário às 

populações das localidades servidas pelas estações de Pinhal Novo, 

Poceirão e Fernando Pó; 
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- O reforço das ligações de Poceirão e Fernando Pó com Pinhal Novo e 

Vendas Novas, nos dois sentidos; 

- Uma urgente e efectiva coordenação entre a CP e os TST de forma a 

garantir a ligação entre os transportes ferroviário e rodoviário, condição 

essencial para a rentabilização dos investimentos da REFER, 

designadamente, nas freguesias de Palmela e Pinhal Novo; 

- A garantia de um serviço público de qualidade que permita o 

desenvolvimento local, a mobilidade das populações e a valorização de um 

meio de transporte ambientalmente vantajoso.” 

 

Sobre esta moção intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que gostaria muito que esta moção tivesse 

sido apresentada há uma série de anos atrás. Vive em Poceirão e discorda que a maioria 

dos comboios não façam paragem no Poceirão. 

 Poceirão é uma terra que está a uns escassos 17 ou 18 Km de Pinhal Novo. Podia-

se apanhar o comboio directo para Lisboa e acontece que não se pode utilizar tal meio de 

transporte porque não faz paragem. 

Os Vereadores do P.S. estão inteiramente de acordo com esta moção. 

Entende que esta moção devia ter sido apresentada mesmo antes de a Refer ter a 

coragem de começar a cortar os horários, porque de facto não é cortando horários é 

ampliando os horários que se melhora o transporte das pessoas. 

Teve oportunidade de falar com alguém da Administração da Fertágus que não 

sabia muito bem onde é que ficava Poceirão e não sabia que Poceirão, estando a tão 

pouco tempo de Pinhal Novo poderia usufruir, se tivesse melhores ligações, de uma 

ligação rápida e directa à capital do País. Quando se fala da descentralização e das 

periferias as pessoas de Poceirão vivem a 20 minutos de comboio da capital e não podem 

lá ir, o que é dramático. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que uma das preocupações mais 

desagradáveis do concelho de Palmela é a questão da mobilidade. Efectivamente há 

novas estações como é a de Penalva, Venda do Alcaide, Palmela e Pinhal Novo e o certo 

é que depois depara-se com estas situações que têm impactos logo directos nas 

freguesias mais distantes onde a componente rural predomina e a mobilidade é mais 

difícil. Não é só ao nível do transporte ferroviário é também ao nível do transporte de 

autocarro que o concelho de Palmela é muito carente.  

Quando era criança as instalações da transportadora, na altura, os Belos tinham as 

mesmas condições que possuem actualmente e isto já sucede há 50 anos. Só que hoje 

estão mais degradadas do que estavam na ocasião. 
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Tal como o Sr. Vereador José Braz Pinto já referiu é preciso atender à dificuldade 

que alguns utentes mais idosos têm para se deslocar a equipamentos prioritários como 

sejam os Centros de Saúde. 

Esta é uma realidade que merece de todos a melhor atenção. Vai votar a favor desta 

moção. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que existiam três comboios em cada sentido 

a passar no Poceirão e  que agora vai passar a ter só um comboio em cada sentido. 

Portanto se alguém quiser ir do Pinhal Novo para o Poceirão vai às 7 da manhã e depois 

regressa às 19 horas, mas se quiser ir do Poceirão para Pinhal Novo já não pode ir ou 

então vai para a estação na véspera. 

A Sr.ª Presidente refere que de facto podiam estar durante muito tempo a falar 

sobre este assunto.  

A Câmara de Palmela tem apresentado propostas concretas não só relativamente 

aos transportes em geral mas muito particularmente em relação a carreiras que podiam 

ser fundamentadas ou suportadas nos próprios transportes escolares. 

Os transportes escolares são em número muito significativo no concelho e são 

pagos pela Câmara Municipal e podiam efectivamente ser sustentadas carreiras que 

servissem os cidadãos em geral. 

Tem sido muito difícil o diálogo com as empresas transportadoras, porque existe 

uma lógica de rentabilidade que tem grande dificuldade em ver algo mais para além dos 

circuitos que definiram previamente. 

As novas estações ferroviárias constituíram um grande investimento no País. Foram 

construídas óptimas estações, mas depois ficaram deficitárias em termos de acessos,  de 

acabamentos para os estacionamentos e de elo de ligação que as deve ligar à vida das 

pessoas em geral. 

Ainda que a moção possa ser considerada eventualmente tardia relativamente às 

questões gerais da mobilidade, tem a referir que estas questões são acompanhadas 

regularmente no Conselho Local da Mobilidade. 

Julga que relativamente a esta matéria fica expressa a opinião do Executivo da 

Câmara, pelo que vai propor a votação da proposta de moção. 

 

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

minuta. 

 

INTERVENÇÃO DO SR: VEREADOR ADILO COSTA: 

Informações: 

O Sr. Vereador Adilo Costa informa que se iniciou a obra no Centro de Recursos 

de Juventude no Pinhal Novo 
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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 13.10.2006 a 03.11.2006. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

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

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

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

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

período de 23.09.2006 a 03.11.2006 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

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

no período compreendido entre os dias 18.10.2006 a 07.11.2006, no valor de € 

2.635.469,77 (dois milhões seiscentos e trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e nove 

euros e setenta e sete cêntimos). 

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

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

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

6.637.750,20  (seis milhões seiscentos e trinta e sete mil setecentos e cinquenta euros e 

vinte cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 5.404.506,11 (cinco milhões quatrocentos e quatro mil 

quinhentos e seis euros e onze cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.233.244,09 (um milhão duzentos e trinta e três 

mil duzentos e quarenta e quatro euros e nove cêntimos). 
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 ADMISSÃO DO PONTO 3-A NA ORDEM DO DIA: 

 Pela Sr.ª Presidente foi pedida a admissão do ponto 3-A na Ordem do Dia: 

- Atribuição de apoio financeiro ao Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz. 

Foi aprovado, por unanimidade, a admissão do ponto 3-A na Ordem do Dia. 

 

    

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTAS 

 

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

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

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

Municipal deliberou a aprovação das seguintes actas, sendo as mesmas assinada pela 

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

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

do órgão executivo. A Sr.ª Presidente não vota estas actas porque não esteve presente 

nas referidas reuniões: 

• ACTA n.º 18/2006, reunião ordinária de 13.Setembro.2006 – foi retirada esta acta 

porque precisa de ser revista.  

• ACTA n.º 19/2006, reunião ordinária de 27.Setembro.2006 - aprovada por 

unanimidade. A Sr.ª Presidente não participou na votação desta Acta, porque não 

esteve presente na referida reunião. 

• ACTA n.º 20/2006, reunião ordinária de 09.Outubro.2006 - aprovada por 

unanimidade. A Sr.ª Presidente não participou na votação desta Acta, porque não 

esteve presente na referida reunião. 

 

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

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

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

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

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

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

executivo: 

• ACTA n.º 21/2006, reunião ordinária de 18.Outubro.2006 - aprovada por 

unanimidade. 
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      II – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 Parecer relativo à solicitação de isenção total ou parcial do Imposto Municipal 

sobre Imóveis, por parte da empresa Inapal Metal, S.A.: 

 

 PROPOSTA N.º 1/GAP/22-2006: 

  

 «A Inapal Metal, SA solicitou, ao abrigo do Estatuto dos Benefícios Fiscais, a 

emissão de um parecer da Assembleia Municipal de Palmela, comprovativo do interesse 

municipal do Projecto de Investimento, bem como sobre a natureza do benefício a 

conceder. 

 A Inapal Metal, SA é detida, na totalidade do capital, pela Inapal, SGPS, pertencendo 

ao mesmo grupo da Inapal Plásticos, que tem uma unidade industrial em Palmela, no 

Parque Industrial da Autoeuropa. 

 O projecto de investimento em análise corresponde à instalação de uma nova 

unidade industrial no Parque Autoeuropa, com cerca de 12.000 m². O investimento 

previsto é de 7,5 milhões de euros, com a criação de sessenta novos postos de trabalho. 

 A nova unidade da Inapal é consequência de a empresa ter ganho um concurso 

internacional de fornecimento à VW, e produzirá módulos para a VW Sharon e Seat 

Alhambra (quer no período de produção, quer para substituição nos veículos já existentes) 

e para o VW Eos. Este projecto corresponde, de forma significativa, a uma ascensão da 

indústria portuguesa na cadeia de valor do sector automóvel global, e qualifica, de forma 

estrutural, o cluster automóvel de Palmela. 

 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, 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 Inapal Metal, SA, em vinte e cinco por cento do Imposto Municipal 

sobre Imóveis.» 

 

 Sobre esta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que esta proposta é extremamente 

semelhante a uma que foi aprovada em reunião de Câmara de 21.06.2006 e relativa a 

uma empresa denominada Faurécia. 
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 Na altura, em relação à proposta da Faurécia, os Vereadores do P.S. tinham sérias 

dúvidas em que a Câmara abdicasse de parte dos seus impostos para beneficiar uma 

empresa que permitia garantir postos de trabalho, mas que, entretanto, já tinha despedido 

23 trabalhadores e reconvertido outros 10. Este facto levou a que os Vereadores 

Socialistas tomassem a posição de abstenção. 

 Neste caso, está em discussão a empresa Inapal e caracteriza-se pela implantação 

de outra unidade fabril. A Inapal já tem uma unidade chamada Inapal Plásticos e agora vai 

ter uma unidade denominada Inapal Metal. Esta situação significa um reforço de 

implantação que a empresa faz. 

 Por outro lado, quando se apreciou a Faurécia, esta empresa já tinha beneficiado de 

dois ou três anos de reduções fiscais e depois teria de prolongar essa mesma redução. 

Neste caso, sabe-se que a Inapal ainda não gozou de isenção nenhuma e é a primeira vez 

que aqui vem uma proposta nesse sentido. 

 A Inapal vai contribuir para uma maior incorporação nos automóveis produzidos e é 

constituída por quatro portas, tampa traseira e o capot. Significa que os carros vão ter 

mais componentes nacionais e isso é extremamente útil para o País. Criam-se cerca de 70 

postos de trabalho. 

 Neste sentido, em relação a esta proposta, os Vereadores Socialistas vão tomar uma 

atitude diferente daquela que tomaram relativamente à Faurécia, porque entendem que 

efectivamente os dados em causa são extremamente diferentes. Vão votar favoravelmente 

a proposta. 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que esta proposta vem na lógica de 

proporcionar as condições para que as indústrias se estabeleçam neste concelho e criem 

postos de trabalho. 

 Denota a sua satisfação pelo facto de a empresa Inapal ser possuidora de tecnologia 

de ponta e ir produzir componentes para os novos modelos o que também dá garantias da 

continuidade da Autoeuropa no concelho de Palmela e no País, o que é gratificante. 

 Congratula-se por aquilo que foi conseguido em termos das negociações entre os 

trabalhadores da Autoeuropa e a empresa no sentido de viabilizar esta empresa no 

concelho. Os trabalhadores e a administração da empresa tiveram a consciência e foram 

capazes de chegar a um acordo que viabiliza a continuidade da Autoeuropa em Palmela. A 

empresa Inapal vem igualmente instalar-se em Palmela e vem aumentar a importância do 

concelho de Palmela no País. 

 A Sr.ª Presidente refere que o Sr. Vereador Octávio Machado acaba de introduzir 

uma nota importante: não é demais relembrar o acordo que os trabalhadores da 

Autoeuropa e a sua administração conseguiram para a manutenção da empresa 

Autoeuropa no concelho. 
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  No caso concreto deste projecto, realça que embora seja  um novo projecto, 

evidencia a tendência do aumento do investimento automóvel e a consolidação deste na 

região e concretamente no concelho de Palmela. Estes dados devem ser sublinhados 

como positivos. 

 

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

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO 

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO: 

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Plano de Pormenor: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DP-DP/22-2006: 

ASSUNTO: Alargamento da Área de Intervenção do Plano de Pormenor da Zona 

Industrial das Carrascas: 

 

«Em reunião pública realizada no dia 08.05.2002, deliberou a Câmara Municipal de 

Palmela mandar elaborar o Plano de Pormenor da Zona Industrial das Carrascas – Poente 

(PP) com a área de 70ha, estando neste momento a decorrer a 2.ª fase da elaboração do 

mesmo.  

Este Plano é promovido em parceria com a Associação Industrial das Carrascas 

(APIC), o que se encontra formalizado pela celebração do Protocolo aprovado pela CM a 

06 de Abril de 2005.  

Os estudos desenvolvidos até ao momento, devidamente acompanhados tanto pela 

APIC como pela CCDR-LVT, em sede de acompanhamento, apontam, por vários motivos, 

para a oportunidade de inclusão, na área do Plano, de toda a mancha industrial que o 

PDM delimita nas Carrascas como “Espaço Industrial Previsto”, estando em causa 

questões como a afectação do espaço físico correspondente pelas soluções técnicas 

adequadas, bem como a procura de um equilíbrio financeiro entre os investimentos e as 

mais valias geradas pelo Plano. Identificam-se ainda certos de pormenor à delimitação 

original, relacionados com o cadastro predial, entre outros. 

Assim e em consonância com a parceira APIC e com a CCDR-LVT, propõe-se o 

alargamento da área de intervenção do PP das Carrascas conforme planta anexa, por 
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forma a incluir toda a mancha industrial prevista em PDM, passando este Plano a incidir 

sobre a área de 112ha. 

A deliberação é proposta ao abrigo do n.º 1 e 2, do Artigo 74.º, do Decreto-Lei n.º 

380/99, de 22 de Setembro, com a redacção dada pelo D.L. 310/03, de 22 de Setembro.» 

 

 Sobre a proposta antes transcrita intervieram: 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que manifesta o seu apreço pela 

forma como a Sr.ª Presidente conseguiu ler esta proposta e como conseguiu concluí-la, 

porque efectivamente o português da mesma não é o melhor. 

 Sobre esta proposta oferece-lhe dizer o seguinte: 

 A primeira questão tem a ver com o facto de se estar a alargar a área de intervenção 

do Plano de Pormenor da Zona Industrial das Carrascas em 42 hectares. Poder-se-ia  

dizer que seria uma questão perfeitamente pacífica se não se percebesse que houve uma 

primeira intervenção e decisão da Câmara Municipal datada de 08.Maio.2002, há cerca de 

quatro anos e meio. 

Aquilo que se encontrava no Parque Industrial das Carrascas era uma mancha 

industrial sem disciplina e sem coerência, motivada claramente por alguma permissividade 

que existiu por parte da Câmara Municipal em deixar construir e edificar da forma como foi 

feito. 

Da leitura da acta de 08.Maio.2002, a declaração do Sr. Vereador José Charneira 

refere “(...) preconizam a criação de uma solução urbanística de loteamento para os 

espaços devolutos que se encontram adstritos à área de intervenção igualmente a criação 

de espaços verdes e de equipamento social e restaurar a qualidade ambiental (...)”. 

Passados quatro anos e meio custa-lhe ver que no Parque das Carrascas estas situações 

não estão contempladas. É evidente que, neste momento, o Parque das Carrascas está 

muito diferente daquilo que era em 2002 até porque, posteriormente, a Câmara Municipal 

teve o cuidado de fazer um protocolo com a Associação de Proprietários Industriais das 

Carrascas (APIC), em 2005, para elaboração do Plano de Pormenor da Zona Industrial 

das Carrascas Poente. 

 Não tem nada a obstar contra a proposta. A questão é se este aumento significativo 

de 42 hectares de terreno que é agora disponibilizado não poderia ter sido enquadrado  

logo em 2002. As infra-estruturas estão feitas e agora torna-se necessário reformular 

todas as infra-estruturas para os mais 42 hectares de terreno que vão ficar adstritos ao 

Parque Industrial. Este é o ónus que constata neste processo: realmente houve alguma 

falta de perspectividade no sentido de perceber que aquele Parque tinha capacidade para 

singrar. 
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 A Sr.ª Presidente refere que das palavras do Sr. Vereador José Carlos de Sousa 

acaba por retirar uma crítica pelo facto de não ter sido feita anteriormente a opção que 

agora está a ser tomada. 

O que importa referir é que a ocupação do território em todas as suas dimensões 

seja ela na vertente urbana ou na vertente industrial não acontece de acordo com aquilo 

que se consegue prever quando se trabalha na definição dos Planos Directores 

Municipais.  

Hoje existem zonas industriais no concelho que podem ser consideradas claramente 

e profundamente sub-ocupadas, porque não tiveram o desenvolvimento que se esperava. 

Acrescenta que a Câmara Municipal tomou medidas excepcionais no sentido de 

tentar incentivar justamente a instalação e a ocupação industrial, como por exemplo, a 

zona que ficou definida com esta vocação na zona de Poceirão. 

Existem ainda outras manchas no concelho onde a ocupação industrial vai 

acontecendo de facto de uma forma e a um ritmo claramente diferente. 

Quando se iniciou o Plano das Carrascas em 2002 a ocupação que se conhecia do 

ponto de vista industrial era de facto aquilo que se confinava ao Parque. Através de 

soluções pioneiras no concelho de aproximação e trabalho conjunto com um Parque 

Industrial, constata-se que as necessidades que se perspectivavam hoje, são claramente 

diferente. O Parque das Carrascas demonstrou uma apetência e demonstrou ser de tal 

forma atractivo para as indústrias que no decorrer da elaboração deste Plano surgiu quase 

como algo incoerente continuar a trabalhar sobre uma pequena parcela industrial, quando 

realmente estava em causa uma área que podia toda ela ser trabalhada e ocupada do 

ponto de vista industrial. 

Seguindo o raciocínio do Sr. Vereador José Carlos de Sousa poder-se-ia fazer o 

planeamento de forma alargada em todas as áreas industriais, mas tal na prática revela-se 

ineficaz, porque a ocupação nem sempre acompanha as dinâmicas de planeamento. 

Ainda que este Plano tenha sido iniciado em 2002 considera que continua a ser 

positivo, porque ele demonstra justamente a apetência que a zona tem vindo a mostrar. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que, em 2002, o nó da auto-estrada  

já se mantinha naquela posição, a Vasco da Gama já estava a funcionar desde 1998 

portanto as condições de mobilidade e de acessibilidade ao Parque estavam criadas. 

Percebe perfeitamente quando se menciona que não se pode edificar onde quer que seja 

sem esperar que depois haja uma ocupação plena dos terrenos. 

O desafio que deixa nesta reunião de Câmara é no sentido de que seja feita uma 

intervenção deste tipo no Parque de Vale do Alecrim. A Câmara Municipal deve ter  

capacidade para intervir naquela área e fazer com que aquele amontoado de empresas se 

capacite de acessibilidades, porque a estrutura não está edificada capazmente. 
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A Sr.ª Presidente refere o Sr. Vereador José Carlos de Sousa tem toda a razão 

relativamente a Vale do Alecrim. Durante o anterior mandato fez-se uma primeira 

abordagem aos proprietários. Na altura, estava a iniciar-se a constituição da Associação 

dos proprietários de Vale do Alecrim. Quando se  trata de empresas já existentes só é 

possível a viabilidade destas pretensões com o acordo e a participação das próprias 

empresas. 

. É preciso contar com as empresas e com o seu esforço para que em conjunto se 

encontrarem as  melhores condições. É com este desafio que de alguma maneira tenciona 

continuar a trabalhar com a Associação de Proprietários de Vale do Alecrim à semelhança 

do que vem sendo feito com a Associação do Parque Industrial das Carrascas, que desde 

o primeiro momento é parceira da Câmara num exemplo que podia e devia multiplicar-se. 

Partilha da preocupação expressa e refere que este projecto consta da agenda da 

Câmara Municipal. 

 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

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

 

Subsídios: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DD/22-2006: 

ASSUNTO: Comparticipação em despesas de utilização de equipamentos 

desportivos: 

REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

«A política de gestão dos principais equipamentos desportivos municipais levou a 

que a Câmara Municipal de Palmela tivesse criado, há cerca de sete anos, a Palmela 

Desporto, EM, de modo a que esta empresa municipal garantisse, de uma melhor forma, a 

gestão e manutenção dos quatro maiores equipamentos desportivos da autarquia. 

Um dos objectivos estratégicos aprovados pela Câmara Municipal para a Palmela 

Desporto, EM, foi o de “garantir ao associativismo desportivo do concelho prioridade no 

acesso aos equipamentos desportivos municipais, designadamente às equipas 
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participantes em quadros competitivos oficiais, no quadro dos regulamentos municipais em 

vigor e dos programas e protocolos promovidos pela Câmara Municipal de Palmela”. 

Este objectivo tem sido assegurado sem acarretar custos para as entidades 

associativas do concelho, garantido a autarquia o acesso gratuito aos campos de futebol 

relvados do Complexo Desportivo de Palmela (1.ª fase) e ao Pavilhão Desportivo de Pinhal 

Novo, para a realização de actividades no âmbito do futebol e do basquetebol, mercê dos 

contratos-programa e protocolos de cooperação estabelecidos entre todas as partes. Até 

final de 2005, este procedimento administrativo foi cumprido envolvendo apenas a Câmara 

Municipal e a Palmela Desporto, EM. Todavia, para que estes apoios financeiros ao 

associativismo sejam objecto de deliberação do Executivo Municipal, é necessário alterar o 

procedimento até então em vigor, pelo que se acordou com os clubes desportivos do 

concelho utilizadores dos dois equipamentos desportivos municipais referidos, que seriam 

estes a realizar os pagamentos devidos pela utilização dos equipamentos geridos pela 

Palmela Desporto, EM, garantindo a autarquia a atribuição das correspondentes 

comparticipações financeiras. Com esta medida, pretende-se também que os clubes 

tenham uma maior consciência dos apoios financeiros concedidos pela autarquia. 

Neste sentido, considerando que estão por pagar à Palmela Desporto, EM as 

despesas contraídas pelos quatro clubes abaixo indicados, relativas ao ano de 2006, no 

âmbito dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo e dos Protocolos de 

Cooperação celebrados entre a Câmara Municipal e as quatro entidades abaixo referidas, 

submete-se à decisão da Câmara Municipal, em conformidade com a alínea b) do n.º 4 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a proposta de atribuição dos apoios financeiros incluídos 

no quadro apresentado a seguir, que perfazem um total de € 63.927,80 (sessenta e três 

mil novecentos e vinte e sete euros e oitenta cêntimos): 

2006 

     

CLUBE   
Complexo 
Desportivo 

Pavilhão 
Desportivo 

TOTAL 

Jan-Set 2.451,62 5.299,76 Clube Desportivo 
Pinhalnovense Out-Dez 

* 119,94 2.743,21 
10.614,53 

Jan-Set   1.894,45 
Grupo Desportivo Valdera Out-Dez 

*   378,62 
2.273,07 

Jan-Set 33.518,87   
Palmelense Futebol Clube Out-Dez 

* 14.064,53   
47.583,40 

Jan-Set 3.456,80   
Quintajense Futebol Clube Out-Dez 

* 0,00   
3.456,80 

TOTAIS 53.611,76 10.316,04 63.927,80.» 
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Relativamente a esta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que é conhecida a dificuldade dos 

Vereadores do P.S. em se relacionarem com os aspectos da Palmela Desporto. Em nome 

dos Vereadores Socialistas expressa a opinião relativamente a esta proposta. 

 Entende que a atribuição de subsídios directamente à Palmela Desporto, e de 

acordo com o relatório do Tribunal de Contas, não será muito correcto a Câmara Municipal 

atribuir as verbas directamente aos Clubes e esses mesmos Clubes pagarem 

posteriormente à Palmela Desporto. 

Relativamente às verbas que são propostas refere o seguinte: 

- Tem dificuldade em perceber como é que de Janeiro a Setembro (9 meses) o 

pavilhão desportivo custa 5.299 euros e como é que de Outubro a Dezembro (3 meses) 

custa 2.743 euros, o que significa que se esses 2.743 fossem multiplicados por 4, ou seja, 

a utilização anual daria 10.972 euros e não os 8.042 euros (5.299 + 2.743) como aqui 

estão a ser propostos. 

- Se fizer este mesmo cálculo para o Grupo Desportivo de Valdera passa-se 

exactamente o inverso: se multiplar o valor de 378 (3 meses) por 4 obtém-se o valor de 

1.514 euros, quando para 9 meses (de Janeiro a Setembro) está prevista a verba de 1.894 

euros. Desconhece-se ainda qual é o número de equipas que utilizava o pavilhão 

desportivo na anterior época desportiva de 2005/2006 e que o utiliza na actual época 

desportiva de 2006/2007.  

- Estas previsões numéricas causam-lhe algumas dificuldades. 

Numa análise à tabela da Palmela Desporto constata ainda o seguinte: 

- Enquanto Munícipe do concelho se tentar alugar o campo de futebol paga 99,38 

euros à hora; por um balneário paga mais 16,56 euros, mas se a equipa for mista ou se 

forem duas equipas terá de pagar mais 33,13 euros, ou seja, a soma perfaz cerca de 149 

euros, um valor que considera bastante exorbitante para uma empresa municipal. 

- Se for uma equipa federada do concelho a tabela prevê o custo de 33,13 euros à 

hora, para balneários o valor é de 16,56 euros e mais 33,13 euros no caso de serem duas 

equipas. Os federados, como sejam, o Pinhalnovense, o Palmelense e o Quintajense têm 

de pagar estas verbas pela utilização do complexo desportivo. 

- Parece haver alguma dificuldade em perceber estes números depois do contorno 

de uma situação que aparentemente não era pacífica para o Tribunal de Contas quando a 

Câmara  Municipal “injectava dinheiro” na Palmela Desporto para beneficiar os Clubes 

Desportivos.  



Acta n.º 22/2006 

Reunião de 08 de Novembro de 2006 

 25 

- A empresa municipal pratica preços mais dispendiosos do que, por exemplo, o 

Inatel, cujo aluguer do campo em Lisboa é mais económico à hora e é mais económico o 

balneário.  

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que as taxas aplicadas pela Palmela 

Desporto foram aprovadas pela Câmara Municipal. Aquando da aprovação do contrato-

programa entre a Câmara Municipal e a Palmela Desporto falou-se na possibilidade de se 

vir a trabalhar uma nova tabela. 

Depreendeu das palavras do Sr. Vereador José Carlos de Sousa que estava a achar 

dispendiosas as taxas pela utilização dos equipamentos desportivos. Os preços são mais 

baratos para os utilizadores do concelho e não existe equipamento disponível para o 

número de solicitações que chegam, o que é uma prova que não está assim tão caro. Por 

outro lado, através do conhecimento que tem de outros Regulamentos de Taxas e Tarifas 

é de que os preços praticados pela Palmela Desporto não estão acima das dos praticados 

por outras entidades, antes pelo contrário. 

O campo relvado do complexo desportivo é de elevada qualidade e o próprio Inatel 

pratica desporto no mesmo. 

Em Janeiro do corrente ano foi aprovado o contrato-programa com a empresa 

municipal e logo, nessa altura, referiu que não estava incluído o pagamento aos Clubes.  

Desde Janeiro até ao final da época decidiu-se não fazer nenhuma alteração aos 

contratos-programa que existiam com os Clubes porque estava a terminar a época.  

Em relação à diferença das verbas diz o seguinte: há uma quantidade de horas 

previstas para cada um dos Clubes, de acordo com as equipas que têm constituídas e de 

acordo com a participação nos quadros competitivos. Esta participação pode não se 

verificar na prática, devido a algum impedimento, como por exemplo, o alagamento do 

relvado. Nestes casos serão feitos acertos na próxima vez. Este é o motivo pelo qual 

existe uma diferença entre os primeiros 9 meses do ano e os meses de Outubro a 

Dezembro que são uma estimativa.  

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que denominar complexo desportivo àquilo 

que existe em Palmela não é muito correcto. Estava efectivamente programado para ser 

um complexo desportivo. Infelizmente, talvez por não ter sido escolhido para o Euro 2004 

ou não ter havido a hipótese de ter tido um Clube a estagiar, o que estava projectado não 

avançou.  

Julga não estar prevista nenhuma intervenção de fundo que permita a execução das 

infra-estruturas que estavam projectadas. 

O Quintajense, Pinhalnovense e Palmelense são os filhos pobres em termos 

desportivos deste concelho. 
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O denominado complexo desportivo é o equipamento mais caro e é aquele que se 

torna mais oneroso à Palmela Desporto. É preciso atender que há uma situação que é a 

da capacidade de utilização permitida pelo campo relvado, o que está relacionado com as 

condições climatéricas e não só. Mais tarde ou mais cedo aquele relvado vai obrigar a 

novos investimentos. É de opinião que se devia mandar elaborar um estudo económico no 

sentido de perceber se existe outra alternativa que fique menos dispendiosa. 

Crê que será possível com outra estratégia a Autarquia continuar a usufruir do 

campo relvado, aliás como fazem os Gabinetes de Quinta do Anjo com os protocolos 

assinados com as escolas primárias para a utilização das novas instalações do 

Quintajense. 

Opina que aquele equipamento necessita de ser redimensionado. É preciso discutir 

efectivamente os gastos da Autarquia com aquele espaço tendo em conta o número de 

utilizadores, porque o Palmelense leva um subsídio de 10.000 contos só para utilizar o 

espaço quando comparativamente com o Quintajense e o Pinhalnovense, onde a 

Autarquia fez investimentos na melhoria das suas condições, isso não sucede. 

Com a celebração de protocolos a Autarquia permite que esses espaços sejam 

utilizados pelas crianças das escolas.  

O campo relvado é um equipamento caro e dever-se-ia fazer um estudo no sentido 

de ser criada uma opção que permita à Autarquia efectivamente amealhar algumas verbas 

extremamente importantes para a sua gestão. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa questiona sobre qual é a taxa de ocupação 

do complexo desportivo atendendo à especificidade da relva, porque não pode haver uma 

taxa de ocupação durante as 24 horas do dia. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que, para qualquer equipamento é sempre 

necessário pensar noutra opção. Há um prazo de garantia para estas infra-estruturas 

funcionarem cabalmente. Um campo relvado é um equipamento caro, mas de certa forma 

também a Autarquia tem orgulho de este ser um dos melhores equipamentos da região. 

Está a ser feito um estudo para analisar a viabilidade e prazo daquele relvado. A 

opção passará sempre por fazer outro investimento; não sabe ainda se se vai continuar a 

investir da mesma forma, isto é,  apenas na modalidade do futebol, porque de facto tem 

sido das modalidades em que mais se tem investido nos últimos anos em termos de 

equipamentos. 

Sobre a taxa de ocupação não possui os números exactos. Num campo relvado a 

utilização dependerá das condições climatéricas.  A Palmela Desporto não permite a 

utilização demasiada do equipamento, até porque não é tecnicamente aconselhável. 

A Sr.ª Presidente deu por encerrada a discussão sobre este tema. 
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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. 

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES JOSÉ BRAZ PINTO E JOSÉ 

CARLOS DE SOUSA: 

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se porquanto não 

lhes parece muito clara a relação entre os valores cobrados pela Palmela Desporto e os 

subsídios atribuídos pela Câmara. Parece haver excessos.” 

 

PROPOSTA N.º 2/DCD-DD/22-2006: 

ASSUNTO: Campeonato Internacional de Dança de Salão, em Salou - Espanha: 

REQUERENTES: Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz: 

 

«O Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz apresentou uma candidatura a apoio à 

participação da sua Escola de Dança, com cinco pares de dançarinos, num Campeonato 

Internacional de Dança de Salão Clássicas/Latina, a decorrer em Salou – Espanha, nos 

dias 8, 9 e 10 de Dezembro, prova pontuável para o ranking mundial da IDSF (Federação 

Internacional de Dança de Salão). Esta participação envolverá uma despesa aproximada 

de 6.000 €, relativa a inscrição, deslocação e estada. 

 No âmbito do protocolo de cooperação em vigor entre a Câmara Municipal de 

Palmela e o Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz, está definido o compromisso da 

Câmara Municipal comparticipar até 50% do valor total das despesas de participação do 

Grupo em competições internacionais. 

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 um apoio 

financeiro no montante de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), no sentido de 

comparticipar as despesas da citada deslocação do Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz 

ao Campeonato Internacional de Dança de Salão, em Salou – Espanha.» 

 

Relativamente a esta proposta intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias deseja uma boa viagem e um bom resultado aos 

Dançarinos do Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto expressa uma saudação especial ao Grupo 

Desportivo Estrelas de Algeruz que, através do seu grupo de dança, tem dignificado o 

concelho e tem dignificado o País porque desta casa já saíram alguns campeões. 



Acta n.º 22/2006 

Reunião de 08 de Novembro de 2006 

 28 

Deixa o seu agradecimento ao Grupo Desportivo Estrelas de Alegruz. 

Nesta sala já assistiu a muitos espectáculos de danças de salão, espectáculo que é 

muito do seu agrado e sabe o esforço que significa manter uma escola de danças de salão 

a funcionar. 

Lamenta o facto de a Câmara não despender um apoio financeiro maior, mas 

compreende que tal não possa ser possível. A Câmara tem certamente muitas limitações e 

cada vez mais limitações dados os condicionalismos económicos do País, mas a Câmara 

Municipal faz um esforço grande e considera que é de todo merecido pelo Estrelas de 

Algeruz. 

Permite-se fazer a seguinte reflexão e sugestão: 

- No País luta-se por um ensino onde a partir dos primeiros anos se começa a 

diversificar os ensinamentos dados quer na área física, quer na área 

intelectual, quer na área artística.  

- A Câmara, a quem cabem as responsabilidades do 1.º Ciclo, não tem 

estruturas para desenvolver algumas destas actividades. 

- A Escola Primária de Brejos do Assa fica a poucos metros desta 

colectividade e o Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz possui uma sala 

esplêndida e uma vasta experiência em danças de salão. 

- Propõe que as danças de salão, como expressão artística que são, poderiam 

ser expandidas para a escola de Brejos do Assa. 

-  Deixa o seu voto para que haja vontade associativa por parte do Estrelas de 

Algeruz e haja vontade política por parte do Executivo para celebrar um 

protocolo com o Estrelas de Algeruz no âmbito das danças de salão. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que também é de opinião que o Grupo 

Desportivo Estrelas de Algeruz mereceria um apoio financeiro superior àquele que foi 

prestado. 

Relativamente à sugestão do Sr. Vereador José Braz Pinto refere que, a questão 

das parcerias estão sempre em discussão. 

No passado foram estabelecidas parcerias em que os Dançarinos de Algeruz se 

deslocavam a outras colectividades no sentido de se desenvolver a prática das danças de 

salão. Verificou-se ser difícil, na medida em que o concelho é muito disperso e a questão 

dos transportes era crucial. 

Acrescenta que as escolas têm um ritmo e uns horários que não são idênticos 

àqueles que são praticados pelo associativismo, cujos dançarinos também trabalham e 

têm horários diferentes, para além do trabalho que desenvolvem dentro da própria 

colectividade. 
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Não é tão fácil assim compatibilizar os horários, mas o Grupo Desportivo Estrelas de 

Algeruz sabe que pode contar com a Câmara Municipal para as parcerias que tencionem 

levar por diante. 

O Sr. Vereador Octávio Machado pretende enaltecer o trabalho de algumas 

pessoas que ano após ano vêm fazendo, numa colectividade tão carente em termos de 

tudo, esta imagem emblemática das danças de salão com resultados de mérito que são de 

todos conhecidos. 

O concurso a que a proposta alude é um convite para um concurso internacional e 

denota bem a qualidade de execução do trabalho desta Associação. 

Ficam expressas as suas palavras de apreço para as pessoas que conseguem com 

tão pouco e com tão pequenas comparticipações desenvolver a sua actividade: as danças 

de salão. Deseja boa viagem e boa sorte para a participação que vão ter no concurso 

internacional de danças de salão em Salou. 

Finaliza que a qualidade e a boa prestação no âmbito das danças de salão existe 

efectivamente nesta colectividade. 

A Sr.ª Presidente refere que o Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz é uma escola 

que tem dado muitos passos e tem o reconhecimento público, nomeadamente dos Alunos 

de Apolo. Estes proveitos são fruto do trabalho que é feito nesta colectividade e é meritório 

de destaque o enorme esforço da Instituição e dos seus Dirigentes. Neste sentido felicita o 

Clube pela sua actividade. 

 

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

 

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

 

Subsídios: 

 

PROPOSTA N.º 1/DEIS-DE/22-2006: 

ASSUNTO: Apoio ao funcionamento das Escolas do 1.º Ciclo e Jardins de 

Infância da Rede Pública (ano lectivo 2006/2007): 
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REQUERENTES: Agrupamento de Escolas de Marateca e Poceirão, 

Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela e Agrupamento de Escolas José Maria 

dos Santos: 

 

 «Com o objectivo de contribuir para a melhoria do funcionamento dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e ensino básico (1.º ciclo) da rede pública, o 

Município de Palmela, em cada ano lectivo, disponibiliza verbas destinadas a este fim 

(encargos com consumíveis para computadores/fotocopiadoras/impressoras, conservação 

de equipamento diverso entre outras situações). 

 Este apoio considera os critérios abaixo indicados, e discrimina positivamente os 

jardins de infância e escola do 1º ciclo de lugar único, pela natureza das actividades 

desenvolvidas e especificidade  que uma turma com os quatro anos de escolaridade 

apresenta: 

- Jardins de Infância integrados em Escolas do 1º ciclo – 400,00 € por turma 

- Jardins de Infância de lugar único – 500,00 € 

- Escolas 1º ciclo – 200,00 € por turma 

- Escolas 1º ciclo de lugar único – 275,00 € 

 De acordo com a rede de equipamentos educativos concelhios, para o presente 

ano lectivo, e de acordo com a alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei 169/99, de 18 de 

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

subsídios abaixo indicados, no valor global de 36.900,00 € (trinta e seis mil e novecentos 

euros). 

 1. Agrupamento de Escolas de Marateca e Poceirão – 6.550,00€ (seis mil 

quinhentos e cinquenta euros): 

. EB1 Águas de Moura nº 1-----------------800,00 € (oitocentos euros)  

. EB1 Águas de Moura nº 2 ----------------275,00 € (duzentos e setenta e cinco euros) 

. EB1/JI Cajados-------------------------------1.200,00 € (mil e duzentos euros) 

. EB1 Fonte da Barreira ---------------------400,00 € (quatrocentos euros) 

. EB1 Poceirão n.º 1 -------------------------- 800,00 € (oitocentos euros) 

. EB1 Lagameças ----------------------------- 800,00 € (oitocentos euros) 

. EB1 Aldeia Nova Aroeira ------------------ 400,00 € (quatrocentos euros) 

. EB1/JI Lagoa do Calvo--------------------- 800,00 € (oitocentos euros) 

. EB1 Forninho --------------------------------- 275,00 € (duzentos e setenta e cinco euros) 

. Pólos Itinerantes de Agualva de Cima e Forninho -------400,00 € (quatrocentos euros) 

. Pólos Itinerantes de Fonte Barreira e Bairro Margaça --400,00 € (quatrocentos euros) 

 2. Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela – 15.275,00 € (quinze mil duzentos e 

setenta e cinco euros): 
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 . EB1/JI Aires--------------------------------- 2.800,00 € (dois mil e oitocentos euros) 

 . EB1 Algeruz-Lau e CAIC ----------------  800,00 € (oitocentos euros) 

 . EB1 Brejos do Assa n.º 1----------------  800,00 € (oitocentos euros) 

 . EB1 Brejos do Assa n.º 2---------------- 275,00 € (duzentos e setenta e cinco euros) 

 . EB1/JI Palmela n.º 1----------------------  2.400,00 € (dois mil e quatrocentos euros) 

 . EB1 Palmela n.º 2 -------------------------  1.600,00 € (mil e seiscentos euros) 

 . EB1 Olhos de Água nº 2----------------- 400,00 € (quatrocentos euros) 

 . EB1 Olhos de Água nº 1 ---------------- 400,00 € (quatrocentos euros) 

 . EB1/JI Quinta do Anjo ------------------- 3.200,00 € (três mil e duzentos euros) 

 . EB1/JI Cabanas --------------------------- 1.200,00 € (mil e duzentos euros) 

 . EB1/JI Bairro Alentejano----------------- 1.400,00 € (mil e quatrocentos euros) 

 3. Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos – 14.575,00 € (catorze mil 

quinhentos e setenta e cinco euros): 

  . EB1 Batudes ------------------------------- 275,00 € (duzentos e setenta e cinco euros) 

 . EB1 Arraiados ----------------------------- 400,00 € (quatrocentos euros) 

 . EB1 Carregueira---------------------------  400,00 € (quatrocentos euros) 

 . EB1 Lagoa da Palha --------------------- 400,00 € (quatrocentos euros) 

 . EB1 Palhota -------------------------------- 400,00 € (quatrocentos euros) 

 . JI Vale da Vila ----------------------------- 800,00 € (oitocentos euros) 

 . JI Terrim ------------------------------------ 500,00 € (quinhentos euros) 

 . EB1/JI Pinhal Novo ----------------------- 2.800,00 € (dois mil e oitocentos euros) 

 . EB1/JI Pinhal Novo n.º 2 ---------------- 5.600,00 € (cinco mil e seiscentos euros) 

 . EB1 Pinhal Novo n.º 1 ------------------- 1.400,00 € (mil e quatrocentos euros) 

 . EB1 Pinhal Novo n.º 2--------------------  1.600,00 € (mil e seiscentos euros) 

 4. Jardim de Infância da Asseiceira 500,00 € (quinhentos euros).» 

  

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

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 

 

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

 

1 – Loteamento: 
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PROPOSTA N.º 1/DGU-DL/22-2006: 

ASSUNTO: Pedido de alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 

234 (Proc.º L-13/98): 

REQUERENTE: Urbimeta – Gestão Urbanística, S.A.: 

 

«Através do requerimento n.º 10929/04, de 23.11.2004, subscrito pelo proprietário 

dos lotes n.º 69, 70 e 71, 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, é solicitada alteração à licença de 

loteamento, titulada pelo alvará n.º 234, registado na Câmara Municipal no livro n.º 5, em 6 

de Julho de 2000, e emitido a favor de URBIMETA, Gestão Urbanística, S.A. 

A alteração pretendida incide unicamente sobre os lotes antes indicados, descritos 

na Conservatória do Registo Predial de Palmela, sob os seguintes números: 

Lote 69 – 01495/131000 – Marateca;  

Lote 70 – 01496/131000 – Marateca;  

Lote 71 – 01497/131000 – Marateca. 

A alteração, cujo licenciamento se requer, decorre do interesse expresso pelo 

requerente em proceder às seguintes modificações: 

- No lote n.º 69, com uma área de 252,00 m2 e destinado unicamente a habitação 

colectiva, com 4 fogos e 516,00 m2 de área bruta de construção (ABC), essa área 

habitacional é reduzida para 387,00 m2 e 3 fogos, introduzindo-se uma utilização comercial 

correspondente a 129,00 m2 de ABC. 

- No lote n.º 70, com uma área de 364,00 m2 e destinado unicamente a habitação 

colectiva, com 6 fogos e 704,00 m2 de ABC, essa área habitacional é reduzida para 362,00 

m2 e 3 fogos, introduzindo-se uma utilização comercial correspondente a 342,00 m2 de 

ABC. 

- No lote n.º 71, com uma área de 364,00 m2 e destinado a habitação e comércio (4 

fogos - 522,00 m2 de ABC para habitação; e 134,00 m2 de ABC para comércio), a área 

habitacional é reduzida em 160,00 m2, contabilizando 362,00 m2 e 3 fogos. 

A ABC destinada a uso comercial merece um acréscimo de 160,00 m2, 

contabilizando assim um total de 294,00 m2. 

Na globalidade, mantém-se a área bruta de construção total (ABCT) antes 

licenciada (24.827,00 m2) e são alterados os seguintes valores totais de edificabilidade: 

- O n.º total de fogos antes previsto (142) é reduzido para 137; 

- A ABC destinada a habitação é reduzida em 631 m2, correspondendo agora ao 

valor total de 1111 m2; 

- A ABC antes indicada (631,00 m2) é transferida para uso comercial, o qual 

corresponde agora ao valor total de 765,00 m2. 
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Atentos os valores das áreas de cedência para espaços verdes e de utilização 

colectiva e equipamentos colectivos, que no âmbito do alvará de loteamento n.º 234 foram 

integradas em domínio público, resulta que a transferência/alteração do uso antes 

indicado, corresponde a um diminuto acréscimo (18,9 m2) suportado no valor total antes 

cedido (11796,2 m2 = 6287,00 m2 + 5509,20 m2). 

Ainda que a presente alteração imponha uma capitação de parqueamento 

correspondente a 13 veículos, o parqueamento garantido no alvará de loteamento n.º 234 

suporta esse acréscimo. 

Do exposto, resulta que a presente alteração cumpre as disposições 

regulamentares do Plano Director Municipal (PDM), nomeadamente no que se refere ao 

determinado no seu art.º 12.º, bem como na sua secção 4 (estacionamentos) e Anexo III 

(Quadro de Parâmetros de Dimensionamento de espaços verdes e equipamentos de 

utilização colectiva) e que da mesma alteração não decorrem obras de urbanização. 

Conforme estipulado no n.º 2 do art.º 27.º, e no n.º 3 do art.º 22.º, ambos do D.L. 

555/99, de 16.12, republicado pelo D.L. 177/01 de 04/06, a pretensão foi sujeita a um 

período de discussão pública anunciado no Diário da República, 2.ª série – N.º 153 – 9 de 

Agosto de 2006 (parte especial), Aviso n.º 44/DGU/DL/2006, que não registou qualquer 

objecção à presente proposta de alteração. 

Perante o exposto, propõe-se, ao abrigo do art.º 23.º do Decreto-Lei antes 

invocado, a aprovação da alteração à licença de loteamento consubstanciada na planta 

síntese apresentada com o requerimento n.º 10787/06, de 24.10.2006, da qual deverão 

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

com vista a ser lavrado o respectivo aditamento ao alvará.  

Ainda assim, e para efeito do referido aditamento, as cópias a apresentar deverão 

merecer a seguinte correcção de pormenor: 

- na planta apresentada com o requerimento n.º 10787/06, de 24.10.2006, o quadro 

síntese apresenta notas referentes aos lotes 69, 70 e 71, na coluna da ABCT (comércio), - 

(1), (2) e (3) - que remetiam para observações que entretanto foram eliminadas, pelo que 

deverão ser excluídas. 

Estando em tramitação dois pedidos de alteração a este alvará de loteamento, 

propõe-se que o requerente seja informado de que, relativamente a essas alterações, e 

caso as mesmas sejam aditadas antes do aditamento desta sua alteração, será 

necessário proceder à sua indicação na planta síntese apresentada com o requerimento 

acima mencionado.  

Para efeito do aditamento da alteração em apreço, deverá ser realizada a taxa 

municipal de urbanização correspondente ao valor de 847,05 € (oitocentos e quarenta e 
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sete euros e cinco cêntimos) e que resulta da transferência da área de 631,00 m2, antes 

destinada a uso habitacional e agora determinada como área de comércio. 

Mantêm-se inalterados todos os restantes parâmetros urbanísticos e prescrições 

constantes do alvará de loteamento n.º 234.» 

  

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

minuta. 

 

2 – Aprovação de Protocolo: 

 

PROPOSTA N.º 2/DGU-DL/22-2006: 

ASSUNTO: Remodelação da conduta de abastecimento de água existente na 

E.N. 379 (Proc.ºs L-12/99 e L-23/00): 

REQUERENTES: Expofirme – Investimentos Imobiliários, Ld.ª e Capa Rica – 

Empreendimentos Imobiliários, Ld.ª: 

 

«Na sequência das deliberações de 07.11.2001 e de 03.11.2004, referentes à 

aprovação das Obras de Urbanização dos processos de loteamento L-12/99 (Alvará 253 

de 18.12.2003), titulado a Expofirme – Investimentos Imobiliários, Ld.ª e L-23/00 titulado a 

Capa Rica – Empreendimentos Imobiliários, Ld.ª, correspondentes a loteamentos sitos 

respectivamente, em Lages - Palmela e S. Julião - Ferra Cinta também em Palmela, 

resultou como solução do abastecimento de água a ambos os loteamento, a remodelação 

da conduta pública, existente na EN 379, desde o Largo do Chafariz D. Maria I, até ao 

cruzamento com a EM 532, comummente designada por Estrada do Cemitério. 

Considerando a solução preconizada (remodelação da conduta pública), os titulares 

dos processos de loteamento em causa, através do requerimento n.º 14412/05, 

apresentaram proposta de execução conjunta da referida obra de remodelação, 

consubstanciada pela apresentação de minuta de protocolo e projecto de remodelação da 

conduta pública. 

A execução conjunta, conforme proposto, assume um carácter gratuito, sem 

contrapartidas em taxas municipais devidas pelas respectivas operações de loteamento e 

apresenta-se como uma boa solução técnica e  económica ao abastecimento de água a 

ambos os loteamentos.   

Para efeito da obra em causa, o protocolo proposto, em anexo, a celebrar com esta 

Câmara Municipal, contratualiza as intenções de execução conjunta expressas pelos 

loteadores, reservando a esta autarquia as diligências envolvendo as Estradas de 

Portugal, EPE, incluindo o pedido de autorização de intervenção na EN 379. 
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Relativamente à apreciação prévia expressa na alínea a) da cláusula terceira do 

protocolo e conforme pareceres da DAAR (n.º 242/2006 de 18.09.2006) e DRV (n.º 34677 

de 02.10.06), em anexo, resulta concluir que o projecto de remodelação reúne condições 

para se solicitar autorização às Estradas de Portugal. 

Face ao exposto, nos termos do parecer da Divisão de Loteamentos, datado de 

27.10.06, em anexo e ao abrigo do disposto no art. 64.º, n.º 1, alínea h), da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, propõe-se a aprovação do protocolo conforme minuta, também em anexo. 

Mais se propõe que sejam concedidos poderes bastantes à Sr.ª Presidente da 

Câmara, para a assinatura do protocolo.» 

 

Sobre a proposta antes mencionada intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que nesta proposta também se refere que é 

no Largo do Chafariz D. Maria I e fica sem saber se a Sr.ª D. Maria é I ou II. Sempre ouviu 

falar que era o Largo do Chafariz D. Maria I. Vai ter de ser avaliada esta questão. 

Refere que esta proposta é de elogiar. Vai ser reforçado o abastecimento de água e 

ainda por cima consegue-se fazer este benefício sem encargos para a Autarquia, a 

expensas dos operadores urbanísticos e resulta num benefício e numa poupança para a 

Autarquia. 

Realça o seguinte: segundo a informação 242/2006 da DAAR (Divisão de Águas de 

Abastecimento e Residuais) dirigida ao Sr. Luís Benzinho, Chefe da DAAR, pela eng.ª 

Fátima Ventura Chaves refere no seu 3.º parágrafo “o orçamento não contempla o valor 

das perfurações horizontais”. Teve o cuidado de ver o projecto e nele constam pelo menos 

três perfurações horizontais e o orçamento é omisso quanto às perfurações horizontais. 

Em todas as informações posteriores mais nenhum técnico se refere às perfurações 

horizontais. Uma perfuração horizontal é algo de bastante dispendioso. 

Pergunta: as perfurações horizontais são gratuitas para a Câmara Municipal ou a 

Câmara tem de suportar os encargos destas perfurações horizontais?  

Convém ter o máximo de cuidado com esta situação, porque se não aquilo que é 

gratuito pode transformar-se em não gratuito e ficar encoberto num encargo para a 

Câmara que não foi previsto à partida. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que o Protocolo menciona que os dois 

urbanizadores estão obrigados a respeitar as condições técnicas impostas pela Câmara 

Municipal e pelas Estradas de Portugal. 

Refere que hoje mesmo lhe foi entregue o ofício, datado de 06 de Novembro, das 

Estradas de Portugal a autorizar a remodelação da conduta, nas condições que estão 
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expressas no ofício. Assim as obras são executadas sem qualquer encargo para a 

Câmara Municipal. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto questiona porque motivo no orçamento não está 

contemplada a verba para as perfurações horizontais? 

O Sr. Vereador José Charneira refere que, na altura, quando foi feito o projecto e o 

orçamento não se sabia exactamente quais eram as condições que as Estradas de 

Portugal iam exigir. Depois de esta entidade aprovar o projecto e a obra nas condições 

que exige ver cumpridas, nomeadamente: a vala não poder ser aberta em dia de chuva, as 

obras terem de se manter sinalizadas durante todo o dia e durante toda a noite, o prazo de 

conclusão dos trabalhos ser de 180 dias, a garantia bancária serácancelada passados 2 

anos após a conclusão da obra, é que é possível, nos termos do Protocolo, ver os pontos 

a que as empresas estão obrigadas a respeitar. 

Está em condições de adiantar que a execução da obra tem custo zero para a 

Câmara Municipal. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que no ponto 2 menciona-se “(...) nela 

incluindo o conjunto dos procedimentos designadamente administrativos a empreiteiros ou 

fornecimentos se revelem necessários à sua execução, bem como suportando 

integralmente todos os custos decorrentes da obrigação dos meios (...)”. Todo este 

articulado tem como suporte um orçamento e o Sr. Vereador José Charneira refere que 

não eram conhecidas as condicionantes impostas pelas Estradas de Portugal, mas o que 

é certo é que na peça desenhada que faz parte do próprio projecto já lá estão previstas as 

três perfurações horizontais. 

Acrescenta que o orçamento é constituído por três grandes blocos: 1.º bloco - os 

cuidados com a retirada das terras, o enchimento das valas e o fechamento das valas com 

compactação e com rega; 2.º bloco - fornecimentos e 3.º bloco - diversos e nesse capítulo 

diversos devia mencionar-se que as perfurações eram valor x. 

Acredita que se os urbanizadores não cumprirem a Câmara os fará cumprir, mas de 

facto devia haver mais cuidado e o orçamento devia prever a verba para as perfurações. 

O Sr. Vereador José Charneira lê o n.º 5 da cláusula 4.ª do Protocolo “A segunda e 

terceira outorgantes (as empresas) respondem integral e solidariamente por todos os 

custos decorrentes da obrigação de meios e resultado que se pretendem vincular neles se 

incluindo todas as obrigações assumidas nos termos do presente Protocolo, sem qualquer 

contrapartida no montante das taxas devidas no âmbito das operações de loteamento de 

que são titulares” e o n.º 1 da cláusula 4.ª refere “A segunda e terceira outorgantes (as 

empresas) comprometem-se a promover todos os procedimentos, designadamente 

administrativos, empreitadas e/ou fornecimentos que se revelem necessários à execução 

da obra que pretendem realizar e a observar integralmente todas as normas legais e 
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regulamentares que lhe são aplicáveis, designadamente, as constantes de instrumentos 

de gestão territorial e as regras técnicas de construção”. Como tal, o Protocolo vem 

regulamentar a forma de execução da empreitada em questão. 

Há um aspecto que lhe parece importante: o projecto é apresentado à Câmara que o 

submete às Estradas de Portugal porque está em causa a remodelação de uma conduta 

(existe uma conduta de 60 mm e pretende-se passar para uma conduta de 110 mm).  

Resulta daí que todas as obrigações que as Estradas de Portugal viessem a implementar 

seriam de facto revertidas para o Protocolo e por este facto é que o Protocolo foi feito 

nestes termos. 

Não havendo mais nenhuma intervenção passou-se à votação. 

 

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

minuta. 

 

VII – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

 

VII.I - DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO: 

 

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

 

Desafectação do domínio público para o domínio privado de parcela de terreno 

em Aires: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAGF-DAP/22-2006: 

 

 «O município de Palmela é proprietário de uma parcela de terreno, localizado no 

Sítio do Corvo, em Aires, com uma área de 183,39 m2, que veio à posse municipal através 

do alvará de loteamento n.º 79, integrada numa área de cedência para o domínio público 

municipal, para arruamentos, acessos e acertos. 

A parcela em questão confronta a Norte e a Nascente com a Rua Rodolfo Augusto 

Pereira, a Sul com o Lote n.º 5 e a Poente com a Rua Alexandre Herculano. 

O Sr. António Melo, proprietário do lote de terreno n.º 5, mostrou interesse em 

adquirir a parcela de terreno municipal que confina com o seu lote. 

Consultados os serviços municipais sobre a eventual utilização daquela parcela para 

o fim da cedência concluiu-se que, de acordo com a configuração da mesma e a sua 

reduzida dimensão não está previsto qualquer tipo de utilização por parte desta Câmara. 
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Em face do exposto, proponho que, nos termos da alínea b), do n.º 4, do art.º 53.º, 

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

sujeita a deliberação da Assembleia Municipal, a desafectação do domínio público 

municipal para integrar no domínio privado da parcela de terreno com a área de 183,39 

m2, sita em sítio do corvo, Aires, que se encontra assinalada na planta em anexo, para 

efeitos de negociação posterior com o Sr. António Melo.» 

 

Em relação à proposta antes apresentada intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa faz um breve historial do processo: 

- Há um requerimento de 22.Dez.2003 do Sr. António Melo que mostra a sua 

disponibilidade para adquirir este lote com 183 m2 que confina com a sua 

habitação. 

- Há uma 1ª informação de 03.Fev.2004 da Divisão de Planeamento que 

pergunta à DASU (Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos) se esta Divisão 

necessitará daquele espaço para colocação de ecopontos ou para 

contentores de resíduos sólidos urbanos. A DASU diz que à partida não 

necessita e propõe que o terreno vá para hasta pública ou para permuta. 

- Em 10.Março.2004 é pedida ao Património a avaliação do terreno. A 

avaliação data de 02.Junho.2004. 

- Posteriormente, em 15.Julho.2004, relativamente a esta área de cedência 

existe uma informação que alerta para o D.L. 555/99, de 16.12, que tem a 

ver com o facto de o urbanizador ter cedido à Câmara Municipal aquele 

terreno e refere a Técnica da informação que se deve ter em atenção 

porque, eventualmente, pode não se poder colocar em hasta pública ou 

vender o terreno. O n.º 1, do artigo 45.º, do D.L. 555/99, refere que “o 

cedente tem o direito de reversão sobre as parcelas cedidas nos termos do 

artigo anterior (art.º 44.º) sempre que estas sejam afectas a fim diverso 

daqueles para que hajam sido cedidas”. 

Procurou nos três volumes dos processos o documento em que o urbanizador 

informasse a Câmara Municipal de que poderia efectivamente vender o terreno. O que é 

facto é que nada encontrou. 

O processo aparentemente parou até que a Sr.ª Presidente fez um atendimento ao 

Sr. António Melo no dia 08.Abril.2005 e, mais uma vez, é entendimento do despacho da 

Sr.ª Presidente que, a questão deve ser colocada para se promover uma hasta pública do 

terreno. 

O processo chega a esta altura sem nenhuma indicação clara da doação para este 

fim por parte do urbanizador. Por outro lado, também não há nenhuma nota que indique 
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como é que se passa das duas propostas iniciais - permuta ou hasta pública -, para uma 

venda. 

Não querendo discutir o valor da avaliação, um terreno com 183 m2 custa 8.680 

euros, e não conhecendo o Sr. António Melo, tem a referir que este negócio também seria 

bom para si, porque ficar com um terreno que lhe permite fazer uma piscina ou com um 

campo de ténis é algo de altamente vantajoso. 

Tem alguma dificuldade em compreender todo este processo. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que há de facto uma leitura atenta por parte do 

Sr. Vereador José Carlos de Sousa, o que louva. 

Relativamente a este processo tem a explicar o seguinte:  

- O exercício do direito de reversão deve ser exercido, só que deve ser 

exercido depois desta deliberação. 

- A Câmara Municipal levanta um pouco o véu na própria proposta porque há 

o interesse de um particular em adquirir aquela pequena parcela de terreno 

que está confinante ao seu.  

- Neste momento está unicamente a ser aprovada a desafectação do domínio 

público para o terreno passar para o domínio privado municipal.  

- A Câmara Municipal considera que é possível a negociação com o particular 

por entender que o valor que consta na avaliação é credível e aceitável, o 

que não significa que se tenha de aceitar esse valor como certo. Em termos 

de negociação o desejo e vontade da Câmara é que o valor de negociação 

seja superior ao da avaliação. 

Este processo terá necessariamente de passar pela fase que o D.L. 555/99 define, 

como o Sr. Vereador referiu, e vai passar também pela auscultação pública,  

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que aceita a explicação dada pelo Sr. 

Vereador Adilo Costa. 

Assim, a negociação a fazer numa primeira fase será com o proprietário inicial do 

terreno (loteador) que cedeu o terreno à Câmara Municipal. Como tal, a expressão 

utilizada nesta proposta “para efeitos de negociação posterior com o Sr. António Melo” tira 

o sentido da explicação dada. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que a negociação com o Sr. António Melo só vai 

ser feita na ponta final do decurso de todo este processo. 

Esta proposta visa somente desafectar do domínio público o lote e passa-lo para o 

domínio privado municipal. 
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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. 

 DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES JOSÉ BRAZ PINTO E JOSÉ 

CARLOS DE SOUSA: 

 “Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se porquanto a 

proposta é pouco clara e pode incorrer em desvios à legislação vigente. Também têm 

sérias dúvidas quanto ao valor do terreno comparado com o valor de outros terrenos 

similares no Concelho.” 

 

 VII.II – DIVISÃO DE APOIO JURÌDICO: 

 

 Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

 Cedências de parcelas de terreno: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAGF-DAJ/22-2006: 

ASSUNTO: Cedência da parcela de terreno sita em Águas de Moura, Marateca, 

onde se encontra implantada a Extensão de Saúde de Águas de Moura: 

 

 «Considerando que: 

- O Ministério da Saúde contactou esta Câmara Municipal, solicitando a 

regularização da situação patrimonial do terreno onde se encontra implantado o edifício da 

Extensão de Saúde de Águas de Moura; 

 - Por proposta camarária de 7 de Abril de 2004, foi autorizada a desafectação do 

domínio público municipal, para integração do domínio privado da Câmara, da parcela de 

terreno destinada a regularizar a cedência de direitos sobre o terreno à Administração 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT); 

- A referida parcela já se encontra registada na Conservatória do Registo Predial de 

Palmela sob a descrição n.º 01799/20060620, da freguesia da Marateca e inscrita na 

respectiva matriz sob o artigo número 1417, da citada freguesia de Marateca, a favor da 

Câmara; 

- Assim, considerando o relevante interesse social deste equipamento, propõe-se 

em consonância com a alínea f), do n.º 1, do art.º 64 da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

cedência a título gratuito, pelo período de 99 anos, do direito de superfície da seguinte 

parcela de terreno: 
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- Parcela de terreno para construção, sita em Águas de Moura, com a área de 

1.500,00m2, a confrontar do norte com Rua E, do sul com Rua C, do nascente com Lote 

20, Lote 21 e Lote 22 e do poente com Rua D, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Palmela sob a descrição n.º 01799/20060620, da freguesia da Marateca e 

inscrita na respectiva matriz sob o artigo número 1417, da citada freguesia de Marateca, a 

que se atribuiu o valor de 49.256,64 euros. 

Ao direito de superfície foi atribuído o valor de 9.851,33 euros. 

Propõe-se ainda que sejam conferidos à Sr.ª Presidente da Câmara os poderes 

para a outorga da escritura.» 

 

PROPOSTA N.º 2/DAGF-DAJ/22-2006: 

ASSUNTO: Cedência da parcela de terreno sita em Outeiro, Palmela, onde se 

encontra implantado o Centro de Saúde de Palmela: 

 

«Considerando que: 

O Ministério da Saúde contactou esta Câmara Municipal, solicitando a regularização 

da situação patrimonial do terreno onde se encontra implantado o edifício do Centro de 

Saúde de Palmela; 

Por proposta camarária de 7 de Abril de 2004, foi autorizada a desafectação do 

domínio público municipal, para integração do domínio privado da Câmara, da parcela de 

terreno destinada a regularizar a cedência de direitos sobre o terreno à Administração 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT); 

A referida parcela já se encontra registada na Conservatória do Registo Predial de 

Palmela sob a descrição n.º 10775/20060817, da freguesia da Palmela e inscrita na 

respectiva matriz sob o artigo provisório número 11976, da citada freguesia de Palmela, a 

favor da Câmara; 

Assim, considerando o relevante interesse social deste equipamento, propõe-se em 

consonância com as alíneas i), do n.º 2, do art.º 53.º e a), do n.º 6, do art.º 64, 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, que a câmara submeta a deliberação da assembleia municipal a cedência a 

título gratuito, pelo período de 99 anos, do direito de superfície da seguinte parcela de 

terreno: 

Parcela de terreno para construção, sita em Outeiro, com a área de 4.467,40 m2, a 

confrontar do norte com Câmara Municipal de Palmela e lote 24 e 26, do sul e nascente 

com Estrada Municipal e do poente com Rua B, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Palmela sob a descrição n.º 10775/20060817, da freguesia da Palmela e 
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inscrita na respectiva matriz sob o artigo provisório número 11976, da citada freguesia de 

Palmela, a que se atribuiu o valor de 357.110,64 euros. 

Ao direito de superfície foi atribuído o valor de 71.422,13 euros.  

Propõe-se ainda que sejam conferidos à Sr.ª Presidente da Câmara os poderes 

para a outorga da escritura.» 

 

As propostas de “Cedência da parcela de terreno sita em Águas de Moura, 

Marateca, onde se encontra implantada a Extensão de Saúde de Águas de Moura” e 

“Cedência da parcela de terreno sita em Outeiro, Palmela, onde se encontra implantado o 

Centro de Saúde de Palmela” foram colocadas a discussão em simultâneo: 

 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que vai ser regularizada uma situação 

que peca por ser tardia, já que existe uma proposta de reunião de Câmara datada de 

07.Abril.2004 em que é autorizada a desafectação do domínio público municipal para 

integração no domínio privado da Câmara de ambos os terrenos. Seguidamente a esta 

deliberação poder-se-ia perfeitamente ter avançado para a cedência em direito de 

superfície à Administração Regional de Saúde (A.R.S.). 

Todo este processo é movimentado porque, aparentemente, em 26.Set.2005, a 

A.R.S. pede informações sobre a legalidade da situação. 

A partir de 15.Maio.2006 desenvolve-se todo este processo que é agora concluído. 

Há dois anos e meio de permeio. Logo após a decisão camarária em 2004 podia-se ter 

feito algum esforço no sentido de regularizar a situação de imediato. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que estas propostas encerram um 

processo que em primeira instância deve ser enaltecido. Sem ter obrigação de o fazer, a 

Câmara Municipal cede terrenos para implementação de equipamentos extremamente 

importantes para a população. 

A implementação destes dois serviços de saúde são extremamente importantes para 

o concelho. 

Realça o elevado valor atribuído aos terrenos (357.000 € + 49.000 € = 406.000 €) 

que a Câmara Municipal cede ao Ministério da Saúde – Estado -, para implementação de 

dois equipamentos que são de extrema importância para a população. 

Reconhece a necessidade da construção do Centro de Saúde de Pinhal Novo (lado 

Sul) e do Centro de Saúde de Quinta do Anjo. 

 Um processo de justiça para um concelho que vê serem amputadas verbas como 

resultado da nova Lei das Finanças Locais, e não se vê compensado em termos de infra-

estruturas do PIDDAC, de modo a haver um equilíbrio a nível nacional. Isto tem a ver com 

a incapacidade de todos os políticos. É de uma grande injustiça, que um concelho que dá 
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um enorme contributo para o orçamento do Estado não seja depois ressarcido das 

condições de acesso à Saúde a que tem direito. É com mágoa que intervém sobre esta 

matéria. 

O concelho de Palmela é aquele que no distrito de Setúbal possui as maiores 

carências: 50% da população não possui médico de família e ainda faltam dez médicos 

neste serviço. 

A sua intervenção não tem nenhuma conotação política. 

Com as cedências de valor tão elevado que agora são propostas, a Câmara 

Municipal de Palmela mostra o seu sentido de responsabilidade em áreas que são 

fundamentais para a sua população. 

A Sr.ª Presidente refere que partilha do desapontamento do Sr. Vereador Octávio 

Machado e da sua posição relativamente a esta matéria.  

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que o Sr. Vereador Octávio Machado sufragou 

completamente aquilo que sente sobre a relação do Município com o Estado Central. 

A Câmara Municipal subsidia o Estado e vai muito além das suas competências mas, 

nem por isso, se mostra arrependida. 

Sobre a morosidade destes processos, o Sr. Vereador Adilo Costa refere que estes 

processos não podem ser tidos como processos únicos, embora, no futuro, terá de haver 

uma maior agilidade no desenvolvimento dos processos.  

Realça que, neste momento, os serviços camarários estão a fazer os registos 

referentes a escolas, que era algo que estava bastante atrasado. 

Toda esta via processual tem vicissitudes, nomeadamente, a vicissitude da não 

aceitação do registo por parte da Conservatória do Registo Predial, que refere que 

determinado registo não pode ser feito de uma maneira e tem de ser feito de outra. Os 

serviços têm posteriormente  de corrigir.  

A Sr.ª Presidente sublinha o seguinte: apesar de estes procedimentos deverem ter 

já acontecido, tal facto não foi obstáculo para que os Centros de Palmela, e Marateca 

tivessem sido construídos. Também não é por nenhum destes motivos que o Centro de 

Saúde de Pinhal Novo não avançou. 

Acrescenta que a Administração Central, e a Administração Local estão hoje 

confrontadas com leis e normas relativas às questões patrimoniais. Estas normas obriga a 

serem efectuados os respectivos registos. Daí as Câmaras Municipais estarem a 

regularizar todos os processos relacionados com terrenos e respectivos registos. 

Menciona que recentemente voltou a ter um contacto com a Administração Central 

sobre a disponibilização de terrenos para equipamentos. 



Acta n.º 22/2006 

Reunião de 08 de Novembro de 2006 

 44 

Estão em causa equipamentos relacionados com saúde, educação e segurança . A 

Câmara Municipal deve esforçar-se por cooperar, não significando que tenha 

obrigatoriedade na cedência de qualquer terreno. 

Finaliza que estes dois processos foram conseguidos. Faz votos para que o 

equipamento de saúde para Pinhal Novo (lado Sul) venha a acontecer. 

 

Submetida a votação a proposta de cedência da parcela de terreno sita em 

Águas de Moura, Marateca, onde se encontra implantada a Extensão de Saúde de 

Águas de Moura (Proposta n.º 1/DAGF-DAJ/22-2006), foi a mesma aprovada, por 

unanimidade e em minuta. 

 

Submetida a votação a proposta de cedência da parcela de terreno sita em 

Outeiro, Palmela, onde se encontra implantado o Centro de Saúde de Palmela 

(Proposta n.º 2/DAGF-DAJ/22-2006), foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 

 

1. Membro do Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz: 

Agradece a presença da Sr.ª Presidente e Srs. Vereadores nesta Sala. 

Agradece igualmente todo o apoio prestado pela Câmara Municipal ao Grupo 

Desportivo Estrelas de Algeruz. 

Alerta para o facto de o Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz estar a atravessar 

uma fase bastante difícil: a vaga de assaltos que tem assolado esta colectividade. 

O Grupo Desportivo abdicou do futebol em prol das danças de salão. Faz votos para 

que o Executivo Municipal seja sensível a esta situação e colabore com a Direcção do 

Grupo Desportivo. 

Como Munícipe tem a dizer que o Executivo da Câmara Municipal não se referiu a 

Algeruz, mas nesta zona do concelho também há muito por fazer. 

Deviam ser encetadas algumas acções em prol de Algeruz, que vão da construção 

de passeios à limpeza de sumidouros. 

Agradece ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Palmela, Sr. Baião, o facto de 

a Junta de Freguesia ter voltado a funcionar nesta localidade. 
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2. Eridano Pinto de Abreu: 

Agradece a presença da Câmara Municipal neste Salão do Grupo Desportivo 

Estrelas de Algeruz. 

Nesta reunião falou-se na Arrábida, mas esqueceu-se de fazer menção à produção / 

colheita de mel que é feita nesta Serra. 

Enaltece a calma, serenidade, perseverança e a vontade que pôde observar à Sr.ª 

Presidente na condução desta reunião de Câmara. 

Vem apresentar as seguintes questões: 

1. O período destinado ao Público, nestas reuniões de Câmara, devia ser 

antecipado, de modo a que as suas intervenções não fossem feitas tão tardiamente e de 

modo a cativar a população para  apresentar as suas questões. 

2. As estradas estão cheias de buracos. Faltam passeios para as crianças circularem 

em ruas movimentadas. Os sumidouros necessitam de ser limpos. 

3. O Chafariz na estrada das Padeiras é utilizado para a lavagem de carros. Há que 

sensibilizar as pessoas para não utilizarem o Chafariz para tal fim. 

4. Esta zona do concelho necessita da rede de saneamento básico executada. 

 

3. José Luciano Miranda: 

Cumprimenta todos os presentes. 

Em 14.08.2005  foi pedido pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Palmela a 

colocação de um contentor de lixo na Rua Joaquim Agostinho. Continua a aguardar a 

colocação do referido contentor. Já fez o pedido directamente à Câmara. 

A sua esposa e as pessoas que moram na Rua Joaquim Agostinho têm de 

atravessar a estrada para despejar o lixo. 

 

4. Américo Correia: 

Cumprimenta a Sr.ª Presidente, Vereadores e todos os presentes na Sala. 

Já numa anterior reunião de Câmara foi pedido o alcatroamento da Rua José Mestre 

até à estrada que vai desde as Padeiras até à Estação. Volta a reformular o pedido. 

 

5. Mariana: 

Saúda todos os presentes na Sala. 

Gostava de saber o ponto de situação relativamente à Rua José Mestre. Naquela rua 

foi indevidamente colocada uma caleira. Esta situação já foi comunicada à Câmara 

Municipal. 
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Gostava que fossem colocados ecopontos nesta zona do concelho. 

É necessária a execução do saneamento na Rua do Comércio. 

 

Em resposta às questões colocadas pelo Público interveio a Sr.ª Presidente. 

A Sr.ª Presidente refere que não é possível ter resposta para cada uma das 

questões colocadas. Alguns dos problemas colocados não são novos. Muitos destes 

pontos deverão ser abordados aquando das reuniões do “Orçamento Participativo”. 

Informa sobre a calendarização das reuniões no âmbito do projecto “Orçamento 

Participativo” e convida à participação de todos. 

Sublinha que nos últimos anos foi feito o asfaltamento de muitos aceiros, embora 

muitos outros continuem por asfaltar.  

Desconhece a questão da caleira indevidamente colocada, mas os serviços da 

Câmara Municipal irão averiguar o que se passa. 

Relativamente à colocação de ecopontos reconhece a necessidade de manter o 

plano de investimento, até porque as pessoas também vão modificando os seus hábitos e 

uma maior proliferação de ecopontos é uma necessidade. 

Os serviços camarários vão averiguar da possibilidade de colocação de um contentor 

de lixo na Rua Joaquim Agostinho. 

Na discussão do orçamento para o próximo ano voltará a ser discutida a questão do 

saneamento básico nesta zona do concelho. 

Relativamente à possibilidade de inverter o Período destinado ao Público para o 

início da reunião de Câmara refere que nas sessões da Assembleia Municipal a ordem é 

invertida: primeiro, o Período destinado ao Público, depois o Período de Antes da Ordem 

do Dia e por último, a Ordem do Dia. Desconhece sobre se é uma questão legal o facto de 

o Período destinado ao Público nas reuniões de Câmara ser no final destas. 

De qualquer modo vai averiguar da possibilidade, quer em termos legais, quer em 

termos da opinião dos Srs. Membros do Executivo Municipal, de o Período destinado ao 

Público passar para o início da reunião.  

As reuniões de Câmara descentralizadas têm exactamente o objectivo de possibilitar 

uma maior participação da população. 

 

VIII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das zero horas e quarenta e cinco minutos do dia nove de Novembro de dois 

mil e seis, a Srª. Presidente declarou encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente 
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acta, que eu, Luísa Cristina Frutuoso Lopes, assistente administrativa especialista, redigi e 

também assino. 

 

A Presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

A secretária 

 

Luísa Cristina Frutuoso Lopes 


