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Mandato 2013/2017 

Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Palmela 

Realizada no dia 30 de junho de 2017 

Ata N.º 33 

No dia trinta de junho de dois mil e dezassete, pelas vinte horas e quarenta e cinco minutos, no Auditório da 
Biblioteca Municipal em Palmela, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal do Município de Palmela, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

PONTO UM – Informação do Presidente da Câmara acerca da atividade municipal, de acordo com o 
disposto na alínea c) n.º 2 do art.º 25.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro; 

PONTO DOIS – Contas Consolidadas 2016; 

PONTO TRÊS – Alteração do Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela – RTCP; 

PONTO QUATRO – Acordo de Execução celebrado entre a Câmara Municipal de Palmela e a Junta de 
Freguesia de Quinta do Anjo e União das Freguesias de Poceirão e Marateca – limpeza de vias e espaços 
públicos, sarjetas e sumidouros – Atualização da comparticipação financeira; 

PONTO CINCO – Acordo de Execução celebrado entre a Câmara Municipal de Palmela, Juntas de Freguesia 
e União de Freguesias de Poceirão e Marateca – Realização de pequenas reparações e manutenção dos 
espaços envolventes nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico – 
Atualização do Acordo de Execução; 

PONTO SEIS – Contrato Interadministrativo celebrado entre a Câmara Municipal de Palmela, Juntas de 
Freguesia e União das Freguesias de Poceirão e Marateca – Limpeza e conservação de espaços desportivos 
descobertos e de jogo e recreio municipais - Atualização ao Contrato Interadministrativo; 

PONTO SETE - Acordo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Palmela e a Associação de Moradores 
das Marquesas II - 1ª Fase; 

PONTO OITO – Acordo de Cooperação entre a CMP e a Associação de Moradores e Proprietários do Bairro 
da Cascalheira; 

PONTO NOVE – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento no âmbito do regime 
excecional de regularização, aprovado pelo Decreto-lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho – Reqte: Carlos Alberto Parreira de Jesus Melo; Proc.º E-
187/84; Local: Montinhoso – Palmela; 

PONTO DEZ – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento no âmbito do regime 
excecional de regularização, aprovado pelo Decreto-lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho – Reqte: Mónica Andreia Nunes Silva; Proc.º A-55/99; 
Local: Qtª D. Maria, Pedras Negras – Palmela; 

PONTO ONZE – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento no âmbito do regime 
excecional de regularização, aprovado pelo Decreto-lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho –Reqte: Diamantino Francisco Cordeiro; Proc.º E-273/75; 
Local: Rua 1º de Maio, Mata lobos – Quinta do Anjo; 

PONTO DOZE – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento no âmbito do regime 
excecional de regularização, aprovado pelo Decreto-lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho –Reqte: AURIMÁRMORE, Lda.; Proc.º E-396/80; Local: 
Cajados – Palmela; 

PONTO TREZE – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento no âmbito do regime 
excecional de regularização, aprovado pelo D.L. nº 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho -  Reqte: Pinhalgados – Criação e Comércio de Gados, Lda; 
Proc.º E-131/90; Local: Carrasqueira – Poceirão; 

PONTO CATORZE –  Interesse público municipal na regularização do estabelecimento no âmbito do regime 
excecional de regularização, aprovado pelo D.L. nº 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações 
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introduzidas pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho -  Reqte: Joaquim Luís Respício Sacoto; Proc.º AD-
2424/2014; Local: Quinta dos Morangos – Quinta do Anjo; 

PONTO QUINZE – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento no âmbito do regime 
excecional de regularização, aprovado pelo D.L. nº 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho - Reqte: José Marques Gomes Galo, S.A.; Proc.º A-15/92; 
Local: Mata Lobos – Lagoinha; 

PONTO DEZASSEIS – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento no âmbito do 
regime excecional de regularização, aprovado pelo D.L. nº 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho - Reqte: Sociedade Agro Pecuária Palaio, Lda.; Proc.º E-
389/87; Local: Formas; 

PONTO DEZASSETE – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento no âmbito do 
regime excecional de regularização, aprovado pelo D.L. nº 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho - Reqte: Agropecuária do Terrim, Lda. ; Proc.º E-546/01; 
Local: Terrim; 

PONTO DEZOITO – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento no âmbito do regime 
excecional de regularização, aprovado pelo D.L. nº 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho - Reqte: Reginacork, S.A.; Proc.º I-5/91; Local:Herdade do 
Monte Novo – Pinhal Novo; 

PONTO DEZANOVE – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento no âmbito do 
regime excecional de regularização, aprovado pelo D.L. nº 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações  

introduzidas pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho - Reqte: SETH – Sociedade de Empreitadas e Trabalhos 
Hidráulicos, S.A.; Proc.º E-179/86; Local: Orvidais; 

PONTO VINTE – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento no âmbito do regime 
excecional de regularização, aprovado pelo D.L. nº 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho - Reqte: Arnaldo Marcos Vieira dos Santos; Proc.º AD-
394/00; Local: Agualva de Cima; 

PONTO VINTE E UM – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento no âmbito do 
regime excecional de regularização, aprovado pelo D.L. nº 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho - Reqte: Cerca Dourada, S.A.; Proc.º E-52/93; Local: 
Passarinhas – Poceirão; 

PONTO VINTE E DOIS – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento no âmbito do 
regime excecional de regularização, aprovado pelo D.L. nº 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho - Reqte: Sociedade Agropecuária Andrade e Vieira, Lda. ; 
Proc.º E-461/90; Local: Carrasqueira Rio Frio; 

PONTO VINTE E TRÊS – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento no âmbito do 
regime excecional de regularização, aprovado pelo D.L. nº 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho - Reqte: Caixicurva – Caixilharia e Curvas em Alumínio, 
Lda.; Proc.º A-61/94; Local: Sesmaria de Cajados. 

 

A Mesa foi constituída pelo seu Presidente, Sra. Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, pelo Primeiro Secretário, 
Sr. Carlos Alberto da Silva Caçoete e pelo Segundo Secretário, Sra. Andreia Sofia Dias Bento. 

 

Efetuada a chamada verificou-se a presença dos elementos abaixo identificados. 

Por parte da Coligação Democrática Unitária (CDU): 

 Sra. Ana Teresa Vicente Custódio de Sá; 

 Sr. Domingos da Costa Rodrigues; 
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 Sra. Ana Filipa Sobral Raposo Maria; 

 Sr. António Manuel Caeiro Mestre; 

 Sra. Cristina Maria Palhinhas Moura; 

 Sr. Carlos Alberto da Silva Caçoete; 

 Sra. Rosa Maria Ramos Dinis; 

 Sr. Luís Manuel Paciência Pato; 

 Sr. Simplício Joaquim Guerra Piteira; 

 Sra. Andreia Sofia Dias Bento;  

 Sr. Carlos Pedro Gonçalves Rocha Pereira; 

 Sra. Dina Maria Mateus Pereira Serra;  

 Sra. Sónia Cristina Matos Rodrigues Semião; 

 Sr. Paulo Jorge Contente Cabica; 

 Sr. Manuel Joaquim Fernandes Lagarto; 

 Sr. José da Cruz Silvério. 

 

Por parte do Partido Socialista (PS): 

 Sr. Raul Manuel Ribeiro Pinto Cristóvão; 

 Sra. Ilda Sofia Pereira Dias Fino; 

 Sr. José Carlos Matias de Sousa; 

 Sr. Bruno Eduardo Guerreiro da Luz Grazina; 

 Sra. Maria de Fátima da Silva Gouveia; 

 Sr. José Manuel da Cruz Silvério; 

 Sr. Pedro Miguel da Silva Pereira; 

 Sra. Elisabete Maria Martins Cavaleiro. 

 

Por parte do Partido Popular Democrático/Partido Social Democrata. Centro Democrático e Social/Partido 
Popular (PPD/PSD.CDS-PP): 

 Sra. Maria Rosa Pinto Bôcas. 

 

Por parte do Bloco de Esquerda (BE): 

 Sr. Carlos Manuel da Silva Oliveira. 

 

Verificou-se ainda as seguintes ausências. 

Por parte da Coligação Democrática Unitária (CDU): 

 Sr. Joaquim Silvino Pato Caçoete; 

 Sr. Nidberto Patuleia Paiva; 

 Sr. Fernando António Figueira Baião; 



 

                   Mandato 2013/2017  
Ata N.º 33 

   
MOD AMPF009 Pág 4/50 

 Sr. Valentim Rodrigues Pinto; 

 Sra. Carina Isabel Tomé de Matos; 

 

Por parte do Partido Socialista (PS): 

 Sra. Carla Sofia Freitas Oliveira. 

 

Por parte do Partido Popular Democrático/Partido Social Democrata. Centro Democrático e Social/Partido 
Popular (PPD/PSD.CDS-PP): 

 Sr. Carlos Miguel Viegas Vitorino. 

 Sra. Teresa Marta de Oliveira dos Santos Joaquim. 

 

Por parte do Bloco de Esquerda (BE): 

 Sra. Tânia Sofia Barroso Ramos. 

 

Em representação do Executivo Camarário estiveram presentes: 

 Sr. Presidente Álvaro Manuel Balseiro Amaro; 

 Sra. Vereadora Adília Maria Prates Candeias; 

 Sr. Vereador Luis Miguel Reisinho de Oliveira Calha;  

 Sra. Vereadora Fernanda Manuela Almeida Pésinho; 

 Sr. Vereador António Manuel da Silva Braz; 

 Sr. Vereador Pedro Gonçalo da Ponte Marques Taleço; 

 Sr. Vereador Paulo Jorge Simões Ribeiro. 

 

Iniciando os trabalhos, a Sra. Presidente da Mesa informou que: 

 

 Sr. Fernando António Figueira Baião da CDU, Presidente da Junta de Freguesia de Palmela, 
justificou ausência à sessão por motivo de férias, fazendo-se substituir pelo Sr. Paulo Jorge 
Contente Cabica, secretário da Junta, que se encontrava presente. 
 

 Sr. Nidberto Patuleia Paiva da CDU, justificou ausência à sessão por motivos de férias, tendo 
sido a falta sido considerada justificada. Em sua substituição foi convocado o Sr. Carlos Pedro 
Gonçalves Rocha Pereira que se encontrava presente.  
 

 Sra. Carla Sofia Freitas Oliveira do PS, justificou ausência à sessão por motivos pessoais, tendo 
a falta sido considerada justificada. Em sua substituição foi convocada a Sra. Maria de Fátima da 
Silva Gouveia que se encontrava presente. 

 
 Sr. Valentim Rodrigues Pinto da CDU, Presidente da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo 

justificou ausência à sessão por motivos pessoais fazendo-se substituir pela Sra. Carina Isabel 
Tomé de Matos, Secretária da Junta, que não se encontrava presente e iniciou posteriormente a 
sua participação na sessão. 
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De imediato, procedeu-se à tomada de posse dos novos Membros Sr. Carlos Pedro Gonçalves Rocha 
Pereira da CDU e Sra. Maria de Fátima da Silva Gouveia do PS, que após juramento de honra e 
assinadas as respetivas atas, que ficarão apensas à presente, foram empossados no cargo. 

 

Solicitou a Sra. Presidente da Mesa a aprovação em minuta dos pontos que iriam ser discutidos, para 
poderem produzir efeitos imediatos. 

 

 

Período de Intervenção dos Munícipes 

 

Agradecendo a presença do público, a Sra. Presidente da Mesa informou que, tratando-se de uma sessão 
ordinária, o período que se segue é destinado à sua intervenção. 

 

A Sra. Paula Bravo: 

“Boa noite, o meu nome é Paula Bravo, eu moro na Rua Joaquim Gomes Romão, na Agualva de Cima, e é 
assim nós estamos muito indignados até onde é que a rua chegou, porque quando foi para iniciar, pôr o 
alcatrão na rua, inicialmente a rua chegaria às caixas do correio que será um bocadinho mais à frente onde 
é que aquilo ficou e nós, os que estamos aqui, somos as pessoas que ficaram sem o bocadinho da rua que 
falta para alcatroar até às caixas do correio. 

Estamos todos um bocadinho muito tristes, porque na altura quando começamos a preencher os papelinhos, 
foi lá dar os votos, tudo lá foi ajudar, para a rua chegar porque não podia ser a rua toda mesmo até ao fim, 
chegaria até às caixas de correio que é onde mora esta gente toda e pronto ficámos um bocado chateados 
quando soubemos que a rua ia só ficar aquele bocadinho por ali. 

Agora quando precisamos da ajuda do resto das pessoas, que já têm a rua feita, ninguém quis vir porque já 
têm a rua feita e então estamos muito chateados e estamos muito aborrecidos. Está ali os nossos vizinhos, o 
meu marido, está tudo ali e pronto estamos aqui para dar a nossa palavra porque estamos muito 
aborrecidos porque acho que não temos o direito de a rua ficar assim, porque não é mais duzentos ou 
trezentos metros que a rua vai acima que a Câmara deve de ficar um bocadinho mais pobre porque estamos 
no meio de ruas todas alcatroadas e nenhuma das ruas ficou a meio. A rua paralela que é a rua da Agualva 
de Cima, que é onde é a sede, disseram-me na altura que aquela rua tinha muito mais movimento que a 
nossa e então tinha que der alcatroada e eu pergunto ao Sr. Presidente da Câmara que é assim, na minha 
rua tenho um senhor que tem uma empresa de camiões, tenho um outro senhor que tem uma empresa de 
carnes, tenho um lar que entra a ambulância, vai o médico, vai o enfermeiro, vão os familiares das pessoas, 
nós fazemos a rua para baixo e para cima diariamente muitas vezes e pergunto-lhe se essa rua da sede tem 
mais movimento que a nossa? Que não tem nada. 

As nossas perguntas são essas, estamos muito indignados com o que estão a fazer naquela rua porque não 
seguem o caminho a partir das caixas do correio, porque é um loteamento clandestino. Eu moro nesse 
loteamento clandestino, mas tenho uma casa com o projeto da Câmara, pago as minhas contribuições à 
Câmara deste há dez anos para trás, foi quando começou as coisas todas, tenho tudo legal tudo como deve 
de ser e então não continuavam a rua porque o loteamento é clandestino, mas pelo menos até às caixas do 
correio para nós podermos se governar e então é a nossa indignação é essa. 

Muito obrigada.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Sim senhora, obrigada. 



 

                   Mandato 2013/2017  
Ata N.º 33 

   
MOD AMPF009 Pág 6/50 

Nós vamos ouvir agora o Sr. Munícipe, pedia-lhe que colocasse a sua questão entretanto depois já o Sr. 
Presidente da Câmara dará a informação que estiver disponível aqui, está bem? 

Faz favor.” 

 

O Sr. Nuno Santos: 

“Ora boa noite. O meu nome é Nuno Santos, venho do Pinhal Novo, vou tentar não usar aqui a cábula e 
começar. 

A primeira pergunta que eu tenho para colocar é a seguinte, eu já coloquei esta pergunta há cerca de 
quatro meses atrás numa reunião aqui do Executivo e continuo sem resposta para a mesma, nem nessa 
mesma reunião, ou seja, eu perguntei tinha enviado um email para a Junta de Freguesia de Pinhal Novo há 
cerca de seis meses, o email na altura que eu enviei deu como recebido, até hoje continuo sem qualquer 
resposta da Junta de Freguesia e nessa reunião há cerca de três meses aqui, da Câmara, também não 
recebi qualquer resposta, provavelmente acharam que eu não a merecia porque não ma deram. A Junta até 
hoje também não ma deu, essa é a minha primeira questão. 

A segunda questão queria perceber, também, o que é que se passa com os serviços de limpeza no Pinhal 
Novo, a nível de passeios e principalmente a nível de traseiras dos prédios. A erva cresce a olhos vistos, as 
traseiras dos prédios julgo eu também são passeio, pelo menos eles estão com empedrado, é preciso 
esperar, esperar, esperar, eu cheguei a ter erva nas minhas traseiras quase à altura da janela. foi cortada 
realmente, sim, há coisa de uma semana atrás, mas é fantástico não há passeios limpos durante muito 
tempo e quando os limpam é preciso esperar e esperar. 

Ora bem, essa são as minhas duas primeiras questões, depois tenho aqui outra questão que é a seguinte: 

Quem é que está a fazer a manutenção dos parques infantis na área do Pinhal Novo? Porque é assim, a 
maior parte dos parques infantis, e eu tenho dois miúdos, ou estão sem os gradeamentos laterais, que eu 
considero um perigo porque os miúdos devem de estar dentro do recinto. Não Sr. Presidente? Eu posso 
dizer-lhe que sim, está a abanar a cabeça. posso-lhe dar já um exemplo, ok? se quiser. 

Há vários parques infantis que não têm sequer gradeamento lateral e há um que esse aí é taxativo, que está 
ali ao pé da escola nova, da secundária, logo a seguir está ali um “Café Senzala” e estão mais dois cafés, 
está aí um parque infantil em frente, os grafitis eu percebo as pessoas não têm civismo, agora o 
gradeamento foi caindo aos poucos e nunca mais o repuseram, não há gradeamento. Aquele parque não 
tem gradeamento pura e simplesmente e esse é um dos exemplos, mas há mais. Essa era outra das minhas 
perguntas.  

Depois também queria perceber outra coisa, os traços que foram pintados na estrada desde Palmela até 
mais ou menos à entrada da Moita, porque eu atualmente trabalho ali na zona do Penteado, só foram 
pintados os traços nas partes que foram asfaltadas, não consegui perceber muito bem aquilo, ou seja foram 
feitos uma espécie de remendos à estrada mais ou menos de metro a metro, há locais em que é de metro a 
metro alguns até menos, só que colocaram as pinturas do meio e das laterais exatamente onde colocaram o 
asfalto novo. Não dá para perceber, ou seja qualquer dia quando começar a gastar o asfalto vai ficar pintado 
quando agora colocaram o alcatrão e o resto já lá não está. 

Dentro desta mesma ideia também queria fazer uma questão: A parte do lado Sul, e eu reparo que passo lá 
todos os dias, pintaram as passadeiras aí à coisa de um mês, dois meses, as passadeiras que foram pintadas 
foram realmente pintadas mas quase que já não se veem, quase que já não se veem pura e simplesmente, 
não sei que tipo de tinta foi utilizada, mas a realidade é mesmo essa, quase que já não se veem.  

Estas eram as cinco perguntas que eu queria colocar se tiver alguma resposta para me dar agradecia, está 
bom? 

Muito obrigado.” 

 

A Sra. Teresa Marta Joaquim do PPD/PSD.CDS-PP iniciou participação nos trabalhos pelas vinte horas 
e cinquenta e três minutos. 
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A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada. 

Pergunto se há mais alguma questão? Mais alguma intervenção? 

Faz favor, pedia que se aproximasse do micro e que se identificasse.” 

 

O Sr. Carlos Vitorino do PPD/PSD.CDS-PP iniciou participação nos trabalhos pelas vinte horas e 
cinquenta e sete minutos. 

 

A Sra. Carina Matos da CDU iniciou participação nos trabalhos pelas vinte horas e cinquenta e sete 
minutos. 

 

O Sr. Fernando Marques:  

“Sou Fernando Marques, moro na estrada mil e vinte e nove há quarenta anos e à pouco tempo pedi um 
prolongamento de um ramal de abastecimento de água. A Câmara pediu-me cinco mil euros para fazer o 
trabalho, tudo bem, eu paguei os cinco mil euros e presentemente não obtenho nenhuma resposta da 
Câmara quando é que me metem o ramal ou quando me fazem o prolongamento do ramal. 

Já mandei e-mail’s, mandamos para os serviços e até hoje nada. Só queria saber se realmente o ramal é 
para ser feito este ano, se é para o ano, pelo menos que me digam se é daqui a quinze dias, se é daqui a 
um ano, se é daqui a dois. Uma coisa é certa os cinco mil euros já foram. É só.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“É só?” 

 

O Sr. Fernando Marques  

“Se quiserem o número do processo é NIPG duzentos e trinta cinquenta e cinco de dois mil e dezasseis.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito bem, obrigada pela sua questão também. 

Mais alguma questão por favor? 

Recordo às Sras. e aos Srs. Munícipes que é neste período, antes de iniciarmos a intervenção dos Srs. 
Membros da Assembleia, que podemos responder às questões colocadas. 

Bem então, não havendo, eu pergunto ao Sr. Presidente se quer adiantar alguma informação de entre aquilo 
que tem disponível, naturalmente, no momento? 

Sr. Presidente da Câmara tem a palavra.” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Com certeza. 

Muito obrigado Sra. Presidente. 

Cumprimento V. Exa., os restantes Membros da Mesa, as Sras. e os Srs. Vereadores, as Sras. e os Srs. 
Membros da Assembleia, naturalmente as Sras. e os Srs. Munícipes cujas questões agradeço, assim como os 
Trabalhadores e Trabalhadoras do Município que nos acompanham. 
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Relativamente à questão colocada pela Sra. Paula Bravo, que vem em representação legítima de um grupo 
de moradores eu gostaria de esclarecer o seguinte: 

Com efeito este arruamento não estava previsto no Plano de Investimentos do Município, em boa hora 
conseguimos introduzi-lo por via dos mecanismos de participação do “Eu Participo!” e os senhores também 
participaram e ainda bem que o fizeram. 

Relativamente ao limite dos trabalhos de asfaltamento tivemos em consideração, nesta primeira fase, a 
questão da rede de abastecimento de água, foi esta a análise técnica dos nossos serviços. Como diz, mais 
duzentos, trezentos metros, não obstante a questão, enfim de outras coisas que para ali há não interessa 
agora porque não é aquela zona que tem algumas questões de génese ilegal, se calhar pelo caminho 
também encontramos algumas, a questão é uma questão de doseamento também da infraestrutura, nós 
estamos a estudar a possibilidade de prolongar a água até ao entroncamento, digamos, estamos a pensar a 
questão do prolongamento da água, estamos a ver sobretudo isto às vezes não é só prolongar é necessário 
ver se ela chega com a pressão “bar” regulamentar. Nós, ultimamente, algumas questões de abastecimento 
de água até temos permitido a ligação a moradias que ainda não estão legalizadas, portanto nós temos todo 
o interesse que as pessoas sejam ligadas, primeiro porque a água é um bem essencial, conseguimos no 
regulamento alterar as coisas para ter um contrato precário, um contrato provisório, até para levar as 
pessoas a perceberem que depois têm que legalizar as suas coisas e temos todo o interesse que as pessoas 
estejam ligadas porque a produção de resíduos, tudo isso, é através da fatura da água que conseguimos 
fazer alguma justiça e, portanto, não havendo condições, logo deste ano, para a tempo fazermos a questão 
do prolongamento da água, nós assumimos que iria ser sensivelmente setecentos e tal metros, foi isso que 
disse nas sessões do “Eu Participo!”, eu recordo-me de terem estado lá alguns destes rostos e foi isso que 
referi. Não excluímos a hipótese de fazer a continuação, agora garanto-lhe que não o vamos fazer agora e a 
correr porque é época de eleições, mas quero dizer-lhe que estamos a trabalhar no assunto para poder, 
depois de prolongar a água até lá, podermos concluir esse troço porque, de facto, fica completo e são 
menos uns metros que andam nos buracos e no pó. 

Permita-me fazer-lhe uma referência acerca da rua Abel Ferreira no Poceirão. Nós nos critérios para 
asfaltarmos temos em consideração vários parâmetros de análise, por vezes não é a rua que tem mais 
pessoas, nós tentamos cruzar o número de pessoas, o trânsito, porque há arruamentos que não tem muitas 
pessoas são arruamentos de ligação estruturante, a Joaquim Gomes Romão também é, até porque vai dar à 
passagem superior sobre o caminho-de-ferro, como está a ver eu conheço bem o local e tenho isso tudo 
também estudado com os nossos técnicos ,e outras situações tem que ver também às vezes com o número 
de casas que estão regularizadas, temos que fazer aqui alguma justiça porque nós temos muitos pedidos 
para continuar a alcatroar caminhos rurais e o custo da infraestrutura, enfim, é pago por todos nós e, 
portanto, nós também achamos que temos que ir dividindo isto com alguma justiça. A Abel Ferreira teve um 
problema, que vinha até do mandato anterior, com a colocação dos detritos de asic e que estava a causar 
alguma polémica e houve o compromisso de o fazer, felizmente nós temos um executivo que aquilo que 
colocou no papel cumpriu e nestes casos até estamos a ir um bocadinho além e queremos continuar a fazer 
assim. 

Portanto, o que lhe posso garantir é que estamos a estudar a questão do prolongamento, estamos a 
procurar ver primeiro a questão da água e que não vamos parar por ali sendo que, agora, as empreitadas 
legalmente aquela fecha tem que abrir outra e vamos procurar estudar esse assunto. Convido-vos, 
naturalmente, a estar em outubro, depois das eleições e destas coisas todas, nos momentos do “Eu 
Participo!” para fazerem vincar essa vossa necessidade e, portanto, se lhe dissesse outra coisa estaria a 
mentir-lhe, não vamos fazer o alcatrão a correr é assim que temos que falar verdade aos nossos munícipes. 

Mas queria-me interromper?” 

 

O Sr. Sebastião Caeiro 

“Boa noite, o meu nome é Sebastião Caeiro, sou residente naquela rua e aquilo que acaba de dizer permita-
me fazer-lhe o esclarecimento que essa rede de águas já se encontra até esse cruzamento. 

Segundo ponto, e reforçando um pouco o que a minha vizinha disse, neste momento sentimo-nos como 
munícipes de segunda. Eu, principalmente, porque quando para ali fui morar fui à Câmara pedir que me 
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fizessem o alinhamento do muro, deu os metros necessários para que esse muro fosse construído, paguei as 
minhas contribuições para quando esses recuos acontecem e nós pagamos as contribuições para que depois 
façam esse asfaltamento e até agora quando vamos fazer essa vossa decisão de asfaltamento da estrada, 
acontece de chegar e fazerem o outro lado da estrada que, por sua vez, eu quando para lá fui morar fui 
tentar perceber o porquê de nunca ter sido alcatroada a estrada e diziam que aquela estrada não poderia 
ser alcatroada porque havia limites, como disse há pouco e muito bem, que não eram respeitados e então 
não poderia ser alcatroada e agora a decisão foi esta. O esclarecimento fica só que a rede de água já existe 
até esse entroncamento.” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Muito bem. 

Faço fé nas suas palavras, a informação técnica que eu tenho é que, por exemplo, os ramais não estão 
feitos e, portanto, ela precisa de ser verificada e precisamos de fazer os ramais pondo-os à porta de cada 
uma das entradas das várias parcelas, que é para depois não andarmos a partir o alcatrão. Já houve obras 
que tivemos que atrasar nomeadamente no Margaça para podermos fazer o trabalho bem feito às vezes vale 
a pena esperar mais uns dois ou três meses. 

Portanto, vamos anotar a vossa situação, a minha disponibilidade, e a do Executivo todo, é para refletirmos 
sobre o assunto. O que lhe posso dizer é aquilo que disse à D. Paula Bravo, nós agora não conseguimos 
resolver o assunto à pressa, mas não deixaremos este assunto pendente muito tempo porque vamos ter que 
concluir isto o mais depressa possível, mas tem que ser depois de outubro, garanto-lhe que antes não 
conseguimos fazê-lo, mas depois esclareceremos esta questão da água, está bem?  

Esclareceremos esta questão da água porque há outra realidade agora, é que agora os senhores são 
obrigados a ter água. A lei obriga as pessoas a estarem ligadas, porque o custo do investimento é 
repercutido na tarifa fixa, é uma recomendação da ERSAR desde dois mil e dez e que o município, como 
outros foi obrigado a colocar e bem, e bem, porque as pessoas durante muitos anos reclamam porque não 
têm, depois porque têm lá as redes, sabe, eu também moro no campo numa zona não asfaltada e apesar de 
não precisar da água da Câmara Municipal, coloquei a água. Mas é para lhe dizer agora que a legislação 
obriga à ligação, a pessoa pode não consumir, que é o meu caso, a Câmara vai lá ver se o meu contador 
está avariado ou se eu tenho alguma malandrice, mas não, é mesmo porque, vão mesmo não é por ser o 
Presidente que eles vão lá ver, acham estranho aquilo na conta, vão lá espreitar e assim é que se trabalha. 
Mas, de facto, agora é obrigatório e acho que é este trabalho que nós queremos fazer e garanto-vos que 
haveremos de dar seguimento ao asfaltamento, mas depois de esclarecer esta questão da água porque, pelo 
menos, os ramais não estão lá colocados, repare não estão lá os muretes, etc., mesmo que não fiquem os 
muretes vai ficar no chão uma válvula de ramal que há-de ficar debaixo do alcatrão e que depois à ponta é 
só seguir.” 

 

A Sra. Presidente da Assembleia: 

“Vamos combinar uma coisa, se os senhores têm mais questões para colocar eu agradecia que colocassem 
todas de uma vez, está bem?” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Inclusivamente esta questão da dúvida da água etc., está ali a nossa Diretora que me está aqui a mandar 
algumas informações, nós estamos a procurar precisar esta questão e saber o que é que se passa com 
aquele troço final, porque a rede pode lá estar instalada mas há, de facto, trabalhos por fazer. Foi esta a 
informação que me foi dada, eu não sou técnico nem engenheiro da área, mas garanto-lhe que o 
compromisso foi esse, até houve pessoas do arruamento que se disponibilizaram para pagar, para 
comparticipar, etc., nós dissemos não é necessário porque este é um compromisso que a Câmara tem que 
ter para com os seus cidadãos, mas esta questão não estudá-la-emos e esclareceremos e falaremos em 
breve mas agora não vou fazer propaganda eleitoral, nós só a partir de outubro com o “Eu Participo!” é que 
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vamos dar andamento ao resto, nem está previsto em orçamento agora, garanto-lhe, não conseguimos 
alterar o orçamento. 

Sr. Nuno Santos, sobre respostas dadas ou não dadas, da parte da Junta de Freguesia dirija-se à Junta de 
Freguesia, da parte da Câmara Municipal eu dei-lhe a resposta na reunião de Câmara, está em ata, se a 
resposta satisfaz V. Exa., ou não, essa é outra questão portanto não há ausência de resposta. 

Sobre as questões de limpeza, olhe Sr. Nuno Santos, eu por questões que são conhecidas passo todos os 
dias no Pinhal Novo, vou às vezes várias vezes à Marateca, ao Poceirão e ao Pinhal Novo, em trabalho, 
infelizmente não é para ir ter com a família nem ir a casa, e tenho visto o nosso pouco pessoal, mesmo 
apesar de terem baixas de estarem adoentados, de ter gente de férias, a fazer limpeza e a fazer corte de 
ervas e a fazer aplicação de química e posso-lhe dizer que há zonas do Pinhal Novo que estão muito bem e 
outras que estão menos bem e outras que vão estando à medida que nós conseguimos lá chegar. O 
planeamento do trabalho está feito, com os recursos que temos, temos dado prioridade às zonas que têm 
que ter corte, são aquelas que têm as ervas mais crescidas, às outras que ainda não estão crescidas 
esperamos pela aplicação da monda química e, portanto, o trabalho está a decorrer nem sempre no timing 
desejável mas quem tem pavimentos em calçada, convido V. Exa. a visitar Lisboa por exemplo em vários 
sítios, ou outros concelhos, e localidades com elevado nível freático e um teor de humidade elevado é 
evidente que as ervas já não são cortadas uma vez ou duas por ano, infelizmente têm que ser cortadas 
muitas vezes por ano, até com aplicação da monda química que também já não se utiliza os glifosatos com 
aquelas cargas todas e portanto também já não é tão eficaz, portanto procuraremos se nos identificar os 
locais ir fazendo o trabalho. 

Parques infantis, pois bem permita-me ter a liberdade de abanar a cabeça porque a gente, às vezes, não 
controla mas já agora peço ao meu amigo que se informe sobre quais são as situações em que é necessário 
gradeamento nos parques infantis. V. Exa. pode informar-se, há legislação sobre a matéria e, portanto, você 
citou por exemplo um que está num jardim público, no jardim Zeca Afonso, que não é obrigatório ter 
vedação, não é obrigatório, informe-se e veja a legislação. Se há alguma anomalia que ela nos seja 
comunicada, os parques infantis, espaços de jogo e recreio e polidesportivos, a manutenção, limpeza e 
conservação estão delegados nas Juntas de Freguesia. Temos até no caso de Pinhal Novo, nos relatórios de 
execução, níveis de execução muito aceitáveis, às vezes a Junta até vai mais além do que a própria 
conservação, faz mesmo substituição de equipamento, são fiscalizados por entidades externas, pela ASAE, 
pela Associação de Proteção e Segurança Infantil e, felizmente, há sempre coisinhas a corrigir mas não há 
nenhuma anomalia de maior. Alguma anomalia que nos seja comunicada a Junta, até tem Certificação de 
Qualidade nesse aspeto, tem um prazo para executar, ou para desmontar o equipamento ou para interditar 
o uso se houver perigo para a utilização. 

Traços pintados outra coisa que me faz abanar a cabeça é que, efetivamente, a estrada que o senhor citou é 
uma estrada nacional e ainda bem, às vezes, que é para as pessoas perceberem e darem o valor ao trabalho 
que os municípios fazem. Pois é, quando os recursos são poucos os senhores das Estradas de Portugal ou 
entenda-se, agora chama-se Infraestruturas de Portugal, pintaram apenas aquilo que intervencionaram. 
Podemos gostar, ou não gostar, mas pronto a responsabilidade é das Infraestruturas de Portugal e ainda 
assim o que interessa é que as outras guias que lá estão pintadas são visíveis e por acaso até estão em bom 
estado de conservação, isto é a mesma coisa do que reparar uma estrada às vezes não se justifica pôr o 
tapete em quinhentos metros, foi aquilo que eles fizeram, fizeram troços, é aquilo que nós estamos a fazer 
na quinhentos e trinta e três um desde Poceirão, Lagameças, Lau, vamos fazendo por troços mediante a 
nossa disponibilidade e vamos intervencionando aqueles que possam constituir perigo para a circulação 
rodoviária. 

Quanto aos traços das passadeiras a tinta é uma tinta normalizada, é igual a tantas outras, já agora há aqui 
um fenómeno, temos que fazer sempre aqui um bocadinho de pedagogia, sabe que nos países como os 
nossos em que há muito calor, em que chove pouco, em que não se lava estradas todos os dias, como 
nalgumas cidades europeias que eu conheço, é normal que a pintura depois de passarem os pneus com 
elevadas temperaturas de trinta e tal graus, etc., etc., que a pintura fique menos florescente, quando vier 
umas chuvas aquilo é capaz de ficar melhor, mas a tinta é uma tinta perfeitamente normalizada meu caro 
amigo, é feito um concurso publico, as especificações técnicas são praticamente universais e, portanto, 
nessa matéria o que lhe posso dizer é que foi feito aquilo que tinha que ser feito. 
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Sr. Fernando Marques, caminho municipal mil e vinte e nove o prolongamento que V. Exa. solicitou teve que 
ser pago, naturalmente, porque as entidades gestoras a partir de vinte metros não fazem prolongamentos, 
porque esses custos de investimento depois teriam que ser pagos por nós todos a não ser, deixe-me só 
enquadrar o assunto porque eu gosto de explicar às pessoas as questões o senhor depois também terá 
direito a intervir se entender não estou a rebater nada estou a enquadrar o assunto, é só para dizer que há 
prolongamentos que sendo acima de determinados metros têm de ser suportados pelos requerentes isto nas 
áreas de edificação dispersa com exceção naqueles que estão nos perímetros urbanos. 

Dito isto, o senhor pediu um prolongamento de ramal da água, pagou as taxas devidas, a execução do 
prolongamento está incluída numa empreitada de cerca de cento e treze mil euros que tem vários trabalhos, 
portanto, nós não adjudicamos ao empreiteiro um a um, é um pacote, houve um pedido de prorrogação 
para entrega de elementos e o empreiteiro entra em obra durante a próxima semana, não estou a dizer que 
vai começar com o senhor na próxima semana, tenho informação que a empreitada tem início na próxima 
semana, naturalmente temos interesse em fazer primeiro os trabalhos que foram pagos por terceiros sendo 
que os nossos ficarão a aguardar. 

Sra. Presidente, por ora são estas informações e esclarecimentos, estou disponível para a segunda volta.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada Sr. Presidente. 

Pergunto às Sras. e aos Srs. Munícipes se querem acrescentar alguma informação ao que foi dito?  

Mas deixem-me só adiantar o seguinte, a Assembleia Municipal tem um espaço dedicado às questões 
colocadas pelos Srs. Munícipes e depois tem um período dedicado às intervenções dos Srs. Membros da 
Assembleia e, portanto, eu gostaria que colocassem as questões mas que não entrassem em diálogo com o 
Sr. Presidente da Câmara, está bem? 

Portanto uma segunda volta para colocarem as questões que entenderem, o Sr. Presidente responde e 
terminamos aqui a nossa intervenção, está bem? 

Portanto pergunto à D. Paula de quer acrescentar alguma coisa? 

O senhor atrás como se chama? Desculpe. 

O Sr. Florentino faz favor de se dirigir ao microfone está bem?” 

 

O Sr. Florentino Cardoso 

“Ora boa tarde, o meu nome é Florentino Cardoso, eu só queria colocar uma questãozinha. Como é que é 
possível a Câmara não ser informada que o ramal da água já está até meio do aceiro?Era só o que queria 
perguntar. Sim, sim, até às caixas do correi, só que apenas não tem os acessos para a água, mas já lá está 
metido. Era só.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Sim senhor, obrigada. 

Mais alguma questão? 

O Sr. Nuno Santos tinha pedido a palavra, quer acrescentar alguma questão?” 

 

O Sr. Nuno Santos 

“Sr. Presidente, aquilo que eu lhe disse há pouco não foi que a passadeira estava suja, eu disse-lhe foi que 
as, pinturas da passadeira já não se veem o que é diferente. Há bocado eu não lhe disse que estava sujo  
nem quando chovesse ficava mais claro, eu disse-lhe é que, neste momento, as pinturas já mal se vêm, não 
disse que a tinta não era boa, eu chamei a atenção de certa maneira foi que uma passadeira ou local de 
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atravessamento das pessoas foi pintada há pouco tempo, provavelmente gastou-se dinheiro e já não se vê, 
não porque está sujo, simplesmente porque já não se vê. Era só isso, no que diz respeito às passadeiras 
como é lógico.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Alguém quer dizer mais alguma coisa, ou acrescentar alguma informação? 

Então pergunto ao Sr. Presidente se quer acrescentar algo àquilo que já disse?” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Não, Sra. Presidente. 

A questão do Sr. Florentino, é como lhe digo, estamos a averiguar e faremos os ramais junto de cada lote 
ou fração o que lá estiver e vamos ver também se o resto da conduta está efetivamente em condições e 
falaremos em breve sobre este assunto para percebermos melhor os timings do prolongamento do próprio 
asfaltamento. 

Relativamente ao Sr. Fernando Marques, eu peço também à Sra. Diretora que está aí ao seu lado que possa 
conferir com o Sr. Munícipe quando é que o trabalho efetivamente está previsto. Aquilo que lhe respondi é 
verdade porque o município e faço este esclarecimento, temos que ser transparentes, o Município tem 
estado a fazer prolongamentos e ramais de água com uma empreitada que lançou em dois mil e dezasseis e 
aquilo é lançado cento e tal mil euros, como estamos a fazer agora, e vai-se fazendo até gastar a verba por 
autos de medição e esteve ainda a gastar verbas no início do ano, lançou o procedimento, houve alguns 
atrasos das empresas também a concorrer, parece que há muito trabalho agora e, finalmente, está 
adjudicado, aliás foi adjudicado há semanas, depois eles têm um prazo para apresentação dos documentos 
de habilitação, que tem os planos de segurança e saúde, que não têm dividas à segurança social, enfim, na 
contratação pública há prazos que não conseguimos andar mais depressa, agora o que peço à nossa 
Diretora é que nestes casos que dê-mos prioridade aos prolongamentos de água que foram pagos pelos 
próprios munícipes e os nossos trabalhos seguem a seguir. É o esclarecimento que lhe posso dar, e espero 
que em breve tenha lá aquilo que solicitou. 

Disse, Sra. Presidente.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada, Sr. Presidente. 

Sras. e Srs. Munícipes, obrigada pelas vossas intervenções. Claro que podem continuar connosco até porque 
muitas das coisas que vão continuar a ser discutidas interessam a todos, claro que a reunião é sempre 
aberta, nós é que procuramos concentrar, e é isso que o nosso Regimento diz, a intervenção dos Srs. 
Munícipes no início da sessão porque o fim é sempre imprevisto, não sabemos a que horas acontece e, 
portanto, é para haver uma hora mais indicada para os Srs. Munícipes. 

Bem, vamos então continuar no período antes da ordem do dia.” 

 

Não havendo mais intervenções, a Sra. Presidente da Mesa passou de imediato ao Período de Antes da 
Ordem do Dia. 

 

Período de Antes da Ordem do Dia 
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Iniciando o período informou a Sra. Presidente da Mesa que foram presentes à Mesa quatro tomadas de 
posição, sobre a forma de Voto de Pesar, duas sobre o mesmo tema, uma Proposta, duas Recomendações e 
dois Requerimentos. 

 

Proposta do BE “Incêndios Florestais” 

Tomou a palavra o Sr. Carlos Oliveira para apresentar a Proposta, que ficará apensa à ata, e que foi 
admitida por unanimidade, com vinte e nove votos a favor (dezassete da CDU, oito do PS, três do 
PPD/PSD.CDS-PP e um do BE). 

 

Sobre a Proposta foram efetuadas as intervenções que seguidamente se transcrevem. 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Sras. e Srs. Membros da Assembleia, intervenções sobre este tema? 

Sr. Membro da Assembleia, queria aqui perceber um bocadinho a sua posição pelo seguinte, e era isto que o 
Sr. Presidente estava a adiantar e o Sr. Primeiro Secretário da Mesa diz a mesma coisa, é que no âmbito da 
nossa intervenção municipal existe uma Comissão, a Comissão Municipal de Defesa da Floresta, que, enfim, 
tem um bocadinho, um bocadinho é uma forma de dizer, isto é tem competências e tem um papel, de facto, 
nesta matéria. Eu acho que a criação de uma Comissão de Acompanhamento pode parecer um processo um 
bocadinho paralelo, não é? E a questão que coloco é se vê alguma vantagem nisso. 

Eu não sei se os Srs. Membros da Assembleia, é natural que não, tenham todos conhecimentos da existência 
deste Órgão, ele tem uma determinada composição etc., portanto eu não sei. Sr. Primeiro Secretário até 
pelas suas competências em matéria de Proteção Civil pode ajudar um bocadinho a discutir o assunto está 
bem?” 

 

O Sr. Carlos Caçoete da CDU: 

“Eu só queria dizer o seguinte, neste momento os Municípios, concretamente Palmela, tem a sua Comissão 
Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndio, essa é a que está instalada de acordo com a lei e essa 
comissão é composta por todos os Órgãos e as autoridades de acordo com a lei, estão lá presentes todas as 
Autoridades com a competência na matéria, agora se quer criar outra Comissão paralela a essa, na minha 
opinião, não me parece que seja viável e que competências é que seriam atribuídas a essa Comissão que é 
criada aqui pela Assembleia Municipal. É um pouco ferir o que está estabelecido pela Lei, não sei se é essa a 
sua ideia.” 

 

O Sr. Carlos Oliveira do BE: 

“Posso Sra. Presidente? 

Sr. Carlos Caçoete, a questão trata-se só disto: 

É de a Assembleia Municipal nomear ela própria uma Comissão de Acompanhamento com representação de 
todos os Partidos Políticos com assento nesta Assembleia e também com um Membro da Mesa, de entre o 
Sr. Primeiro Secretário, a Sra. Presidente e a Sra. Segunda Secretária, um de vocês constituirá também esta 
Comissão. 

Esta Comissão consiste num acompanhamento político e não de Órgãos de Segurança ou de Proteção Civil, 
mas de um acompanhamento político das questões que versam a proteção contra incêndios no período de 
defeso, ou no período de inverno, quando estão a ser implementadas medidas preventivas, trata-se tão 
simplesmente disto.  

Disse.” 



 

                   Mandato 2013/2017  
Ata N.º 33 

   
MOD AMPF009 Pág 14/50 

O Sr. Carlos Caçoete da CDU: 

“Sra. Presidente, posso? 

Na minha opinião, penso que seria mais sensato da nossa parte nós integrarmos, ou pedir que 
integrássemos, a Comissão Municipal de Floresta contra Incêndios agora fazermos nós uma Comissão à 
parte porque depois andamos a tratar de assuntos que desconhecemos ou seja que a Comissão Municipal 
Defesa da Floresta Contra Incêndio está num estado de desenvolvimento superior ao nosso sobre as 
matérias que nós vamos falar. 

Ora se eles já sabem sobre a matéria que vamos falar, não faz sentido estarmos a fazer outra Comissão 
paralela àquela porque nós nem sabemos o que é que vamos fazer, temos que integrar, se for possível, a 
Comissão Municipal Defesa de Floresta Contra Incêndio, agora fazer outras Comissões à parte na minha 
opinião não me parece bem Carlos Oliveira, na minha opinião não me parece bem, porque nós vamos para 
uma matéria que desconhecemos, e seja a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do 
nosso Concelho está num estado de desenvolvimento muito avançado, porque é a Comissão que aprova e 
que fez o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios dos três concelhos. A Comissão funciona 
muito bem, na minha opinião, e nós estarmos a criar outras Comissões paralelas não traz nenhum valor 
acrescentado, isto é a minha opinião relativamente a essa questão Carlos.”  

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Sr. Membro da Assembleia, sim, diga.” 

 

O Sr. Carlos Oliveira do BE: 

“Permita-me Sra. Presidente só acrescentar mais isto, eu sei que existe esse Órgão mas nós, no Bloco de 
Esquerda, não temos conhecimento dos pareceres ou das decisões do que se passa nesse Órgão de 
acompanhamento e não sei se os restantes Partidos Políticos, com assento nesta Assembleia, têm 
conhecimento do que se está a passar nesse Órgão, eu compreendo que tem muito valor e que tem muita 
competência, mas acho que nós enquanto representantes dos eleitores deste concelho, e que são pessoas 
também interessadas nestas questões, temos o dever de comunicar aos nossos eleitores e aos nossos 
eleitos o que se passa a nível de proteção contra incêndios.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito bem, acho que pode haver uma fórmula de reformular um bocadinho a proposta e podemos vir a 
estar todos de acordo. 

Sr. Presidente é melhor ouvir primeiro os Membros da Assembleia, está bem?” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“É um esclarecimento, é que há um representante da Assembleia Municipal na Comissão é o Sr. Presidente 
da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo. 

Gostaria, depois, de fazer um esclarecimento porque a informação pode chegar à Assembleia Municipal.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Sr. Presidente deixe continuar, está bem?” 

Tem a palavra o PSD/CDS.” 

 

A Sra. Maria Rosa Pinto do PPD/PSD.CDS-PP: 
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“Então, por esta ordem de razões, tínhamos imensa razão quando fizemos um requerimento em data 
anterior da Assembleia Municipal a pedir cópia das atas das reuniões onde estavam presentes Membros da 
Assembleia Municipal nas diversas Comissões. Até ao momento ou não há reuniões ou não nos chegam 
essas atas, ou esses pareceres, ou tudo o resto, porque a única que recebemos foi uma onde esteve 
presente o António Mestre e mais nenhuma, portanto com base no direito à informação reiteramos o pedido 
desde o início do mandato que não foi efetivamente cumprido. 

Já agora quanto a esta Comissão não é que discordemos dela mas acho que tem mais lógica realmente ser 
agregada nessa tal com pessoas onde também têm conhecimentos a nível da Proteção Civil, dos fogos e 
tudo o resto. 

Agora a verdade é que a informação tem que chegar a esta Assembleia e aos eleitos e isso é que eu peço à 
Mesa que tenha isso em devida atenção porque, efetivamente, não chegou nem tem chegado. 

Relativamente às Comissões, eu nem vou tecer comentários porque, efetivamente, até, e aqui também 
tenho que dizer ao Bloco de Esquerda que não se tem insurgido quanto ao facto das Comissões não terem 
reunido nenhuma delas nesta Assembleia, as presidências efetivamente eram da CDU e do PS, por acaso, 
por coincidência, também trouxemos hoje um documento a esta Assembleia sobre isso porque no final do 
mandato e se efetivamente é para prevenir os incêndios na época de inverno então isso deve ser já para o 
próximo mandato e portanto eu aí comungo da opinião do Sr. Secretário da Mesa, mas estamos abertos a 
falar sobre o assunto. 

Efetivamente as Comissões para além de terem sido propostas por nós também logo no inicio do Mandato 
foram criadas passado dois anos e, efetivamente, não reuniram. Nós não requeremos nenhuma reunião 
porque não tínhamos quórum para isso mas tenho que aqui lamentar, e o documento será apresentado, que 
nenhuma das Comissões tenha funcionado nesta Assembleia e não será agora a dois meses do términus do 
Mandato com certeza que irão todas reunir de urgência. 

Tenho dito, obrigada.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Sra. Membro da Assembleia, desculpe, já que interpelou diretamente a Assembleia sobre a reunião das 
Comissões com quórum, ou sem quórum, a Bancada do PSD/CDS não se inibe de fazer propostas e de 
colocar questões à Mesa, portanto não me lembro de ter registado um pedido de reunião da sua parte para 
uma qualquer reunião da Comissão em particular mas, em geral, há referências a isso nunca houve um 
requerimento, isto é uma intervenção no sentido de requerer uma reunião de uma Comissão em particular. 
Pronto mas não é isso que interessa aqui.  

Nós temos uma Comissão, que é a primeira Comissão, eu estava a pedir a confirmação dos nomes 
exatamente por isso, a primeira Comissão tem um espaço para debater assuntos relacionados com a 
segurança e, portanto, este assunto, o tema dos fogos florestais, pode entrar perfeitamente neste tema, 
mas não estamos a falar de uma Comissão Municipal para acompanhar o assunto, estávamos a procurar 
introduzir uma variante a esta forma de participar que é, de facto, termos um outro nível de 
acompanhamento e de intervenção na Comissão Municipal que já existe para este efeito, porque é aí que 
está a intervenção e é aí que está a informação. 

Tem a palavra o Partido Socialista para continuar a intervenção dos Srs. Membros da Assembleia.” 

 

A Sra. Ilda Fino do PS: 

“Muito boa noite. Na sua pessoa cumprimento os demais presentes. 

Relativamente a estas questões já que estamos a falar das Comissões e ouvindo aqui a …” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 
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“Neste momento estamos a debater a proposta do Bloco de Esquerda, está bem? Não se desviem do 
assunto.” 

 

A Sra. Ilda Fino do PS: 

“Só também um pequeno esclarecimento que está relacionado, acho que é útil esclarecer uma vez que a 
Sra. Presidente também abordou o tema. 

É relativamente quem tem competências para a convocação da primeira reunião das Comissões, só um 
pequeno esclarecimento, é que não compete aos Membros nem do PCP, nem do PS, os Presidentes, 
compete à Presidente da Assembleia Municipal, no termos do artigo trinta e sete do Regimento da 
Assembleia. Portanto o artigo trinta e sete é claro quanto a isso, tem que haver a convocatória da primeira 
reunião despoletada pelo Presidente e empossar os restantes Membros e isto para chegarmos também à 
conclusão de que é assim, todos temos essa responsabilidade no sentido de fazer a reunião e no sentido de 
reunir com estas Comissões que são representadas nas diversas áreas. 

Surgiu agora esta problemática que é dos fogos e da parte da Proteção Civil, eu creio que a Bancada do 
Partido Socialista entende que é importante estar representado uma força de todos os membros das forças 
partidárias relativamente à constituição de uma Comissão que é possível, nos termos do artigo setenta e 
cinco, a nomeação de uma comissão paralela apesar de todos os Membros não terem essa competência 
específica não inibe que possam acompanhar, que possam pedir inclusive os pareceres já emitidos pela 
própria Comissão que é constituída e as atas, sem prejuízo de um eventual esclarecimento e pedido de 
informação. Eu acho que podemos conjugar esses esforços no sentido de ter também essa Comissão a 
funcionar efetivamente, não é constituir uma Comissão só para estar no papel o registo e depois, 
efetivamente, não haver reuniões e partilha de informação. 

Acho que é este ponto que devíamos reforçar, eventualmente a constituir uma Comissão, nestes termos, 
nestas temáticas tão importantes e que temos que, depois, pedir inclusive à Comissão Municipal nos termos 
do Regimento pode pedir a participação de peritos, Técnicos Municipais e até pessoas eventualmente 
relacionadas com as matérias que assim entender, está previsto, portanto não é descabido e acho que faz 
todo o sentido, é uma questão de articularmos aqui a ver qual é a melhor figura e chegarmos aqui a um 
consenso.  

Tenho dito.”  

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Mais alguma intervenção sobre este tema? 

Então o Bloco de Esquerda quer manter a sua proposta de criar uma nova Comissão? É isso? 

Eu deixo, apesar ou independentemente do resultado da votação desta proposta que obviamente que ela vai 
ser votada, obviamente ao Sr. Presidente da Câmara, depois desta abordagem e desta preocupação dos Srs. 
Membros da Assembleia, a ideia de fazer o convite à Assembleia Municipal para reforçar a sua presença 
eventualmente nesta Comissão para além de fazer o pedido de que possam ser enviadas à Assembleia 
eventuais atas que existam das reuniões já realizadas, está bem? 

Sr. Presidente, quer dizer alguma coisa rapidamente sobre isto?” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Com certeza.  

Muito obrigada por me conceder a palavra Sra. Presidente sobretudo para chamar à colação aqui dados que 
existem e que podem estar a passar despercebidos por parte de alguns Srs. Membros da Assembleia. 

A primeira nota é que a competência e a decisão de criar, ou não, a Comissão eu não vou tecer 
considerações sobre essa matéria, mas dizer que em todas as sessões da Assembleia no âmbito da 
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informação distribuída à Assembleia Municipal, temos sempre profusamente ilustrado, com muita atividade, 
várias páginas no Capitulo de Segurança e Ordem Pública, Proteção Civil e Luta contra Incêndios e que tem 
também aqui matéria sobre o trabalho desta Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios e 
até da Comissão Intermunicipal do GTFIA – Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal da Arrábida, que é 
nesse âmbito que nós também intervimos e, portanto, aliás está aqui a reunião teve lugar no dia vinte oito, 
foi feito um Plano de Prevenção, estão a decorrer os trabalhos, portanto há aqui informação. Estou 
inteiramente de acordo porque, enfim, a Comissão tem todo o gosto em partilhar a ata com os Srs. 
Membros da Assembleia e pode enviá-la para cada um dos Grupos Parlamentares, mas quero também dizer 
que a composição dessa Comissão tem, de facto, um representante da Assembleia Municipal que é um Sr. 
Presidente de Junta, tem representantes de Associações de Moradores e de Proprietários da área do Parque, 
estamos a falar da floresta e a floresta tem zonas no nosso território e o Plano é feito para determinadas 
zonas. Tem depois os nossos Corpos de Bombeiros, tem o ICNF, tem a GNR através do SEPNA, enfim tem 
praticamente toda a estrutura da Proteção Civil que vai muito para além dos nossos Corpos de Bombeiros e 
tem representantes da Sociedade Civil também para dizer isto e, portanto, era só para recordar que a 
Assembleia Municipal está lá representada. 

Da parte do Município face ao requerimento da Sra. Membro da Assembleia, requerimento verbal, neste 
caso acabou de fazer um requerimento verbal, mas recebeu ou não recebeu uma ata? Muito bem, nem 
precisamos de cópia vai digital. Fica desde já aqui anotado, o meu Chefe de Gabinete fará chegar todas as 
atas da Comissão, aliás são públicas para quem quiser e, portanto, não temos problema nenhum, mas é só 
dizer que a informação está cá, tal como na próxima Assembleia estará a informação de todos os trabalhos 
realizados em dezassete troços caminhos florestais no total de mais de trinta e quatro quilómetros, trabalhos 
que já estão a decorrer.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada, Sr. Presidente. 

Tem a palavra o Sr. Membro da Assembleia António Mestre.” 

 

O Sr. António Mestre da CDU: 

“Boa noite, Sra. Presidente. 

Na sua pessoa cumprimento todos os presentes sem exceção dos cargos ou posições que ocupam nesta 
Assembleia. 

É só uma questão, nós ainda agora ouvimos comentar o funcionamento, ou não, das nossas Comissões. Eu 
acho que numa situação, e nós partilhamos esta opinião, em que já temos dois Órgãos que nos prestam 
informação, em que há uma representação já obrigatória de um Membro desta Assembleia neste Órgão, eu 
acho que há uma coisa que poderíamos fazer, eu acho que para o futuro Mandato e era simplesmente 
também uma recomendação que a nossa Comissão de Segurança que integra estes, reforçá-la nesta área de 
competências. Acho que isso seria mais válido do que estarmos a criar mais uma Comissão, ou seja não 
criamos mais uma Comissão para termos mais uma Comissão, mas integrando um reforço de competências 
nesta área em que possa sim, como foi sugerido até pela Mesa também, e pela indicação que o Sr. 
Presidente aqui nos trouxe, pedir mais frequentemente os resultados dos trabalhos quer preparatórios da 
época de incêndios, quer também os trabalhos ao longo da época de incêndios que também é importante, 
quer para passarmos a informação aos cidadãos, quer também para entre nós podermos fazer 
recomendações e até a vinda de peritos se for caso disso, que o possamos fazer. 

Parecia-me mais saudável essa integração na Comissão de Segurança desse papel, ou desse reforço nesta 
área, do que propriamente criar uma Comissão. A Bancada da CDU estará contra a criação de mais uma 
Comissão, não pelo tema mas pela questão de criarmos mais uma estrutura, por criarmos mais uma 
estrutura.”   

 

A Sra. Presidente da Mesa: 
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“Não percebi se a ideia era chamar o assunto à primeira Comissão da Assembleia, é que pode haver uma 
alternativa que é, de facto, e podia ser proposto eventualmente algo nesse sentido que é pedir, neste caso 
sugerir, ao Sr. Presidente da Câmara que, no fundo, o Presidente da Comissão convidasse a Assembleia 
Municipal, enfim que tem um representante, mas dado a importância e o interesse do tema, eventualmente, 
a Assembleia Municipal através de um Membro de cada Bancada a acompanhar os trabalhos daquela 
Comissão, sem prejuízo não estamos a falar dos Grupos Operacionais, estamos a falar das reuniões da 
Comissão. 

Sr. Presidente acha que é possível?” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Sra. Presidente, não é uma questão da minha opinião eu creio que temos que ver o que é que a legislação 
diz sobre quem integra a Comissão Municipal da Defesa da Floresta contra Incêndios.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Oh! Sr. Presidente uma coisa é quem integra, nós estamos aqui a falar de uma coisa diferente porque esta 
Comissão que está aqui a ser proposta, se por acaso fosse votada, também era constituída e não há 
nenhuma lei que preveja a sua constituição em concreto, não é? Agora a questão aqui que nós colocamos é, 
eventualmente, permitir uma participação mais alargada da Assembleia na Comissão que já existe, quer 
dizer independentemente do que a lei diz, a lei prevê uma composição mínima, não é, o que nós estamos a 
propor é, eventualmente, uma participação alargada.” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Oh! Sra. Presidente, as reuniões podem ser até públicas e transmitidas e como observadores naturalmente 
qualquer pessoa pode participar.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Mas Sr. Presidente os Srs. Membros da Assembleia têm que ser convidados para esse efeito. 

Eu estou a perguntar se é isso? Se não vamos para outra solução, não vale a pena enrolar.” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Sra. Presidente, eu não lhe consigo dizer se há enquadramento legal para esse efeito, eu da minha vontade 
não me importo de convidar os Srs. Membros da Assembleia.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Bem, quer reformular a sua proposta? 

Mantém uma Comissão Municipal específica para este efeito? 

Então vamos votar. 

Quer falar? Peço desculpa, se faz favor tem a palavra.” 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Muito obrigada, Sra. Presidente, na sua pessoa cumprimento todos e todas. 
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O que está aqui proposto é uma Comissão, é um caso de acompanhamento político de um problema de 
facto que existe também devido às características de parte do nosso território, que é a floresta e, portanto, 
é uma coisa específica e logicamente aquilo que estava dirimido, entre a Sra. Presidente e o Sr. Presidente 
da Câmara, era a possibilidade e essa eu acho que não há lei que impeça dos Membros da Assembleia 
Municipal serem convidados para acompanharem determinadas, ou todas, as reuniões dessa Comissão já 
existente e, portanto, não há nenhuma lei que impeça que uma Comissão existente permita como Membros, 
no fundo não vamos lá votar, mas vamos poder intervir, vamos ouvir, vamos escutar, como observadores 
nessa Comissão e isto levanta aqui dois problemas quanto a nós e terminaria com estas duas situações: 

Uma, é verdade que durante anos não houve informação das diferentes Comissões exceto aquela que há 
pouco foi referida e as Comissões que têm representantes da Assembleia Municipal, nós deveríamos fazer 
chegar todas as atas como qualquer outra ata que nos chega deste Órgão. Porquê? Porque são ali decididas 
coisas importantes para serem discutidas politicamente e temos aqui que diferenciar dois campos, o campo 
político e o campo técnico e, portanto, nós estamos aqui como um órgão político e politicamente, temos o 
direito, mais temos o dever, de discutir estas situações todas e, portanto, há aqui uma situação que eu acho 
que de uma vez por todas não foi possível fazê-lo, é preciso fazê-lo. 

Outra questão, e permita-me que diga isto aqui porque disse-o no início do mandato quando andámos aqui 
a discutir e a votar os representantes da Assembleia nas diferentes Comissões e outros Órgãos, é que essa 
representação deveria ser dada em função do método Hondt e não todos da mesma força política 
independentemente da força política que é maior, ou que é menor, ou que está à frente, ou que deixa de 
estar atrás a verdade é que essa abertura de leque se calhar ajudava também que essa informação fosse 
melhorada e, portanto, acho que estamos completamente de acordo mas também estaríamos confortáveis 
na outra situação, ou seja o que nos interessa aqui essencialmente não é o nome das coisas, é fazer, é 
concretizar, é poder analisar as situações e construir positivamente soluções, isso é que nos interessa. 

Nós votaremos a favor, não temos qualquer, nenhum pejo contra esta situação proposta pelo Bloco de 
Esquerda, como votaríamos a favor de outra situação, porque para nós o que nos interessa é que haja essa 
discussão o mais abrangente possível, não para ultrapassar os Técnicos, porque esses é que sabem, mas 
para que politicamente possamos fazer essa observação e esse acompanhamento.  

Tenho dito.”  

 

O Sr. Joaquim Caçoete da CDU iniciou participação nos trabalhos pelas vinte e uma horas e cinquenta e 
dois minutos. 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada, Sr. Membro da Assembleia. 

Bem então para terminar esta discussão a minha última pergunta ao Sr. Membro da Assembleia Carlos 
Oliveira é se quer reformular a proposta? 

Não quer? Quer manter uma nova Comissão sobre o tema desta vez de Acompanhamento da 
Implementação de Medidas de Combate. 

Pronto, vamos votar a proposta.” 

 

Submetida a Proposta a votação, foi a mesma rejeitada, por maioria, com nove votos a favor 
(oito do PS e um do BE), dezoito votos contra da CDU e três abstenções do PPD/PSD.CDS-PP.  

 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 
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“Srs. Membros da Assembleia, vamos continuar. Neste caso com a segunda intervenção será para o 
PSD/CDS e eu penso que é um Voto de Pesar. 

PSD/CDS tem a palavra.” 

 

Voto de Pesar do PPD/PSD.CDS-PP “Isidoro Fortuna” 

 

Tomou a palavra a Sra. Maria Rosa Pinto para apresentar o Voto de Pesar, que ficará apenso à ata, e que 
foi admitido por unanimidade, com trinta votos a favor (dezoito da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-
PP e um do BE). 

Sobre o Voto de Pesar foram efetuadas as intervenções que seguidamente se transcrevem. 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada, Sra. Membro da Assembleia. 

Sras. e Srs. Membros alguma questão sobre este Voto? 

Não havendo votamos.” 

 

Submetido o Voto de Pesar a votação, foi o mesmo aprovado, por unanimidade, com trinta 
votos a favor (dezoito da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP e um do BE). 

 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“A seguir tem a palavra o PS para um Voto de Pesar desta vez sobre as vítimas do Incêndio de Pedrógão 
Grande.” 

 

 

Voto de Pesar do PS “Incêndio de Pedrógão Grande” 

Tomou a palavra o Sr. Pedro Pereira para apresentar o Voto de Pesar, que ficará apenso à ata, e que foi 
admitido por unanimidade, com trinta votos a favor (dezoito da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP e 
um do BE). 

 

Sobre o Voto de Pesar foram efetuadas as intervenções que seguidamente se transcrevem. 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada, Sr. Membro da Assembleia.  

Sras. e Srs. Membros da Assembleia sobre este Voto de Pesar? 

Alguma questão? 

Tem a palavra em nome da Bancada do PSD/CDS, Teresa Marta por favor.” 

 

A Sra. Teresa Marta Joaquim do PPD/PSD.CDS-PP: 
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“Boa noite a todos, permita-me cumprimentar em nome da Sra. Presidente da Assembleia todos os 
presentes. 

Nós, a Bancada do PSD/CDS, de facto, não trouxe nenhum Voto de Pesar neste sentido como é logico 
estamos solidários com ele.  

Eu gostaria apenas de fazer aqui um reforço é que, de facto, não são só as vitimas do incêndio de Pedrógão, 
são vários incêndios que não só de Pedrógão. Eu acabei de chegar hoje, curiosamente, de Castanheira de 
Pera onde estive a fazer trabalho de voluntariado, com as vítimas, trabalho psicológico e também nesse 
sentido acho que era importante que este documento incluísse as centenas, e posso afirmar que são 
centenas, de voluntários que estão no terreno sem ganhar absolutamente nada apenas a dar o seu esforço. 
Neste caso eu na área da psicologia, do apoio psicológico, mas dezenas e dezenas de pessoas anónimas 
onde, inclusivamente, encontrei, de facto, colegas do distrito de Setúbal e do concelho de Setúbal, portanto 
claro que vamos votar favoravelmente caso o PS, de facto, considere essa pertinência, alargar o título 
porque não são só vitimas de Pedrógão e a considerar também o trabalho dos voluntariados, como é lógico 
não porque eu lá estive, porque fui voluntária, porque quis, mas porque vi, de facto, essa força no terreno e 
acreditem que as imagens que todos nós vimos na televisão são ínfimas face áquilo que se consegue ainda 
ver no terreno e sobretudo no coração das pessoas que perderam familiares.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito obrigada. 

Pedido de intervenção do Bloco de Esquerda, Carlos Oliveira.” 

 

O Sr. Carlos Oliveira do BE: 

“Muito obrigado, Sra. Presidente. 

Naturalmente que o Bloco, eu votarei favoravelmente tanto o Voto de Pesar do PS como o voto de Pesar da 
CDU, não há palavras para descrevermos tudo aquilo que assistimos em direto dos órgãos de comunicação 
social e é com grande consternação que verificamos a existência de tão elevado número de vítimas no 
incêndio e que esta tragédia já se adivinhava que pudesse acontecer há vários anos a esta parte. 

Isto remete-nos para que, de ora em diante, consigamos preparar o futuro por forma a dotar os nossos 
Bombeiros e o nosso país de um ordenamento mais eficaz e sobretudo de um sistema de comunicações que 
esteja ao serviço de quem mais dele precisa.  

Disse, Sra. Presidente.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito obrigada, Sr. Membro da Assembleia. 

Srs. Membros da Assembleia, eu arriscaria fazer aqui uma proposta de última hora atendendo agora os 
textos concretos que estou a ver. De facto há dois textos, duas propostas, uma que já foi lida que é a do 
Partido Socialista e outra que vai ser lida a seguir e que é da CDU. 

Da minha leitura os textos são, enfim, de sentido muito semelhante, uma e outra acrescentam alguns 
aspetos e penso que há ainda uma terceira dimensão que não é abordada em nenhuma das propostas e que 
foi agora introduzida pela nossa colega da Bancada do PSD/CDS, Teresa Marta. 

A minha proposta é primeiro uma pergunta à CDU e ao PS se estaríamos interessados em fundir este texto 
num único, que será muito fácil, acrescentar o contributo da Teresa Marta, eventualmente estas palavras 
últimas do Carlos Oliveira e nós teríamos uma proposta da Assembleia Municipal de Palmela, em vez de 
várias propostas. 

Pergunto se estão de acordo? 
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Eu ia depois acrescentar, se estivessem de acordo, que depois desta questão da proposta julgo que se 
justificaria nós fazermos um minuto de silêncio a propósito deste tema. 

Mas antes disso vou dar a palavra ao Partido Socialista, tem a palavra Sr. Membro da Assembleia Raul 
Cristóvão.” 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Muito obrigado, Sra. Presidente. 

Nós não temos nada a opor e penso que seria muito fácil integrar os dois últimos parágrafos do nosso voto 
de pesar com a introdução dos voluntários, porque quando nós falamos: “estendemos agradecimentos a 
empenho demonstrado …. e a todas e a todos voluntários que no terreno apoiam as famílias” e se 
estivessem de acordo, acrescentaríamos aqui neste parágrafo isso e juntava-se estes dois parágrafos à 
proposta da CDU e não temos rigorosamente nada a opor, antes pelo contrário acho que é o momento que 
devemos unirmo-nos no essencial, e naquilo que é essencial que é estar com as vítimas. 

Há tempos para discutir as coisas, onde falhassem coisas estes fenómenos da natureza são muito 
complicados, a própria floresta ela é complicada, não é tão nossa amiga às vezes e nós às vezes somos os 
piores amigos da floresta, somos os maiores nossos inimigos e, portanto, há tudo aquilo que o Carlos 
Oliveira diz, eu concordo, logicamente é preciso um novo ordenamento, é preciso novas formas de estar no 
terreno e de combater, é preciso um conjunto de coisas, mas acho que neste momento o que é importante 
é que a solidariedade que se tem demonstrado e a solidariedade que nós aqui devemos demonstrar é com 
aqueles que, efetivamente, já não temos nada a fazer, o mal está feito, que é o Pesar por aqueles que 
sofreram, perderam vidas, mas também perderam bens. 

Isto para nós é fundamental e, portanto, concordamos juntando-se à proposta da CDU estes dois parágrafos 
com a introdução dos voluntários e por nós está fechada.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito bem, então nós vamos de qualquer modo fazer a leitura da proposta da CDU, até porque se os Srs. 
Membros da Assembleia conhecem mas quem está na sala não conhece e a minha proposta era essa então 
depois com este acrescento agora do PS e sem mais comentários sobre o assunto eventualmente Sr. 
Membro da Assembleia Raul Cristóvão, ou quem entenderem, e um Membro da CDU neste caso a Andreia 
que vai ler a proposta ou o António Mestre confirmavam esta fusão dos documentos, nós dávamos a solução 
por adquirida e passávamos depois ao minuto de silêncio. 

Vou dar a palavra à Sra. Segunda Secretária, para ler o Voto de Pesar da CDU.” 

 

 

Voto de Pesar da CDU “Vítimas do incêndio de Pedrógão” 

Tomou a palavra a Sra. Andreia Bento para apresentar o Voto de Pesar, que ficará apenso à ata, e que foi 
admitido por unanimidade, com trinta votos a favor (dezoito da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP e 
um do BE). 

 

Sobre o Voto de Pesar foram efetuadas as intervenções que seguidamente se transcrevem. 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada. 

 Sras. e Srs. Membros da Assembleia, vamos votar.” 
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Submetido o Voto de Pesar a votação, foi o mesmo aprovado, por unanimidade, com trinta 
votos a favor (dezoito da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP e um do BE). 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Sras. e Srs. Membros da Assembleia, na sequência da proposta que penso que foi aceite por todos fazemos 
agora um minuto de silêncio às vítimas e a todos os que sofreram com esta tragédia.” 

 

Após um minuto de silêncio retomaram-se os trabalhos. 

  

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Continuando então neste nosso Período antes da Ordem do Dia, volto a dar a palavra ao Bloco de Esquerda 
para um outro Voto de Pesar.” 

 

 

Voto de Pesar do BE “Pelo falecimento de Alípio de Freitas” 

Tomou a palavra o Sr. Carlos Oliveira para apresentar o Voto de Pesar, que ficará apenso à ata, e que foi 
admitido por unanimidade, com trinta votos a favor (dezoito da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP e 
um do BE). 

 

Sobre o Voto de Pesar foram efetuadas as intervenções que seguidamente se transcrevem. 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada. 

Sras. e Srs. Membros da Assembleia, sobre este voto, alguma questão? 

Vamos votar.” 

 

Submetido o Voto de Pesar a votação, foi o mesmo aprovado, por unanimidade, com trinta 
votos a favor (dezoito da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP e um do BE). 

 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Tem agora a palavra o PSD/CDS para uma Recomendação creio.” 

 

 

Recomendação do PPD/PSD.CDS-PP “Comissões Permanentes” 

Tomou a palavra a Sra. Maria Rosa Pinto para apresentar a Recomendação, que ficará apensa à ata, e 
que foi admitida por unanimidade, com trinta votos a favor (dezoito da CDU, oito do PS, três do 
PPD/PSD.CDS-PP e um do BE). 

 

Sobre a Recomendação foram efetuadas as intervenções que seguidamente se transcrevem. 
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A Sra. Presidente da Mesa: 

“Sras. e Srs. Membros da Assembleia sobre esta Recomendação? 

Tem a palavra o Partido Socialista, Sra. Membro Ilda Fino.” 

 

A Sra. Ilda Fino do PS: 

“Reitero apenas aquilo que já disse anteriormente, no âmbito até de outra questão que suscitou, e fazer 
aqui uma pequena precisão é que nos termos do Regimento não compete aos Presidentes das Mesas da 
Assembleia a convocação da primeira reunião, portanto essa deve ser despoletada pela Presidente da Mesa 
da Assembleia Municipal e por isso mesmo, é só este reparo, quanto ao resto acho que estamos todos de 
acordo que é útil e que deveriam ser convocados as respetivas reuniões.  

É só isso que tenho a dizer.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Sim senhora, já tinha dito há bocadinho e ainda bem porque assim deu tempo ali às nossas colegas da 
Assembleia de fazerem o favor de confirmar aquilo que eu suspeitava. É que nós fizemos isso em janeiro de 
dois mil e quinze, os Srs. Membros da Assembleia já se esqueceram foi há dois anos e meio, de facto, não 
mas é só para diz que essa posse pela Presidente da Assembleia foi dada o que não reuniram foi a seguir as 
Comissões. 

Está claro o que disse e eu percebi, só estou a dizer-vos que demos essa posse, eu dei essa posse e 
portanto não reuniram foi as outras Comissões e, portanto, qualquer Presidente de qualquer Comissão tem a 
liberdade de marcar qualquer reunião e qualquer Membro da Assembleia tem, já não falo do ato formal 
porque esse requer determinados requisitos, a possibilidade, sempre, de sugerir a reunião de uma qualquer 
Comissão, sugerir, pode requerer com base nos fundamentos legais que são os votos, um determinado 
número de votos não sei dizer agora, que subscreva esse pedido, mas requerer, sugerir, aliás sugerir podem 
todos fazer mas eu penso que está claro. Só quis recordar-vos que isso já aconteceu. 

Vamos passar à frente, diga.” 

 

A Sra. Ilda Fino do PS: 

“Em relação aos empossamento dos Membros da Comissão, de facto, houve a reunião o que diz o 
Regulamento no artigo trinta e sete no número um é que compete à Presidente da Assembleia Municipal 
convocar a primeira reunião, é o que diz.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Foi logo na primeira, nós fizemos isso no mesmo momento.” 

 

A Sra. Ilda Fino do PS: 

“De cada Comissão, é o que diz, acabei de ler.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Não, não é de cada Comissão, exatamente, foi aqui e foi em conjunto, estávamos em círculo e demos…” 

 

A Sra. Ilda Fino do PS: 

“São interpretações diferentes.” 
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A Sra. Presidente da Mesa: 

“Ah! Não, quer dizer, então vamos lá ver, eu não estou a falar de uma reunião de trabalho de uma 
Comissão, estou a falar… mas desculpem lá os senhores na vossa intervenção de há pouco o que disseram 
foi que não tinha sido feita a primeira convocatória, a primeira convocatória foi feita, diga…” 

 

A Sra. Ilda Fino do PS: 

“O que diz o artigo trinta e sete pode-se ler: “compete à Presidente da Assembleia Municipal convocar a 
primeira reunião das Comissões, a primeira reunião.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“E foi, nós dissemos aqui.”  

 

A Sra. Ilda Fino do PS: 

“Não é empossamento, a primeira reunião da Comissão.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“A primeira reunião e nós dissemos isso.” 

 

A Sra. Ilda Fino do PS: 

“Da Comissão não foi despoletada.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Desculpem, dão-me licença? 

Os senhores podem fazer e aliás um dos perigos de nós gerirmos estas coisas com alguma informalidade é 
isto mesmo e aliás deixem lá que a gente passa a fazer de maneira diferente, um dos perigos é isto mesmo. 
Eu só não me lembrava da data, lembro-me perfeitamente e vamos há ata e vamos procurar, nós 
estávamos aqui dispostos de uma determinada maneira mesa redonda, fizemos uma reunião em simultâneo, 
eu coloquei isso à vossa consideração, perguntei se era admissível que aquela pudesse ser exatamente, 
porque estavam presentes todos os representantes de cada uma das Comissões, se podia ser tomada como 
a primeira reunião para que a partir daí as Comissões pudessem entrar em pleno funcionamento. 

Alguém nesta sala que se lembre disto ou não? 

Pronto obrigada, pelo menos isso. Portanto se assim foi, Sras. e Srs. Membros da Assembleia eu aceito a 
vossa crítica. Desculpe Sra. Membro da Assembleia Ilda Fino, eu aceito a vossa crítica porque sou a primeira 
responsável…” 

 

A Sra. Ilda Fino do PS: 

“É por isso que estamos aqui a falar.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“… nesta Assembleia, independentemente da responsabilidade que possam ter os Presidentes de cada 
Comissão, eu sou a primeiríssima responsável e eu assumo a critica feita à não reunião das Comissões, mas 
por favor não me venham dizer que não cumprimos sequer o ato formal, porque os senhores os que 



 

                   Mandato 2013/2017  
Ata N.º 33 

   
MOD AMPF009 Pág 26/50 

estiveram presentes aqui na sala concordaram com isso e ficou registado que a partir de aí estava aberto 
todo o procedimento para o funcionamento regular das Comissões, foi isto que aconteceu. Pronto mas nós 
no início do próximo mandato faremos de outra maneira e já ninguém se engana sobre isso e ficará a cargo 
de cada um a reunião das respetivas Comissões. 

Sim, o Sr. Presidente tem razão a Comissão de Finanças por exemplo tem reunido, nomeadamente e pelo 
menos a propósito das matérias do Orçamento. 

Sr. Membro da Assembleia Municipal Domingos Rodrigues, por favor.” 

 

O Sr. Domingos Rodrigues da CDU: 

“Não vale a pena, é de facto o que disse o José Carlos, e é verdade, nós reunimos uma vez, e aliás o José 
Carlos até se enganou, eu recordo, na data, mas nós fizemos essa única reunião, portanto há que fixar que 
essa foi feita a pedido pela Câmara, e em particular pelo Presidente.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito bem. 

Então Sras. e Srs. Membros da Assembleia, está esclarecido o tema. 

Tem a palavra o PSD/CDS, Sr. Membro Carlos Vitorino por favor.” 

 

O Sr. Carlos Vitorino do PPD/PSD.CDS-PP: 

“Exatamente, corroboro o que disse o Deputado Domingos Rodrigues, eu até nessa Comissão fui em 
substituição agora a verdade é que foi, de facto, uma reunião. Portanto aqui a responsabilidade não é 
pessoal, não é pessoal da Presidente da Assembleia, é política e é das forças políticas que têm, de facto, a 
competência para efetuar as reuniões e que não a fizeram.  

Se nós formos ver a composição das Comissões saberemos quais são os partidos políticos a que podemos 
acatar essa responsabilidade e é uma coisa que me faz espécie porque eu, de facto, estive numa outra 
Assembleia Municipal, no concelho do Barreiro, e a força política era a mesma porque eu já sou do tempo da 
CDU, nunca fui do tempo da APU, nem da FEPU, já sou do tempo da CDU, a força política era a mesma e a 
verdade é que as Comissões reuniam e trabalhavam e a verdade é que no concelho de Palmela sempre foi 
uma grande dificuldade pôr as Comissões a trabalhar.  

Eu recordo-me em mandatos passados o Fernando Nascimento conseguiu reunir a sua Comissão duas ou 
três vezes, por vezes reunia a Comissão de Finanças e pouco mais, portanto aqui a questão tem a ver com a 
responsabilidade politica e eu acho que é essa responsabilidade politica que tem que ser assumida, porque 
se os senhores disserem: “nós não queremos as Comissões”, e assumem que não querem as Comissões 
digam, agora nós fazermos de conta que temos as Comissões para não funcionarem é que eu acho que não 
vale a pena.  

Disse.”   

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada. 

Tem a palavra o Partido Socialista, Sr. Membro da Assembleia José Manuel Silvério, desculpe.” 

 

O Sr. José Manuel Silvério do PS: 

“Muito boa noite a todos, apresento os meus cumprimentos à Sra. Presidente da Assembleia, aos respetivos 
Membros dessa prezada Mesa, ao Sr. Presidente da Câmara, às Sras. Vereadoras, aos Srs. Vereadores, aos 
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Caros Colegas da Assembleia, aos Técnicos da Câmara hoje aqui em exercício, à comunicação social ausente 
e ao público aqui presente. 

Eu, em relação a esta matéria, está a dar-me uma vontade de rir, vocês nem imaginam porque eu em maio, 
no dia vinte e sete, na Assembleia de maio, tive ocasião de dizer que não fazia fé nenhuma nisto. Também 
fiz parte da Comissão do Fernando Nascimento, de há oito ou dez anos, mas reunimos também só uma vez 
ou duas, isto acontece, é transversal a todos os partidos que têm maioria nas Assembleias. 

Quando é para formar as Comissões metem lá os nomes, o máximo possível para boicotar as Comissões e, 
portanto, como eu na ocasião tive oportunidade de dizer em vinte e sete de maio de dois mil e quinze, 
sustentando-me num estudo da Universidade do Minho, em todas as Assembleias onde à maioria absoluta 
as Comissões não funcionam, os partidos são muito democráticos quando estão na oposição e tive a ocasião 
de dizer na altura que a CDU onde em minoria chegou a abandonar Comissões sobre protesto, quando estão 
na maioria a democracia é assim, assim. 

Portanto eu só fico admirado como é que a três meses do final do mandato há todas estas preocupações, 
somos todos adultos, pessoas inteligentes, não vamos estar aqui a perder tempo com aquilo que nós 
sabemos que é as Comissões com maiorias absolutas não são para funcionar.  

Muito obrigado.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada.  

O PSD tem uma outra Recomendação certo? 

Tem a palavra por favor o Sr. Membro da Assembleia Carlos Vitorino.” 

 

 

Recomendação do PPD/PSD.CDS-PP “Pavilhão Desportivo da Escola de Palmela” 

Tomou a palavra o Sr. Carlos Vitorino para apresentar a Recomendação, que ficará apensa à ata, e que 
foi admitida por unanimidade, com trinta votos a favor (dezoito da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-
PP e um do BE). 

 

Sobre a Recomendação foram efetuadas as intervenções que seguidamente se transcrevem. 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Sras. e Srs. Membros da Assembleia, sobre esta questão alguma intervenção? 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“É uma obra que podia ter sido feita durante cinco anos mas não foi feita, mas pronto, é feita agora um dia 
destes.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito bem, então está feita a Recomendação do PSD/CDS. 

Relativamente ao PSD/CDS tem ainda Requerimentos mas combinámos que os Requerimentos eram 
entregues mas não eram lidos. Deste modo estão entregues e aceites na Mesa. 

Sras. e Srs. Membros da Assembleia, mais alguma questão sobre estes temas ou outros? 
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Tem a palavra o Bloco de Esquerda e vamos terminar o Período de Antes da Ordem do Dia, pode ser? 

 

O Sr. Carlos Oliveira do BE: 

“Mais uma vez obrigado Sra. Presidente. 

Está o mandato a terminar e eu lembro-me que a Sra. Presidente no início deste Mandato fez uma proposta 
para que estas reuniões da Assembleia Municipal fossem descentralizadas para as restantes freguesias do 
concelho, nomeadamente as freguesias de área rural que são as mais distantes da sede de concelho. Foi 
uma proposta que ficou por fazer e eu tenho pena porque num concelho com uma tão grande área 
geográfica era uma boa proposta e ficou na gaveta. 

Tivemos hoje o exemplo aqui de Munícipes que se deslocaram desde a freguesia de Poceirão para colocar 
questões ao Sr. Presidente da Câmara e que, neste momento, já não estão porque precisamente tiveram 
que se deslocar tão longe já se ausentaram. 

Fica aqui a pergunta Sra. Presidente se num próximo mandato se poderemos ter reuniões descentralizadas, 
nomeadamente em Marateca e no Poceirão.  

Disse.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Sr. Membro da Assembleia, eu sugiro que seja matéria a discutir no próximo mandato. 

Está bem! Eu percebi a sua intervenção, foi uma boa intervenção, mas eu também só lhe podia dar esta 
resposta, está bem? 

Deixe-me só dizer-lhe uma coisa, sim tem razão, claro que tem razão, de qualquer modo os Srs. Munícipes 
que aqui vieram hoje já estiveram noutros momentos em reuniões de Câmara no Poceirão e, portanto, quer 
isso dizer que se nós Assembleia, e eu continuo a acreditar nisso, também podemos chegar mais perto das 
pessoas mas, de facto, este trabalho que a Câmara Municipal faz e é nesse espaço que se estabelece o 
diálogo mais próximo com as populações isso tem sido feito, continua a ser feito, e eu pelo menos vou 
acompanhando o trabalho da Câmara Municipal e sei que isso acontece todos os dias,  mas sim, podemos 
levar a Assembleia mais longe. 

É evidente que também tenho, ao longo deste tempo, refletido sobre uma outra coisa e por isso é que digo 
acho que é matéria que devemos discutir no próximo mandato, que é o que é que nós, que discussões, e 
que formato de Assembleia é que nós vamos levar às nossas populações. Acho que também deveríamos 
refletir um bocadinho sobre isto, mas fica o desafio para o próximo mandato, aproveitando a sua deixa, a 
deixa foi sua não foi minha, está bem? 

Pronto Sras. e Srs. Membros da Assembleia se estiverem de acordo, ficamos por aqui no Período de Antes 
da Ordem do Dia? Podemos avançar? 

Então vamos passar ao primeiro ponto e eu convidava o Sr. Presidente da Câmara a usar da palavra para a 
habitual informação.” 

 

 

Período da Ordem do Dia 

 

PONTO UM – Informação do Presidente da Câmara acerca da atividade municipal, de 
acordo com o disposto na alínea c) n.º 2 do art.º 25.º, da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro 
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O Sr. Presidente da Câmara: 

“Muito obrigado Sra. Presidente vou tentar fazê-lo o mais telegraficamente possível, a introdução ao 
documento foi distribuída a todas as Sras. e os Srs. Membros da Assembleia. 

A atividade municipal desenvolvida no período a que reporta o presente relatório foi marcada por ações e 
investimentos muito diversificados, que espelham as dinâmicas de desenvolvimento do concelho e 
sublinham marcas distintivas da identidade local.   

A primeira fase do ciclo anual do projeto “Eu Participo” decorreu em abril, com a realização das cinco 
reuniões (uma por cada freguesia) de debate e apresentação de propostas para atividades e investimentos 
locais e um ponto de situação relativamente aos compromissos assumidos para este ano. Os inquéritos, 
disponibilizados em suporte físico e online, identificam novas propostas de investimentos e ações, que serão 
analisados e colocados à votação em outubro. 

Também em abril decorreu a primeira fase do projeto “Eu Participo” – Trabalhadores e trabalhadoras”, com 
a promoção de dois plenários e reuniões sectoriais, em Palmela e Pinhal Novo, durante as quais foi dada 
informação sobre prioridades de investimento na organização e recolha de propostas e de melhoria dos 
serviços e seu funcionamento. 

Neste período decorreram duas Semanas da Freguesia, dedicadas a Palmela e Poceirão que permitiram um 
contacto direto com as realidades socioeconómicas de cada território e o aprofundamento do trabalho 
conjunto entre eleitos, instituições e população. 

No mês de maio, decorreram as comemorações do Dia Municipal do Bombeiro, desta vez com o programa 
central assumido pela Associação Humanitária de Bombeiros de Palmela que, para além da sessão solene de 
distinção e homenagem aos Soldados da Paz, incluiu um programa diversificado, com destaque para a 
realização das Jornadas Técnicas sobre Planeamento de Emergência no Centro Histórico, o simulacro de 
socorro em cenário de sismo e várias ações de formação e sensibilização que envolveram a comunidade 
escolar.  

Neste período, esteve em consulta pública o Plano Municipal de Emergência de Palmela e foi aprovado o 
Plano Operacional Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 2017. 

Na Educação, destacam-se os investimentos de beneficiação e manutenção de edifícios escolares, 
designadamente, o início das obras de ampliação da EB de Aires, e a adjudicação da requalificação do 
logradouro na EB Palmela 2, e das ampliações das EB de Águas de Moura e de Cabanas e da requalificação 
da EB da Palhota. 

Cerca de três mil crianças e jovens, de todos os níveis de ensino, participaram, neste período, nas festas de 
encerramento da edição deste ano do Fantasiarte, que decorreram no Cine Teatro S. João, com a 
apresentação de 68 programas. Sublinhe-se o envolvimento de mais de três centenas de professores e 
professores e auxiliares de ação educativa dos três agrupamentos de escolas (Palmela, Pinhal Novo e 
Poceirão) e das IPSS do concelho. 

No dia 30 de Maio, decorreu o Aprender a Jogar – Festival de Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, uma 
coorganização da Câmara Municipal de Palmela e da Coordenação Local do Desporto Escolar da Península de 
Setúbal, com a participação de 358 alunos/as. 

No que diz respeito à reabilitação do Centro Histórico da Vila de Palmela, foi concretizada mais uma ação do 
projeto 2(de)Mãos por Palmela, que consistiu na pintura de vários espaços de fruição pública no Parque 
Venâncio Ribeiro da Costa e Lavadouro de Santa Ana, com o envolvimento da comunidade e dos mecenas 
de Palmela.  
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No que se refere ao reforço e ampliação das redes de abastecimento de água, foram concluídas as 
empreitadas do Aceiro do Marcolino, em Pinhal Novo, e em Batudes. Estão, entretanto, adjudicadas as 
intervenções na rua das Laranjeiras, em Quinta do Anjo, e Vale do Alecrim /Batudes. 

O município inaugurou, neste período, o Centro de Transferência de Resíduos Valorizáveis de Pinhal Novo, 
onde os munícipes podem fazer a deposição de verdes e monos para reciclagem até aos 2m3, ou seja, um 
volume superior ao que pode ser depositado nos ecopontos. 

No espaço público, foi concluída a empreitada de reabilitação das fontes visitáveis no Largo de S. João e 
está a decorrer a empreitada de arruamentos e arranjos de espaços exteriores da Terra do Pão. 

No plano da divulgação, defesa e salvaguarda do património histórico-cultural, decorreu o colóquio 
internacional “Da conquista de Lisboa à conquista de Alcácer. Definições e dinâmicas de um território de 
fronteira”, coorganizados com os municípios de Sesimbra e Alcácer do Sal, e as Universidades de Lisboa, 
Nova de Lisboa e Évora. Foi também adjudicada a empreitada de recuperação dos terraços da Praça de 
Armas e está em curso a obra de recuperação do terraço inferior da Casa Capelo. 

Da atividade da Biblioteca Municipal, destaca-se a continuação do projeto de poesia “Palavras da Nossa 
Terra”, que neste período teve duas sessões, dedicadas respetivamente a José Gomes Ferreira e Eugénio de 
Andrade, na Biblioteca de Pinhal Novo. 

A ação cultural foi marcada pelas comemorações do 25 de Abril, que contou com um grande envolvimento 
do movimento associativo nas dezenas de iniciativas que decorreram nas cinco freguesias do concelho. 

Também a Queima do Judas teve este ano uma grande participação de associações locais e grupos de 
teatro de amadores, que continuam, aliás, a imprimir uma grande dinâmica nos equipamentos culturais, 
quer pela apresentação dos seus trabalhos, quer por terem aí espaços regulares de ensaio e atividade. 

De igual forma se assinalou o Dia Mundial da Dança, que reuniu 700 participantes e permitiu experimentar 
diferentes géneros, com o envolvimento de diversas entidades ligadas a esta expressão artística, do folclore 
à dança tradicional e ao bailado. 

No dia 27 de Maio, decorreu, em Palmela, o Encontro Concelhio de Folclore, com a atuação de mais de uma 
dezena de grupos. 

Maio foi também mês de início de festas populares que preenchem os espaços públicos no período mais 
quente do ano, designadamente, a 2ª edição do Mercado Caramelo, em Pinhal Novo, e as Festas de S. 
Gonçalo, em Cabanas, e têm o apoio financeiro e logístico do município. 

No período a que reporta o presente relatório, e no que se refere à rede viária, foram concluídas as 
repavimentações de várias ruas na Urbanização Nova Alcaide, na Rua Ary dos Santos e adjacentes, em 
Pinhal Novo, e no bairro das Pegarias, em Palmela, e estão em curso as pavimentações na Rua da Escola e 
Estrada do Gado, em Olhos de Água, e Rua José Gomes Romão, em Poceirão. Dezenas de outras 
intervenções por administração direta, nas cinco freguesias, vieram contribuir para melhorar a circulação e a 
segurança rodoviária e pedonal, com a reparação de calçadas, de vias municipais, limpeza de bermas e 
reforço da sinalização horizontal. 

No âmbito do apoio à promoção dos produtos locais, o município foi, uma vez mais, parceiro de duas 
iniciativas emblemática, que se realizam há mais de duas décadas no concelho – o Festival do Queijo, Pão e 
Vinho e a Mostra de Vinhos de Fernando Pó, que continuam a atrair anualmente milhares de visitantes.  

A animação e promoção turística integraram diversas iniciativas, das quais se destacam os fins de semana 
gastronómicos, o lançamento do Roteiro de Património Religioso do Concelho de Palmela e do Itinerário 
Turístico das Igrejas e Capelas do Centro Histórico de Palmela e os fins de semana gastronómicos dedicados 
ao Queijo de Ovelha e à Sopa Caramela.” 
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A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito bem Sr. Presidente, muito obrigada. 

Sras. e Srs. Membros da Assembleia sobre este ponto, questões? 

Tem a palavra o Sr. Membro da Assembleia José Carlos Sousa.” 

 

O Sr. José Carlos Sousa do PS: 

“Boa noite Sra. Presidente, Sr. Presidente de Câmara, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, Membros da 
Assembleia, Público em geral, Técnicos do Município, Srs. Jornalistas.  

Três observações, e uma única pergunta para este relatório. 

Efetivamente estes relatórios que eu penso que, enfim, que eu habitualmente leio com algum cuidado, volto 
à questão da Defesa da Floresta e, efetivamente, aquilo que em comparação por exemplo com este 
Relatório de abril de dois mil e dezassete, com o Relatório de abril de dois mil e dezasseis, há aqui algumas 
nuances diferentes, nomeadamente nas questões que tem a ver com os Planos Operacionais de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios que houve uma reunião no dia vinte e oito de abril etc., etc., isso não inviabiliza, 
efetivamente, que nós saibamos que há a reunião mas não percebemos exatamente o que é que aconteceu 
na reunião.  

Portanto há bocadinho a discussão era um bocadinho essa, efetivamente sobre o que é que aqui está e 
aquilo que está aqui sempre é nomeadamente as queimadas, é a autorização prévia para o lançamento de 
artefactos pirotécnicos, são as fogueiras, que percebemos que existem efetivamente no período entre 
novembro e março e a partir de aí deixam de ser autorizadas até porque as condições climatéricas depois 
também não permitem e, portanto o relatório dá-nos aqui alguns dados que nos deu sempre, nos foi dando 
sempre, mas precisará claramente de ser completado com outro tipo de informação que não cabe 
objetivamente aqui e embora o relatório tenha sempre o condão de ser muito descritivo e muito 
pormenorizado em relação a muitas matérias. 

Segunda nota: para uma questão que é recorrente no Município, eu não tenho comparação com outros 
sinceramente aquilo que vou dizer não tenho comparação com outros, tenho comparação com o próprio 
município que tem a ver com o número de acidentes de trabalho e este número de acidentes em trabalho 
está neste momento em vinte e um nestes cinco meses, é um número que, embora se diga depois que é de 
gravidade reduzida, para ser classificado de acidente de trabalho acaba com certeza por impedir o 
colaborador de dar o seu contributo ao município e, se calhar, em áreas onde o Sr. Presidente de Câmara há 
bocadinho falava que há mais escassez de funcionários. 

Na página vinte e oito gostava que tomassem atenção ao título, diz: “Segurança e Ação Sociais” e fala da 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Palmela. A Comissão de Crianças e Jovens de Palmela, e 
como todas as outras, enfim, são entidades autónomas e portanto o Relatório como aqui está parece estar 
integrado como qualquer outro departamento do Município. Habitualmente nos outros relatórios diz cá em 
baixo fonte Comissão de Proteção, desta vez não vem e, portanto, para não haver aqui dúvidas sobre esta 
formulação e a forma, melhor dito como tudo isto está feito penso que a fonte tem que ser aqui claramente 
colocada e o título poderia ser perfeitamente melhorado. 

Na página vinte e nove, é um assunto que já abordei há três anos, percebo que aquele Cartão Municipal 
Idade Maior, que não se chamava assim na altura depois foi reformulado para este nome continua com uma 
disseminação mínima e essa disseminação mínima são sete cartões em cinco meses e isso refletirá, 
eventualmente, alguma desinformação sobre a utilização do mesmo, sobre a necessidade de utilização do 
mesmo e sobre aquilo que, enfim, é a motivação para a utilização e para a realização desse mesmo cartão. 

Relativamente ao orçamento e à execução orçamental destes cinco meses é uma evolução positiva da 
receita com maior concretização, a única questão aqui que eu gostava de perceber era se estes juros de 
mora é uma coisa complicadíssima e tem sido deveras complicado, eu percebo para o município também, 
estas receitas de IMI que são sempre uma coisa difícil de prever, temos aqui um crescimento de cerca de 
quatrocentos mil euros no período relativamente ao ano anterior e diz que é recebido de juros de mora 
relativo a cada ano, pronto e a minha pergunta era se isto consegue ser quantificado estes juros de mora 
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que fazem este crescimento cerca de quatrocentos mil euros em relação ao ano anterior, o ano anterior a 
receita entre janeiro e maio foi quatro ponto nove milhões e agora foi cinco ponto três milhões oitenta e 
sete, estes quatro centos mil euros s e há uma possibilidade de quantificar, eram de dois mil e dezasseis 
juros de mora, eram de dois mil e quinze, eram de dois mil e catorze, se o município sabe porque eu, 
eventualmente, até deduzo que não saberá exatamente de quando é. 

E era só Sra. Presidente, muito obrigado.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada, Sr. Membro da assembleia. 

Sras. e Srs. Membros outras intervenções? Outras questões? 

Tem a palavra o PSD/CDS.” 

 

A Sra. Maria Rosa Pinto do PPD/PSD.CDS-PP: 

“Não é propriamente aqui sobre o relatório, mas eu há pouco esqueci-me de referir quando foi aqui referido 
pelo munícipe ali o problema da estrada três sete nove dois eu por acaso também tinha a mesma opinião, 
também passo lá quase diariamente. Bem sabemos que aquilo é da competência das Infraestruturas de 
Portugal, o que não quer dizer que nós não manifestemos o nosso descontentamento pelo trabalho. Na 
realidade, e é aí que quero apelar ao executivo, porque na verdade há zonas que os traços mesmo mais 
gastos estão visíveis mas noutras não estão, aliás isso já se repetiu também à algum tempo na três sete 
nove e portanto acho que devemos reiterar isso bem como a limpeza das bermas e nas estradas nacionais 
porque com a época de fogos que se aproxima se calhar não podem ser aguardados aqueles períodos já 
muito perto da Festa das Vindimas e muitas vezes é a Câmara que substitui à Infraestruturas de Portugal e, 
portanto, eu penso que isso deve de ser alertado. 

Quanto à qualidade da tinta eu por acaso comungo da opinião do Sr. Munícipe, porque antigamente as 
tintas duravam muito, agora não duram a tinta não pode ser igual, há aí qualquer problema. Eu penso que 
isto é como todas as coisas que consumimos, há umas mais caras e umas mais baratas, eu não estou a 
dizer que a Câmara tenha culpa disso, ali até é das Infraestruturas de Portugal, mas as tintas mesmo para 
as estradas há várias qualidades. A verdade é que algumas agora passado um mês ou dois depois de serem 
pintadas é que aquilo desaparece, temos que verificar isto e portanto devem haver várias qualidades de 
tintas, vários preços e se calhar temos que averiguar, não percebo propriamente de tintas, mas se calhar 
temos que ver que, efetivamente, se calhar, alguém que perceba disso porque as tintas duravam anos agora 
não duram, há aqui qualquer coisa de anormal, ou no preço, ou na qualidade, é assim, é esta a nossa 
opinião.  

Obrigada.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada. 

Mais alguma intervenção? 

Então não havendo pergunto ao Sr. Presidente se quer responder a estas questões?” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Sra. Presidente, relativamente às questões suscitadas pelo Sr. Membro da Assembleia José Carlos de Sousa, 
de facto, o que está no relatório às vezes é porque parece demasiado pormenorizado e poderia ser evitável, 
de facto o relatório dá conta daquilo que aconteceu na Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra 
Incêndios, foi aprovado o Plano Operacional. Quem quiser conhecer o Plano Operacional ele é 
disponibilizado e divulgado em reunião de Câmara aos Srs. Membros do Executivo e ao Público, e é também 
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divulgada à Comunicação Social quais são a natureza dos trabalhos priorizados, mas através das atas, 
porque de outra forma, eu até tenho aqui, até para eventuais questões que houver sobre a matéria, eu 
tenho aqui várias páginas, com todas as intervenções que estão previstas, a gestão das faixas de gestão de 
combustível, até tenho uma noticia agradável a candidatura dos Três Municípios com a AML, para a 
instalação do sistema de Vídeo Vigilância na Arrábida e também intervenção nalguns caminhos e no acesso 
à Torre de Vigia onde está instalada a GNR a fazer vigilância, que foi aprovado. Mas pronto, podemos 
sempre, também agora através das atas, dar conhecimento aos Srs. Membros da Assembleia. 

O número de acidentes de trabalho, Sr. Membro da Assembleia nós temos oitocentos e noventa 
trabalhadores, está complicado, há muita gente a ir embora a reformar-se, etc., só, acha pouco? O problema 
é que eu gostava de ter mil, mas é para lhe dizer que eu, até agora na ausência por férias da Sra. 
Vereadora, tive de assinar pelo menos três, pronto há pessoas que ao descer uma escada numa 
determinada divisão torcem o pé e caem, há pessoas que entalam um dedo numa porta é considerado um 
acidente de trabalho, no seguro é feita a aferição, o médico, os seguros entram em cena, enfimn não tenho 
assim grandes considerações o senhor fará as inferências que entender. 

O Cartão Idade Maior, é evidente que estamos a reportar-nos ao período deste ano, mas há um acumulado 
não lhe consigo dizer quantas pessoas têm neste momento o cartão. Vai haver uma campanha, está 
decidido, uma campanha publicitária sobre o cartão porque, felizmente, houve mais empresas a aderirem ao 
cartão e podemos vir a ter em breve, também, algumas novidades que vão certamente tornar a utilização do 
cartão ainda mais apetecível para os idosos. 

Juros de mora, pois o Município não consegue perceber quando é que há juros de mora, nós somos 
informados sempre à posteriori, até aquele valor, enfim, que andou a ser durante tantos anos retido por 
vários Governos e Ministério das Finanças e não vinha nada para Autarquia, quando recebemos no final do 
ano anterior ou no princípio deste ano, foi já no princípio deste ano, por acaso veio a referência anual mas 
nós nem sabemos, não sei se era de IMI, se era de IMT, aquilo veio assim um bocadinho misturado. Esta 
outra informação, não temos tido informação nem percebemos as razões de, às vezes nem percebemos a 
que anos se reporta, e temos solicitado essa informação. A própria Associação Nacional de Municípios tem 
procurado levar o Ministério das Finanças a explicar melhor aos Municípios como é que faz as contas que é 
para ver se a própria Lei das Finanças Locais é minimamente cumprida, porque nós temos muitas dúvidas 
sobre aquelas contas. Agora quanto à nossa previsão, como sabem, em termos de Orçamento não sei como 
vai ser no próximo ano mas tendo recebido tanto dinheiro de anos anteriores se calhar podemos estimar 
com a média dos últimos vinte e quatro meses vamos estimar que vamos receber muito dinheiro e depois, 
se calhar, não vamos receber. De facto não estávamos à espera mas em boa hora houve esta decisão, da 
maioria que sustenta também o atual Governo, de passarmos a ter direito a isto e creio que os próximos 
anos vão permitir ter aqui uma média, uma previsão, mais ou menos do que é que anualmente poderá 
acontecer. 

Quanto às outras questões, pronto registo são propostas de melhoria de algumas questões do documento e 
estamos inteiramente disponíveis para. 

Quanto à questão solicitada pela Sra. Membro da Assembleia Rosa Pinto, eu quero dizer-lhe que o município 
faz chegar às Infraestruturas de Portugal estas notas e temos feito sobretudo nas zonas que é mais evidente 
o desprezo pela estrada que é no troço entre São Gonçalo e Palmela e fizemos recentemente uma 
insistência, fazendo inclusivamente apelo porque estamos numa zona que confina com o Parque Natural, 
sobre as questões das bermas. Também sei que há moradores de Cabanas e Quinta do Anjo que fizeram um 
abaixo-assinado sobre a matéria e que fizeram chegar às Infraestruturas de Portugal e creio que fizeram 
chegar à Câmara Municipal, portanto temos estado a fazer essas démarches e essas diligências porque em 
bom rigor, ali sim, nesse troço da trezentos e setenta e nove as passadeiras não são visíveis, não se 
consegue perceber passadeiras nem traços contínuos, aqui na trezentos e setenta e nove dois ainda houve 
esta intervenção de melhoria e algumas pinturas, mas ali elas são praticamente inexistentes e põem em 
causa o atravessamento pedonal e, portanto, quero garantir-lhe que estamos a faz essas chamadas de 
atenção a quem de direito.  

Disse, Sra. Presidente.” 
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A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada, Sr. Presidente.” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Ah! Sobre a qualidade da tinta eu posso mandar qualquer dia aí as especificações técnicas que é para, 
enfim, o pessoal se entreter a estudar o assunto, podem criar uma comissão talvez.” 

 

A Sra. Ana Filipa Sobral da CDU ausentou-se da sala pelas vinte e duas horas e cinquenta e dois 
minutos. 

 

A Sra. Andreia Bento da CDU ausentou-se da sala pelas vinte e duas horas e cinquenta e dois minutos. 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Srs. Membros da Assembleia, vamos passar ao segundo ponto. 

Sr. Presidente da Câmara, quer introduzir alguma informação? 

Trata-se das Contas Consolidadas 2016.” 

 

 

PONTO DOIS – Contas Consolidadas 2016  

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Só genericamente, Sra. Presidente. 

As Contas Consolidas, nós já aprovamos quer as Contas da Palmela Desporto quer do Município, trata-se de 
fazer, digamos as contas agregando o Grupo Municipal. O que nós notamos na generalidade dos indicadores 
quer na evolução do balanço do consolidado, nas demostrações de resultados, também aqui nos proveitos 
operacionais e também das informações relativas ao endividamento de médio e longo prazo é que estamos 
num percurso positivo nos últimos anos e, portanto, não tenho assim nada a considerar de momento 
aguardarei as questões das Sras. e dos Srs. Membros da Assembleia.” 
 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito bem. 

Sras. e Srs. Membros da Assembleia, alguma questão sobre este ponto? 

Tem a palavra o Partido Socialista, Sr. Membro José Manuel Silvério.” 

 

O Sr. José Manuel Silvério do PS: 

“Muito obrigado, Sra. Presidente. 

Em relação a esta proposta é uma proposta de Contas Consolidadas, é um documento para agregar, como 
disse o Sr. Presidente, as Contas de Gerência e dos Orçamentos já aprovados da Câmara Municipal de 
Palmela e da Palmela Desporto num único Grupo Municipal. 

Há no entanto uma falha que me parece ter existido sempre que a Câmara apresenta este documento, é a 
ausência de um cadastro atualizado do património que tem o Grupo Municipal, é que só assim nós 
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poderíamos ter um valor real e qual o seu impacto nas contas apresentadas e esta é uma das reservas a 
juntar ao facto deste documento seguir uma orientação política de ordem financeira e de gestão que são de 
opção, e responsabilidade, da CDU mas que o Partido Socialista não acompanha e que, por isso, numa 
forma responsável e democrática tem vindo o Partido Socialista a apresentar propostas alternativas. 

Por essa razão a Bancada do Partido Socialista nesta Assembleia Municipal, lamentando que a CDU não 
tenha adotado as nossas propostas alternativas que teriam mais-valias, vê-se obrigada a abster-se nesta 
proposta. 

Quero também fazer, rapidamente, uma observação pessoal. Em relação ao relatório do auditor olhando 
para o que está escrito no relatório é injusto para a autarquia este falar em opinião com reservas, porque 
lendo o relatório as bases para essa opinião não são sustentadas nem relevantes, mais pareciam tratar-se 
de se querer mostrar uma certa independência da opinião em relação ao município, mas talvez sejam os 
meus olhos que naquela escrita tão tremida que me chegou no documento não estivessem a ver bem. 

Muito obrigado, Sra. Presidente.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada. 

Mais questões? 

Tem a palavra a Sra. Membro da Assembleia Rosa Pinto.” 

 

A Sra. Maria Rosa Pinto do PPD/PSD.CDS-PP: 

“Na sequência das votações anteriores, e com a mesma coerência democrática, o nosso voto será contra 
baseado nas razões que já invocámos. Em todo o caso face à informação anterior eu queria aqui colocar 
sobretudo no caso da ADREPAL, das reservas e das provisões, e que já manifestamos por diversas vezes a 
nossa discordância face a isso não vale a pena estarmos aqui a repetir. 

A opinião com reservas, na nossa opinião, não sendo eu TOC nem ROC, será, efetivamente, porque se não 
são seguidos pela autarquia estes procedimentos que o ROC aconselha, mas isto é a minha opinião, não 
estou aqui, isto é o meu entendimento do que leio aqui. 

Agora aqui no ponto três é dito que dos quatro processos judiciais que perfazem um total de dois milhões e 
qualquer coisa, não foi constituído a previsão. Se bem me lembro na última votação que fizemos o Sr. 
Presidente disse que havia um deles que tinha sentença favorável. O que eu pergunto é se, atualmente, têm 
todos sentença favorável e há quatro recursos é só este pequeno esclarecimento.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Disse?” 

 

A Sra. Maria Rosa Pinto do PPD/PSD.CDS-PP: 

“Sim disse.  

Obrigada.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada. 

Mais questões? 

Então não havendo, Sr. Presidente quer esclarecer?” 
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O Sr. Presidente da Câmara: 

“Com certeza, Sra. Presidente. 

De facto as Contas Consolidadas refletem com transparência e o modelo de documento é um modelo 
normalizado, em uso, quero também clarificarr junto das Sras. e dos Srs. Membros da Assembleia que o 
termo “reservas” é um termo também de natureza técnica e que as reservas reproduzem reparos do ROC 
mas que, na nossa opinião e também da opinião do próprio ROC, não acabam por não limitar o seu trabalho 
e o que é dito e, gostaria de sublinhar, o que é relevante e merece ser referenciado é a própria afirmação do 
ROC que atesta terem sido tomadas medidas que visaram o reconhecimento de todas as operações 
originadas nos últimos exercícios. 

Um esclarecimento ao Sr. José Manuel Silvério, a inexistência de cadastro patrimonial. Não é verdade, nós 
fazemos registo do património, nós fazemos abates, há é uma referência que é preciso termos em 
consideração. Houve um período para fazer o balanço inicial, o primeiro balanço inicial é feito em dois mil e 
um e há património para trás de dois mil e um e foi aprovado pela Assembleia. Em dois mil e um é aprovado 
um balanço inicial e é a partir daí que começa a ser contabilizado e são feitas as amortizações do património 
quer da uma empresa quer do município, portanto aquilo que está para trás acabou até por ser aprovado 
pela própria Assembleia. 

Em todo o caso, também gostaria de ainda chamar aqui à coação este aspeto recorrente da questão da 
ADREPAL, porque é que está na conta dois mil seiscentos e dezanove não na conta quarenta e quatro, já 
explicámos amiúde, há aqui entendimento diferente mas eu creio que, também, com o novo sistema 
nacional de contabilidade que irá entrar em vigor e que estamos já a fazer formação, aliás a pagar pelo 
menos a pagar para isso, que depois também se clarificarão algumas normas que nem sempre são de 
entendimento uniforme relativamente ao POCAL. 

Quanto às sentenças judiciais, o município tem, e o tempo tem-lhe dado razão, procurado constituir previsão 
apenas nas situações em que o município estava como réu e que houvesse um valor associado e não tivesse 
ocorrido ainda decisão a seu favor. Ora nas outras temos tido decisões a nosso favor e uma até acabámos 
por ter a decisão definitiva. Nós tínhamos, por exemplo, com a Autoeuropa, desde dois mil e dez uma 
contenda, quando cheguei ao município com a Sra. Presidente, era eu Vereador, entendemos dar volta ali a 
uma série de questões e havia taxas a pagar e, portanto, andámos ali num braço de ferro, pagaram as taxas 
e fizeram, naturalmente, a reclamação graciosa e depois foram para tribunal. Isto tem andado para a trás e 
para a frente, nós estávamos convictos de que tudo iria correr bem e, efetivamente, foi uma que acabou de 
ser fechada, sentença final, não há mais caminho e, portanto, daqui um milhão duzentos e cinquenta e um 
mil euros não há perigo. 

Relativamente às outras, houve recursos mas nós consideramos que ainda assim não se justifica e que a 
qualquer momento poderemos depois prever em função do andamento dos processos se, se, justifica 
aumentar a provisão ou não e, portanto, a provisão que fizemos já em dois mil e quinze e em dois mil e 
dezasseis tem que ver com aquilo que nós achamos que pode haver ali algum perigo, tem sido esta a opção 
quer dos nossos técnicos quer a decisão política de manter aqui alguma prudência também nesta matéria. 

Portanto Sras. e Srs. Membros da Assembleia, eu só faria depois um comentário mais de natureza política 
nesta matéria e estritamente natureza até técnica orçamental, etc., eu não vi nenhuma proposta de outra 
força política relativamente a esta matéria, as propostas são de outra natureza talvez em matéria de 
impostos, etc., mas de resto também nunca vi grandes propostas em alternativa àquelas que são 
apresentadas pela maioria aquando da apresentação das Grandes Opções do Plano e do Orçamento. 

Disse, Sra. Presidente.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada, Sr. Presidente. 

Vamos então votar este segundo ponto.” 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com dezasseis votos a 
favor da CDU, três votos contra do PPD/PSD.CDS-PP e nove abstenções (oito do PS e uma do 
BE). Aprovado em minuta. 

 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

Então proposta número três.” 

 

 

PONTO TRÊS – Alteração do Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela – 
RTCP 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Muito obrigado, Sra. Presidente. 

Quanto à Alteração do Regulamento de Toponímia, estes Regulamentos têm que ser dinâmicos constátamos 
algumas realidades no terreno que necessitam aqui de atualização, os nossos serviços e o Sr. Vereador do 
Pelouro discutiram-nas e penso que damos aqui também mais um salto qualitativo no nosso Regulamento 
que já na última revisão passou para o pelotão da frente dos mais ousados nesta matéria e acho que aqui 
até inovamos, sobretudo para poder também atribuir topónimos a zonas onde a natureza, às vezes, pública 
do caminho ainda pode ser questionável por via de algumas operações de emparcelamento do território. 

Penso que foi esse sobretudo o avanço mais ousado, mas tem todo o enquadramento legal e penso que é 
meritório podermos dar este passo e trabalhar melhor respondendo às questões que nos são colocadas no 
dia-a-dia.  

Disse, Sra. Presidente. 

Já agora dizer, houve consulta pública, não houve, pronúncias e portanto as fichas técnicas acompanham 
aqui a proposta com algumas explicações. 

Estamos ao dispor.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada, Sr. Presidente. 

Sras. e Srs. Membros da Assembleia sobre esta proposta? 

Tem a palavra o Partido Socialista, Bruno Grazina.” 

 

O Sr. Bruno Grazina do PS: 

“Sra. Presidente da Assembleia, permita-me cumprimentar na sua pessoa todas e todos os presentes. 

Para além do que foi referido pelo Sr. Presidente da Câmara, as alterações que foram aqui introduzidas 
estão em conformidade com as atualizações legislativas que entretanto foram feitas, e em particular falo do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, e queria aqui saudar em particular a introdução do projeto “O 
Nome da Minha Rua”, que pretende desenvolver mecanismos de consulta dos cidadãos para a atribuição de 
toponímica, bem como a sistematização dos procedimentos de consulta às Juntas de Freguesia e a 
possibilidade dos cidadãos passarem a poder efetuar o pedido de atribuição do número de polícia em 
simultâneo com o pedido de licença de utilização dos novos edifícios ou de edificações já existentes mas que 
ainda não se encontram legalizadas. 
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Trabalhando na área, falando também um bocadinho de meu exemplo pessoal, vejo isto como muito 
vantajoso para muita gente que tem que fazer dois procedimentos administrativos diferentes para uma coisa 
que está intimamente ligada e que a nível de registo predial é imprescindível se não houver uma 
conformidade entre as várias informações, seja de Finanças ou de Registo Predial, obsta à realização de 
uma escritura e isto irá facilitar bastante a vida dos cidadãos e é, efetivamente, um avanço em relação ao 
que é feito noutros municípios. 

Por último, queria ainda destacar a passagem da competência da manutenção, conservação e substituição 
dos suportes e placas toponímicas para as Juntas de Freguesia o que deverá também, logicamente, ser 
acompanhado do devido reforço de dotação orçamental. 

Posto isto a Bancada do Partido Socialista irá votar favoravelmente esta proposta.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada. 

Mais intervenções? 

Tem a palavra o PSD/CDS.” 

 

A Sra. Maria Rosa Pinto do PPD/PSD.CDS-PP: 

“Ora eu li as alterações por acaso, por vezes, já se fazia isto embora o projeto não tivesse nome, “O Nome 
da Minha Rua”, o Mestre por acaso está-se a rir porque na Quinta do Anjo como somos inovadores já 
fizemos isso há vários anos se bem me lembro na Rua do Sol e também no Bairro Alentejano numa 
mudança de alteração, portanto não é inovador mas como não estava contemplado no Regulamento acho 
que sim que é um avanço neste Regulamento. 

Quanto aos números de polícia isto também é um avanço mas, efetivamente, mesmo assim continuam a 
existir habitações até legalizadas e que continuam sem número de polícia em diversas localidades. Eu sei 
que a iniciativa é do próprio, mas a maior parte das pessoas não sabe esta é que é a verdade. Talvez se 
fizéssemos alguma dinamização nesse sentido e flexibilizar um bocadinho esse processo, 
independentemente agora do Regulamento aprovado, não fosse mau. Eu sei que há uns anos isso começou 
a ser feito, não sei em que ponto está, mas a verdade é que ainda existem nas inúmeras freguesias umas 
por serem clandestinas mas outras mesmo legalizadas, à data as normas eram outras e muitas pessoas não 
faziam esse procedimento. 

Quanto ao caso que o meu colega Bruno Grazina aqui focou realmente é verdade. Por acaso tive um caso há 
pouco tempo a não conformidade entre a certidão predial a caderneta predial, por acaso foi com a Câmara 
de Cascais, mas por cá também existe. Eu, por exemplo, que moro nos Portais a minha certidão predial diz 
Quinta da Sapec e a rua tem nome, não é? Talvez também devêssemos agilizar alguns desses 
procedimentos, têm que ser emitidas certidões da Câmara, e depois na escritura fazem a escritura com essa 
certidão da Câmara, mas há casos de urbanizações em que talvez também pudéssemos fazer isso, por aí um 
desconto nas certidões quando são muitas nesses casos é uma sugestão para o próximo executivo. 

E é só.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada. 

Mais alguma intervenção? 

Sr. Presidente quer dizer alguma coisa sobre isto?” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 
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“Há guisa de esclarecimento algumas situações, em particular esta que a Dra. Rosa Pinto referiu tem que 
ver com legislações e regulamentos de outros tempos em que só posteriormente às operações de 
loteamento é que se atribuíam os topónimos, mas quero dizer-lhe que já há vários anos, pelo menos desde 
dois mil e nove, que passou a haver uma norma que permitia em sede de operação de loteamento estarem 
topónimos atribuídos. Nós temos um loteamento inacabado, por exemplo o Falcão de Carvalho em Pinhal 
Novo, na Quinta do Pinheiro, tem topónimos atribuídos e topónimos com nomes da nossa história do século 
vinte, recente, e já me perguntaram porque é que não há uma rua do Mário Soares, não há uma rua do 
Álvaro Cunhal? Haver há, só que não há porque o loteamento está parado. 

Mas penso que essa questão hoje já não se coloca e temos tido praticamente o trabalho em simultâneo e 
aquilo que foi agora aqui proposto relativamente ao número de polícia vai já ao encontro daquilo que já 
existia com a atribuição do topónimo. Penso que no fundamental temos um bom instrumento de trabalho e 
que vai facilitar também a vida aos nossos munícipes.  

Disse.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito bem. 

Sras. e Srs. Membros da Assembleia, vamos votar esta proposta? 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com vinte e oito 
votos a favor (dezasseis da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP e um do BE). Aprovado 
em minuta. 

 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

Proposta seguinte, Sr. Presidente quer introduzir?” 

 

 

PONTO QUATRO – Acordo de Execução celebrado entre a Câmara Municipal de Palmela 
e a Junta de Freguesia de Quinta do Anjo e União das Freguesias de Poceirão e 
Marateca – limpeza de vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros – Atualização da 
comparticipação financeira 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Vou genericamente explicar, trata-se do Acordo de Execução celebrado entre o Município e a Junta de 
Quinta do Anjo e União de Freguesias de Poceirão e Marateca são as freguesias que têm o Contrato 
Interadministrativo para a limpeza de vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros. 

O que se pretende é proceder à atualização da comparticipação financeira, na medida em que a verba que 
estava a ser transferida por unidade funcional de trabalho já não correspondia ao atual valor do Assistente 
Operacional, do salário mínimo nacional, e as correspondentes atualizações que têm repercussão nas outras 
prestações a ele associadas e, portanto, estamos aqui a fazer o mais elementar ato de justiça, e ainda por 
cima com efeito retroativo a janeiro de dois mil e dezassete, para que as nossas Juntas de Freguesia possam 
contratar pessoal e não estejam a receber menos da Câmara do que os custos da contratação com o pessoal 
e, portanto, isto só peca por tardio mas tivemos que esperar pela Revisão ao Orçamento, mas felizmente 
tem efeitos retroativos a janeiro. 

Sumariamente é isto, Sra. Presidente, a apresentação da proposta.” 
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A Sra. Sónia Semião da CDU ausentou-se da sala pelas vinte e três horas e treze minutos. 

 

A Sra. Ana Filipa Sobral da CDU retomou participação nos trabalhos pelas vinte e três horas e catorze 
minutos. 

 

A Sra. Andreia Bento da CDU retomou participação nos trabalhos pelas vinte e três horas e catorze 
minutos. 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada, Sr. Presidente. 

Sras. e Srs. Membros da Assembleia sobre esta proposta? Não há questões? Podemos votar então? 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com vinte e nove 
votos a favor (dezassete da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP e um do BE). Aprovado 
em minuta. 

 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Proposta seguinte.” 

 

 

PONTO CINCO – Acordo de Execução celebrado entre a Câmara Municipal de Palmela, 
Juntas de Freguesia e União de Freguesias de Poceirão e Marateca – Realização de 
pequenas reparações e manutenção dos espaços envolventes nos estabelecimentos de 
educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico – Atualização do Acordo de 
Execução 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Na mesma senda procuraria resumir, trata-se do Acordo de Execução entre a Câmara Municipal, as Juntas 
de Freguesia e a União de Freguesias de Poceirão e Marateca, tem que ver com o Acordo de Execução para 
pequenas reparações e manutenção dos espaços envolventes nos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar 
e do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Havia pelo menos duas Juntas de Freguesia que vinham referindo já há alguns anos, aquelas que têm 
equipamentos escolares mais modernos mais recentes, que a complexidade de algumas reparações, o tipo 
de matérias utilizados e mesmo as marcas de algumas peças, etc., que exigiam uma atualização dos valores 
e também a limpeza dos espaços exteriores que é cada vez mais difícil de fazer, dos logradouros, a 
erradicação de erva, limpeza de folhas, de algerozes, etc., e, de facto, depois dos nossos serviços técnicos 
terem aferido os valores médios de preços por unidade do tipo de reparação, quer dizer isto hoje já não se 
substitui uma torneira numa casa de banho e vai-se ali a um comércio e compra-se a torneira mais barata 
que lá há. A torneira, o puxador, etc., naquelas escolas têm que ser daquela marca, a não ser que tenha 
sido de segmentado e deixe de haver a produção e, portanto, tudo isto encarece um pouco as intervenções 
e portanto estamos também, penso que justamente e depois de termos trabalhado com as nossas Juntas e 
discutido valores, a proceder aqui a uma atualização que em média acrescenta vinte por cento às 
transferências que já fazíamos para as juntas de freguesia para as suas intervenções neste domínio.  
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Disse.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Sras. e Srs. Membros da Assembleia, alguma questão sobre esta proposta? 

Tem a palavra a Bancada do PS.” 

 

O Sr. José Manuel Silvério do PS: 

“Muito obrigado, Sra. Presidente. 

Em relação à forma como são realizados os Protocolos entre a Câmara de Palmela e as Juntas de Freguesia, 
e isto é na generalidade dos protocolos mas aqui em particular nesta em relação às escolas no Poceirão e 
Marateca, não é habito nosso, o PS, opormo-nos aos mesmos, por isso votamos a favor do pouco que é 
distribuído, mas eu tenho dito há vários anos que não concordo com o método de distribuição das verbas, 
aliás o mesmo acontecia com o Sr. Presidente da Câmara quando era Presidente da Junta de Freguesia e 
que neste Órgão da Assembleia Municipal chegou a demonstrar posições diferentes das tomadas pelo 
executivo municipal do seu partido. É que nalguns protocolos com Juntas de Freguesia estes nunca são 
justos porque as verbas não são suficientes para a manutenção e aquisição de equipamentos e de materiais 
necessários aos serviços protocolados. Apenas dão, e não sei se nalguns casos serão suficientes, para a 
mão-de-obra, mas compete a cada Junta de Freguesia verificar se tem condições, ou não, para cumprir os 
protocolos, por isso o nosso voto será favorável nesta proposta, bem como na outra anterior e será com 
certeza na próxima.  

Muito obrigado, Sra. Presidente.” 

 

A Sra. Sónia Semião da CDU retomou participação nos trabalhos pelas vinte e três horas e dezassete 
minutos. 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada. 

Sras. e Srs. Membros da Assembleia, mais alguma intervenção? 

Vamos votar.” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Precisava, também, defender aqui a minha posição sobre esta matéria, até para repor aquilo que eu julgo 
ser a verdade e fazer um bocadinho um apelo, alguma análise política que seja, mas objetiva, daquilo que 
se está a ser discutido. 

É que, para já, estamos aqui a aumentar depois de ter visto a evolução dos equipamentos; Segundo, nós 
temos a relação dos trabalhos que são realizados e temos a perfeita noção daquilo, se é suficiente ou não é 
suficiente; Terceiro, os nossos Protocolos, desculpem-me a imodéstia, mas são uma referência no contexto 
nacional. Não foi por acaso que a Universidade do Minho quando, eles dizem que não foram eles mas 
mexeram na lei setenta e cinco e na setenta e três neste mandato e até baralharam lá umas questões sobre 
as competências das Freguesias e que nós bem discutimos no início deste mandato, solicitaram Protocolos à 
Câmara Municipal de Palmela para fazer estudo de caso e, portanto, nós procuramos ser o mais objetivos 
para não incorrermos em qualquer injustiça e felizmente as transferências para as Juntas de Freguesia têm 
vindo a aumentar porque também houve tempos em que devido às dificuldades do país, das empresas, das 
famílias, das autarquias, também tivemos todos que travar e reduzir, porque houve uma redução percentual 
nós não só já repusemos como estamos a ultrapassar e, pelo menos aqui na Área Metropolitana de Lisboa 
os Protocolos e Acordos de Execução que conheço com exceção da cidade de Lisboa que tem um projeto 
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completamente diferente nesta matéria até em ordem de valores pelo espaço, etc., etc., não conheço 
situações que sejam até mais generosas do que as do Município de Palmela. Nós, e digo-lhe muito 
honestamente, onde gostávamos de ir mais além é de facto nas questões da limpeza, mas essa é uma 
questão que a todo o momento temos que discutir porque descentralizar não é descentralizar por 
descentralizar, nós temos, de facto, todos que refletir se nalgumas localidades, se nalgumas freguesias pela 
sua dimensão, pela sua especificidade, se é preferível a delegação na Junta ou se é preferível uma 
contratação de serviços e isso eu não tenho qualquer preconceito em discutir esse assunto e acho que será 
muito interessante e, até atendendo a que virão aí novas competências, fazermos depois a reflexão porque 
as Juntas de Freguesia começam a ter falta de pessoal e também de corpo técnico para a especificidade e a 
natureza de alguns trabalhos. 

E isto digo-lhe, quem trabalha nas Juntas tem esta visão muito realista daquilo que vale a pena e a 
descentralização só vale a pena se for para servir melhor, ou ainda melhor, o cidadão e, portanto, nós 
estamos sempre disponíveis para discutir, para conhecer modelos, para conhecer propostas. Este que tem 
sido um modelo que tem dado resultados, aqui na Península de Setúbal sabemos quais são os valores que 
são descentralizados para outras Juntas e temos a noção que estamos no caminho certo, mas estamos 
sempre disponíveis para aperfeiçoar com os contributos das Juntas foi o que aconteceu agora. E para não 
ser uma coisa puramente subjetiva, ah eu acho que quero mais dinheiro, ou menos dinheiro, não, foram 
feitos estudos técnicos. A Junta de Pinhal Novo foi a que teve capacidade para apresentar esses estudos 
técnicos, com preços, com valores, os nossos serviços analisaram, nuns reconheceram, noutros não e 
chegou-se a esta proposta e desta iniciativa da Junta de Pinhal Novo acabam por beneficiar todas as outras 
freguesias porque o que tiver que ser tem que ser igual para todas, o que difere é o número de metros 
quadrados a limpar, o número de salas, enfim, e isso faz parte das regras de atribuição dos valores do 
Protocolo. 

Penso que apesar de termos começado com muitas dificuldades no início do mandato, chegamos ao final do 
mandato com um valor a rondar um milhão de euros para as nossas Juntas de Freguesia por ano o que é 
bastante positivo.  

Disse, Sra. Presidente.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada Sr. Presidente. 

Agora sim, Srs. Membros da Assembleia, vamos votar. 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com trinta votos a 
favor (dezoito da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP e um do BE). Aprovado em minuta. 

 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Ponto número seis Sr. Presidente.” 

 

PONTO SEIS – Contrato Interadministrativo celebrado entre a Câmara Municipal de 
Palmela, Juntas de Freguesia e União das Freguesias de Poceirão e Marateca – 
Limpeza e conservação de espaços desportivos descobertos e de jogo e recreio 
municipais - Atualização ao Contrato Interadministrativo 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 
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“Trata-se também da atualização do Contrato Interadministrativo também noutra área que tem cada vez 
mais complexidade, que são os espaços de Jogo e Recreio e os Polidesportivos, e aí o Município tem 
procurado com as Juntas aferir muitas vezes se vale a pena ser a Junta a fazer a conservação ou se é 
preferível o Município fazer a substituição do equipamento, nós admitimos que temos Polidesportivos que 
estão a precisar de pisos novos e, portanto, as Juntas não conseguem reparar aquilo e foi por isso que 
fizemos recentemente, não precisou de vir à Assembleia, uma transferência excecional para a Junta de 
Poceirão por causa de uma nova superfície de impacto, porque aquilo já não era reparável, era fazer de 
novo. 

Mas aqui foi sobretudo pertinente perceber que a complexidade dos equipamentos, também a natureza das 
peças a substituir, mas também as obrigações das Juntas aumentam aqui um bocadinho, que valia a pena 
fazer este acerto da experiência que temos, da fiscalização e da verificação dos espaços de jogo e recreio. 

Mantendo sempre este princípio de quando uma conservação não justificar, nem técnica, nem 
financeiramente, e se for preferível esperar mais um mês e substituir o equipamento, aí o Município assume 
a responsabilidade e passa a ser o Município a fazer o investimento, até porque é mais fácil às Juntas 
conservarem o novo do que conservarem uma coisa que já tem muitos anos e que tem alguns problemas. 

O consenso a que chegámos aqui, no reforço financeiro, também foi muito bem conseguido, acho que as 
nossas Juntas negociaram muito bem e portanto felizmente, podemos ir ao encontro das suas expetativas e 
estamos a atribuir aquilo que as Juntas nos solicitaram.  

Disse.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Sras. e Srs. Membros da Assembleia, sobre esta proposta há questões? 

Não havendo votamos.” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com trinta votos a 
favor (dezoito da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP e um do BE). Aprovado em minuta. 

 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Proposta número sete, Sr. Presidente.” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Sra. Presidente se não vir inconveniente propunha-me fazer a apresentação de ambas as propostas, que 
elas são genericamente idênticas, e depois votaram separadamente se entenderem.” 

 

PONTO SETE - Acordo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Palmela e a 
Associação de Moradores das Marquesas II - 1ª Fase 

PONTO OITO – Acordo de Cooperação entre a CMP e a Associação de Moradores e 
Proprietários do Bairro da Cascalheira 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Na prática trata-se de cooperar, e trabalhar, com as Associações de Moradores delegando de certa forma 
nas Associações de Moradores, porque a lei também o prevê, a responsabilidade de fazerem a conservação 
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limpeza destes Espaços Polidesportivos, tal como o fazemos com as nossas Juntas de Freguesia porque 
consideramos que estas associações pela sua dinâmica e pela sua proximidade conseguirão também fazer 
um bom trabalho. 

O valor a que chegámos é um valor estimado, e também depois está tipificado a natureza das intervenções, 
e também aqui quando se tratar de um equipamento, de uma rede, de uma baliza, que necessite não de 
reparação mas de substituição integral, naturalmente não compete às Associações, competirá ao Município 
fazer a substituição desse equipamento. 

Penso que é uma boa experiência, faz-nos lembrar outros tempos, felizmente tivemos recentemente um 
primeiro encontro de Associações de Moradores do concelho de Palmela que permitiu até ver associações, 
enfim, com épocas diferentes, com histórias diferentes, com património de trabalho diferente, mas, de facto, 
há aqui um retomar desta atividade e nós acreditamos que conseguirão fazer tão bem quanto as nossas 
Juntas de Freguesia garantindo a segurança destes equipamentos. O que se propõe é transferir anualmente 
dois mil euros para cada uma das associações, penso que é esse o valor, não estou a ler a proposta, é dois 
mil euros para cada uma das associações e, pronto, se houver necessidade de algum acerto faremos 
também como fazemos com as nossas juntas de Freguesia.  

Disse, Sra. Presidente.”  

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Sras. e Srs. Membros da Assembleia questões sobre estas duas propostas? 

Não havendo votamos separadamente.” 

 

Submetida a proposta do Ponto Sete a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com 
trinta votos a favor (dezoito da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP e um do BE. 
Aprovado em minuta. 

Submetida a proposta do Ponto Oito a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com 
trinta votos a favor (dezoito da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP e um do BE. 
Aprovado em minuta. 

  

 

O Sr. Carlos Caçoete da CDU ausentou-se da sala pelas vinte e três horas e trinta e três minutos. 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Sr. Presidente quer fazer o mesmo em relação às seguintes, explicando.” 

 

PONTO NOVE – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento no 
âmbito do regime excecional de regularização, aprovado pelo Decreto-lei n.º 
165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2016, de 
19 de julho – Reqte: Carlos Alberto Parreira de Jesus Melo; Proc.º E-187/84; Local: 
Montinhoso – Palmela 

PONTO DEZ – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento no 
âmbito do regime excecional de regularização, aprovado pelo Decreto-lei n.º 
165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 21/2016, de 
19 de julho – Reqte: Mónica Andreia Nunes Silva; Proc.º A-55/99; Local: Qtª D. Maria, 
Pedras Negras – Palmela 
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PONTO ONZE – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento no 
âmbito do regime excecional de regularização, aprovado pelo Decreto-lei n.º 
165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 21/2016, de 
19 de julho –Reqte: Diamantino Francisco Cordeiro; Proc.º E-273/75; Local: Rua 1º de 
Maio, Mata lobos – Quinta do Anjo 

PONTO DOZE – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento no 
âmbito do regime excecional de regularização, aprovado pelo Decreto-lei n.º 
165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 21/2016, de 
19 de julho –Reqte: AURIMÁRMORE, Lda.; Proc.º E-396/80; Local: Cajados – Palmela 

PONTO TREZE – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento no 
âmbito do regime excecional de regularização, aprovado pelo D.L. nº 165/2014, de 5 
de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho -  
Reqte: Pinhalgados – Criação e Comércio de Gados, Lda; Proc.º E-131/90; Local: 
Carrasqueira – Poceirão 

PONTO CATORZE – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento 
no âmbito do regime excecional de regularização, aprovado pelo D.L. nº 165/2014, de 
5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho -  
Reqte: Joaquim Luís Respício Sacoto; Proc.º AD-2424/2014; Local: Quinta dos 
Morangos – Quinta do Anjo 

PONTO QUINZE – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento no 
âmbito do regime excecional de regularização, aprovado pelo D.L. nº 165/2014, de 5 
de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho - 
Reqte: José Marques Gomes Galo, S.A.; Proc.º A-15/92; Local: Mata Lobos – Lagoinha 

PONTO DEZASSEIS – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento 
no âmbito do regime excecional de regularização, aprovado pelo D.L. nº 165/2014, de 
5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho - 
Reqte: Sociedade Agro Pecuária Palaio, Lda.; Proc.º E-389/87; Local: Formas 

PONTO DEZASSETE – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento 
no âmbito do regime excecional de regularização, aprovado pelo D.L. nº 165/2014, de 
5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho - 
Reqte: Agropecuária do Terrim, Lda. ; Proc.º E-546/01; Local: Terrim 

PONTO DEZOITO – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento 
no âmbito do regime excecional de regularização, aprovado pelo D.L. nº 165/2014, de 
5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho - 
Reqte: Reginacork, S.A.; Proc.º I-5/91; Local:Herdade do Monte Novo – Pinhal Novo 

PONTO DEZANOVE – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento 
no âmbito do regime excecional de regularização, aprovado pelo D.L. nº 165/2014, de 
5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho - 
Reqte: SETH – Sociedade de Empreitadas e Trabalhos Hidráulicos, S.A.; Proc.º E-
179/86; Local: Orvidais 

PONTO VINTE – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento no 
âmbito do regime excecional de regularização, aprovado pelo D.L. nº 165/2014, de 5 
de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho - 
Reqte: Arnaldo Marcos Vieira dos Santos; Proc.º AD-394/00; Local: Agualva de Cima 

PONTO VINTE E UM – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento 
no âmbito do regime excecional de regularização, aprovado pelo D.L. nº 165/2014, de 
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5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho - 
Reqte: Cerca Dourada, S.A.; Proc.º E-52/93; Local: Passarinhas – Poceirão 

PONTO VINTE E DOIS – Interesse público municipal na regularização do 
estabelecimento no âmbito do regime excecional de regularização, aprovado pelo D.L. 
nº 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 21/2016, 
de 19 de julho - Reqte: Sociedade Agropecuária Andrade e Vieira, Lda. ; Proc.º E-
461/90; Local: Carrasqueira Rio Frio 

PONTO VINTE E TRÊS – Interesse público municipal na regularização do 
estabelecimento no âmbito do regime excecional de regularização, aprovado pelo D.L. 
nº 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 21/2016, 
de 19 de julho - Reqte: Caixicurva – Caixilharia e Curvas em Alumínio, Lda.; Proc.º A-
61/94; Local: Sesmaria de Cajados 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Tem mesmo que ser, senão massacro-vos. 

Muito bem, Sra. Presidente à guisa de enquadramento dizer que as propostas de nove a vinte e três 
prendem-se com pedidos de reconhecimento de Interesse Público Municipal, subsumíveis ao regime 
excecional de regularização de atividades de estabelecimentos que se encontram em desconformidade com 
os instrumentos de gestão territorial ou com condicionantes de uso do solo. 

Recordo que o regime jurídico foi aprovado pelo decreto-lei cento e sessenta e cinco de dois mil e catorze, o 
prazo de vigência entretanto foi prorrogado pela lei vinte e um de dois mil e dezasseis, de dezanove do sete, 
e este diploma veio também alargar o seu âmbito e aplicação a outras atividades, ou seja para além de 
prorrogar o prazo para aquelas que já tínhamos trazido aqui, pecuárias, industrias, hoje alargou também o 
âmbito para pedreiras, para outro tipo de explorações, fruticultura, por aí fora, e também clarificou outros 
requisitos para beneficiar do regime. 

Estamos perante requerentes, uns que vêm pela primeira vez requerer o reconhecimento de interesse 
público municipal, mas também temos aqui alguns casos de extensões de pedidos que já foram emitidos por 
esta Assembleia mas que se justificam pela prorrogação do prazo de vigência do diploma e por necessidades 
entretanto sentidas por essas empresas, ou seja aproveitaram este prazo de prorrogação para introduzirem 
mais algumas questões. 

Então, tentando resumir:  

Quanto às propostas nove a vinte e três propõe-se que a Assembleia Municipal emita a declaração de 
reconhecimento de interesse publico municipal das respetivas atividades, ou explorações, ou construções de 
apoio, e que da declaração conste que as mesmas se cingem, nesta fase, ao reconhecimento da relevância 
da atividade económica para o concelho, que aliás é isso que é competência das autarquias, em particular 
desta Assembleia, não representando uma apreciação concretizada quanto à efetiva possibilidade de 
acolhimento das pretensões tal como vem objetivadas na instrução, aferição essa que apenas se iniciará na 
fase subsequente da conferência decisória, ou seja há depois as conferências de serviços convocadas por 
várias entidades, o município tem lá assento, como tem outras das de ambiente, ministério da industria, 
ICEP, etc., consoante a natureza, e é depois da conferência decisória que há algumas deliberações, algumas 
recomendações, alguns prazos limite, para tratarem de alguns licenciamentos ou para tratarem de questões 
que não podem ficar pendentes até à atribuição do titulo. 

Concretamente quanto às propostas, a primeira e a última deste conjunto, a nona e a vigésima terceira, 
propõe-se ainda que o reconhecimento fique condicionado, em termos resolutivos, à demonstração até ao 
dia vinte e quatro de julho, que é o termo do prazo de vigência do diploma em apreço, há demostração da 
legitimidade dos titulares da exploração ou da atividade, nomeadamente quanto ao título que legitima a 
ocupação da propriedade extinguindo-se os efeitos das deliberações, da Câmara Municipal e da Assembleia 
Municipal, caso tal evidência não venha ocorrer até à referida data. Isto significa que vários requerentes 
tiveram dificuldade na instrução do processo, de entregar todos os elementos, mas como o tempo útil para 
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haver uma Assembleia Municipal antes do términus do regime é este, deve haver aqui este condicionamento 
porque se não fizerem prova desses documentos, de facto, o processo não pode ter seguimento. Não 
quisemos impedir estes requerentes de terem esta oportunidade. 

Quanto à proposta décima nona, propõe-se ainda que o reconhecimento fique condicionado, em termos 
resolutivos, à demostração, também, até dia vinte e quatro de que a empresa, neste caso concreto, tem 
classificação de atividade económica integrada no número dois do artigo primeiro do decreto-lei cento e 
sessenta e cinco de dois mil e catorze de cinco do onze, na sua atual redação, designadamente com o CAE- 
Código de Atividade Económica, vinte cinco mil seiscentos e vinte, extinguindo-se os efeitos e as 
deliberações, de Câmara e Assembleia, caso tal evidência não venha a ocorrer até à referida data. 

Digamos desta forma procurei referir o que é que há em comum em todas as propostas e o que é que há de 
diferente nesta nuances, da proposta nove, vinte e três e décima nona, porque tudo o resto é idêntico. Nós 
temos de reconhecer que estas atividades têm interesse municipal na medida em que há atividade 
económica, há emprego no território, mas isto não significa que isto venha a ter aprovação porque isso já 
ocorre noutra sede e é necessário cumprir um conjunto de outros requisitos. 

Procurei resumir desta forma as propostas Sra. Presidente, estou ao dispor para aquilo que entendam por 
conveniente.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada. 

Sras. e Srs. Membros da Assembleia, questões? 

Tem a palavra o PSD/CDS.” 

 

A Sra. Maria Rosa Pinto do PPD/PSD.CDS-PP: 

“O Sr. Presidente prestou aqui alguns esclarecimentos generalistas, eu por acaso estava aqui a ver uma 
proposta, deixem-me lá ver só o número. É do Sr. Carlos de Jesus Melo, é aqui a proposta nove, 
efetivamente, aqui há uma coisa diferente pois que o Sr. Presidente falou é que não há título a nível de 
propriedade, não é? E, portanto, tem que evidenciar até vinte e quatro do sete de dois mil e dezassete essa 
legitimidade, ou seja um título, é isso que o senhor pretendeu dizer?” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“É o título da propriedade, a pessoa pode ter um contrato de arrendamento, pode ter alguma coisa que 
ainda não está formalizada e nós precisamos dessa formalização, seja o título de propriedade em como 
adquiriu o terreno, de direito superficiário, enfim a Doutora é da área.” 

 

A Sra. Maria Rosa Pinto do PPD/PSD.CDS-PP: 

“Agora aqui também o que é referido é que, eu não sei se foi nesta que eu li, há aqui uma condicionante é 
que o prédio é parcialmente abrangido por solos integrados na Reserva Ecológica Nacional, eu estou a dar 
este a título de exemplo como o senhor deu vários. 

Eu aqui não vou votar contra, mas tenho algumas reservas, mas já na altura também disse a questão do 
título de propriedade, mas como está essa reserva feita aqui na própria proposta não tenho problemas em 
votar a favor.” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Mas permite-me já um esclarecimento, Sra. Presidente? 



 

                   Mandato 2013/2017  
Ata N.º 33 

   
MOD AMPF009 Pág 48/50 

Estas questões da REN, são questões que devem de preocupar todos os decisores políticos e quem gosta do 
Ordenamento do Território a sério mas, de facto, devo dizer-lhe que nos atuais métodos de análise do 
aquífero, todo o nosso concelho é REN, acredita nisto? Então se todo o nosso concelho é REN, como é que 
se pode construir? Porque os perímetros urbanos estão isentos de estar em REN, mas têm REN só junto das 
linhas de água. Nestes casos estão também a ser negociadas as exclusões à REN, em sede da Revisão ao 
PDM, que são decisões muito complexas, depois a própria conferência decisória vai dizer se naqueles locais 
se prescinde ou não, da REN naquele local, mas ainda assim mesmo que diga isso o município tem que 
alterar a REN nesse caso concreto em sede de revisão ao PDM. 

Mas vamos por outro procedimento mais rápido nós vamos trazer, certamente será a Assembleia de 
setembro porque levaremos a reunião de Câmara na próxima quarta-feira, propostas de suspensão do PDM 
e propostas de exclusão e alteração da REN em casos muito concretos porque nas conferências decisórias o 
timing que está a ser dado às empresas, que estão até a regularizar as coisas, não é compaginável com o 
timing da aprovação do Plano Diretor Municipal e então há que fazer outro caminho sob pena dessas 
empresas fecharem. Eu dou-lhe um exemplo, a FIT precisa e tem uma estação de tratamento de águas de 
uma industria que existe à dezenas e dezenas de anos, há mais de cinquenta anos, no nosso concelho e que 
tem ali um problema com uma questão da REN, e aquilo só é solúvel através deste mecanismo de 
suspensão e de exclusão, que naturalmente o município vai fazer isto porque foi aconselhado pela CCDR, 
pela Agência Portuguesa do Ambiente, pelas outras entidades, a seguir este caminho porque senão todo 
este trabalho, aliás a Sra. Vereadora utilizou uma metáfora que eu nunca mais me esqueço e acho que é 
fantástica que é a do “funil”, porque senão então é que não sai mesmo nada no funil, tenhamos consciência. 

Há aqui processos que é da classificação do solo, está em agroflorestal, no futuro já é atividade económica, 
isso é mais simples o município tem isso plasmado, tem dito isso nas conferências de serviços, quando toca 
na REN e noutros tipo de condicionantes, porque há espaços canais de variantes, há espaços canais de 
corredores ferroviários, de autoestradas, até havia espaços canais para alta velocidade que estavam a 
impedir a regularização de pecuárias, felizmente já se esgotaram até as medidas preventivas. Portanto, nós 
aqui estamos a dar, sobretudo, um voto de confiança para que nenhuma empresa diga que não teve 
oportunidade de regularizar situações que têm irregulares há anos. 

Em sede de concertação é evidente que as entidades só vão deixar passar aquilo que efetivamente cumprir 
e aquilo que tecnicamente considerarem que pode vir a ser alterado mesmo em matéria de condicionantes, 
como RAN, como REN, ou outras, nós não estamos aqui a aprovar a exclusão à REN, atenção isso é uma 
matéria para outro momento que pode ser noutro fórum e que depois terá que vir à reunião como vamos 
procurar trazer na próxima reunião de Câmara e depois terá de ir à Assembleia.”  

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito bem Sr. Presidente. 

Sras. e Srs. Membros da Assembleia, podemos proceder à votação deste conjunto de propostas? 

Somos obrigados a votar individualmente.” 

 

Submetida a proposta do Ponto Nove a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com vinte 
e oito votos a favor (dezassete da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP) e uma abstenção 
do BE. Aprovado em minuta. 

Submetida a proposta do Ponto Dez a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com vinte e 
oito votos a favor (dezassete da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP) e uma abstenção do 
BE. Aprovado em minuta. 

Submetida a proposta do Ponto Onze a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com vinte 
e oito votos a favor (dezassete da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP) e uma abstenção 
do BE. Aprovado em minuta. 
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Submetida a proposta do Ponto Doze a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com vinte 
e oito votos a favor (dezassete da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP) e uma abstenção 
do BE. Aprovado em minuta. 

Submetida a proposta do Ponto Treze a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com vinte 
e oito votos a favor (dezassete da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP) e uma abstenção 
do BE. Aprovado em minuta. 

Submetida a proposta do Ponto Catorze a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com 
vinte e oito votos a favor (dezassete da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP) e uma 
abstenção do BE. Aprovado em minuta. 

Submetida a proposta do Ponto Quinze a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com 
vinte e oito votos a favor (dezassete da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP) e uma 
abstenção do BE. Aprovado em minuta. 

Submetida a proposta do Ponto Dezasseis a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com 
vinte e oito votos a favor (dezassete da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP) e uma 
abstenção do BE. Aprovado em minuta. 

Submetida a proposta do Ponto Dezassete a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com 
vinte e oito votos a favor (dezassete da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP) e uma 
abstenção do BE. Aprovado em minuta. 

Submetida a proposta do Ponto Dezoito a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com 
vinte e oito votos a favor (dezassete da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP) e uma 
abstenção do BE. Aprovado em minuta. 

Submetida a proposta do Ponto Dezanove a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com 
vinte e oito votos a favor (dezassete da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP) e uma 
abstenção do BE. Aprovado em minuta. 

Submetida a proposta do Ponto Vinte a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com vinte 
e oito votos a favor (dezassete da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP) e uma abstenção 
do BE. Aprovado em minuta. 

Submetida a proposta do Ponto Vinte e Um a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com 
vinte e oito votos a favor (dezassete da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP) e uma 
abstenção do BE. Aprovado em minuta. 

Submetida a proposta do Ponto Vinte e Dois a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com 
vinte e oito votos a favor (dezassete da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP) e uma 
abstenção do BE. Aprovado em minuta. 

Submetida a proposta do Ponto Vinte e Três a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com 
vinte e oito votos a favor (dezassete da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP) e uma 
abstenção do BE. Aprovado em minuta. 

 

No seguimento, a Sra. Presidente da Mesa colocou à aprovação as minutas das Atas Números Vinte e 
Oito, Vinte e Nove e Trinta, datadas de vinte e oito de novembro, quinze de dezembro de dois mil e 
dezasseis e dezasseis de fevereiro de dois mil e dezassete, respetivamente, dispensando-se a sua leitura em 
virtude de terem sido previamente distribuídas. Foi dada a palavra aos Srs. Membros presentes para as 
intervenções que considerassem oportunas. 

  

A Sra. Maria Rosa Pinto do PPD/PSD.CDS-PP: 

“Tenho pequenas correções mas são ortográficas, depois enviarei por e-mail.” 
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A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito bem, sim senhora, os serviços agradecem. 

Bloco de Esquerda, tem a palavra Carlos Oliveira.” 

 

O Sr. Carlos Oliveira do BE: 

“Desculpe, Sra. Presidente, também é só para dar nota que no caso de incorreções de foro ortográfico 
também enviaremos as correções para os serviços.” 

 

Não havendo mais intervenções, a Sra. Presidente da Mesa colocou à aprovação as atas: 

 

A Ata número vinte e oito, de vinte e oito de novembro de dois mil e dezasseis, foi aprovada, 
por unanimidade, com vinte e nove votos a favor (dezassete da CDU, oito do PS, três do 
PPD/PSD.CDS-PP e um do BE).  

A Ata número vinte e nove, de quinze de dezembro de dois mil e dezasseis, foi aprovada, por 
unanimidade, com vinte e nove votos a favor (dezassete da CDU, oito do PS, três do 
PPD/PSD.CDS-PP e um do BE).  

A Ata número trinta, de dezasseis de fevereiro de dois mil e dezassete, foi aprovada, por 
unanimidade, com vinte e nove votos a favor (dezassete da CDU, oito do PS, três do 
PPD/PSD.CDS-PP e um do BE).  

 

O Sr. Carlos Caçoete da CDU retomou participação nos trabalhos pelas vinte e três horas e cinquenta e 
cinco minutos. 

 

Não havendo mais assuntos a tratar, a Sra. Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão pelas vinte e 
três horas e cinquenta e seis minutos do dia trinta de junho de dois mil e dezassete, da qual se lavrou a 
presente ata, que eu, Carlos Alberto da Silva Caçoete, na qualidade de Primeiro Secretário da 
Assembleia Municipal, redigi e subscrevi. 

 

Palmela, trinta de junho de dois mil e dezassete. 

 

 

A Presidente 

 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

O Primeiro Secretário 

 

 

 

Carlos Alberto da Silva Caçoete 

 


