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Postura sobre Protecção de Palmeiras no Concelho de Setúbal1    

Artigo 1.º  

Todas as Palmeiras que crescem no concelho de Setúbal são consideradas espécies de 

interesse municipal que importa proteger de uma forma especial, pelo que, para além de 

estarem abrangidas pelas normas gerais de defesa das espécies vegetais e espaços verdes 

públicos, serão abrangidas pelas medidas de defesa e policiamento contidas na presente 

postura.   

Artigo 2.º  

É proibido o abate, a qualquer título ou qualquer acção que leve à morte de qualquer 

Palmeira, sem prévia autorização camarária.   

Artigo 3.º  

Qualquer proprietário de Palmeira que viva no concelho e que pretenda a sua transplantação 

ou abate, deverá requerê-las, sendo o requerimento informado pela DIEVAU (Divisão de 

Espaços Verdes e Actividades Urbanas) que recolherá os pareceres necessários junto do DHU 

(Departamento de Habitação e Urbanismo), tendo em vista o interesse ambiental e urbanístico 

da acção requerida.   
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Artigo 4.º  

Em caso do pedido do abate de Palmeiras a C.M.S. terá opção sobre a sua propriedade 

devendo o proprietário contribuir nas despesas da sua transplantação, na medida proporcional 

às despesas que suportaria no seu abate.   

Artigo 5.º  

A contravenção desta postura constitui contraordenação punível com coima de €249,40 / 

50.000$00 a €498,80 / 100.000$00 para transplante não autorizado e €498,80 / 100.000$00 a 

€997,60 / 200.000$00 para abate ilegal.   

Artigo 6.º  

A C.M.S. promoverá, na medida das possibilidades urbanísticas e paisagísticas, a aquisição e 

plantação do mesmo número de Palmeiras destruídas ou danificadas de forma irreparável.   

Artigo 7.º  

A coima aplicada poderá ser agravada para o dobro, no caso de reincidência.   

Artigo 8.º  

Os Serviços Técnicos da C.M.S. promoverão, dentro das suas possibilidades, a execução de 

cadastro das espécies de Palmeiras existentes no concelho. 

                                                                                                                                                                                    

 

1 Aprovada por deliberação da Assembleia Municipal de 23/04/92, sob proposta da Câmara Municipal de 
12/03/92. 


