
 

 
 

ATA N.º 2/2021 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 

2021: 

No dia vinte de janeiro de dois mil e vinte e um, pelas dezassete horas, por videoconferência, 

reuniu, extraordinariamente, a Câmara Municipal, sob a Presidência de Álvaro Manuel Balseiro 

Amaro, Presidente, encontrando-se presentes os/as Vereadores/as Raul Manuel Ribeiro Pinto 

Cristovão, Fernanda Manuela Almeida Pésinho, Pedro Gonçalo da Ponte Marques Taleço, Adilo 

Oliveira Costa, Paulo Jorge Simões Ribeiro, Luís Miguel Reisinho de Oliveira Calha, Mara Susana 

Machado Ribeiro Rebelo e José Calado Gertrudes. 

Através do edital nº 25/DAFRH-DAAG/2021, foi determinado que a presente reunião de câmara 

se realizaria por videoconferência, na sequência das medidas de prevenção decretadas pela 

Direção Geral de Saúde (DGS) e em conformidade com o Despacho do Sr. Presidente da 

Câmara Municipal nº 90/2020. 

 

A Ordem do Dia desta reunião de Câmara é constituída pelos seguintes pontos: 

PONTO 1 – 1.ª Alteração Permutativa ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2021-2025 

PONTO 2 – Aceitação de doação - ratificação 

PONTO 3 – Constituição de Fundos de Maneio – ano económico de 2021 

 

ORDEM DO DIA 

 

O Sr. Presidente dá conhecimento que a Ordem do Dia desta reunião de Câmara é 

constituída pelos pontos que são enunciados no início desta ata. 

 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS 

Pelo Sr. Presidente é apresentada a seguinte proposta: 
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PONTO 1 – 1.ª Alteração Permutativa ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 

2021-2025. 

PROPOSTA N.º DAFRH 01_02-21: 

«A 1.ª alteração permutativa ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2021-2025 tem como 

finalidade proceder ao reforço de dotações com insuficiência de verbas para acomodar encargos 

transitados do ano de 2020 e cuja liquidação se considera imperiosa para assegurar o 

cumprimento da Lei dos Compromissos em Atraso, bem como, o reforço de ações com dotação 

insuficiente de modo a possibilitar a adjudicação de procedimentos concursais urgentes, 

nomeadamente: 

1. Reforço da ação Requalificação do Antigo Edifício da GNR, de modo a permitir adjudicar 

a empreitada; 

2. Reforço da ação Ampliação e Remodelação da Rede de Abastecimento de Água, de 

modo a permitir o lançamento de procedimento concursal; 

3. Reforço da ação Captação e Estações de Tratamento, Reservatórios, de modo a 

permitir o lançamento de procedimentos concursais; 

4. Reforço da ação Projeto-Piloto Recolha Porta a Porta, de modo a permitir adjudicar a 

prestação de serviço e cuja dotação se encontra parcialmente a definir; 

5. Inclusão de nova ação Estudo de Diagnóstico sobre Bioresíduos, de modo a permitir 

adjudicar a prestação de serviços; 

6. Reforço da ação Requalificação do Cemitério de Palmela, de modo a permitir o 

lançamento de procedimento concursal e cuja dotação se encontra a definir; 

Foram igualmente introduzidos outros acertos sem expressão relevante nos documentos em 

apreciação. 

A compensação destes reforços foi efetuada com a diminuição da dotação de diversas ações 

cujas verbas não serão necessárias utilizar nos primeiros meses do ano e que serão repostas na 

1.ª alteração modificativa aos documentos previsionais, com a inclusão do saldo de gerência de 

2020. 

O valor desta alteração é de 793.241,00 € (setecentos e noventa e três mil, duzentos e 

quarenta e um euros), e representa 1,45% do Orçamento em vigor. 

Assim, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 33º, do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do 

Decreto-lei n.º 54–A/99, de 22 de fevereiro, propõe-se a aprovação da 1.ª alteração 

permutativa ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2021-2025.» 
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Sobre a proposta 1.ª Alteração Permutativa ao Orçamento e Grandes Opções do 

Plano 2021-2025, numerada DAFRH 01_02-21, intervém: 

O Sr. Presidente refere que a 1.ª Alteração Permutativa ao Orçamento e Grandes Opções do 

Plano 2021-2025 tem como finalidade proceder ao reforço de dotações com insuficiência de 

verbas, para acomodar encargos transitados do ano de 2020, cuja liquidação se considera 

imperiosa, para assegurar o cumprimento da lei dos compromissos em atraso, bem como o 

reforço de ações com dotação insuficiente, de modo a possibilitar a adjudicação de 

procedimentos concursais urgentes, nomeadamente o reforço da ação requalificação do antigo 

edifício da GNR, de modo a permitir adjudicar a empreitada; o reforço da ação ampliação e 

remodelação da rede de abastecimento de água, para lançar um procedimento concursal; o 

reforço da ação captação estações de tratamento de reservatórios, de modo a permitir o 

lançamento de vários procedimentos concursais; o reforço da ação projeto-piloto de recolha 

porta-a-porta, para permitir adjudicar uma nova prestação de serviço, cuja dotação se encontra 

parcialmente a definir e a inclusão de uma nova ação intitulada de “estudo de diagnóstico sobre 

Bioresíduos”, para permitir adjudicar a prestação de serviços neste estudo e, por fim, o reforço 

da ação requalificação do cemitério de Palmela, para permitir o lançamento de procedimento 

concursal urgente, cuja dotação se encontrava a definir, portanto, é, de facto, urgente e vão 

aproveitar para fazer esta alteração, com recurso a anulações em outras rubricas que, 

evidentemente, irão posteriormente ser reforçadas e repostas numa outra alteração 

modificativa, ou seja, na 1ª revisão ao orçamento que, este ano, têm condições para a fazer 

mais cedo, no mês de fevereiro, incorporando já o saldo do ano anterior e colocando as 

dotações de acordo com aquilo que é a expectativa para se gastar ao longo do ano e, também, 

para introduzir verba, para lançar outros procedimentos. Depois, ainda sobre esta proposta, 

aduz que o valor atinge 793.241,00 € e representa 1,45% do Orçamento em vigor. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com a 

abstenção do Sr. Vereador Paulo Ribeiro. Aprovado em minuta. 

 

GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

Pelo Sr. Presidente é apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 2 – Aceitação de doação - ratificação. 

PROPOSTA N.º GAP 01_02-21: 

«Através do Programa Mecenas de Palmela, a Câmara Municipal apela, com regularidade, ao 

contributo de diversas empresas e instituições. 

Nesse contexto, foi efetuada uma doação em espécie pela Central Cash Palmela Alimentar, que 

integrou diversos alimentos e que foi entregue no Poceirão em dezembro de 2020. 



Ata n.º 2/2021 

Reunião extraordinária de 20 de janeiro de 2021 

 

4 

 

Considerando a impossibilidade de reunir o Executivo em tempo útil, propõe-se que, de acordo 

com o disposto na alínea j) do nº 1, do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal ratifique a aceitação da 

doação que a seguir se discrimina: 

Central Cash Palmela 
Alimentar 
NIF: 503159387 
 

Apoio alimentar a famílias 
carenciadas  Doação: bens alimentares e 

equipamentos de proteção 

individual, no valor de 

1.385,33 euros.» 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade. Aprovado 

em minuta. 

 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS 

DIVISÃO DE FINANÇAS E APROVISIONAMENTO 

Pelo Sr. Vereador Luís Miguel Calha é apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 3 – Constituição de Fundos de Maneio – ano económico de 2021. 

PROPOSTA N.º DAFRH_DFA 01_02-21: 

«A constituição de Fundos de Maneio tem como objetivo permitir o pagamento de pequenas 

despesas urgentes e inadiáveis, conforme estabelecido no ponto 2.3.4.3 das Considerações 

Técnicas do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), “em caso de 

reconhecida necessidade poderá ser autorizada a constituição de fundos de maneio, 

correspondendo a cada um uma dotação orçamental, visando o pagamento de pequenas 

despesas urgentes e inadiáveis aprovado pelo D.L. n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro”. 

Tratando-se de uma transferência das disponibilidades à guarda do tesoureiro para um 

determinado titular, propõe-se: 

1. A constituição dos seguintes fundos de maneio: 

Atividade: Gabinete de Apoio à Presidência 

Responsável Orgânica Económica Ação 
Plano Descrição Montante 

fundo 
Total a 

Cabimentar 

José Alexandre 

01.02.01 02.01.21 - Outros bens 100 € 1.000 € 

01.02.06 02.02.03 - Conservações de bens 50 € 250 € 

01.02.01 02.02.13 - Deslocações e estadas 75 € 300 € 

01.02.01 02.02.25 - Outros serviços 100 € 600 € 

    TOTAL     325 € 2.150 € 

 
Atividade: Dep. Administração, Finanças e Recursos Humanos 

Responsável Orgânica Económic
a 

Ação 
Plano 

Descrição Montante 
fundo 

Total a 
Cabimentar 

Paulo Pacheco 

02.01 02.01.18 - Livros e documentação técnica 75 € 150 € 

02.01 02.01.21 - Outros bens 50 € 250 € 

02.01 02.02.25   Outros serviços 75 € 300 € 
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02.02 02.01.07 2014-A-
38 Vestuário e Artigos Pessoais 375 € 3.300 € 

02.02 02.01.09 2014-A-
39 

Produtos Químicos e 
Farmacêuticos 20 € 200 € 

02.02 02.01.11 2014-A-
39 

Material de consumo clínico 275 € 1.225 € 

02.02 02.01.21 - Outros bens 50 € 150 € 

02.02 02.02.22 2014-A-
37 Serviços de Saúde 75 € 300 € 

02.03 02.01.21 - Outros bens 150 € 750 € 

02.03 02.02.09 - Comunicações 50 € 150 € 

    TOTAL     1.195 € 6.775 € 

 
 

Atividade: Dep. Ambiente e Serviços Urbanos 

Responsável Orgânica Económic
a 

Ação 
Plano 

Descrição Montante 
fundo 

Total a 
Cabimenta

r 

João Faim 

03.01 02.01.21 - Outros bens 150 € 800 € 

03.01 02.01.17 - Ferramentas e utensílios 50 € 200 € 

03.01 02.02.25 - Outros serviços 150 € 800 € 

03.01 02.01.14 - Outro material - peças 100 € 300 € 

03.03 02.01.17 2014-A-
73 

Ferramentas e utensílios 50 € 200 € 

    TOTAL     550 € 2.300 € 

 
Atividade: Dep. Obras, Logística e Manutenção 

Responsável Orgânica Económic
a 

Ação 
Plano Descrição Montante 

fundo 
Total a 

Cabimentar 

Maria Teresa 
Palaio Pereira 

04.01 02.01.21 - Outros bens 150 € 1.300 € 

04.01 02.02.25 - Outros serviços 100 € 500 € 

04.01 02.01.14 - Outro material - peças 75 € 375 € 

04.01 02.01.17 - Ferramentas e utensílios 50 € 200 € 

    TOTAL     375 € 2.375 € 

 
Atividade: Dep. Administração Urbanística 

Responsável Orgânica Económic
a 

Ação 
Plano Descrição Montante 

fundo 
Total a 

Cabimentar 

Carlos Dias 
05.01 02.01.21 - Outros bens 100 € 200 € 

05.01 02.02.25 - Outros serviços 100 € 500 € 

    TOTAL     200 € 700 € 

 
Atividade: Dep. Educação e Coesão Social 

Responsável Orgânica Económic
a 

Ação 
Plano Descrição Montante 

fundo 
Total a 

Cabimentar 

Fernanda Rolo 

06.01 02.01.21 - Outros bens 100 € 500 € 

06.02 02.02.03 2014-A-
28 Conservações de bens 100 € 800 € 

06.01 02.02.25 - Outros serviços 100 € 400 € 

    TOTAL     300 € 1.700 € 

 
Atividade: Dep. Cultura, Desporto e Juventude 

Responsável Orgânica 
Económic

a 
Ação 
Plano Descrição 

Montante 
fundo 

Total a 
Cabimentar 

José Calado 
Mendes 

07.01 02.01.21 - Outros bens 150 € 750 € 

07.01 02.02.03 - Conservação de bens 150 € 600 € 

07.01 02.02.25 - Outros serviços 100 € 500 € 

    TOTAL     400 € 1.850 € 
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Atividade: Div. Desenvolvimento Económico e Turismo 

Responsável Orgânica Económic
a 

Ação 
Plano Descrição Montante 

fundo 

Total a 
Cabimenta

r 

Paula Magalhães 

08 02.01.21 - Outros bens 100 € 500 € 

08 02.02.03 - Conservação de bens 100 € 250 € 

08 02.02.25 - Outros serviços 50 € 250 € 

    TOTAL     250 € 1.000 € 

 
Atividade: Div. Organização e Sistemas de Informação 

Responsável Orgânica Económic
a 

Ação 
Plano 

Descrição Montante 
fundo 

Total a 
Cabimentar 

Paula Ruas 
9 02.01.21 - Outros bens 75 € 300 € 

9 02.02.03 
2014-A-

12 Conservação de bens 50 € 250 € 

    TOTAL     125 € 550 € 

 
Atividade: Div. Jurídica e de Fiscalização 

Responsável Orgânica Económic
a 

Ação 
Plano Descrição Montante 

fundo 
Total a 

Cabimentar 

Simão Neves 
10.01 02.02.25 - Outros serviços 350 € 2.900 € 

10.02 02.02.25  Outros serviços 200 € 1.000 € 

    TOTAL     550 € 3.900 € 

 
Que os Fundos a criar possam acolher despesas realizadas deste 2 de janeiro de 2021.» 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade. Aprovado 

em minuta. 

 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Cerca das dezassete horas e dez minutos, o Sr. Presidente declara encerrada a reunião, da 

qual se lavrou a presente ata, que eu, Paulo Eduardo Matias Pacheco, Diretor do Departamento 

de Administração, Finanças e Recursos Humanos, redigi e também assino. 

 

O Presidente 

 

Álvaro Manuel Balseiro Amaro 

 

O Diretor do Departamento 

 

Paulo Eduardo Matias Pacheco 


