
                                                                                           

                                                                                                                             
 
 
 

ATA N.º 24/2012: 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 

2012: 

No dia dezanove de dezembro de dois mil e doze, pelas quinze horas e vinte cinco minutos, no 

Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, sob a 

Presidência de Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, Presidente, encontrando-se presentes os 

Vereadores Álvaro Manuel Balseiro Amaro, José Carlos Matias de Sousa, Adília Maria Prates 

Candeias, Adilo Oliveira Costa, Maria da Natividade Charneca Coelho e Luís Miguel Reisinho de 

Oliveira Calha. 

 

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

pontos: 

PONTO 1 – 7.ª Alteração ao Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 2012-2015 

PONTO 2 – Acordo de Transação a celebrar entre a Câmara Municipal de Palmela e a Simarsul 

– Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da Península de Setúbal, S.A.  

PONTO 3 – Admissão de Pessoal – Recrutamento Excecional 

PONTO 4 – Empreitada de “Espaço Cidadão – serviço de apoio à comunidade”: caducidade da 

adjudicação inicial e nova adjudicação 

PONTO 5 – Empreitada de “Execução de obras de infraestruturas em substituição dos titulares 

de alvarás de loteamento – Conclusão/retificação de infraestruturas no loteamento L-28/88 – 

Val’Flores em Pinhal Novo – Aprovação de trabalhos a mais e a menos  

PONTO 6 – Consumo anormal de água - Redução da Tarifa de Saneamento (Componente 

RSU’s). Requerente: José Rufino – Instalação 6055 

PONTO 7 – Consumo anormal de água - Redução da Tarifa de Saneamento (Componente 

ARDom’s e RSU’s). Requerente: Eufémia Conceição Gervásio – Instalação 8384 

PONTO 8 – Atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas Marateca /Poceirão – 

despesas de funcionamento com o edifício do 1º ciclo - ano letivo 2012/2013 

PONTO 9 – Atribuição de apoio financeiro à Associação de Convívio para Idosos de Cabanas 
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PONTO 10 – Atribuição de apoio financeiro à Caritas Diocesana de Setúbal – Centro 

Comunitário S. Pedro  

PONTO 11 – Atribuição de apoio financeiro ao Centro Jovem Tejo 

PONTO 12 – Proposta de Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Palmela, 

Palmela Desporto, EEM e Simone Fragoso, no âmbito da preparação dos Jogos Paralímpicos, 

Rio de Janeiro – Brasil 2016 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Sr.ª Presidente saúda os presentes. 

● Agregação/Extinção de Freguesias – Petição Pública contra a extinção de 

Freguesias no Concelho de Palmela – A Sr.ª Presidente informa que, no seguimento da 

Petição Pública contra a extinção de Freguesias no Concelho de Palmela, que reuniu mais de 

4.000 assinaturas, foi também significativa a participação, na delegação de autarcas do 

concelho de Palmela. Sobre o tema da Agregação/Extinção de Freguesias foram apresentadas 

várias Petições e as mesmas foram apresentadas à Assembleia da República, mas rejeitadas. 

Por parte dos partidos da maioria havia uma proposta no sentido de votar esta lei que extingue 

ou leva à agregação de freguesias. Na generalidade foram derrotados os requerimentos 

apresentados e que visavam a revogação da lei. Como é do conhecimento geral, as populações 

do concelho de Palmela não têm desistido e continua a haver uma grande movimentação e 

tomada de posição, quer dos cidadãos, quer dos órgãos autárquicos contra esta decisão. Deixa 

a nota de que, na próxima sexta-feira, o assunto volta à Assembleia da República onde vai ter 

lugar a votação de centenas de propostas, concelho a concelho, das freguesias a serem 

agregadas ou extintas. Haverá espaço para a apresentação de propostas concretas que 

rejeitem algumas das extinções. Lança o apelo a todos, para a participação do Município de 

Palmela e sua representação na Assembleia da República, durante o dia de sexta-feira. 

 

●  Reabertura ao público da Esplanada do Castelo – Cantar as Janeiras (dia 06 de 

janeiro) – A Sr.ª Presidente menciona que se realizou recentemente a iniciativa de abertura 

ao público da Esplanada do Castelo e, no início de janeiro próximo, pretende-se chamar a 

atenção para a intervenção que entretanto ficará concluída: arruamentos do Centro Histórico e 

alguns Largos que o compõem (Largo do Duque / Largo do Município e zona adjacente). Face 

às obras que estão em fase de conclusão, deixa o convite para que, neste ano de 2013, a 

tradicional iniciativa das Janeiras aconteça de forma a valorizar e a apresentar este espaço 

requalificado. Assim: às 21:00 horas, do dia 06 de janeiro próximo, a habitual iniciativa de 
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Cantar as Janeiras, acontece com passagem pelo Centro Histórico da vila de Palmela, de modo  

que as pessoas possam tomar contacto com as intervenções havidas. As obras tiveram como 

principal objetivo: a renovação e requalificação das infraestruturas e melhoramento das 

condições de acessibilidade de segurança e de valorização do património que o Centro Histórico 

constitui. Fica o convite com as condições acrescidas para se viver e ocupar o Centro Histórico 

de uma outra maneira. 

 

● Alteração da data das reuniões de Câmara – A Sr.ª Presidente informa da decisão de 

alteração da data das próximas reuniões de Câmara, a realizar no mês de janeiro, de 02 e 16 

para 09 e 23 do mesmo mês, à hora habitual (15:00 horas). 

 

● Tolerância de Ponto nos dias 24 e 31 de dezembro de 2012 – A Sr.ª Presidente 

informa que, a maioria em exercício, tomou em conjunto a decisão de conceder tolerância de 

ponto aos trabalhadores nos dias 24 de dezembro (véspera de Natal) e 31 de dezembro (último 

dia do ano) por forma a permitir o convívio das festas próprias desta época aos trabalhadores 

da Câmara Municipal. 

 

O Sr. Vereador Adilo Costa cumprimenta os presentes. 

● Iniciativa “Natal no fundo do mar” – O Sr. Vereador Adilo Costa dá conhecimento 

que, no passado sábado, terminou a iniciativa de animação de Natal da Rede de Bibliotecas 

Públicas do concelho de Palmela denominada “Natal no fundo do mar”. É uma peça de teatro 

muito alegre, com muita vida, não é dedicada só às crianças, podendo mesmo entender-se que 

é intergeracional. Esta peça teve por base uma história original com cenografia e caraterização 

por técnicos da Divisão de Bibliotecas e contou com a colaboração do músico local, José 

Ricardo. Refira-se que José Ricardo já colabora há uns tempos em iniciativas da Câmara 

Municipal; no mês do Idoso (outubro) teve uma intervenção muito interessante com o tema 

“Palmela concelho de todas as idades” com música criada por ele. Voltando à iniciativa “Natal 

no fundo do mar” é de acrescentar que as apresentações foram realizadas nos equipamentos 

culturais: Cine Teatro S. João (em Palmela), Auditório Municipal do Pinhal Novo e Centro 

Cultural do Poceirão. Para além da equipa de animação da Divisão de Bibliotecas houve a 

colaboração de outros trabalhadores da mesma Divisão e de outros serviços municipais. Esta 

colaboração foi fundamental, porque facilitou, em vários aspetos, a resolução de alguns 

problemas.  

Termina dizendo que se efetivaram no total 24 apresentações destinadas a alunos do 1.º ciclo e 

pré-escolar, instituições de idosos, e a última apresentação destinada a toda a população. 

Contou com a presença de 3.551 espetadores, o que considera um número notável. Realça a 

forma empenhada e dedicada dos trabalhadores municipais nesta iniciativa, tendo propiciado 
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ótimos momentos de convívio, partilha e solidariedade refletida pelo apreço que muitos pais e 

educadores mostraram em relação a este tipo de iniciativa.  

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha apresenta cumprimentos. 

● Projeto “Palmela Cidade Europeia do Vinho 2012” – O Sr. Vereador Luís Miguel 

Calha observa que, com a aproximação do final deste ano, o projeto “Palmela Cidade Europeia 

do Vinho 2012” entra na sua reta final, pelo que assinala 2012, como um ano de muito 

trabalho, mas também de grande sucesso. Nessa medida, no próximo dia 26 de janeiro, o Cine 

Teatro São João, em Palmela, será palco do encerramento deste projeto num evento que 

pretende promover o encontro dos vários parceiros, entidades regionais e nacionais, 

embaixadores, patrocinadores e população do concelho de Palmela e da região. Além da 

partilha do balanço da iniciativa que afirmou Palmela como uma região vitivinícola, terra de 

vinhos de qualidade e de grande potencial na oferta enoturística, espera-se também assumir 

com o conjunto dos parceiros um compromisso de futuro que permita dar continuidade aos 

objetivos e projetos dinamizados ao longo do ano levando-os ao próximo nível. O balanço de 

“Palmela Cidade Europeia do Vinho 2012” com um espetáculo musical e Moscatel de honra são 

os principais momentos previstos para este evento de encerramento que contará com as 

apresentações da Vidigueira que será a cidade nacional do vinho no ano de 2013. Este 

espetáculo de encerramento vai contar com a presença do Município italiano de Marsala, eleito 

Cidade Europeia do Vinho 2013.  

Endereça a todos o convite para participar na noite de 26 de janeiro que marca o fim de uma 

etapa e dá início a um novo ciclo de trabalho em parceria com novas iniciativas que estão a ser 

projetadas. 

 

O Sr. Vereador Adilo Costa menciona que tenciona apresentar uma moção 

(Agregação de Agrupamentos e Escolas). 

A Sr.ª Presidente propôs a votação a admissão da moção no Período Antes da Ordem 

do Dia, o que foi aprovado, por unanimidade e em minuta. 

Em seguida, o Sr. Vereador Adilo Costa passa à apresentação da moção: 

MOÇÃO (Agregação de Agrupamentos e Escolas): 

“O Conselho Municipal de Educação reunido em Palmela, no dia 13 de dezembro de 2012, 

aprovou, por maioria absoluta, com um voto contra do representante do MEC/DRELVT, e uma 

abstenção do representante dos Serviços Públicos da Área da Juventude e do Desporto o 

seguinte parecer: 

“A 15 de maio do corrente ano, o Conselho Municipal de Educação de Palmela emitiu parecer 

desfavorável sobre a aplicação dos princípios das agregações de agrupamentos e escolas no 

concelho de Palmela, considerando a fundamentação que consta do referido parecer. 
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Em reunião realizada ontem, dia 12 de dezembro, com a presença do Sr. Diretor Regional, das 

Sras. Diretoras do Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos e do Agrupamento Vertical 

de Escolas de Palmela e das Escolas Secundárias de Pinhal Novo e de Palmela, foram 

apresentadas pela DRELVT, duas propostas de agregação para o concelho de Palmela: 

1. Agrupamento José Maria dos Santos com a Escola Secundária de Pinhal Novo 

2. Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela com a Escola Secundária de Palmela 

Considerando que: 

• Mantêm-se todas as premissas evocadas pelo Conselho Municipal de Educação de Palmela 

no seu parecer de 15 de maio, em anexo. 

• As agregações propostas dão origem a agrupamentos com 4016 alunos em Pinhal Novo e 

3410 alunos em Palmela, de dimensão superior aos 3050 alunos por agrupamento, 

considerado pelo próprio MEC como dimensão equilibrada e racional; 

O Conselho Municipal de Educação de Palmela, reunido a 13 de dezembro de 2012, reitera o 

parecer desfavorável às agregações propostas de agrupamentos e escolas do Concelho emitido 

a 15 de maio.” 

Reunida em sessão pública, em Palmela, a 19 de dezembro de 2012, a Câmara Municipal de 

Palmela delibera: 

1. Manifestar a sua total concordância com o parecer emitido pelo Conselho Municipal de 

Educação de Palmela; 

2. Proceder ao seu envio para as seguintes entidades: 

− Presidente da República 
− Primeiro-ministro 
− Ministério da Educação 
− Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo 
− Grupos Parlamentares da Assembleia da República 
− Assembleia Municipal de Palmela 
− Juntas de Freguesia 
− Conselho Municipal de Educação 
− Escolas / Agrupamentos de Escolas / Associações de Pais e restante comunidade 

educativa do concelho.” 

Sobre a moção (Agregação de Agrupamentos e Escolas) intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho apresenta cumprimentos. Expressa a opinião dos 

Vereadores do P.S., dizendo que estão de acordo com a moção. 

Aproveita para solicitar que os anexos respetivos sejam enviados para as entidades, porque são 

explicativos daquilo que consta na própria moção. A moção corresponde ao que é o sentimento 

da comunidade educativa e, naturalmente, estão de acordo. 

O Sr. Vereador Adilo Costa menciona que este processo não é novo e as moções anteriores 

deverão ser ligadas a esta. A temática da Agregação de Agrupamentos e Escolas tem sido 
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discutida no Conselho Municipal de Educação e em todos os municípios. Pensava que, em 

relação a um território como Palmela, teria terminado, no passado mês de maio, todo este mau 

estar que deu origem à Agregação de Agrupamentos e Escolas. A tentativa, na altura, era algo 

que não fazia nenhum sentido: a ligação entre a Escola Secundária de Palmela e o 

Agrupamento José Saramago (Poceirão). Estas questões devem ser discutidas com as escolas e 

a comunidade educativa e dever-se-á respeitar, tanto quanto possível, as Cartas Educativas. É 

sobretudo importante que a discussão seja feita e não seja imposta, foi apenas manifestado 

que: “é uma imposição da troika”. A base desta agregação é feita em termos de números de 

alunos, apesar de a questão da gestão ser mais importante. Repare-se que a gestão em três 

níveis de ensino torna-se muito difícil num território como o de Palmela que distancia, cada vez 

mais, as escolas umas das outras, assim como os educadores, e cria problemas no percurso 

escolar dos alunos. O número de alunos foi considerado. Anteriormente citava-se o exemplo do 

concelho de Sintra que detinha 3.050 alunos e que era considerado um número já elevadíssimo 

de alunos e muito difícil de gerir, pois a freguesia de Pinhal Novo (concelho de Palmela) detém 

4.016 alunos - praticamente mais 1.000 do que o Ministério da Educação impõe. Nada impede 

de refletir que a situação pode não ficar por este nível de decisão. As medidas são meramente 

economicistas e pretendem pura e simplesmente racionalizar os meios de gestão, o que 

significa menos professores ou menos profissionais da educação a trabalhar nas escolas. Há 

ainda que atender a outra vertente: a dispensa de professores e de trabalhadores da 

administração pública. É pena que se esteja a agravar a situação e receia que se venha a 

agravar mais. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa cumprimenta os presentes. Depois deste dia 13 de 

dezembro parece já ter havido uma reunião na Direção Regional de Educação da qual 

resultaram alguns desenvolvimentos em relação a este assunto. Dessa reunião ficou com a 

noção que, a 02 de janeiro próximo, surgem novas comissões administrativas provisórias nas 

escolas do concelho de Palmela. Desconhece o rácio de 3.050 alunos a que se referiu o Sr. 

Vereador Adilo Costa e nunca o viu plasmado em lado nenhum. Sem querer discutir o teor da 

moção, gostava de ser esclarecido em que documento e em que circunstâncias, foi considerado 

este número de 3.050 alunos. 

Atendendo à questão suscitada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa, o Sr. Vereador Adilo 

Costa explica que o número de 3.050 alunos foi anotado em todas as reuniões que tiveram 

com o Diretor Regional de Educação, Dr. João Passarinho, e também, nas reuniões da Área 

Metropolitana de Lisboa entre Vereadores da área da educação. Era o número que era comum 

em relação aos outros Municípios, o que significa que é, pelo menos, aceitável. Na reunião tida 

a 12 de dezembro, ele próprio aflorou ao Sr. Diretor Regional de Educação a situação dos 3.050 

alunos, e foi reconhecido. Não há nenhum documento com referência a este número, mas era o 

número médio apontado para a Área Metropolitana de Lisboa.   

Acrescenta que, na reunião realizada a 13 de dezembro, sobre a questão da tutela 

relativamente à designação de como seria a composição das comissões administrativas 
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provisórias ficou assente que estas deviam funcionar logo no início do ano. Assim sendo, 

aguarda que a 01 de janeiro estejam novas direções nas escolas.  

Submetida a votação a moção (Agregação de Agrupamentos e Escolas), foi a mesma 

aprovada, por unanimidade e em minuta. 

 

● Urbanização do Sobreiro Grande (em Águas de Moura) – A Sr.ª Vereadora 

Natividade Coelho refere-se a um assunto, apresentado na reunião de 17 de outubro último, 

sobre a Urbanização do Sobreiro Grande (em Águas de Moura) e ao facto de ter sido afirmado 

pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro que o promotor da urbanização teria um prazo para, até final 

do mês de outubro, terminar algumas intervenções e formalizar o pedido de receção provisória. 

Solicita que seja feito o ponto de situação, uma vez que já corre o mês de dezembro. 

 

● Candidatura alcançada pela ADREPES (Associação para o Desenvolvimento Rural 

da Península de Setúbal) – A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho intervém relativamente 

ao Centro de Informação Europe Direct da Península de Setúbal, questionando sobre se a 

Direção Regional de Agricultura não terá apresentado a candidatura. Tanto quanto é do seu 

conhecimento havia, pelo menos, duas candidaturas na península de Setúbal a serem 

apresentadas à Comissão Europeia e, uma delas, a da ADREPES (Associação para o 

Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal) terá sido aprovada. Este é um assunto que, 

segundo ‘algumas forças concelhias’, estaria a originar alguma celeuma: a ocupação ou não de 

um espaço que é da Câmara Municipal. É de opinião que, tudo o que venha para o concelho de 

Palmela, desde que devidamente acautelado e acompanhado é bom, e conhecendo a atividade 

do Europe Direct, pretende ser informada de que forma, da parte da Câmara Municipal, foi 

acompanhado o processo de candidatura (“se é que foi acompanhado”). Espera que estejam 

devidamente enquadradas eventuais questões que possam surgir sobre a afetação, não tanto 

de recursos, mas de espaço relativamente ao projeto. 

 

● Relocalização da bomba de gasolina no Centro Histórico da vila de Palmela – A Sr.ª 

Vereadora Natividade Coelho pretende saber se há alguma evolução relativamente à 

relocalização da bomba de gasolina junto ao Retiro Azul. 

 

● Pluricoop – Cooperativa de Consumo, CRL (Palmela) – A Sr.ª Vereadora Natividade 

Coelho congratula-se com a abertura da loja da Pluricoop (em Palmela). Foi assumido pelo 

executivo municipal a necessidade da sua reabertura, dado que se localiza no centro da vila, o 

tecido urbano onde se situa e, assim, haver um espaço para as pessoas mais idosas e os 

habitantes da vila. Enquanto frequentadora que é da loja tem conhecimento de algumas 

limitações que existem, pelo que pergunta se tem havido acompanhamento quanto ao horário 

de funcionamento e à readmissão de funcionários. 
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O Sr. Vereador José Carlos de Sousa apresenta cumprimentos. 

●Iluminação Pública – O Sr. Vereador José Carlos de Sousa faz o reparo relativamente 

aos relógios astronómicos que parecem nunca mais ter o mesmo meridiano. Sabe, por 

conversas que tem tido com o Sr. Vereador Álvaro Amaro, que este tem estado atento à 

situação, mas o facto é que muito pouco tem mudado em termos da Iluminação Pública. 

Independentemente dos cortes que sejam feitos na Iluminação Pública há que ter em atenção 

que, nesta época, em que às 17:30 horas é noite e há alunos a sair das escolas no concelho 

para fazer o percurso a pé para casa, é incomportável haver escuridão nas ruas. Não lhe causa 

tanta preocupação que as luminárias sejam desligadas às 06:00 horas (manhã) porque as 

pessoas que vão trabalhar já terão uma determinada idade e sabem orientar-se. Parece-lhe 

muito mais difícil não haver iluminação pública no período da tarde. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa faz menção a uma nota escrita no jornal do Pinhal 

Novo – correio do leitor – por uma senhora de nome Catarina Brás que referencia existirem 

pilahnovenses de 1.ª e de 2.ª, na medida em que o lado Norte tem as luminárias acesas e o 

lado Sul não tem. Menciona: “o lado dos pobres é sempre o mais sacrificado!”  

Acrescenta que teve ocasião de, há uns dias, fazer a observação ao Sr. Vereador Álvaro Amaro 

sobre o facto de a iluminação pública na Praça da Independência (Pinhal Novo) e zonas 

adjacentes desde a piscina até ao Mercado só acendiam as luminárias depois das 18:15 horas e 

é do seu conhecimento que algumas situações têm sido alteradas. Nota o empenho do Sr. 

Vereador Álvaro Amaro em solucionar a questão, mas constata que há necessidade de 

prosseguir com mais alterações. 

 

 ● Documento afixado num espaço de restauração situado no Centro Histórico da 

vila de Palmela – O Sr. Vereador José Carlos de Sousa menciona que foi confrontado com 

um documento que está afixado num espaço de restauração no Centro Histórico da vila de 

Palmela e cita-o: “(…) ao fim de meses a trabalhar com as más condições do Centro Histórico e 

o que o Centro Histórico tem oferecido ao comércio local de Palmela, este é o Natal com que a 

Câmara Municipal de Palmela premeia os que se têm mantido, apesar das dificuldades inerentes 

ao trabalho a decorrer na vila e, consequentemente, à má acessibilidade para com os visitantes 

e clientes. Um feliz Natal a todos os clientes e amigos do espaço (…)”. Este comerciante que 

fechou (aparentemente durante algum tempo) as suas instalações e estando todos, nesta 

mesa, perfeitamente convictos de que não se fazem obras sem prejudicar o que quer que seja, 

porque não há obras sem transtorno, este comerciante refere o tempo demasiado longo em 

que as obras decorrem e a forma de desenvolvimento das mesmas à sua porta.  

 

● Casa Mãe da Rota dos Vinhos encerrada no dia 08 de dezembro de 2012 (feriado) 

– O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere-se à campanha lançada pela Câmara 
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Municipal com o título “Torne este Natal especial compre no comércio local”. Estranha o facto 

de, no feriado do dia 08 de dezembro, aquando da realização da feira anual (em Palmela) estar 

encerrada a Casa Mãe da Rota dos Vinhos. Poderão dar-lhe a justificação que não há a 

possibilidade de pagar, por haver contenção de despesas. Contudo, parece-lhe que, durante o 

mês de dezembro, o espaço da Casa Mãe da Rota dos Vinhos devia estar permanentemente 

aberto. Não lhe parece curial que quem tenha visitado Palmela, nesse dia da feira, tivesse sido 

impedido de visitar e/ou fazer compras neste espaço. O guia de compras 2012 que a Câmara 

Municipal lançou (antes mencionado) de valorização do comércio de proximidade conflitua de 

certa forma com esta situação.   

 

Em face das questões apresentadas no Período Antes da Ordem do Dia, foram dadas 

as seguintes respostas: 

− Relocalização da bomba de gasolina no Centro Histórico da vila de Palmela 

(Questão colocada pela Sr.ª Vereadora Natividade Coelho) – A Sr.ª Presidente começa por 

explicar que o processo tem sido complexo. O último despacho proferido é no sentido de exigir 

um novo desenho aos técnicos que acompanham a proprietária. A relocalização da bomba de 

gasolina obteve a deliberação favorável do IGESPAR – Instituto de Gestão do Património 

Arquitetónico e Arqueológico, IP. Acontece que o desenho que acompanhava essa nova 

localização não correspondia aos requisitos colocados, quer pelo IGESPAR, quer pelos técnicos 

do Centro Histórico que têm obrigação de acomodar estes projetos, no sentido de não violarem 

questões essenciais, como sejam, de preservação e defesa do Centro Histórico. O processo tem 

sido muito moroso por que causa grande apreensão aos seus proprietários e não é simples.  

 

− Candidatura ganha pela ADREPES – Associação para o Desenvolvimento Rural da 

Península de Setúbal (Questão colocada pela Sr.ª Vereadora Natividade Coelho) – A Sr.ª 

Presidente menciona que a ADREPES apresentou a candidatura. Uma vez que cabe à 

ADREPES a gestão deste projeto na região não é nada diferente do que aconteceu noutros 

momentos, ou seja, é mais uma função que esta entidade desempenha.  

Acrescenta que a ADREPES está instalada no Espaço Fortuna Artes e Ofícios e desenvolve 

algumas das suas iniciativas a partir dali, porque muitas delas não têm lugar ali e as que têm 

lugar, têm contribuído para levar pessoas a outras funções que o Centro de Artes e Ofícios 

também tem. Sobre a expressão da Sr.ª Vereadora Natividade Coelho “(…) Este é um assunto 

que, segundo ‘algumas forças concelhias’, estaria a originar alguma celeuma: a ocupação ou 

não de um espaço que é da Câmara Municipal (…)”, a Sr.ª Presidente refere que não sabe o 

que entende por ‘algumas forças concelhias’. Em concreto a Câmara Municipal conhece uma 

posição assumida por parte do Grupo dos Amigos do Concelho de Palmela. Somente tem a 

esclarecer que não está a ser feita nenhuma ocupação nova ou indevida do Espaço Fortuna. Foi 

apresentado um pedido de reunião, que ela própria encaminhou para o Sr. Vereador Adilo 

Costa e terá lugar em janeiro. 
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− Pluricoop – Cooperativa de Consumo, CRL (Palmela) (Questão colocada pela Sr.ª 

Vereadora Natividade Coelho) – O Sr. Vereador Luís Miguel Calha refere que também se 

congratula com a reabertura da loja da Pluricoop (em Palmela) até porque fazia falta à 

população e a sua reabertura é importante. Este processo tem estado a ser acompanhado em 

permanência. Acresce a informação de que há a expetativa de virem, brevemente, a abrir 

outras lojas, nomeadamente em Pinhal Novo.  

 

− Urbanização do Sobreiro Grande (em Águas de Moura) (Questão colocada pela Sr.ª 

Vereadora Natividade Coelho) – O Sr. Vereador Álvaro Amaro cumprimenta os presentes e 

informa que, no início de outubro, foi vistoriado o parque infantil sito na Urbanização do 

Sobreiro Grande (em Águas de Moura). Havia o compromisso do promotor, de até final de 

outubro, realizar um conjunto de intervenções que efetivamente iniciou, mas não concluiu, e 

dizem respeito a: colocação de pavimentos, colocação de bancos e plantação de algumas 

árvores. Na segunda semana de novembro o promotor aludiu ter estado, por questões 

profissionais, ausente (em África) e quando regressasse faria alguns trabalhos. A nota que tem 

é a de que estão a ser ultimados alguns trabalhos, tendo em vista pedir este a receção da obra 

antes do final do ano. Ficam em falta a plantação de plátanos que só serão entregues em 

meados de janeiro. A Divisão de Planeamento, Controlo e Qualidade de Infraestruturas (DPCQI) 

desta Câmara Municipal tem para análise a aceitação ou não de outras espécies alternativas 

que, entretanto, o promotor sugeriu. Estão perto do fim. Em todo o caso, o aspeto geral do 

espaço (salvo os lotes privados e mais difíceis de notificação), devem proceder à sua limpeza. O 

aspeto hoje já é mais cuidado do que era há uns meses atrás e o fim está próximo. 

 

− Iluminação Pública (Questão colocada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa) – O Sr. 

Vereador Álvaro Amaro menciona que a Iluminação pública tem a função de dar algum 

conforto às pessoas. É sua intenção que os munícipes que têm reclamado os desacertos (com 

toda a razão) se sintam confortados, porque estão a tomar medidas para corrigir uma situação 

que não decorre propriamente das medidas que a Câmara Municipal mandou implementar e 

tem a ver com a incapacidade de responder a todos os pedidos de acertos num curto espaço de 

tempo e numa mesma localidade. Este assunto não é específico do Pinhal Novo. Há ruas que 

têm luminárias ligadas num lado e no outro estão desligadas. Isto decorre do facto de os 

relógios astronómicos não estarem montados em todos os PT (Postos de Transformação). Dado 

que a EDP tem obrigação de proceder a esta modernização num determinado prazo, através de 

projetos ESCO e de outros desenvolvidos pela entidade reguladora, e como a Câmara Municipal 

pretende ganhar na escala da eficiência energética “arrastou” a EDP para encetar este trabalho 

o mais rapidamente possível e, este ano, investiu na aquisição de relógios astronómicos. Em 

2012 já foram montados 121 relógios astronómicos no concelho de Palmela e pretende-se levar 

a EDP a montar os que estão em falta, até ao verão de 2013. Trata-se duma redução da fatura 
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energética que tem elevados custos para o Município e para os munícipes, porque é a Autarquia 

que paga. Este trabalho devia ter sido iniciado no verão passado e, a ser assim, todos os 

acertos que estão a ser feitos agora teriam passado, possivelmente, despercebidos, porque 

independentemente da hora astronómica, o relógio acerta automaticamente por um meridiano. 

No verão teria sido mais fácil a afinação, mas como há pressa em reduzir a fatura avançou-se 

para a montagem dos relógios, e só no mês de novembro foram montados 121. Só que a 

afinação dos relógios não tem estado a correr da melhor maneira. No inverno parece que faz 

todo o sentido que a ligação possa ser feita com o pôr-do-sol, mas mantendo a meia hora no 

desligamento ao nascer do dia. Estas foram as instruções dadas à EDP. A prova como isto não 

decorre desta medida, mas do desacerto dos relógios é que quando consultadas estas questões 

ao nível do Observatório Astronómico de Lisboa, a hora definida para o nascer do dia é 07:48 

horas, mas se for o tempo astronómico é 06:13 horas, e se for de navegação é 06:45 horas. A 

referência para a Autarquia é o tempo civil que é o tempo do dia, porque efetivamente às 07:19 

horas já há claridade e a partir desta hora que tem de ser feito o acerto e o mesmo em relação 

ao pôr-do-sol. Não há grande razão de queixa porque a EDP tem tentado responder em várias 

frentes e a vários assuntos no Município em simultâneo e estão sobrecarregados pelas 

solicitações da Câmara Municipal de Palmela. Mas, têm de responder a este desafio e 

comprometeram-se para, de uma forma gradual, regularizar as situações. Crê que a conseguir-

se a regularização destas situações será positivo. Sem prejuízo destes acertos, tentar-se-á a 

partir de janeiro de 2013 voltar a trabalhar com a EDP na antecipação da montagem dos 

restantes relógios para um acendimento em simultâneo e um desligamento a horas devidas. 

Têm procurado dar o esclarecimento aos munícipes em função das reclamações, mas neste 

momento, a prioridade é com a EDP na tentativa de corrigir diariamente as situações que vão 

sendo apresentadas. 

 

− Documento afixado num espaço de restauração situado no Centro Histórico da vila 

de Palmela (Questão colocada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa) – A Sr.ª Presidente 

refere que lamenta o facto da afixação do documento no espaço de restauração situado no 

Centro Histórico da vila de Palmela e não tem por hábito responder a boas festas que não lhe 

são dirigidas. Responde a boas festas diretamente e entende não responder a este caso 

concreto, mas como é evidente já teve conhecimento deste assunto. Lamenta profundamente o 

comentário feito à porta desse estabelecimento. Lastima que as pessoas não tenham 

possibilidade de compreender a dimensão de uma obra e a sua importância. Espera que o 

tempo venha a mostrar como esta intervenção era necessária e contribui para qualificar o 

espaço. Não conhecem situações em que as obras não causem algum incómodo. Objetivamente 

sobre este caso pode expressar o seguinte: a obra decorre dentro do seu tempo e, na fase da 

chuva, sofreu uma ligeira perda de tempo. No plano geral a obra aconteceu em menos tempo 

do que estava previsto. Foi sempre dito com toda a transparência qual era o tempo previsto 

para a realização da empreitada e houve o cuidado de falar com os comerciantes e cidadãos, 

quer em reuniões públicas, quer em reuniões privadas. Ao longo da execução da obra as 
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pessoas foram informas sobre os períodos em que estariam limitados os acessos. Relativamente 

às intervenções efetuadas no Centro Histórico da vila de Palmela não há ninguém que possa 

dizer que não estava informado sobre a obra ou o tempo que a mesma demoraria. Este é um 

facto e um dado objetivo. Tem muita pena que, do ponto de vista da situação económica a 

situação esteja como está, tanto no concelho, como no país. E, se realmente há comerciantes 

que entendem que o problema tem a ver com as obras do Centro Histórico, então arriscaria a 

dizer “que o problema do país é um problema ínfimo” e não é verdade que assim seja, porque 

infelizmente há muitos outros espaços comerciais a fechar e não se situam no Centro Histórico 

de Palmela. O encerramento do estabelecimento não está relacionado com a realização da 

obra, mas com a situação económica e social no país e a impossibilidade das pessoas em 

consumirem diariamente, porque almoçavam, faziam compras, despendiam dinheiro e hoje não 

o fazem. Essa é a razão de fundo para que alguns comércios não aguentem e fechem. Lamenta 

se, no caso do comerciante em concreto, essa interpretação não conseguiu ser feita e não é por 

essa via que reitera os votos de boas festas.  

 

− Casa Mãe da Rota dos Vinhos encerrada no dia 08 de dezembro de 2012 (feriado) 

(Questão colocada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa) – A Sr.ª Presidente explica que a 

Casa Mãe da Rota dos Vinhos não é propriedade da Câmara Municipal. Há uma Associação que 

explora a Casa Mãe. A Câmara Municipal de Palmela tem assumido funções de promover, 

dinamizar, incentivar o comércio local, produtos locais e as atividades económicas. Não há 

obrigação de o fazer, até porque a Casa Mãe é um espaço comercial propriedade duma 

Associação que é a Rota de Vinhos e não é a Câmara Municipal que tem de se substituir para 

garantir estes espaços abertos. Considera que este assunto não deve ser colocado à Câmara 

Municipal. Quantos outros estabelecimentos estão fechados em períodos em que Palmela tem 

muitos visitantes? Pode a Autarquia ser acusada de fazer obras no Centro Histórico, mas não 

pode ser acusada de ser responsável por não ter o comércio local aberto mais vezes ou com 

outra capacidade de resposta às necessidades dos cidadãos. Sente-se muito envolvida nestes 

dois projetos: o comércio local e o Centro Histórico. Salienta a grande dinâmica de 

desenvolvimento que a Câmara Municipal tem procurado trazer a este concelho. 

 

Declaração apresentada pelos Sr. Vereadores do P.S. (a seguir transcrita): 

“As declarações do Primeiro-ministro, no passado domingo, no encerramento do XXII 

Congresso da JSD, lançaram, na sociedade portuguesa, o confronto entre gerações. 

O Primeiro-ministro, ao afirmar, perante uma assembleia de jovens, que os reformados não 

descontaram o suficiente para justificar o que estão agora a receber e que estão a ser pagos 

“por quem está hoje a trabalhar”, criou uma clivagem entre segmentos da sociedade 

portuguesa. 
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Com estas afirmações, o Primeiro-ministro, a quem cabe pregoar pela ordem e coesão social, 

vem ser um agente de divisão e de desagregação no estado social. 

Após ter atacado outros segmentos sociais – os jovens, os funcionários públicos, os 

beneficiários do RSI – instala, agora, a suspeição e o eventual conflito entre gerações. 

Por se tratar de um ato inadmissível enquanto chefe de estado e por configurar que 

pensamento de rutura com o contrato social entre trabalhadores e estado, a Câmara Municipal 

de Palmela, reunida em sessão de 19 de dezembro de 2012, repudia as graves declarações do 

Primeiro- ministro e apela a todos os partidos e forças democráticas que se unem em torno dos 

princípios fundamentais do estado social.” 

A propósito desta declaração, a Sr.ª Presidente falando em nome de todos, adianta 

que os demais eleitos acompanham a Declaração. 

 

DESPACHOS EMITIDOS PELO SR. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SRA. CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL, POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração e Finanças / Divisão de 

Administração Geral / Seção de Licenciamentos: 

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

elaborada pelos serviços respetivos e que fica anexa a esta ata como documento n.º 1, dos 

processos despachados pelo Dr. José Monteiro e Dr.ª Pilar Rodriguez, no período de 05.12.2012 

a 19.12.2012. 

 

ASSUNTOS DESPACHOS PELO SR. VEREADOR DO PELOURO, POR SUBDELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração Urbanística: 

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

elaborada pelos serviços respetivos e que fica anexa a esta ata como documento n.º 2, dos 

processos despachados pelo Sr. Vereador Álvaro Manuel Balseiro Amaro, no período de 

03.12.2012 a 14.12.2012. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

A Sr.ª Presidente dá conhecimento que os pagamentos autorizados, no período compreendido 

entre os dias 05.12.2012 a 18.12.2012, somaram o valor de 1.829.269,90 € (um milhão, 

oitocentos e vinte e nove mil, duzentos e sessenta e nove euros e noventa cêntimos). 
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A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta ata como documento n.º 3. 

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª Presidente informa que o balancete do dia 18.12.2012, apresenta um saldo de 

4.348.507,67 € (quatro milhões, trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e sete euros e 

sessenta e sete cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 3.611.977,73 € (três milhões, seiscentos e onze mil, novecentos e 

setenta e sete euros e setenta e três cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 736.529,94 € (setecentos e trinta e seis mil, quinhentos e 

vinte e nove euros e noventa e quatro cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ATAS 

 

Ao abrigo do preceituado no n.º 2 e para os efeitos do n.º 4, do artigo 92.º, da Lei n.º 169/99, 

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

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

deliberou a aprovação das seguintes atas, sendo as mesmas assinadas pela Exm.ª Senhora 

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

terem sido previamente distribuídas a todos os membros do órgão executivo: 

• ATA n.º 19/2012, da reunião ordinária de 03 de outubro de 2012 – Aprovada por 

unanimidade; 

• ATA n.º 20/2012, da reunião ordinária de 17 de outubro de 2012 – Aprovada por 

unanimidade. 

 

II – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Pela Sr.ª Presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 1 – 7.ª Alteração ao Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 

2012-2015. 
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PROPOSTA N.º DAF 01_24-12: 

«A 7.ª alteração ao Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 2012-2015 tem como 

finalidade reforçar a dotação da rubrica de amortização de empréstimos de médio e longo prazo 

em contrapartida da rubrica de juros, bem como reforçar a dotação da rubrica de encargos de 

saúde em contrapartida de rubricas de pessoal, com dotações excedentárias. 

O valor da presente alteração é de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil euros) e representa 

0,08% do Orçamento em vigor. 

Assim, e nos termos do Decreto-Lei n.º 54–A/99, de 22 de fevereiro, propõe-se a aprovação 

da 7.ª Alteração ao Orçamento de 2012 e Grandes Opções do Plano 2012/2015.» 

Sobre a proposta de 7.ª Alteração ao Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 

2012-2015 numerada DAF 01_24-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa observa que esta é das primeiras alterações em que 

se reforça algo que tem a ver com a amortização dos empréstimos em detrimento de pagar 

única e exclusivamente os encargos correntes da dívida. Em suma: deixam de se pagar 

encargos correntes da dívida e passam à amortização dos empréstimos de curto, médio e longo 

prazo. Na globalidade são 45 mil euros e do que acabou de referir são cerca de 20 mil euros. A 

sua questão prende-se em perceber porque é que, nesta fase, está a ser feito este 

procedimento. Questiona sobre se será assim tão importante a amortização desta verba? Não 

seria preferível amortizar a dívida de encargos com fornecedores? Insiste na pergunta: não 

seria preferível amortizar algo que fosse mais tangível e que pudesse dinamizar ‘algo’ da 

economia, em vez de colocar o dinheiro diretamente no Banco.  

Em relação às Horas extraordinárias, o Sr. Vereador José Carlos de Sousa mostra-se curioso 

por ver a Prestação de Contas relativa a 2012 face aos indicadores que são apresentados nesta 

última alteração orçamental e ao Orçamento 2013 (já aprovado). 

A solicitação da Sr.ª Presidente, intervém o Diretor do Departamento de 

Administração e Finanças para prestar os seguintes esclarecimentos: 

. Começa por explicar que a 7.ª Alteração ao Orçamento e GOP tem dois fundamentos: 

1.ª – Pessoal – na próxima sexta-feira há lugar ao pagamento de vencimentos e são 

necessários pequenos acertos relativamente a algumas dotações; 

 2.ª – Amortização dos juros – a questão de fundo que o Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa colocou sobre a Amortização dos juros não é uma opção é uma inevitabilidade. 

Explica que as prestações dos empréstimos bancários são prestações constantes de 

capital e juros. A Autarquia paga semestralmente o mesmo valor pela prestação. Em 30 

de dezembro vai vencer uma prestação dum empréstimo que ronda os 390 mil euros e 

é composta por duas parcelas: a da amortização de capital e a dos juros, sendo que a 
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prestação é constante ao longo do desenvolvimento do empréstimo e dado que os juros 

estão a baixar (por força da Euribor) – previa-se no início deste ano pagar 300 mil 

euros em juros e 90 mil euros em amortização de capital – pelo facto de os juros 

estarem a baixar, significa que vão pagar menos de juros e mais de capital, mas o valor 

da prestação é o mesmo – 390 mil euros. Este será o valor a pagar também em julho 

do próximo ano. É uma questão técnica. Não se trata de uma opção.   

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa observa que, esta será talvez, pela primeira vez no 

ano, que uma ação externa favorece a Câmara Municipal. Há sempre queixas em relação às 

ações externas, mas, neste caso, é favorável. Mostra-se esclarecido com as explicações dadas. 

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

abstenção dos Srs. Vereadores Natividade Coelho e José Carlos de Sousa, que 

apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S.: 

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se, porque esta é mais uma 

alteração a um orçamento contra o qual votaram. Esta consubstancia um ato de mera gestão 

com transferência de verbas entre rubricas sem conduzir a qualquer alteração significativa. 

Resume-se a 0,08% do orçamento em vigor.” 

 

PONTO 2 – Acordo de Transação a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Palmela e a Simarsul – Sistema Integrado Multimunicipal de Águas 

Residuais da Península de Setúbal, S.A.. 

PROPOSTA N.º DAF 02_24-12: 

«Aos municípios portugueses foram impostas a partir de 2010, novas e graves restrições que 

fizeram com que a situação financeira, que já se vinha a deteriorar com a lei das finanças locais 

de 2007, sofresse um agravamento profundo limitando a sua autonomia e a capacidade 

financeira e consequentemente fazendo aumentar os pagamentos em atraso. 

No caso de Palmela, de 2009 para 2012 regista-se uma diminuição das disponibilidades 

financeiras de 54 milhões de euros para 41 milhões de euros, apresentando os impostos diretos 

e as transferências do Orçamento de Estado, no conjunto, uma quebra superior a 3 milhões de 

euros. Em simultâneo, os encargos resultantes da faturação anual da Simarsul aumentaram, de 

2009 para 2012, cerca de 500 mil euros. 

O Município de Palmela assumiu desde sempre perante a Simarsul uma atitude de cumprimento 

das suas obrigações, de entre as quais se realça a liquidação da faturação e a contribuição, em 

conjunto com os outros municípios, na concretização do plano de investimentos para a Região 

de Setúbal. 
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Em resultado da ausência de condições, nos últimos anos, para o cumprimento integral das 

suas obrigações, o Município de Palmela apresenta, à data, uma dívida de 4.439.752,37€ 

(quatro milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e cinquenta e dois euros e trinta e 

sete cêntimos), referente à faturação dos anos 2011 e 2012. Conscientes da necessidade de 

acordar condições exequíveis tendo por objetivo a liquidação da dívida e a garantia do 

funcionamento operacional da empresa e a qualidade do serviço prestado, foi apresentada ao 

Conselho de Administração da Simarsul uma proposta integral de pagamentos de faturas 

vencidas e faturas a emitir. 

Este plano enquadra-se na posição unânime dos 8 municípios que integram a empresa no qual 

se menciona a disponibilidade dos municípios de continuar a viabilizar a Simarsul, nos 

pressupostos políticos e económicos que levaram a Águas de Portugal (AdP) e todos municípios 

a aderirem ao Sistema Multimunicipal de Saneamento e à constituição da empresa.  

No seguimento da proposta apresentada e aceite pela Simarsul apresenta-se síntese das 

condições do Acordo de Transação: 

1. Pagamento da dívida a 31 dezembro de 2012 nas seguintes condições (anexo 2 do 

Acordo): 

a. Ano de 2013 – pagamento de 5%  

b. Ano de 2014 – pagamento de 10% 

c. Ano de 2015 - pagamento de 15% 

d. Ano de 2016 – pagamento de 20% 

e. Anos 2017 e 2018 – pagamento de 25% 

2. Pagamento da faturação a emitir (cláusula 3ª do Acordo): 

a. Pagamento de 75% da faturação a emitir nos anos 2013 e 2014 

b. Pagamento de 85% da faturação a emitir em 2015 

c. Pagamento de 100% da faturação a emitir a partir de 2016  

3. O Acordo será objeto de reavaliação periódica, 3 (três) anos após a sua celebração. 

Assim, e nos termos da al. c) do nº 1 do art.º 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, 

propõe-se que a Câmara Municipal aprove submeter à deliberação da Assembleia 

Municipal o Acordo de Transação e respetivos anexo, e que faz parte integrante da 

presente proposta.» 

Sobre a proposta de Acordo de Transação a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Palmela e a Simarsul – Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da 

Península de Setúbal, S.A numerada DAF 02_24-12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho começa por elogiar a bondade da intenção desta 

proposta. Constata que a dívida ascende praticamente a 4 milhões e 400 mil euros e terá sido 

certamente difícil e moroso chegar até este montante. Gostaria de saber: 

 . Como foi possível chegar a esta divida; 
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. Que expetativas internas havia para não se efetuarem pagamentos em dois anos 

consecutivos; 

. Se havia a expetativa do perdão da dívida ou outro “milagre”. 

Refere que está em crer que a crise e a quebra de receitas a que a Câmara Municipal assistiu, a 

partir do ano 2010, terá propiciado a situação. Parece-lhe que as dívidas são sempre 

inevitabilidades e, atendendo a que não há perdões de dívidas, considera que estar dois anos à 

espera para negociar é preocupante. O que presidiu a uma opção ‘gestionária’ de desfrutar de 

um serviço e não o pagar? Ter adiado uma negociação com juros a acumular e a faturação a 

dar entrada? Será que os oito Municípios e a Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Palmela 

estariam à procura de uma outra solução que ela desconheça?   

Opina que a proposta alude aos anos de 2011 e 2012 o que não é verdade, porque se refere 

(no anexo) novembro e dezembro de 2010. Visto que a proposta foca a falta de receitas como 

um dos principais motivos, quer lembrar que as Prestações de Contas de 2010 e 2011 situam o 

saldo num valor de 1 milhão e 500 mil euros, e ter-se-ia conseguido pagar metade deste valor. 

Relativamente à proposta em apreço, a Sr.ª Vereadora Natividade Coelho pretende ser 

elucidada, e atendendo ao ponto 1 - Pagamento da dívida a 31 dezembro de 2012 e ao ponto 2 

- Pagamento da faturação a emitir, haverá pagamentos no cômputo da dívida para além de 

2018 para pagar a dívida que entretanto se foi acumulando a partir de 2013? Fica com a 

perceção que o clausulado não está “fechado”.  

Sobre a cláusula 7.ª do Acordo de Transação que se refere aos processos judiciais, a Sr.ª 

Vereadora Natividade Coelho menciona que a mesma tem de estar prevista. Esteve a 

analisar o plano de pagamentos e, de facto, é assustador, porque a “carga” em 2017 e 2018 

ascende a mais de 1 milhão de euros, a somar aos 2 milhões e 400 mil euros, isto se não 

houver aumento do que há a pagar à Simarsul anualmente.  

Opina que foi uma opção péssima a de estar praticamente dois anos sem pagar à Simarsul e 

não entende porque ocorreu. 

Quanto à razão da existência desta dívida, a Sr.ª Presidente considera que a proposta é bem 

explicativa, nomeadamente o 2.º parágrafo: as disponibilidades financeiras do Município num 

período de três anos, ou seja, entre 2009 e 2012, passaram de 54 milhões de euros para 41 

milhões de euros. A Câmara Municipal perdeu, em três anos, 13 milhões de euros de 

disponibilidades financeiras. Contraíram, no caso da Simarsul, uma dívida de 4 milhões e 400 

mil euros. Esta é uma explicação absolutamente óbvia e linear. Ao longo destes anos em que as 

receitas reduziram abruptamente foi impossível manter o cumprimento dos encargos. Devolve a 

questão aos Srs. Vereadores do P.S. – “Para terem a dívida saldada com a Simarsul, o que 

deixariam de pagar? Ordenados? Reduziriam a atividade?” – Continua fazendo a análise de que 

é impossível encontrar, neste momento, no Plano de Atividades da Autarquia, 4 milhões de 
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euros de forma a serem retiradas essas ações e pagar à Simarsul. A questão de fundo é que a 

Simarsul foi projetada e pensada num contexto completamente diferente e, por isso, os 

Municípios têm hoje este problema. Os municípios foram “empurradas”, na altura, para esta 

solução de sistema intermunicipal pelo Ministério do Ambiente. Aos Municípios foi colocada a 

hipótese de se candidatarem a verbas do fundo de coesão provenientes da União Europeia e 

que vinham financiar o sistema. O facto é que ainda hoje esses fundos não chegaram e foram 

os Municípios que acabaram por suportar todo o investimento que foi sendo realizado ao longo 

dos anos. Hoje podem falar de uma rede de cobertura absolutamente extraordinária quando 

comparada com o resto do país. O Município de Palmela está “mais à frente” nesta área, porque 

também estava “mais à frente” quando entrou no sistema. Todo o país está com sistemas e 

infraestruturas construídas ou em fase de conclusão e os Municípios estão completamente 

endividados para pagar as mesmas. No caso desta região foi mais grave, porque é uma das 

regiões onde os Municípios mais tinham avançado em sistemas próprios e o Estado limitou-se a 

entrar como parceiro, tendo falhado. Um dos incentivos colocados pelo Estado era o de o fundo 

de coesão financiar o sistema. O Estado falhou ainda quando o Município de Setúbal não entra 

no sistema. E explica: o Estado já tinha uma concessão no Município de Setúbal, mas 

comprometeu-se a resolver essa concessão e desafiou o Município de Setúbal a entrar neste 

novo sistema, que era condição fundamental para a sua viabilidade. O Município de Setúbal tem 

um elevado número de consumidores e dava uma escala nova ao sistema. Até hoje o Estado 

participava na primeira concessão do Município de Setúbal e participa neste projeto 

intermunicipal. Até hoje o Estado não resolveu o seu problema no que diz respeito à relação 

que tinha com o Município de Setúbal e com a Águas do Sado – Concessionária dos Sistemas de 

Abastecimento de Água e de Saneamento de Setúbal, S.A.. Desta forma, o Município de Setúbal 

não pode entrar na Simarsul e a sua não entrada faz com que não entre o pagamento regular 

de um Município que influenciaria profundamente a tarifa. Esta é uma questão fulcral. Além 

disso, o sistema é pensado com um conjunto de efluentes que exerciam uma determinada 

influência no calculo da tarifa que não existem atualmente e, por outro lado, o contexto 

económico-financeiro em que os Municípios tinham recursos suficientes também já não existe . 

Esta é a grande questão da Simarsul. 

A Sr.ª Presidente refere uma questão que é do conhecimento dos Srs. Vereadores: está a ser 

colocada por parte das Águas de Portugal uma questão de fundo que não deixa de ser 

gravíssima (um dia terão oportunidade de falar aprofundadamente sobre esta) e que é a 

evolução destes sistemas. Vêm “acenar” com a ideia de os Municípios se fundirem num sistema 

muito mais vasto em que participarão 96 Municípios e onde a tarifa vai ter de ser calculada em 

função dos custos que tem na realidade para o país. Fica, mais uma vez, a questão: a 

determinação dos Municípios (numa área tão sensível como é a água pública) para o cálculo da 

tarifa. Para que preços vão remeter o valor da água aos munícipes? O que poderão vir a ter de 
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pagar com um sistema desta dimensão? Estas são as grandes questões que se colocam hoje à 

Simarsul.. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro salienta que aquilo que está em causa é a consequência dum 

sistema, cujo modelo foi imposto aos Municípios em que os Municípios sendo acionistas 

minoritários são essencialmente clientes e com enormes dificuldades em negociar, quer com a 

administração das Águas de Portugal, quer com a própria tutela. Durante estes dois anos, o Sr. 

Presidente da Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS) participou, reivindicou 

encontros e discussões com a tutela do Ambiente sobre esta matéria, porque tudo se resume 

aos custos insuportáveis da tarifa, para os quais concorreram as questões que já foram frisadas 

pela Sr.ª Presidente da Câmara, como sejam: a da não integração do Município de Setúbal e a 

comparticipação do fundo de coesão. Relativamente ao fundo de coesão, explica que, antes de 

2003, os Municípios da Península de Setúbal tinham um modelo desta natureza intermunicipal 

em que, podiam concorrer a fundos com 85% de comparticipação. Com a imposição ditada pelo 

ministro do ambiente em funções na altura que claudicou perante a União Europeia aceitando 

uma diretiva de lei quadro da água, fortemente penalizadora ao imputar todos os custos ao 

consumidor final, a comparticipação nunca foi além dos 25%, ao contrário de outros sistemas 

do país.. No caso do concelho de Palmela, antes da adesão ao sistema da Simarsul, já tinha 

feito um esforço muito grande e já tinha sete Estações de Tratamento de Águas Residuais 

(ETAR) no seu território, ao passo que o Município de Setúbal não tinha nenhuma. Os 

Municípios de Moita e Barreiro construem uma ETAR de última geração; mas pergunta-se: 

quantas cidades estão metidas naquela ETAR. O concelho de Palmela tem um território que 

levou o Município e a própria Simarsul a fazer outro tipo de investimentos. Gostaria de lembrar 

que, este ano, as novas ETAR’s de Águas de Moura, Poceirão e Aires representam 5,2 milhões 

de euros, de investimento no concelho. Outros anos haverá em que o investimento será feito 

maioritariamente noutros concelhos. É nesta lógica multimunicipal que os investimentos têm de 

ser sempre programados. Considera que os investimentos efetuados não foram 

sobredimensionados, porque foram projetados e feitos num tempo em que as projeções 

demográficas feitas no Plano Diretor Municipal (PDM) e nos Planos de Urbanização (PU) 

apontavam para supremas necessidades e estavam preparados para outra demografia e outro 

crescimento que, neste momento, não se verifica. Vai ser mais lento do que aquilo que havia 

sido perspetivado. A Câmara Municipal de Palmela tem defendido que, para não agravar mais a 

tarifa, há que repensar os investimentos e reprogramá-los e aferir se faz sentido fazer upgrades 

noutras ETAR’s que ainda estão longe de atingir a sua capacidade. Aquilo que se apresenta é 

um modelo que a tutela tem recusado a discutir e a solução que encontra é a tentativa de 

‘obrigar as Autarquias a acordos desta natureza’ com o intuito de deixar o processo finalizado. 

O que está em causa r é a concessão ou a privatização, e os privados vão ter de receber o 

processo “limpo”. A Câmara Municipal de Palmela, da sua parte, quer honrar e pagar as suas 

dívidas paulatinamente. Havia outra solução (e essa foi falada aquando da definição dos valores 
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das tarifas de água e saneamento - a vigorar em 2013: em vez de manter a tarifa da água a 

tratar em 40% para o consumidor doméstico e 50% para o comércio e indústria, passa-la, a 

exemplo de outros Municípios, para 100%, sendo que a entidade reguladora aponta para 90%. 

Já se viu que, para fazer face a este volume de despesa e a esta modelo, bem como a estes 

sistemas de tratamento tinha que aumentar o saneamento em 470%. A Câmara Municipal 

entendeu não o dever fazer, porque os cidadãos não suportariam tais aumentos. O Município 

de Palmela tem reclamado que este sistema seja revisto e que haja a recuperação das verbas 

que não entraram no sistema por via do fundo de coesão (10 milhões de euros) que está à 

espera, depois de diligências importantes feitas por um deputado português do PCP no 

Parlamento Europeu no sentido de desbloquear esta verba. É uma verba importante para o 

tratamento dos efluentes das suiniculturas. O Estado português não está muito interessado no 

saneamento das finanças do próprio sistema, o que leva a que sejam forçados a confrontarem-

se com tarifas que são quase impossíveis para pagar estas dívidas. “Quase” todos os Municípios 

estão assim. Apresentam a história das fusões e de algumas contrapartidas de rendas para 

levar a água; a questão da água é uma batalha que o país e todas as populações do mundo 

vão ter de travar, de forma a que a água se mantenha pública e possa haver outros critérios de 

gestão e opção nas tarifas, sob pena de entrarem numa área de grande apetite por parte de 

grupos económicos e financeiros que vão levar todos os Municípios, o país e os cidadãos a uma 

asfixia financeira, porque é impossível pagar os sistemas se continuarem a ter estas opções.    

Sobre o Acordo de Transação, a Sr.ª Presidente especifica que não há outra maneira de o 

fazer. Considera que esta é uma boa solução para a Autarquia, mas melhor seria com a 

possibilidade de poder diluir a divida por mais anos. As questões colocadas pelo Sr. Vereador 

Álvaro Amaro estão todas em aberto. Quanto à questão do plano de pagamentos suscitada pela 

Sr.ª Vereadora Natividade Coelho, esclarece que na prática têm de existir dois planos, porque 

se assim não fosse, teriam de ter a capacidade para, em qualquer dos próximos anos, pagar 

valores que estariam muito acima do que é o valor total da faturação do próprio ano.. Quando 

se chegar a 2016 estarão a pagar a tempo e horas e, entretanto, já foram pagando uma parte 

da fatura que diz respeito ao atrasado. Em síntese: chegados a 2016 têm apenas por liquidar 

25% dos anos de 2013 e 2014, e 15% do ano 2015. É uma proposta muito séria. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho menciona que percebe os problemas, mas quando a 

Sr.ª Presidente a questiona onde cortaria verbas é preciso ter em atenção que o montante da 

dívida foi crescendo até chegar aos 4 milhões e 400 mil euros. Há um ano atrás o valor era 

inferior. Trata-se duma opção que foi tomada. Qualquer pessoa ou entidade é sabedora que 

não pagando há lugar ao pagamento de juros e o valor vai-se acumulando. Porque é que não 

se pagou nenhuma verba à Simarsul? Havia expetativas de quê? É percetível que ‘agora’ a 

Câmara Municipal de Palmela queira honrar as suas dívidas, mas, pelas palavras do Sr. 

Vereador Álvaro Amaro, ressalta que a presente situação foi imposta, porque a seguir vem algo 

que também será imposto. Não lhe parece uma boa justificação que o Acordo de Transação 
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tenha sido imposto e se apresente como uma má solução. Há muitas situações que não 

resultam das decisões que o executivo camarário toma. A fazer-se um esforço de ajustamento 

para 2013 (tão bem defendido na última reunião de Câmara) e de que têm de se adaptar à 

realidade, julga que esta “machadada” é difícil de engolir em anos tão difíceis como os que a 

vêm.   

A Sr.ª Presidente insiste em que, a Câmara Municipal não nega a dívida, apenas pretendeu 

encontrar e forçar as melhores condições para o pagamento desta dívida. 

Sobre a intervenção do Sr. Vereador Álvaro Amaro e o comentário efetuado pela Sr.ª Vereadora 

Natividade Coelho, a Sr.ª Presidente esclarece que os Municípios foram “empurrados” para 

uma solução que não é sua relativamente ao sistema e não se referem ao acordo financeiro em 

concreto. A solução que defendiam era a do modelo intermunicipal, mas tiveram de aderir ao 

modelo do sistema multimunicipal. A única possibilidade que resta é a defesa da água pública 

e, para isso, tem de ser gerida pelos Municípios. Caso contrário, não há nenhuma garantia de 

que a água continue a ser pública. E ter-se-á, naturalmente, de pagar a dívida. A ter pagado a 

dívida há um ano ou dois anos atrás ter-se-ia deixado de pagar a outros fornecedores e ter-se-

ia contribuído para a sua falência. A opção foi clara, consciente, duríssima, difícil e ninguém 

gostaria de a ter tomado, mas foi uma opção consciente. Foi uma opção nunca ter ordenados 

em atraso, nem ter dívidas aos pequenos fornecedores, nem aos sistemas públicos que são 

aqueles que financiam as atividades que as pessoas precisam. Há uma série de instituições a 

dever à Segurança Social, Finanças e a Câmara Municipal foi tentando gerir na medida do que 

era possível. Opina que a dívida à Simarsul é uma dívida de vulto, mas todas o são. A 

esperança que deixa é a de que haja condições para rever o sistema e as condições do sistema, 

não deixando de ter a água pública, e pensar a Simarsul como um outro modelo que não leve 

os Municípios ao sufoco financeiro  e que não tenha um peso tão acentuado nas suas 

disponibilidades financeiras.   

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

contra dos Srs. Vereadores Natividade Coelho e José Carlos de Sousa. Aprovado em 

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ORGANIZAÇÃO  

 

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

PONTO 3 – Admissão de pessoal – recrutamento excecional. 

PROPOSTA N.º DRHO 01_24-12: 



Ata n.º 24/2012 

Reunião ordinária de 19 de dezembro de 2012 

 

23 

 

«1- Por deliberação camarária de 11 de janeiro de 2012 foi aprovado o montante máximo do 

valor para encargos com recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de 

trabalho em 2012, em conformidade com as dotações constantes no orçamento municipal a 

vigorar em 2012 e de harmonia com o preceituado no nº 2 do artº 5º do Decreto-Lei nº 

209/2009, de 3 de setembro. 

2- No mapa de pessoal aprovado em sessão da assembleia municipal de 16 de dezembro de 

2011, encontram-se previstos diversos postos de trabalho não ocupados, visando a constituição 

de relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado, para satisfação de 

necessidades permanentes de serviço das respetivas unidades orgânicas, existindo 

disponibilidade orçamental para as respetivas contratações, nas carreiras, categorias e áreas 

profissionais a seguir enunciadas, em conformidade com o acervo de tarefas e funções 

constante no regulamento interno anexo ao referido mapa de pessoal: 

a) 1 posto de trabalho na carreira/categoria de assistente operacional (jardineira/o) – 

Divisão de Gestão do Espaço Público; 

b) 2 postos de trabalho na carreira/categoria de assistente operacional (cantoneira/o de 

limpeza)- Divisão de Serviços Urbanos; 

c) 1 posto de trabalho na carreira/categoria de assistente operacional (cabouqueira/o)- 

Divisão de Águas Abastecimento e Residuais; 

d) 1 posto de trabalho na carreira/categoria de assistente operacional (calceteira/o)- 

Divisão da Rede Viária. 

3- Existem reservas de recrutamento na Câmara Municipal de Palmela constituídas no âmbito 

de procedimentos concursais, desencadeados em 2010 e 2011, nos termos fixados no artº 40º 

da Portaria nº 83-A/2009, de 22 de janeiro, inexistindo, por seu turno, reservas de candidatos 

na Entidade Centralizada para a Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), cuja 

consulta se encontra dispensada, uma vez que ainda não foi publicitado qualquer procedimento 

concursal destinado a constituição de reserva, conforme informação disponibilizada no portal 

eletrónico da Direção Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP). 

4- O preenchimento dos 5 postos de trabalho acima enunciados, com recurso à reserva de 

recrutamento constituída no âmbito dos procedimentos concursais válidos pelo período de 18 

meses após homologação da lista de ordenação final, poderá efetivar-se sem prejuízo do 

cumprimento da medida de redução mínima de 2% de trabalhadores, conforme estatuído na al. 

b) do nº 1 do art.º 48º da Lei nº 64-B/2011, de 30 de dezembro (LOE/2012). 

5- Face à substancial carência de recursos humanos exigíveis ao desempenho das atividades 

desenvolvidas pelos serviços referidos no ponto 2 da presente proposta e às atribuições 

cometidas à autarquia, designadamente no âmbito da manutenção e limpeza do espaço 

público, saneamento e arruamentos, a admissão de novos trabalhadores para fazer face à 
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necessidade de satisfação de necessidades permanentes dos serviços básicos a prestar à 

população constitui uma situação de relevante interesse público. 

Pelo exposto, propõe-se que a Câmara Municipal de Palmela, de acordo com o preceituado no 

nº 2 do art.º 6º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro, aplicável ex vi nº 1 do artº 2º do 

Decreto-lei nº 209/2009, de 3 de setembro, nº 2 do artº 4º e nºs 1 e 2 do art.º 40º da Portaria 

nº 83-A/2009, de 22 de janeiro, autorize o preenchimento dos postos de trabalho através dos 

candidatos que se encontram em reservas de recrutamento, constituídas no âmbito de 

procedimentos concursais a seguir enunciados, cujas homologações das listas de ordenação 

final ocorreram há menos de 18 meses, existindo no mapa de pessoal postos de trabalho 

desocupados e disponibilidade orçamental para o efeito, encontrando-se ainda garantida a 

redução mínima de 2% de trabalhadores:  

a) 1 posto de trabalho na carreira/categoria de assistente operacional (jardineira/o) – 

Divisão de Gestão do Espaço Público (concurso aberto por aviso publicitado em diário 

da república em 16 de novembro de 2010, com lista de ordenação final homologada em 

09 de setembro de 2011); 

b) 2 postos de trabalho na carreira/categoria de assistente operacional (cantoneira/o de 

limpeza) - Divisão de Serviços Urbanos (concurso aberto por aviso publicitado em diário 

da república em 16 de novembro de 2010 com lista de ordenação final homologada em 

29 de setembro de 2011); 

c) 1 posto de trabalho na carreira/categoria de assistente operacional (cabouqueira/o) - 

Divisão de Águas Abastecimento e Residuais (concurso aberto por aviso publicitado em 

diário da república em 29 de julho de 2011, com lista de ordenação final homologada 

em 04 de maio de 2012); 

d) 1 posto de trabalho na carreira/categoria de assistente operacional (calceteira/o) - 

Divisão da Rede Viária (concurso aberto por aviso publicitado em diário da república em 

29 de julho de 2011, com lista de ordenação final homologada em 16 de novembro de 

2012).» 

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

minuta.  

 

IV – DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGÍSTICA E CONSERVAÇÃO 

 

DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS: 

PONTO 4 – Empreitada de “Espaço Cidadão – serviço de apoio à 

comunidade”: caducidade da adjudicação inicial e nova adjudicação. 
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PROPOSTA N.º DOLC_DPOP 01_24-12: 

«Em reunião de Câmara realizada em 3 de outubro de 2012 foi aprovada a adjudicação da 

empreitada de “Espaço Cidadão – serviço de apoio à comunidade” à empresa Planingedi – 

Planeamento, Engenharia e Construção, ACE pelo valor da sua proposta de 346.944,81 € 

(trezentos e quarenta e seis mil, novecentos e quarenta e quatro euros e oitenta e um 

cêntimos) acrescido do valor de 20.816,69 € correspondente ao IVA à taxa legal em vigor, 

perfazendo o valor total de 367.761,50 € (trezentos e sessenta e sete mil, setecentos e 

sessenta e um euros e cinquenta cêntimos). 

Em fase de habilitação, a empresa adjudicatária apresentou alguns documentos fora do prazo 

inicialmente estabelecido para o efeito. Realizada a audiência prévia, pronunciou-se a empresa 

adjudicatária apresentando alegações que não procedem, de acordo com parecer jurídico 

anexo, que aqui se dá por integralmente reproduzido.  

Assim, tendo em consideração os fundamentos constantes na informação técnica e parecer 

jurídico que se anexam e que aqui se dão por integralmente reproduzidos, propõe-se, nos 

termos do art.º 86º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 

29 de janeiro; e nos termos da alínea q) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de janeiro, que a Câmara Municipal delibere: 

1. A caducidade da adjudicação da empreitada "Espaço Cidadão – Serviço de Apoio à 

Comunidade" à empresa Planingedi, Planeamento, Engenharia e Construção ACE; 

2. Adjudicar a referida empreitada à empresa Marcelino & Rodrigues, Construções Lda. 

pelo valor da sua proposta de 352.450,52 € (trezentos e cinquenta e dois mil, 

quatrocentos e cinquenta euros e cinquenta e dois cêntimos) acrescido do valor de 

21.147,03 € correspondente ao IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o valor total de 

373.597,55 € (trezentos e setenta e três mil, quinhentos e noventa e sete euros e 

cinquenta e cinco cêntimos) e pelo prazo de execução de 210 dias. 

O encargo da despesa deverá ser considerado no código do plano 2.4.1.02.34 e na rubrica 

orçamental 010203/07010301 produzindo efeitos no orçamento de 2013.» 

Sobre a proposta de Empreitada de “Espaço Cidadão – serviço de apoio à 

comunidade” numerada DOLC_DPOP 01_24-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa menciona que a leitura dos pareceres técnicos e 

jurídicos continua a suscitar-lhe muitas reservas. Sem duvidar da bondade de ambos os 

pareceres jurídicos que são antagónicos, expressa a sua dificuldade em se debruçar sobre a 

matéria. A obra do “Espaço Cidadão” estava integrada no projeto de recuperação e dinamização 

do Centro Histórico de Palmela, cuja data limite de concretização ditava 30 de novembro de 

2011. Em setembro de 2012, ficava-se a perceber pela 2.ª Revisão Orçamental que o projeto já 

não iria avançar com verbas do QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional), mas com 
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verbas municipais. Depois do lançamento do projeto a 16 de maio, surge esta adjudicação a 03 

de outubro. Tudo estaria bem, se não fosse o facto de o parecer jurídico da Câmara Municipal, 

denunciar que faltaram uma série de documentos ao processo, e isso inibir e excluir a empresa 

que ficou em primeiro lugar no concurso e ser preterida pela firma que ficou em 2.º lugar.  

Começa por observar que as suas dúvidas se prendem com o início da informação técnica, 

passando a descrever:  

. a empresa adjudicatária não apresentou, no prazo de 10 dias, a totalidade dos 

documentos de habilitação. Refere a empresa adjudicatária que os documentos de 

habilitação a apresentar pelo adjudicatário (no ponto 13) é fixado pelo prazo de 

apresentação dos documentos (no ponto 12) do caderno de encargos. Fica perplexo 

com o seguinte: “(…) este prazo foi concedido sem ter sido precedido de audiência em 

resultado de uma interpretação da legislação que se veio a revelar menos adequada. Os 

documentos em falta foram entregues no novo prazo fixado (…)”. Dirimimos mal esta 

legislação. A informação da técnica da Câmara Municipal de Palmela acaba por focar 

isto mesmo: “(…) a realização de audiência prévia sob a intenção de declarar a 

caducidade de adjudicação de, nesta sede, serem invocados factos não imputáveis ao 

adjudicatário e a sua aceitação como tal (…)”  e escreve “(…) foi aliás isso mesmo que 

a entidade adjudicante (câmara) fez, embora tardiamente reconhece, mas sanando em 

tempo o vício de procedimento (…)”. Tem muitas reservas em relação a este processo. 

Espera que a Câmara Municipal não incorra em nenhuma ação que venha a impedir o 

avanço do processo do “Espaço Cidadão” e traga algum ónus financeiro em termos dos 

procedimentos. Opina que os procedimentos, por parte da Câmara Municipal, não 

foram os mais corretos. Atempadamente há uma empresa que é preterida e justifica, 

no seu entender com muita razão, parte das questões que estão dirimidas no processo, 

como sejam: a caução e a apresentação de documentos. A Autarquia vem fazer a 

audiência prévia só à posteriori, e depois dita que está tudo mal. 

Finaliza fazendo votos para que o “Espaço Cidadão” não se transforme única e exclusivamente 

num edifício da Junta de Freguesia de Palmela.  

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias saúda os presentes. 

Sobre a proposta em apreço, a Sr.ª Vereadora Adília Candeias justifica que o atraso maior 

deveu-se às sondagens e às paredes do edifício. Relativamente às propostas apresentadas 

pelos concorrentes e conforme é explicado, a adjudicação recaiu sobre a empresa que tinha o 

preço mais barato, tendo-lhe sido concedido 5 dias úteis para entregar os documentos em falta. 

Após a concessão destes 5 dias, foi realizada a audiência prévia à empresa que se pronunciou. 

Embora o Sr. Vereador José Carlos de Sousa considere que está mais do que justificada a 

apresentação dos documentos que faltavam, mas, de acordo com o parecer jurídico, as 

alegações feitas pela empresa não são suficientes para justificar o atraso na apresentação dos 
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mesmos. A Câmara Municipal não está a preterir nenhuma empresa e gostaria muito de ter 

iniciado logo, com a primeira empresa adjudicatária, a empreitada, até porque hoje os 

trabalhos podiam estar mais adiantados. As razões estão justificadas na plataforma eletrónica. 

Na prossecução dos processos concursais, há sempre a maior prudência para que não venham 

a surgir questões que possam ser menos discordantes com a lei. Numa primeira análise parece-

lhe que, de acordo com o interesse públicos, os 5 dias dados à empresa eram suficientes, mas 

após a análise efetuada aos documentos apresentados e depois de auscultada a empresa, 

constatou-se que as alegações não eram suficientes para fazer valer esse atraso.   

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa formula a questão: porque não foi realizada a 

audiência prévia no prazo estabelecido, antes dos 5 dias que são dados. 

A Sr.ª Presidente dá a palavra ao Chefe da Divisão Jurídica que presta as explicações 

necessárias: 

. Sendo certo que a não realização de audiência prévia em primeira instância é um lapso dos 

serviços, e isso mesmo está reconhecido no parecer, há a referir que esse ato decorre numa 

perspetiva de senso comum: os serviços terem agido no pressuposto de que esta norma do 

Código dos Contratos Públicos (CCP) não impõe a necessidade de os factos que originam o 

atraso dos documentos não serem imputáveis ao concorrente. A questão de fundo é que essa 

norma do CCP não faz nenhum sentido, porque a contratação pública rege-se por dois 

princípios essenciais na fase de formação do contrato, segundo um princípio de concorrência. 

As normas do CCP servem, sobretudo, para garantir o acesso à contratação pública em termos 

de igualdade do mercado e na fase de execução dos contratos, em termos de defesa do 

interesse público da formação do contrato e da habilitação dos concorrentes. Na entrega dos 

documentos, o facto de o concorrente entregar o documento 11, 12 ou 7 dias depois de ser 

comunicada a adjudicação pode ou não prejudicar o interesse público? Essa é uma situação que 

só cabe à entidade adjudicante avaliar. Diria que, neste caso concreto, o interesse público sai 

mais prejudicado pelo facto de a Câmara Municipal não puder adjudicar ao 1º classificado e ter 

de o fazer ao concorrente classificado em segundo lugar, do que se tivesse esperado mais 6 

dias pelos documentos de habilitação. Assim interpreta a lei no sentido de terem de existir 

circunstâncias não imputáveis ao concorrente. Quando a Câmara Municipal faz a audiência 

prévia, no fundo o que pretendeu transmitir ao adjudicatário era para que este pudesse 

enunciar quais foram os factos não imputáveis que justificaram estes atrasos. E o adjudicatário 

insistiu quanto à caução num lapso de escrita que, noutro qualquer documento ou noutro 

qualquer contexto, podia ser justificativo, mas neste caso não é, porque um depósito em 

numerário vale pelo valor que é depositado e não por outro que se presume que deveria ter 

sido. Em relação aos alvarás dos subempreiteiros também há jurisprudência muito consistente 

dos Tribunais Administrativos, no sentido de, sempre que o empreiteiro principal pretenda 

subempreitar deva entregar a habilitação dos alvarás dos subempreiteiros. Em síntese: esta não 
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é a decisão que melhor serve o interesse público, mas é a decisão conforme uma norma do 

Código dos Contratos Públicos (que, segundo julga, não devia existir). 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa expressa que lhe assiste a dúvida sobre se os 15 dias 

não foram respeitados, quer para a caução, quer para os alvarás dos empreiteiros. Lamenta 

que a proposta aluda unicamente à realização da audiência prévia e não refira que a audiência 

prévia não foi realizada no tempo previsto. Isto mesmo devia ser assumido no corpo da 

proposta. 

Volta a intervir, a solicitação da Sr.ª Presidente, o Chefe da Divisão Jurídica para 

esclarecer: 

. O prazo estabelecido no CCP (e julga nos documentos concursais era de 10 dias). O que a lei 

dita é que, decorrido esse prazo de 10 dias sem que os documentos tenham sido apresentados 

ou tenham sido apresentados defeituosamente, o Município deve declarar a intenção de fazer 

caducar a adjudicação e deve comunicar essa intenção ao adjudicatário e, ainda, conceder-lhe 

um prazo de 5 dias para apresentar factos que não lhe sejam imputáveis e justifiquem o atraso. 

No caso, num momento inicial, o prazo acrescido de 5 dias foi concedido sem ser comunicada a 

intenção de declarar a caducidade. Isso foi depois corrigido e foi dada ao adjudicatário a 

possibilidade de, nesse prazo de 5 dias, apresentar factos que não lhe fossem imputáveis e 

justificassem o atraso, o que não aconteceu. Melhor explicando: houve factos que, do ponto de 

vista da análise jurídica, lhe são imputáveis e não seriam suficientes para fundamentar o atraso 

na apresentação dos documentos.   

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

abstenção dos Srs. Vereadores Natividade Coelho e José Carlos de Sousa, que 

apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S.: 

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se atendendo ao facto de: 

1. Não ser clara qual a razão que levou os serviços a não procederem à audiência 

prévia do vencedor do concurso, no tempo próprio; 

2. Não serem claras as razões que levam a Câmara Municipal, adjudicatária da 

empreitada, a não aceitar como boas as razões apresentadas pela empresa 

vencedora do concurso; 

3. Por ser omitido na proposta o facto de a audiência prévia não se ter realizado no 

prazo concedido “em resultado de uma interpretação da legislação que se veio a 

revelar menos adequada.”  
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V – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRAESTRUTURAS 

 

V.I. - DIVISÃO DE PLANEAMENTO, CONTROLO E QUALIDADE DE 

INFRAESTRUTURAS: 

Pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro foi apresentada a seguinte proposta:  

PONTO 5 – Empreitada de “Execução de obras de infraestruturas em 

substituição dos titulares de alvarás de loteamento – Conclusão/retificação 

de infraestruturas no loteamento L-28/88 – Val’Flores em Pinhal Novo – 

Aprovação de trabalhos a mais e a menos. 

PROPOSTA N.º DAI_DPCQI 01_24-12. 

«Em reunião de Câmara realizada em 19/01/2011 foi adjudicada a realização da empreitada de 

“Execução de obras de infraestruturas em substituição dos titulares de alvarás de loteamento – 

Conclusão/retificação de infraestruturas no loteamento L-28/88 – Val’Flores em Pinhal Novo”, 

tendo a mesma sido consignada em 02/11/2011. 

Tendo sido adjudicada a empreitada em epígrafe ao consórcio das firmas Edifer – Construções 

Pires Coelho e Fernandes, S.A./Artemísia – Centro de Jardinagem, Lda., pelo valor da sua 

proposta de 1.294.100,97 € (um milhão, duzentos e noventa e quatro mil e cem euros e 

noventa e sete cêntimos), acrescido da taxa do I.V.A. em vigor, pelo prazo inicial de 180 dias 

posteriormente prorrogado, constatou-se no decurso da mesma a necessidade de execução de 

trabalhos a mais com preços aprovados, trabalhos a mais com preços a aprovar e a redução de 

outros trabalhos no domínio das infraestruturas elétricas, tendo em consideração os ajustes 

necessários a realizar face às imprevisibilidades registadas em obra, de forma que os objetivos 

estabelecidos possam ser satisfeitos.  

Estes trabalhos encontram-se detalhadamente descritos na informação/CIN nº DPCQI 

2012/23651, cujo resultado se traduz resumidamente no seguinte quadro: 

Trabalhos a menos    48.463,65 €    

Trabalhos a mais com preços já aprovados      2.175,00 €    

Trabalhos a mais com preços a aprovar   40.957,50 €    

Valor para efeito de contrato adicional             43.132,50 € 
  
Os trabalhos a mais propostos destinam-se à realização da mesma empreitada e verificando-

se que estes trabalhos não podem ser técnica e economicamente separados do contrato sem 

inconvenientes graves para o dono da obra, e considerando ainda que são estritamente 

necessários ao acabamento dos trabalhos de acordo com o nº 1 do art.º 370, do Código dos 

Contratos Públicos aprovados pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro; 
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Propõe-se: 

- A aprovação dos trabalhos a mais e a menos apresentados em anexo; 

- A aprovação dos preços apresentados pelo empreiteiro;  

              - A aprovação da execução do segundo contrato adicional ao consórcio das firmas 

Edifer – Construções Pires Coelho & Fernandes, S.A./Artemísia – Centro de 

Jardinagem, Lda., de acordo com a alínea c) do nº 2 do art.º 370 e do art.º 375 do 

Código dos Contratos Públicos.» 

Sobre a proposta de Empreitada de “Execução de obras de infraestruturas em 

substituição dos titulares de alvarás de loteamento – Conclusão/retificação de 

infraestruturas no loteamento L-28/88 – Val’Flores em Pinhal Novo numerada 

DAI_DPCQI 01_24-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa começa por salientar que este processo inicialmente 

mereceu a concordância dos Vereadores do P.S.. Mas, de tão extenso que tem sido tem 

“cansado” os eleitos do P.S. nesta Vereação. Recorda que, a 18 de julho, se abstiveram numa 

questão que tinha a ver com a empreitada das obras de infraestruturas e substituição dos 

titulares do alvará e, na altura, o Vereador Fonseca Ferreira observava “(…) relativamente aos 

prazos já houve uma prorrogação de um mês. O prazo inicial era a 30 de junho. A obra foi 

adjudicada em janeiro de 2011 com um prazo de execução de 180 dias (…)”. Já passaram 

dezoito meses e a obra não está concluída. No dossiê da obra constam as diferentes 

prorrogações que têm existido, a primeira que determina noventa dias e a segunda que 

concede mais noventa dias e, ainda, uma terceira prorrogação de prazo de sessenta dias. 

Prevê-se que a obra termine no final do ano. A sua observação recai ainda sobre o seguinte: no 

ano passado estavam previstos 1,2 milhões de euros para a parte elétrica (enterrada) e iriam 

suprir-se algumas dificuldades que tinham existido na altura. Passaram-se dois anos e percebe-

se que a verba de 1,2 milhões de euros teve pouco reflexo naquela urbanização. Para o comum 

do cidadão, parece-lhe difícil explicar o que tem sido executado durante todo este tempo. A sua 

pergunta é muito concreta: os trabalhos a menos na rede elétrica e dos postos de 

transformação (PT) não são necessários agora ou nunca vão ser necessários na urbanização. 

Isto pode significar que aquilo que se deixa hoje de pagar, poderá ter de ser pago mais tarde. A 

presente proposta estipula um acréscimo de 43.132,50 euros à empreitada inicialmente 

adjudicada, mas o que mais lhe custa é o facto de não se fazer, desde já, tudo. Recorda-se de 

ter colocado muitas reservas quanto a avançar-se de novo para a obra, numa fase em que não 

havia nenhuma perspetiva de que pudesse haver uma evolução diferente em termos da 

implantação no terreno, quer das vivendas, quer dos edifícios. Passaram dois anos em que a 

urbanização tivesse crescido. A questão que se coloca é sobre já existem licenças de habitação 

passadas e, se a retirarem-se estes PT do projeto, são oferecidas condições de habitualidade ou 

se a Câmara Municipal terá de vir a suportar outros custos per si. 



Ata n.º 24/2012 

Reunião ordinária de 19 de dezembro de 2012 

 

31 

 

Quanto à proposta em apreciação e sobre a expressão usada pelo Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa «o processo de tão extenso que tem sido tem “cansado” os eleitos do P.S. nesta 

Vereação», o Sr. Vereador Álvaro Amaro faz votos para que o Sr. Vereador “não se canse 

com pouco”, porque ainda vai haver mais anos de obra em Val’Flores. Há cansaços que acabam 

por ser saudáveis. Continua a sua intervenção, dizendo que em boa hora avançaram para o 

compromisso de fazer o que tinha de ser feito: criar o mínimo de urbanidade naquele espaço 

nas zonas que já são atualmente habitadas e usadas. Conseguir colocar, no essencial, as 

infraestruturas em funcionamento e voltar à questão da rede elétrica. Já vai passar com algum 

detalhe a explicar algumas das vicissitudes. Recorda que mais de 70% da referida obra, diz 

respeito ao reinvestimento na infraestrutura elétrica e não é justo afirmar-se que a urbanização 

está na mesma e só quem não circula por ali diariamente é que não repara nas intervenções. Já 

mais parece uma circular ao lado Sul do Pinhal Novo. Nota-se que a ecopista está terminada e 

pintada, a sinalização foi reposta, assim como os canteiros e a arborização. Houve um trabalho 

de complemento de questões, como: a rede de água, a inspeção da rede de esgotos de ligação 

definitiva (porque havia uma provisória de esgotos com uma perfuração horizontal por baixo da 

linha da REFER que devia acertar num dos pontos, mas por via de algumas questões suscitadas 

com a REFER teve de ser ligada mais adiante no Aceiro José Camarinho, acabando por levar a 

trabalhos a mais), a estrada em condições. Os estragos colaterais feitos ao loteamento há a 

obrigação de deixar a estrada em boas condições, daí surge esta proposta de trabalhos a mais. 

Nota-se a “olhos vistos” que há ali um espaço no qual se tem de fazer um investimento para 

satisfazer as obrigações que a Câmara Municipal tem. Há cerca de duas semanas, teve 

conhecimento que o grupo que detém o edifício Vale Flores Residence encetou um processo de 

alteração ao alvará de loteamento, prevendo-se que avance para outro bloco de prédios 

naquela zona. É necessário ter toda a zona infraestruturada e veio agora pedir uma 

prorrogação do prazo por mais um ano. Estão na eminência de, num prazo previsível de um 

mês, ter um novo bloco de prédios, pelo que a iluminação e os espaços verdes têm de estar 

assegurados. É suficiente apresentar a comunicação prévia e o Município tem de garantir as 

condições infraestruturais para que a obra termine e sejam passadas as licenças de habitação. 

Estando as obras vistoriadas naturalmente que quem lá mora vai ter licença passada.  

O Sr. Vereador Álvaro Amaro considera que a Câmara Municipal fez bem em avançar desde 

já. A gestão no desenvolvimento desta obra tem sido praticamente semanal. Todas as semanas 

há imponderáveis com as ligações das infraestruturas elétricas e esta semana acenderam, pela 

primeira vez, ‘meia dúzia’ de postos de iluminação na rua onde se situam as vivendas, quando 

um posto de transformação, foi colocado em carga pela EDP. A EDP ainda tem mais três PT 

para ligar num curto espaço de tempo. Quando vão para o terreno já os cabos e o cobre foram 

furtados. Não há pressa no que se relaciona com esta matéria, na medida em que as empresas 

vão à falência porque são obrigadas a repor tudo até a EDP ter todos os PT em carga e a 
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funcionar. Por outro lado, se houver lugar à receção da obra o quanto antes vai passar a 

Câmara Municipal a ficar com a responsabilidade na urbanização daí em diante.  

Em relação à observação feita pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa quanto à possibilidade de 

a Autarquia ter de suportar custos, o Sr. Vereador Álvaro Amaro explica que o Município 

paga as obras com dinheiro das cauções. As obras que estão a avançar são essenciais, mas há 

outras a fazer, por exemplo: reposição do pavimento novo na via central (o que existe está 

desgastado e como tem pouca tração pode provocar alguns despistes), ligações de circuitos de 

água para ter uma rede em anel circular e melhoramentos em mobiliário urbano. Esta é uma 

obra especial que requer alguns cuidados. Há intervenções em que a EDP já podia ter avançado 

mais, mas pesando os prós e os contras, ainda bem que está a avançar devagar precisamente 

para não se deteriorar o que vai sendo feito. Aproveita para tranquilizar o Sr. Vereador, dizendo 

que ainda há uma folga nas cauções para realizar outras obras. A serem ‘obrigados’ a fazê-las 

num curto prazo seria sinal de existirem pretensões para construção de alguns arruamentos 

Mais refere que os postos de transformação (PT) e os transformadores que estão a ser 

retirados, neste momento, desta empreitada foram criteriosamente selecionados e 

correspondem às zonas onde os proprietários dos terrenos não têm intenção ou pretensão de 

construir. Estão sinalizadas as zonas que pertencem ao grupo Imoportugal que é quem está na 

eminência de vir a construir mais alguns blocos, tal como na zona das vivendas e na zona do 

acesso à Escola Alberto Valente ou ao Monte do Francisquinho (onde poderão vir a instalar-se 

algumas coletividades). Toda essa zona tem de estar preparada em matéria de infraestruturas. 

Adianta que há condições para passar as licenças de habitação e para ir ‘doseando’ este esforço 

de investimento. Neste caso, a lentidão da empreitada vem ao encontro de uma necessidade 

que é o de ser cauteloso e não estar a investir em infraestruturas, nomeadamente elétricas. 

(Nalgumas zonas que não estão em carga e não tendo utilizadores são facilmente roubadas e 

vandalizadas). 

Por último, o Sr. Vereador Álvaro Amaro refere-se a uma questão não menos importante: as 

prorrogações. Estas estão devidamente justificadas e, por isso, têm sido aprovadas sem custos 

para a empresa, ou seja, têm sido graciosas. Há razões objetivas para estas prorrogações. Uma 

última foi assinada no dia 03 de dezembro por mais sessenta dias, precisamente por causa da 

questão da infraestrutura elétrica. Assim, o términus da empreitada fica adiado para dia 28 de 

fevereiro próximo. Os trabalhos a mais podem ser vistos como uma “prenda de Natal” para os 

residentes. São 600 metros de troço do Aceiro José Camarinho para ter tudo pavimentado. 

Acresce, como explicação, que este não é o momento ideal para fazer a repavimentação na 

vala devido à chuva. A vala para ser aberta com 1,5 metros de largura acontecia que, cada vez 

que se escavava, caiam as paredes da vala. São 4,5 metros de rasgo. É necessário executar 

uma estrada nova às pessoas, o que deverá acontecer depois do período de chuvas, de modo a 

permitir que a obra seja executada nas melhores condições técnicas 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com a 

abstenção dos Srs. Vereadores Natividade Coelho e José Carlos de Sousa, que 

apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S.: 

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se, atendendo ao facto de, 

este processo, muito moroso, ter tido já três prorrogações de prazo, aparentemente sem 

justificação, e que levam a obra a desenvolver-se durante um período muito extenso. A obra foi 

adjudicada em janeiro de 2011 com um prazo de execução de 180 dias (6 meses). Serão 

precisos 720 dias para a obra ser concluída.” 

 

V.II. - DIVISÃO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUAIS: 

Pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro foram apresentadas simultaneamente as seguintes 

propostas (Pontos 6 e 7): 

PONTO 6 – Consumo anormal de água – Redução das tarifas de saneamento 

(componente RSU’s). Requerente: José Rufino – Instalação 6055. 

PROPOSTA N.º DAI_DAAR 01_24-12: 

«Através de requerimento registado em 06/09/2012 sob o nº 25328, o Sr. José Rufino, com 

local de consumo sito na Estrada Municipal 575 em Lagoa da Palha, solicitou a redução da tarifa 

de saneamento (componente RSU’s) debitada na fatura de água nº 10120702, emitida em 29 

de setembro de 2012. A referida fatura tem um valor de 1.397,50 € (mil trezentos e noventa e 

sete euros e cinquenta cêntimos), a que corresponde um consumo de 570 m3 de água, 

motivado por uma rotura na canalização predial. 

Estabelece o nº 3 do artigo 11º. do Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento de 

Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas que “a entidade gestora não assume 

qualquer responsabilidade por danos motivados por roturas nas canalizações das redes 

prediais”, pelo que sobre o volume registado é devida a respetiva tarifa de abastecimento. 

Porém, considerando que: 

- o consumo anormal de água naquele período foi proveniente de causas fortuitas e 

involuntárias; 

- a tarifa de saneamento é apurada para efeitos de liquidação através do consumo de 

água efetuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a recolha e 

tratamento de resíduos sólidos e outra para a receção de águas residuais domésticas;  
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- o consumidor não está ligado à rede de drenagem de águas residuais domésticas, 

sendo aplicada na referida apenas a percentagem referente à recolha e tratamento de 

resíduos sólidos urbanos (RSU’s); 

- de acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá incidir 

sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo na produção de 

RSU’s. 

Assim, e conforme estabelece a alínea j) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 

de setembro, na redação dada pela Lei 5-A/02, de 11 de janeiro, conjugada com o 

disposto no n.º 1, do art.º 16.º, da Lei 2/2007, de 15 de janeiro – Lei das Finanças 

Locais, propõe-se a fixação do montante da tarifa de saneamento (componente 

RSU’s) de acordo com a média de consumo verificado entre as leituras de 27/02 e 

26/04/2012, correspondente a 3 m3, de que resultará uma redução da fatura de água 

nº 10120702 no valor de  298,35 € (duzentos e noventa e oito euros e trinta e cinco 

cêntimos), conforme cálculo que se discrimina no quadro seguinte: 

Descrição Valor das 
Faturas 

(€) 

Redução 

(€) 

Valor a pagar 
pelo Cliente 

(€) 

Tarifa da Água 995,62  995,62 

Tarifa de Saneamento 299,30 298,35 0,95 

Outros 102,58  102,58  

Total 1.397,50  1.099,15.» 

 

PONTO 7 – Consumo anormal de água – Redução das tarifas de saneamento 

(Componentes ARDom’s e RSU’s). Requerente: Eufémia Conceição Gervásio 

– Instalação 8384. 

PROPOSTA N.º DAI_DAAR 02_24-12: 

«Através de requerimento registado em 15/10/2012 sob o nº 29322, a Sra. Eufémia Conceição 

Gervásio, com local de consumo sito na Rua Luís de Camões nº 47 em Quinta do Anjo, solicitou 

a redução da tarifa de saneamento (componentes ARDom’s e RSU’s) debitada na fatura de 

água nº 20127560, emitida em 28 de setembro de 2012. A referida fatura tem um valor de 

1.976,69 € (mil novecentos e setenta e seis euros e sessenta e nove cêntimos), a que 

corresponde um consumo de 698 m3 de água, motivado por uma rotura na canalização predial. 

Estabelece o nº 3 do Artigo 11º. do Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento de 

Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas que “a entidade gestora não assume 

qualquer responsabilidade por danos motivados por roturas nas canalizações das redes 

prediais”, pelo que sobre o volume registado é devida a respetiva tarifa de abastecimento. 
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Porém, considerando que: 

- o consumo anormal de água naquele período foi proveniente de causas fortuitas e 

involuntárias; 

- a tarifa de saneamento é apurada para efeitos de liquidação através do consumo de 

água efetuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a recolha e 

tratamento de resíduos sólidos e outra para a receção de águas residuais domésticas;  

- de acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá incidir 

sobre este consumo, por este não ter contribuído nem para o acréscimo no caudal na 

rede de drenagem de águas residuais nem para o acréscimo na produção de RSU’s. 

Assim, e conforme estabelece a alínea j) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 

de setembro, na redação dada pela Lei 5-A/02, de 11 de janeiro, conjugada com o 

disposto no n.º 1, do art.º 16.º, da Lei 2/2007, de 15 de janeiro – Lei das Finanças 

Locais, propõe-se a fixação do montante da tarifa de saneamento (componentes 

ARDom’s e RSU’s) de acordo com a média de consumo verificado entre as leituras de 

25/01 e 28/03/2012, correspondente a 11 m3, de que resultará uma redução da fatura 

de água nº 20127560 no valor de  694,16 € (seiscentos e noventa e quatro euros e 

dezasseis cêntimos), conforme cálculo que se discrimina no quadro seguinte: 

Descrição Valor das 
Faturas 

(€) 

Redução 

(€) 

Valor a pagar 
pelo Cliente 

(€) 

Tarifa da Água 1.160,30  1.160,30 

Tarifa de Saneamento 697,85 694,16 3,69 

Outros 118,54  118,54  

Total 1.976,69  1.282,53.» 

Sobre as propostas de Consumo anormal de água – Redução da tarifa de 

saneamento (Pontos 6 e 7) interveio: 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro esclarece que é bem possível que este tipo de propostas deixe 

de ser presente a reunião de Câmara no ano de 2013, porque o novo Regulamento permite 

outro tipo de tratamento a estas questões, mas com os mesmos critérios de justiça e equidade. 

Dar nota que ao longo deste ano (possuem uma estatística do que aconteceu desde 2010) o 

número de casos tem vindo a reduzir. Possuem o conhecimento daquilo que é deferido e não 

fique a ideia de que todos os pedidos são analisados favoravelmente, ou que não se vai aferir 

se houve ou não rotura, ou se as pessoas foram negligentes ou fizeram obras de 

melhoramentos. Há requisitos relativamente aos cuidados a ter com a rede. A aprovarem-se 

estas duas propostas, somam-se (durante o ano em curso) doze deferimentos contra treze 

indeferimentos, porque esses são liminarmente recusados. Nesta matéria a estatística joga a 
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favor. Felizmente há menos situações desta natureza e espera-se que, no futuro, possa ser esta 

a tendência. 

Submetida a votação a proposta de Consumo anormal de água – Redução da Tarifa 

de Saneamento (Ponto 6), foi a mesma aprovada, por maioria, com a abstenção dos 

Srs. Vereadores Natividade Coelho e José Carlos de Sousa, que apresentam 

declaração de voto. Aprovado em minuta. 

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S.: 

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se por continuarem a 

entender que, sendo a água um bem valioso e não renovável, os consumos exagerados e não 

úteis, da mesma, devem ser penalizados, no sentido de incentivar os responsáveis – entidade 

gestora ou particular – a corrigir as causas na origem dos respetivos problemas. 

No caso vertente o munícipe não está ligado à rede de drenagem de águas residuais 

domésticas e seria penalizado na taxa dos resíduos sólidos. A referida taxa, embora legalmente 

indexada ao consumo da água, obedece a uma filosofia com a qual discordam, razão do seu 

voto.” 

Submetida a votação a proposta de Consumo anormal de água – Redução da Tarifa 

de Saneamento (Ponto 7), foi a mesma aprovada, por maioria, com a abstenção dos 

Srs. Vereadores Natividade Coelho e José Carlos de Sousa, que apresentam 

declaração de voto. Aprovado em minuta. 

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S.: 

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se por continuarem a 

entender que, sendo a água um bem valioso e não renovável, os consumos exagerados e não 

úteis, da mesma, devem ser penalizados, no sentido de incentivar os responsáveis – entidade 

gestora ou particular – a corrigir as causas na origem dos respetivos problemas. 

No caso vertente o munícipe está ligado à rede de drenagem de águas residuais domésticas e 

seria penalizado na taxa dos resíduos sólidos. A referida taxa, embora legalmente indexada ao 

consumo da água, obedece a uma filosofia com a qual discordam, razão do seu voto.” 

 

VI – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL  

 

VI.I – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 
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PONTO 8 – Atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas 

Marateca /Poceirão – despesas de funcionamento com o edifício do 1º ciclo - 

ano letivo 2012/2013. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 01_24-12: 

«No âmbito das suas atribuições e competências, o Município de Palmela assume as despesas 

com água, eletricidade e gás, correspondentes ao edifício de 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

integrado na EB José Saramago, sendo a frequência, deste nível de ensino, no presente ano 

letivo, de 215 alunos. 

Neste sentido, o Município custeia estes encargos, de acordo com as despesas apresentadas 

pelo respetivo Agrupamento de Escolas, e em função do número de alunos do 1º ciclo do 

ensino básico. 

No presente ano letivo, e com base na prestação de contas referente ao ano letivo anterior, 

apresentadas pelo respetivo agrupamento em setembro de 2012, o custo mensal é, 

aproximadamente, de € 1.000. 

Face ao exposto, e de acordo com a alínea e) do n.º 4, do art.º 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 

de setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/02, de 11 de janeiro, propõe-se a atribuição de um 

apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas Marateca/Poceirão, no valor de € 7.000,00 (sete 

mil euros), sendo € 2.000,00 (dois mil euros) para encerramento de contas relativas ao ano 

2011/2012 e € 5.000,00 (cinco mil euros) para pagamento das despesas referentes aos meses 

de setembro de 2012 a janeiro de 2013, inclusive.»  

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas 

Marateca /Poceirão numerada DEIS_DE 01_24-12 intervieram (referem-se 

igualmente às propostas da unidade orgânica Divisão de Intervenção Social e 

Juventude, designadas por Pontos 9, 10 e 11): 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho intervém dizendo que vai fazer recair a sua intervenção 

sobre as propostas designadas por Ponto 8 (no âmbito da Educação) e Pontos 9, 10 e 11 (no 

âmbito da Intervenção Social e Juventude). Assim: 

. Ponto 8 (Atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas Marateca / 

Poceirão – despesas de funcionamento com o edifício do 1.º ciclo – ano letivo 

2012/2013) - Insiste num reparo que os Vereadores Socialistas vêm firmando quanto à 

dilação do pagamento relativamente ao acerto de contas com os Agrupamentos de 

Escolas; 

. Ponto 9 (Atribuição de apoio financeiro à Associação de Convívio para Idosos de 

Cabanas), Ponto 10 (Atribuição de apoio financeiro à Cáritas Diocesana de Setúbal – 

Centro Comunitário S. Pedro) e Ponto 11 (Atribuição de apoio financeiro ao Centro 
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Jovem Tejo) – Em relação ao movimento associativo e às festas (em parte) consegue 

consensualizar um critério quanto ao que eram as disponibilidades da Câmara e só 

quando há situações excecionais não é seguido o critério, quanto ao qual têm os 

Vereadores do P.S. e a maioria C.D.U. em exercício, algum diferendo. Quanto a este 

tipo de propostas fica patente no discurso que há uma agudização claríssima das 

questões sociais e a situação está a complicar-se. Surgem propostas com cariz 

excecional como é a do Apoio financeiro ao Centro Jovem Tejo e podem surgir mais a 

qualquer momento. Julga que estão todos (executivo) numa fase, em que não sendo a 

área da Intervenção Social uma responsabilidade da Câmara Municipal, mas sentem-se 

na necessidade de fazer algo, porque não podem ficar indiferentes ao que se passa no 

território. Esse é o eco que tem de ser dado ao CLASP (Conselho Local de Ação Social 

de Palmela). A Câmara Municipal está atenta e acompanha através do CLASP e das 

Comissões de Freguesia e, por isso, pensa que neste estádio já não é discutível a 

responsabilidade na matéria, mas devido a existirem incumprimentos vários e o número 

de utentes não é certo, sugere que seja criado um grupo de trabalho que defina quais 

os critérios para atribuição de apoios financeiros. Em duas destas propostas, os apoios 

financeiros são para despesas de funcionamento das associações e, no caso da outra 

proposta, é para suprir a ausência de transferências. Opina ser necessária a definição 

de alguns critérios sob pena de se apresentar um ano terrível em termos de 

solicitações. Até o próprio executivo (com todo o respeito pelo trabalho das instituições) 

se pode perder e não ser rigoroso. Por isso, um plano adequado à realidade do 

momento, seria uma forma de prevenir, interagir e da existência duma estratégia. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho menciona que os Vereadores do P.S. vão votar 

favoravelmente a proposta, mas está em crer que o Sr. Vereador Adilo Costa (responsável pelo 

Pelouro da Educação e Intervenção Social) está ciente das situações que vão surgir. Opina que 

a criação de um grupo de trabalho ajudaria todos, tanto aos técnicos que elaboram as 

propostas, como aos eleitos que tomam as decisões. Não é sua intenção referir-se a anos 

passados e considera mesmo ter havido um esforço de adequação nas propostas (Pontos 9, 10 

e 11). 

O Sr. Vereador Adilo Costa manifesta compreensão com as preocupações da Sr.ª Vereadora 

Natividade Coelho, mas o ideal seria que todas as associações / instituições funcionassem sem 

necessidade de aprovação da Câmara Municipal para propostas semelhantes. Isto não significa 

que se demita, assim como os demais membros do executivo camarário, da preocupação que 

existe em termos sociais no território deste concelho. Há duas semanas esteve numa 

Conferência da Área Metropolitana de Lisboa, realizada no ISCTE (Instituto Universitário de 

Lisboa) e, ainda, no Politécnico de Setúbal sobre a mesma matéria. Nas semanas seguintes, na 

Plataforma Supraconcelhia será feita a apresentação de projetos de âmbito concelhio. Foi da 

parte de um parceiro, no Seixal, que se efetuou mais uma reunião em conjunto em que vários 
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assuntos, inclusive o concelho de Palmela, foram abordados em sede própria e com quem de 

direito, nomeadamente, a Segurança Social. Este tipo de propostas podia ser dispensável 

dinheiro se a tutela tivesse a cumprir com aquilo que lhe confere.  

O Sr. Vereador Adilo Costa menciona que, quer no caso da proposta de Apoio financeiro à 

Associação de Convívio para Idosos de Cabanas (Ponto 9), quer na proposta de Apoio 

financeiro à Cáritas Diocesana de Setúbal – Centro Comunitário S. Pedro (Ponto 10), tratam-se 

de comparticipações e rendas. A tentativa é para renegociar com os senhorios a forma de 

baixar a renda. No caso da Associação de Convívio para Idosos de Cabanas o objetivo é o de 

ver se conseguem protocolar um apoio com a Segurança Social, o que foi conseguido. Essa é a 

linha de ação que é feita na rede. Em conjunto preocupam-se em sinalizar o problema e 

resolvê-lo independentemente do território onde está inserido ou dos parceiros que se cruzam. 

A verdade é que grande parte dos problemas têm sido resolvidos muitos mais há por resolver. 

Existe muito boa vontade. Os valores dos apoios financeiros são exíguos e se não fossem os 

apoios de outras associações, talvez não fosse possível surtir o efeito desejado. Defende que 

um território rural como é o de Poceirão e de Marateca em que é tão difícil trabalhar tem 

necessariamente de merecer algum apoio.    

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que acha o tema por demais interessante e 

certamente poderão voltar a debruçar-se sobre o mesmo. Os Vereadores Socialistas vão votar 

favoravelmente as propostas em questão (Pontos 8, 9, 10 e 11). 

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

minuta. 

 

VI.II – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL E JUVENTUDE: 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foram apresentadas simultaneamente as seguintes propostas 

(Pontos 9, 10 e 11): 

PONTO 9 – Atribuição de apoio financeiro à Associação de Convívio para 

Idosos de Cabanas. 

PROPOSTA N.º DEIS_DISJ 01_24-12: 

«A estratégia municipal para a intervenção social assenta num trabalho de cooperação 

institucional e de promoção de redes locais de solidariedade que permitam enfrentar os 

problemas sociais e apoiar os grupos socialmente mais vulneráveis, como são as pessoas 

idosas. 

Para a ativação desta estratégia, o município privilegia o trabalho com as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (IPSS), considerando-as como cruciais na implementação 
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de respostas sociais que contribuem para a integração e qualidade de vida das pessoas idosas, 

combatendo, assim, situações de isolamento e de carência. 

A Associação de Convívio para Idosos de Cabanas, instituição constituída em 1999, faz parte 

deste conjunto de instituições, ao desenvolver um importante trabalho de intervenção 

comunitária junto da população idosa da Freguesia de Quinta do Anjo, designadamente no 

lugar de Cabanas, prestando apoio a pessoas idosas que se encontram em situação de 

fragilidade económica e social.  

Atualmente, a Associação de Convívio para Idosos de Cabanas acolhe mensalmente 35 utentes 

na sua valência de Centro de Convívio, presta um apoio importante ao nível da confeção de 

refeições para idosos e realiza ainda um conjunto de iniciativas de animação e de reforço das 

relações entre pares, que contribuem para o bem-estar destas pessoas. 

Refira-se, ainda, que a Associação, através do protocolo com o Banco Alimentar, presta um 

apoio semanal a cerca de 30 a 40 pessoas, e que através dos bens alimentares concedidos 

através da medida Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (PCAC), cerca de 

100 famílias (193 beneficiários) foram apoiadas com géneros alimentares, apoio concedido duas 

vezes no decorrer de 2012, prevendo-se ainda um terceiro e último apoio até ao final do ano.  

Neste quadro, propõe-se, de acordo com o disposto na alínea b) do nº 4, do art.º 64º, da Lei 

nº 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei nº 5-A/02, de 11 de janeiro, a atribuição de 

um apoio financeiro à Associação de Convívio para Idosos de Cabanas, no valor de 1.250,00 € 

(mil duzentos e cinquenta euros), destinados a comparticipar as despesas com o funcionamento 

da Associação.» 

 

PONTO 10 – Atribuição de apoio financeiro à Cáritas Diocesana de Setúbal – 

Centro Comunitário S. Pedro. 

PROPOSTA N.º DEIS_DISJ 02_24-12: 

«O presente contexto socioeconómico, de fragilidades e incertezas, reforça o papel 

determinante das Instituições Particulares de Solidariedade Social sem fins lucrativos (IPSS), na 

identificação e solução dos problemas e necessidades das comunidades. 

É neste quadro que se reconhece a Cáritas Diocesana de Setúbal, através do Centro 

Comunitário S. Pedro, como uma entidade de utilidade pública no concelho de Palmela. 

O Centro Comunitário S. Pedro assegura um conjunto de importantes respostas direcionadas 

para as crianças, jovens e suas famílias, num total de 220 pessoas. 

Com sede na localidade de Cajados, tem um papel essencial no desenvolvimento social das 

freguesias de Marateca e Poceirão, contribuindo para a promoção do bem-estar e de estilos de 

vida mais saudáveis da população. 
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A diversificação e inovação da sua atuação têm sido uma prática regular, privilegiando, 

designadamente, a realização de ateliers nos períodos de interrupção letiva; a criação de redes 

de vizinhança; o envolvimento de pais e educadores no percurso escolar dos seus educandos; o 

atendimento e acompanhamento a famílias de ação social das freguesias de Marateca e 

Poceirão. Nas situações de maior carência social local, tem sido crucial o recurso ao apoio do 

Fundo Social Solidário da Cáritas Portuguesa bem como ao projeto Prioridade às Crianças da 

Cáritas Portuguesa. 

O Centro Comunitário S. Pedro preconiza um trabalho de articulação e coresponsabilização com 

diferentes parceiros sociais locais, integrando parcerias como o Conselho Local de Ação Social 

Palmela (CLAS Palmela), sendo membro do seu Núcleo Executivo desde 2011, e a Comissão 

Social de Freguesia de Marateca, entre outras. 

Neste sentido, propõe-se, de acordo com o disposto na alínea b) do nº 4, do art.º 64º, da Lei 

nº 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei nº 5-A/02, de 11 de janeiro, a atribuição de 

um apoio financeiro à Cáritas Diocesana de Setúbal, no valor de 1.000,00 € (mil euros), para 

comparticipação nas despesas de funcionamento do Centro Comunitário de S. Pedro.» 

 

PONTO 11 – Atribuição de apoio financeiro ao Centro Jovem Tejo. 

PROPOSTA N.º DEIS_DISJ 03_24-12: 

«O Centro Jovem Tejo é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), que 

prossegue, como missão principal, a prevenção, reabilitação e reinserção de toxicodependentes. 

Com sede no Barreiro, desenvolve a sua atividade, nesta cidade, através do Centro de 

Acolhimento e Consultas, dispondo ainda de respostas sociais como um Apartamento de 

Reinserção e uma Loja Comunitária. 

No concelho de Palmela intervém na área da toxicodependência desde há 23 anos, através da 

Comunidade Terapêutica “Luís de Barros”, em Quinta do Anjo, e de um Apartamento de 

Reinserção na vila de Palmela. Atualmente, frequentam a Comunidade Terapêutica 30 utentes, 

que atingem a capacidade máxima deste equipamento. 

Recentemente, o presidente da direção desta IPSS veio solicitar apoio urgente para o 

funcionamento da Comunidade, cuja situação financeira se encontra com sérios problemas de 

tesouraria. 

Financeiramente, a Comunidade tem vindo a subsistir com a verba do acordo estabelecido com 

o IDT – Instituto da Droga e Toxicodependência, para 21 utentes. Este acordo era bipartido 

com a Segurança Social, entidade que comparticipava a Comunidade com uma verba própria, 

medida que, desde há 2 anos, deixou de assegurar.  
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De salientar ainda que, como o referido acordo é para 21 utentes, e sendo que se encontram 

30 na Comunidade, significa que o Centro Jovem Tejo assegura, desde há bastante tempo, as 

despesas com os restantes 9 utentes, apoio que, no momento atual, se revela insustentável 

financeiramente. 

O importante papel desempenhado pela instituição na prevenção, reabilitação e reinserção de 

toxicodependentes permitiu, ao longo dos anos, criar melhores condições de vida às pessoas 

com necessidades especiais, através de uma resposta social cujo encerramento irá representar 

um problema social grave para os indivíduos e famílias envolvidos, bem como para a própria 

sociedade.  

Importa ainda salientar que esta instituição colaborou, desde sempre, com outras entidades 

parceiras, na realização de projetos e iniciativas de prevenção primária das toxicodependências, 

no concelho, como é o caso do “Núcleo Palmela Vida”, constituindo um parceiro local 

empenhado. Integra, igualmente, o Conselho Local de Ação Social de Palmela. 

Assim, e apesar das dificuldades conjunturais atravessadas, a Câmara Municipal permanece 

empenhada no trabalho em parceria e na cooperação com as instituições locais, visando a 

promoção da coesão social no concelho de Palmela. 

Neste sentido, propõe-se, de acordo com o nº 4 do art.º 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de 

setembro, alterada pela Lei nº 5-A/02, de 11 de janeiro, a atribuição de um apoio financeiro à 

Associação Centro Jovem Tejo, no valor de 1.250,00 € (mil duzentos e cinquenta euros), 

destinados a comparticipar as despesas inerentes ao seu funcionamento.» 

Submetida a votação a proposta de Atribuição de apoio financeiro à Associação de 

Convívio para Idosos de Cabanas (Ponto 9), foi a mesma aprovada, por unanimidade 

e em minuta. 

Submetida a votação a proposta de Atribuição de apoio financeiro à Cáritas 

Diocesana de Setúbal – Centro Comunitário S. Pedro (Ponto 10), foi a mesma 

aprovada, por unanimidade e em minuta. 

Submetida a votação a proposta de Atribuição de apoio financeiro ao Centro Jovem 

Tejo (Ponto 11), foi a mesma aprovada, por unanimidade e em minuta. 

 

VII – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

DIVISÃO DE DESPORTO: 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 
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PONTO 12 – Proposta de Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal 

de Palmela, Palmela Desporto, EEM e Simone Fragoso, no âmbito da 

preparação dos Jogos Paralímpicos, Rio de Janeiro – Brasil 2016. 

PROPOSTA N.º DCD_DD 01_24-12: 

«A atleta paralímpica Simone Fragoso, que recentemente representou o nosso país nos Jogos 

Paralímpicos de Londres, na modalidade de natação, está a preparar a sua participação nos 

Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro - Brasil, em 2016.  

Não estando integrada em qualquer clube desportivo, a atleta contactou a empresa municipal 

Palmela Desporto, no sentido de desenvolver nos equipamentos geridos pela empresa a sua 

preparação desportiva. 

A proposta foi desde logo acolhida pela Palmela Desporto, e a Câmara Municipal de Palmela 

não poderia igualmente deixar de se associar à preparação da atleta residente no nosso 

concelho. 

Ao associar-se a esta preparação desportiva, pretende o Município valorizar a determinação da 

atleta e contribuir para a divulgação do seu exemplo de dedicação e de integração. 

Assim propõe-se, de acordo com a alínea b) do n.º 4, do art.º 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de 

setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, a aprovação do protocolo em anexo, 

a estabelecer entre a Câmara Municipal de Pamela, Palmela Desporto, EEM e Simone Fragoso.» 

Sobre a proposta de Proposta de Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal 

de Palmela, Palmela Desporto, EEM e Simone Fragoso numerada DCD_DD 01_24-12 

intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa menciona que ao ler a proposta (a primeira vez) ficou 

“fascinado” e pensou “é mesmo para isto que a Palmela Desporto serve” / “encontrou no objeto 

da Palmela Desporto algo que valesse a pena”. Ao ler os estatutos – o artigo 3.º - além da 

questão que tem a ver com a gestão, administração e conservação dos equipamentos 

desportivos, e a promoção do desenvolvimento desportivo do concelho, o seu pensamento 

tornou a ser “isto é mesmo à medida da Palmela Desporto” e “finalmente está ‘aqui’ um 

trabalho muito sistematizado”. Depois surge a grande desilusão. Ao ler o protocolo constata 

que este tem todos os vícios possíveis para um protocolo que pode não servir de nada. Podia 

ser um protocolo mais consubstanciado, mas mensurável para ambas as partes, e desse 

alguma garantia, à segunda e terceira outorgantes A dúvida é saber a razão para o protocolo 

ser celebrado a três. Opina que este protocolo podia ter apenas dois outorgantes: a Palmela 

Desporto, EEM e a Simone Fragoso. Insiste que o protocolo em questão enferma de uma série 

de vícios de forma, enuncia:  
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. “(…) na medida das suas possibilidades (…)” – Na medida das suas possibilidades não 

é nada, é zero ou cem. 

Em relação às obrigações do primeiro outorgante (Câmara Municipal de Palmela): 

. Alínea a) - “(…) a colaborar com os outros outorgantes, na medida das suas 

possibilidades, no apoio ao plano de preparação desportiva do terceiro outorgante (…)” 

– O que é que a Câmara Municipal faz no plano de preparação desportivo da atleta? 

Certamente que há um equívoco. O plano de preparação desportiva da atleta deve ser 

feito pelo treinador da Simone Fragoso, assim julga. Não é a Câmara Municipal que vai 

interferir nisso; 

. Alínea b) - “(…) a divulgar as ações e iniciativas realizadas no concelho pelo terceiro 

outorgante nos seus meios de comunicação (…)” – concorda; 

. Alínea c) - “(…)  efetuar a cobertura fotográfica e em vídeo das ações e iniciativas 

realizadas no concelho pelo terceiro outorgante e a disponibilizá-las aos outros 

outorgantes (…)” – discorda do termo usado no plural “e a disponibilizá-las aos outros 

outorgantes”, porque só há mais um outorgante – o segundo (Palmela Desporto, EEM). 

Em relação às obrigações do segundo outorgante (Palmela Desporto, EEM): 

. Não se oferecem comentários quanto ao horário; 

. Alínea e) - “(…) colaborar, sempre que possível e dentro das suas possibilidades, no 

desenvolvimento de ações e iniciativas que visem melhorar as condições de preparação 

do segundo outorgante para a melhor participação possível nos Jogos Paralímpicos de 

2016 no Rio de Janeiro (…)”  - O protocolo de cooperação é um acordo de boa vontade, 

mas considera que tinha de ser muito mais do que isto, até porque a Simone Fragoso 

merece muito mais. 

Em relação às obrigações do terceiro outorgante (Simone Silva Machado Fragoso): 

. Alínea f) – “(…) colaborar e participar em iniciativas e competições da 

responsabilidade do primeiro outorgante, sempre que tenha disponibilidade, com o 

objetivo de contribuir para a promoção e desenvolvimento do desporto em particular 

junto de crianças e jovens (…)”  - Pergunta se o primeiro outorgante (Câmara Municipal 

de Palmela) vai realizar competições? É de opinião que as competições podem, no 

mínimo, ser realizadas pela Palmela Desporto, EEM. E, mais uma vez, é usado o termo 

“sempre que tenha disponibilidade”, ou seja, se a Simone Fragoso não quiser participar 

não vai; 

. Alínea g) – “(…) Fazer referência à “Palmela Desporto” e ao seu contributo para a 

preparação paralímpica, sempre que considere apropriado, designadamente no âmbito 

de entrevistas, comunicados e outras ações envolvendo órgãos de comunicação social e 
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em iniciativas de caráter público (…) – Considera apropriado, mas suscita a pergunta: 

porquê não fazer referência à Câmara Municipal de Palmela e ao seu contributo para a 

preparação paralímpica sempre que considere apropriado, uma vez que a Câmara 

Municipal de Palmela é também outorgante. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa mostra-se desiludido com este protocolo de 

cooperação e, é de opinião, que o que vem plasmado no mesmo, não dignifica nenhum dos 

três outorgantes. Defende que seria preferível a celebração de um protocolo a dois (Palmela 

Desporto, EEM e Simone Silva Machado Fragoso) e a alterarem-se as questões a que já fez 

observação. Em seu entender, um protocolo de cooperação tem de ter algo de mensurável para 

que seja possível avaliá-lo quando se chega ao fim. E, face a essa avaliação, permite-se concluir 

se é para continuar ou não, independentemente do atleta em questão. A forma deste protocolo 

de cooperação está completamente errada. Em 2016 ter-se-á de fazer essa avaliação 

necessariamente. 

O Sr. Vereador Adilo Costa esclarece que o protocolo de cooperação em apreço foi 

preparado minuciosamente com a atleta, Simone Fragoso, e foi a pedido da própria que foi 

alargado à Câmara Municipal de Palmela, porque queria ver associada a imagem de Palmela e a 

imagem que a Câmara Municipal dá a Palmela. O protocolo de cooperação está redigido de 

boa-fé por todos os contraentes, daí que se use o termo “na medida das suas possibilidades” 

e/ou “sempre que tenha disponibilidade” e/ou “sempre que considere apropriado”. 

Naturalmente que a redação do protocolo de cooperação não podia ser rígida, até porque a 

Simone Fragoso não ganha dinheiro a praticar natação. Da parte de quem contratualiza não há 

a intenção de exigir ‘mundos e fundos’ em relação à atleta e, por sua vez, a Simone Fragoso 

também sabe que o que existe, quer da parte da Palmela Desporto, EEM, quer da parte da 

Câmara Municipal de Palmela é boa vontade e a cedência de um espaço onde ela pode praticar 

natação (em Pinhal Novo e em Palmela). Essa é a base forte da relação. Há uma relação 

material que é o espaço físico, em que a Simone Fragoso sabe que tranquilamente e às horas 

que estão acordadas pode preparar a sua participação paralímpica. Não pode descurar que há 

uma ligação afetiva e, por isso, também se usa no texto do documento a expressão “sempre 

que seja possível”. 

O Sr. Vereador Adilo Costa menciona que não tem dúvidas que a Simone Fragoso 

promoverá a imagem da Palmela Desporto, EEM, da Câmara Municipal de Palmela, do seu 

Município e da população deste território. Tem a certeza disso mesmo. A colaboração que a 

Câmara Municipal de Palmela tem com a Simone Fragoso pode não se circunscrever ao facto 

que compete à Palmela Desporto, EEM, de permitir que pratique natação nas piscinas 

municipais, até porque se a atleta necessitar de um transporte para continuar a sua preparação 

é a Câmara Municipal que pode facilitar a sua cedência. A atleta pode ser aproveitada para, 

junto das escolas do concelho e dos jovens fazer a promoção da prática da natação, e é a 

Câmara Municipal que pode impulsionar uma ação do género juntamente com a atleta.  



Ata n.º 24/2012 

Reunião ordinária de 19 de dezembro de 2012 

 

46 

 

O Sr. Vereador Adilo Costa finaliza dizendo que o protocolo de colaboração em causa, ao 

contrário do que o Sr. Vereador José Carlos de Sousa pensa, é suficientemente ‘aberto’ e o seu 

objetivo maior é que a Simone Fragoso possa tranquilamente fazer a sua preparação e esteja 

nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro - Brasil, em 2016. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa repara que para ser um protocolo de boa vontade 

bastava falarem todos uns com os outros. Num documento do género – protocolo de 

cooperação - devia haver algo mais. Opina que o discurso proferido pelo Sr. Vereador Adilo 

Costa ‘cai por terra’ quando se alude à alínea g) deste protocolo“(…) Fazer referência à 

“Palmela Desporto” e ao seu contributo para a preparação paralímpica, sempre que considere 

apropriado, designadamente no âmbito de entrevistas, comunicados e outras ações envolvendo 

órgãos de comunicação social e em iniciativas de caráter público (…). Não é a Câmara Municipal 

que vai fazer a preparação desportiva da atleta.  

Mais refere que concorda com a intervenção do Sr. Vereador Adilo Costa quanto à cedência de 

transporte que seja necessária para a Simone Fragoso estar presente em determinada 

atividade. 

O Sr. Vereador Adilo Costa explica que as empresas municipais, como é o caso da Palmela 

Desporto, EEM, tem de demonstrar (em clausulado) a cedência gratuita dos equipamentos e o 

seu fundamento, porque a essência da utilização dos equipamentos da Palmela Desporto, EEM, 

é que quem utiliza tem de pagar, nem que seja ao preço social. Isto é necessário para defesa 

de todos no que concerne à avaliação que cabe ao Tribunal de Contas. 

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

minuta. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

A Sr.ª Presidente pergunta se algum dos Munícipes quer intervir. 

Não há intervenções. 

 

●  Votos de Boas Festas – A Sr.ª Presidente, antes de terminar a reunião, deseja aos 

presentes e aos que acompanham em casa, os votos de um Feliz Natal e um Ano Novo com 

muita capacidade para enfrentar as grandes dificuldades que aí vêm, mas, sobretudo, com 

saúde, paz e trabalho e coragem que as dificuldades, a todos, impõem.  
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VIII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezoito horas e quarenta minutos, a Sr.ª Presidente declara encerrada a reunião, 

da qual se lavrou a presente ata, que eu, José Manuel Monteiro, Diretor do Departamento de 

Administração e Finanças, redigi e também assino. 

 

A Presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

O Diretor do Departamento 

 

José Manuel Monteiro 

 

 


