
 

 
 
 

ATA N.º 23/2012: 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 

2012: 

No dia cinco de dezembro de dois mil e doze, pelas catorze horas e vinte 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 – Demissão da condição de associado do Município de Palmela – LPCS, AMCH, OICI 

PONTO 2 – Orçamento 2013 e Grandes Opções do Plano 2013-2016  

PONTO 3 – Empréstimo bancário de curto prazo, no valor de 2 milhões de euros 

PONTO 4 – Regulamento da Estrutura Orgânica Nuclear – Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto 

PONTO 5 – Mapa de Pessoal para o ano de 2013 

PONTO 6 – Abono de despesas de representação ao pessoal dirigente / artigo 24.º da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto 

PONTO 7 – Empreitada de “Requalificação do Largo do Pelourinho – Praça do Duque e 

requalificação do Largo do Município zona adjacente”: 1.º contrato adicional  

PONTO 8 – Empreitada de “Requalificação das Galerias da Praça de Armas e remodelação de 

Espaços Museológicos”:1.º contrato adicional 

PONTO 9 – Empreitada de “Casa Capelo – consolidação do imóvel”: 1.º contrato adicional 

PONTO 10 – Instrumentos de Gestão Previsional da Palmela Desporto, EEM – Exercício de 

2013 
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PONTO 11 – Contrato-Programa de indemnizações compensatórias pela gestão dos 

equipamentos desportivos municipais entre a câmara Municipal de Palmela e a Palmela 

Desporto, EEM para o ano de 2013 

PONTO 12 – Prestação de serviços na área de seguros – aprovação relatório final 

PONTO 13 – Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia do Município 

de Palmela para o mandato 2009-2013 - atualização 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Sr.ª Presidente saúda os presentes. 

● Sessão ordinária da Assembleia Municipal – A Sr.ª Presidente informa que no próximo 

dia 19 deste mês, pelas 21:00 horas, terá lugar nesta sala (Auditório da Biblioteca Municipal de 

Palmela) uma sessão ordinária da Assembleia Municipal, que versará alguns dos pontos que vão 

ser aprovados na reunião camarária de hoje. 

 

● Abertura do Parque Venâncio Ribeiro da Costa, em Palmela – A Sr.ª Presidente dá 

conhecimento que no próximo sábado (dia 08 de dezembro) vai ser feita a abertura simbólica 

do Parque Venâncio Ribeiro da Costa, em Palmela. Depois duma pequena intervenção que se 

realizou, esta abertura simbólica pretende ser um convite a todos a uma redescoberta do lugar, 

mostrando as novas propostas de exploração através das novas valências que foram 

introduzidas. Vai haver um espaço de animação para mostrar as potencialidades do Parque e a 

melhor forma de o assinalar será o de o percorrer ‘caminhando’. A operação efetuada foi 

cofinanciada pelo QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional) e constitui mais uma das 

empreitadas que tinham sido previstas para o centro histórico da vila de Palmela. 

 

● Discussão na Assembleia da República da Lei relativa à agregação/extinção de 

freguesias – A Sr.ª Presidente informa que está agendada para amanhã (dia 06 de 

dezembro), na Assembleia da República, a discussão da nova lei que propõe a 

agregação/extinção de freguesias. Este é um tema que tem levantado grande contestação no 

país e, concretamente, no concelho de Palmela, na medida em que a lei propõe a agregação 

das freguesias de Poceirão e Marateca, transformando-as numa nova freguesia que terá 

282Km2. Esta matéria tem mobilizado uma enorme contestação por parte das populações locais 

e, neste fórum, pretende sensibilizar as pessoas para o facto de ser importante e útil a sua 

participação em alguns dos momentos que estão agendados para os próximos dias. Assim: 
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. Amanhã à tarde (dia 06 de dezembro) prevê-se uma concentração junto à Assembleia 

da República que pretende demonstrar o descontentamento das populações sobre o 

tema da agregação/extinção de freguesias; 

. Sábado (dia 08 de dezembro), às 10:00 horas, está marcada uma marcha da 

população entre Poceirão e Marateca com partida de dois pontos e encontro no meio do 

caminho, pretendendo as duas freguesias mostrar a sua insatisfação por este projeto 

de lei do PSD e CDS/PP que antevê o desaparecimento de uma freguesia no concelho 

de Palmela; 

. No seguimento da Petição Pública contra a agregação/extinção de freguesias no 

concelho de Palmela está agendada para dia 14 de dezembro, na Assembleia da 

República a discussão formal em plenário na Assembleia. A este propósito, o Município 

de Palmela está a promover uma grande mobilização (entre autarcas e cidadãos) para, 

na Assembleia da República, mostrar o seu descontentamento acerca desta medida. 

A Sr.ª Presidente solicita a divulgação das datas e ações antes identificadas, porque o que 

está em causa não é perder a freguesia de Poceirão ou de Marateca, mas é o facto de 

desagregar e tornar mais pobre o concelho no seu todo, tornando mais difícil o desempenho 

dos serviços públicos e, nomeadamente, a missão da Câmara Municipal. 

 

● Despedimento coletivo na empresa Faurecia – Sistemas de Interior de Portugal 

Componentes para Automóveis, S.A. (Palmela) – A Sr.ª Presidente refere-se ao 

despedimento coletivo de 92 trabalhadores recentemente anunciado pela empresa Faurecia 

instalada em Palmela, no Parque Industrial da Autoeuropa, o que corresponde a cerca de 30% 

da mão-de-obra da empresa em questão. Segundo noticiado pela imprensa, esta decisão 

justifica-se com a baixa de produção do seu principal cliente (a Autoeuropa) e, ainda, com a 

perca de um outro concorrente na área do seu negócio. É uma notícia preocupante.  

A Sr.ª Presidente menciona que, através da sua pessoa, manifesta nesta sede a solidariedade 

da Câmara Municipal de Palmela aos trabalhadores da Faurecia – Sistemas de Interior de 

Portugal Componentes para Automóveis, S.A. (Palmela) disponibilizando-se para, dentro do que 

lhe cabe e das possibilidades que detém, envolver-se em todas as tentativas que se possam 

identificar como possíveis de contribuir para minimizar o problema destes trabalhadores. 

 

● Manifestação de Pesar pelo falecimento de dois trabalhadores da Câmara 

Municipal de Palmela – A Sr.ª Presidente expressa consternação pelo súbito falecimento 

de dois trabalhadores da Câmara Municipal de Palmela e o pesar de toda a organização, em 

particular dos trabalhadores mais próximos dos colegas: 
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. Joaquim Manuel Mendes Carolino, de 45 anos, assistente operacional na Divisão 

de Águas de Abastecimento e Residuais. Um jovem colega, que estava nesta Autarquia 

há poucos meses, mas que revelou uma grande disponibilidade e empenho para as 

tarefas que lhe foram atribuídas. Mostrava-se feliz por estar na Câmara Municipal de 

Palmela. Sucumbiu vítima de um ataque cardíaco; 

 . Joaquim Manuel Guerreiro, de 59 anos, encarregado geral, trabalhava há cerca de 

vinte anos na Câmara Municipal. Ao longo da sua carreira tornou-se uma referência na 

organização pelas suas qualidades profissionais, mas, sobretudo, pelas suas qualidades 

humanas. Uma pessoa que conhecia muito bem o concelho e o trabalho da Autarquia. 

Construiu relações profundas não só com a organização, mas, também, com os seus 

superiores hierárquicos, os seus subordinados, todos os trabalhadores e eleitos que 

com ele tiveram oportunidade de trabalhar ao longo destes anos. Um interlocutor 

incansável junto dos munícipes, das coletividades, do movimento associativo, que 

quando tinham algum problema procurava o Joaquim Manuel. Ele, também, vítima de 

ataque cardíaco. 

A Sr.ª Presidente dirige às famílias de Joaquim Manuel Mendes Carolino e Joaquim Manuel 

Guerreiro, em nome da Câmara Municipal de Palmela as profundas condolências pela perda 

irreparável que representa nas suas vidas. 

 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho apresenta cumprimentos e solicita autorização 

para apresentar duas moções denominadas «Erradicação de todas as formas de 

violência contra as mulheres» e «Dia Internacional das Pessoas com Deficiência – 

“Plena Participação e Igualdade”». 

Aprovada, por unanimidade, a admissão destas duas moções no Período Antes da 

Ordem do Dia. 

Em seguida, a Sr.ª Vereadora Natividade Coelho apresenta as moções: 

Moção – Erradicação de todas as formas de violência contra as mulheres: 

“O Dia Internacional pela erradicação de todas as formas de violência contra a mulher é 

comemorado, anualmente, em 25 de novembro. 

Portugal, à semelhança de muitos outros países, confronta-se com o flagelo da violência que, 

apesar da sua visibilidade pública, persiste nas suas mais diferentes formas. 

Os homicídios e tentativas relativos à violência doméstica; a violência no namoro; o assédio 

sexual e moral no trabalho e no espaço público; a mutilação genital feminina são, entre outros, 

exemplos da violência que é exercida contra as mulheres. 

Em Portugal, trinta e seis mulheres foram assassinadas entre janeiro e 21 de novembro deste 

ano, tendo-se registado outras 49 tentativas de homicídio, números superiores aos registados 

durante o ano de 2011, segundo o Observatório de Mulheres Assassinadas. 
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Regista-se, ainda, um total de 42 vítimas associadas, sendo que oito são vítimas diretas, quatro 

delas mortais, e 34 vítimas indiretas. 

O Observatório explica que as “vítimas indiretas são as pessoas que assistiram à prática do 

crime, embora não tenham fisicamente sofrido quaisquer agressões”, destas, a grande maioria 

são filhos e filhas das vítimas. 

Quanto aos distritos, este ano, destacam-se negativamente Lisboa (7), seguido de Setúbal (5), 

Porto (2), Coimbra (2) e Viseu (2). 

Estes números têm um corpo e um rosto e não nos podem deixar indiferentes. 

A visibilidade e a invisibilidade das várias formas de violência passam pela nossa atitude 

enquanto cidadãos e cidadãs livres e interventivos/as numa sociedade democrática. 

Os eleitos e as eleitas da Câmara Municipal de Palmela, reunidos, em 05 de dezembro de 2012, 

evocam este Dia, afirmando tolerância zero para todas as formas de violência contra as 

mulheres.” 

Sobre a moção – Erradicação de todas as formas de violência contra as mulheres 

interveio: 

O Sr. Vereador Adilo Costa saúda os presentes. 

Sobre o tema da violência contra as mulheres, o Sr. Vereador Adilo Costa dá a conhecer da 

organização que está a ser feita para, em Pinhal Novo, destinar um mural alusivo a este tema 

e, assim, conseguir a sensibilização de um maior número de jovens para esta temática. 

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

minuta. 

 

Moção – Dia Internacional das Pessoas com Deficiência “Plena Participação e 

Igualdade”: 

“Anualmente, em 03 de dezembro, evoca-se o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. 

Desde há 30 anos que as Nações Unidas e os povos assinalam este dia com o lema “Plena 

Participação e Igualdade”. 

Lembrar aqueles e aquelas que, pela sua diferença, sofrem na pele a exclusão no acesso pleno 

à cidadania, continua a fazer sentido, em Portugal. 

Mesmo com os progressos registados ao nível legislativo, a realidade continua a evidenciar as 

dificuldades de plena integração das pessoas com deficiência. 

A ONU apela aos governos, à sociedade civil e à comunidade global que trabalhe para e junto 

às pessoas com deficiência para alcançar um desenvolvimento inclusivo, sustentável e 

igualitário em todo o mundo. 
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Os eleitos da Câmara Municipal de Palmela, reunidos em sessão ordinária, de 05.12.2012, 

solidarizam-se com os princípios, ações e o lema das Nações Unidas. 

Mais assumem, na sua esfera de intervenção, contribuir para o combate a todas as formas de 

exclusão, saudando as IPSS e Associações vocacionadas para a área da deficiência do concelho 

de Palmela.” 

Sobre a moção – Dia Internacional das Pessoas com Deficiência “Plena Participação 

e Igualdade” interveio: 

O Sr. Vereador Adilo Costa aproveita para frisar que a APPACDM (Associação Portuguesa de 

Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental) vai levar a efeito a 13.ª edição do Festival 

ExpressArte, cujos espetáculos ocorrem em Setúbal, Moita e Palmela. A AAPACDM, juntamente 

com o Clube de Animação Jovem, dinamizam a expressão relacionada com a deficiência.  

Finaliza dizendo que, num momento em que não há verbas disponíveis, a APPACDM conta com 

o apoio logístico das Autarquias de Setúbal, Moita e Palmela e consegue levar por diante um 

festival que expressa bem o que vem no texto desta moção, e é apoiado por esta Câmara 

Municipal. 

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

minuta. 

 

● Discussão sobre a Petição Pública apresentada pelo Município de Palmela contra a 

agregação/extinção de freguesias no concelho de Palmela – A Sr.ª Vereadora 

Natividade Coelho, no seguimento da informação prestada pela Sr.ª Presidente, realça que 

no dia 14 de dezembro, está agendada na Assembleia da República, a discussão formal em 

plenário da Assembleia a Petição Pública contra a agregação/extinção de freguesias no 

concelho de Palmela e, no dia 06 de dezembro, está marcada na Assembleia da República, a 

discussão da nova lei que propõe a agregação/extinção de freguesias. A matéria em discussão 

amanhã (dia 06.dez.) obedece a um agendamento potestativo por imposição da maioria: PSD e 

CDS/PP. A situação é sui generis, na medida em que a discussão da Petição é em data posterior 

(dia 14.dez.) à da decisão prévia (dia 06.dez.). Espera-se que a decisão a tomar amanhã seja 

só na generalidade para depois passar à especialidade. É uma anormalidade do ponto de vista 

democrático. Atendendo a todo este processo e à importância do mesmo, sublinha que os 

Vereadores do P.S. vão estar na marcha da população entre Poceirão e Marateca a efetuar no 

próximo dia 08 de dezembro. 

Face à intervenção da Sr.ª Vereadora Natividade Coelho, a Sr.ª Presidente realça que é 

preciso ter presente que, se a votação (amanhã) for na generalidade, é normal que possam 

surgir as petições depois da apresentação da lei. Mas, o que não é normal, é que não haja 

espaço para a continuar a discutir na especialidade e, também, não será normal se os 

Municípios forem tratados com as respetivas agregações ao mesmo tempo. Ver-se-á o que 

acontece amanhã. As ações de que deu conhecimento no início desta reunião mantêm-se, quer 
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com caráter reivindicativo, quer com caráter de protesto. É nesse sentido que todos estão 

mobilizados. 

 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa cumprimenta os presentes. 

● Plano de Atividades (Orçamento e Grandes Opções do Plano) e Prestação de 

Contas – O Sr. Vereador José Carlos de Sousa repara que, em tempos idos, a discussão 

dos documentos de Plano de Atividades (Orçamento e Grandes Opções do Plano) e Prestação 

de Contas eram discutidos e votados em reunião de Câmara extraordinária convocada para o 

efeito. Será uma prática que devia ser retomada. 

 

● Iluminação Pública – O Sr. Vereador José Carlos de Sousa adianta que é sua intenção 

apresentar na próxima reunião de Câmara o tema relacionado com a Iluminação Pública, 

quanto ao facto de se acenderem as luminárias às 18:00 horas em toda a vila de Pinhal Novo, 

com exceção de no Largo José Maria dos Santos e Praça da Independência estas só acenderem 

às 18:25 horas. Hoje, face à Ordem de Trabalhos, deixa somente o alerta. 

 

DESPACHOS EMITIDOS PELA 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 pela Dr.ª Pilar Rodriguez, no período de 17.11.2012 a 04.12.2012. 

 

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 

19.11.2012 a 30.11.2012. 
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CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

entre os dias 19.11.2012 a 04.12.2012, somaram o valor de 2.222.264,45 € (dois milhões, 

duzentos e vinte e dois mil, duzentos e sessenta e quatro euros e quarenta e cinco cêntimos). 

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 04.12.2012, apresenta um saldo de 

4.391.738,31 € (quatro milhões, trezentos e noventa e um mil, setecentos e trinta e oito euros 

e trinta e um cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 3.405.403,02 € (três milhões, quatrocentos e cinco mil, 

quatrocentos e três euros e dois cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 986.335,29 € (novecentos e oitenta e seis mil, trezentos e 

trinta e cinco euros e vinte e nove cêntimos).  

 

ORDEM DO DIA 

 

I – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – Demissão da condição de associado do Município de Palmela – 

LPCS, AMCH, OICI. 

PROPOSTA N.º GAP 01_23-12: 

«A Câmara Municipal de Palmela ao longo dos anos aderiu a várias associações cuja 

participação, face à atual dinâmica e quadro de atividades dos serviços e à necessidade de 

reduzir despesa, não justificam, no presente, a manutenção do vínculo. 

Assim, e de acordo com o disposto nos respetivos estatutos, propõe-se a demissão da condição 

de associado do município de Palmela nas seguintes associações: 

a) Liga Portuguesa Contra a Sida – Artigo 13º 

b) Associação dos Municípios com Centro Histórico – Artigo 7º, al. a) 
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c) OICI – Organização Ibero-americana de Cooperação Intermunicipal- Artigo 21º al. d) 

Assim, nos termos da alínea a) do n.º 6, do artigo 64º, da Lei 169/99, de 18 de setembro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de janeiro, propõe-se a aprovação da 

presente proposta que deverá ser submetida à Assembleia Municipal para autorização, 

conforme o disposto no artigo 53º, da Lei 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/02, de 11 de janeiro.» 

Sobre a proposta de Demissão da condição de associado do Município de Palmela – 

LPCS, AMCH, OICI numerada GAP 01_23-12 interveio: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho expressa que o sentido de voto dos Vereadores do P.S. 

será favorável. Mostra-se surpreendida pelo facto de a Câmara Municipal ser associada destas 

entidades há mais de dez anos sem que, segundo as informações técnicas, tivesse havido 

qualquer reflexo no concelho, muito embora a quantia para estas três Associações é de valor 

irrisório. 

Acrescenta que, os Vereadores Socialistas desconhecem a quantas mais associações o 

Município de Palmela pertence. 

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

minuta. 

 

II – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Antes da apresentação da proposta de Orçamento 2013 e Grandes Opções do Plano 

2013-2016, a Sr.ª Presidente faz a leitura da Introdução ao documento, a qual se 

transcreve na íntegra: 

Introdução: 

“A proposta de Orçamento para 2013 e as Grandes Opções do Plano para 2013-2016 é 

fortemente condicionada pela profunda crise económica e política e os seus efeitos no 

desenvolvimento local e na gestão autárquica. A par de uma total paralisação da atividade 

produtiva, com um aumento brutal do desemprego e da pobreza, confrontamo-nos também 

com o maior retrocesso no domínio dos direitos sociais e constitucionais, desde o 25 de Abril.  

Neste quadro, as autarquias locais têm sido fortemente penalizadas, não só pela redução de 

recursos financeiros e humanos, como pela imposição de leis que limitam a gestão municipal e 

a sua autonomia financeira e política.  
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A lei dos compromissos, a obrigação de reduzir o número de trabalhadores e a lei que reduz o 

número de dirigentes municipais são algumas das graves decisões do governo, contra a 

vontade e a realidade dos municípios que limitam drasticamente a gestão autárquica.  

Num contexto em que se exige a contenção de despesas municipais, o Orçamento de Estado 

para 2013 agrava em 33,3% a comparticipação das autarquias para a Caixa Geral de 

Aposentações, passando de 15 para 20%. Em paralelo, ficam retidos nos cofres da 

Administração Central 5% do IMI cobrado que é receita municipal. A autonomia da gestão 

autárquica fica, ainda, fortemente condicionada quando uma norma do Orçamento de Estado 

para 2013 consigna o acréscimo da receita do IMI proveniente da avaliação geral dos prédios 

ao pagamento da dívida de médio prazo, no essencial, relativa a empréstimos bancários. 

A este conjunto de decisões poderão ainda somar-se, em 2013, outras, de efeitos imprevisíveis, 

como o novo regime jurídico das autarquias locais e a extinção de freguesias contra a vontade 

das populações.  

O Município de Palmela está também confrontado com esta realidade e ressente-se 

particularmente, como se verificará no documento, no que se refere à arrecadação de receitas, 

provenientes da atividade económica das empresas e pessoas. 

Existe, por outro lado, um aumento das necessidades no domínio social, sem que seja possível 

prever com rigor as consequências desta crise na vida das famílias do nosso concelho e o seu 

limite temporal. 

O documento foi, por isso, elaborado com grande esforço de equilíbrio e contenção, de forma a 

não por em causa o que consideramos essencial para a qualidade de vida das pessoas, no que 

se refere às nossas atribuições e competências. Estão neste âmbito os transportes escolares, a 

alimentação escolar, a higiene e limpeza urbanas e a recolha e tratamento de resíduos, o 

abastecimento de água e saneamento ou a conservação da rede viária.  

A atividade municipal foi reduzida ao mínimo necessário para garantir a prestação de serviços 

públicos essenciais à população e o investimento centra-se nos compromissos já assumidos 

com os munícipes e para os quais existe financiamento assegurado. 

A garantia destes serviços públicos implicou, contudo, a suspensão de projetos e programas 

emblemáticos que há muito são referência na gestão autárquica em Palmela. 

As despesas de funcionamento foram cingidas ao mínimo necessário e toda a estrutura 

municipal continua a trabalhar no sentido de implementar políticas de contenção nas suas 

práticas. 

Num quadro de crise, sabemos que é prioritária a satisfação das necessidades básicas e 

estamos conscientes das grandes dificuldades das famílias, empresas e associações do nosso 

concelho. Mesmo confrontados com a necessidade de equilibrar o orçamento pela via da 



Ata n.º 23/2012 

Reunião ordinária de 05 de dezembro de 2012 

 

11 

 

receita, o Município consciente da sua responsabilidade social, mantém a subsidiação dos 

sistemas multimunicipais de água e saneamento, não praticando os preços de venda de água e 

as tarifas, recomendadas pela entidade reguladora. De igual forma, não aplicará as taxas 

máximas de IMI que a lei consagra.  

 Mantivemos, ainda, medidas solidárias e de incentivo a munícipes, empresas e entidades 

concelhias. Entre elas, destacam-se as reduções nas tarifas da água para famílias numerosas 

(mais de cinco elementos) ou para utilizadores com comprovada carência económica; a redução 

do IMI, na área de intervenção do Gabinete de Recuperação do Centro Histórico de Palmela; 

uma taxa mais reduzida da derrama para empresas com volume de negócios inferior a 150 mil 

euros; isenção ou redução de taxas municipais a associações de relevante interesse público, à 

reabilitação de prédios degradados ou operações urbanísticas, nas freguesias de Marateca e 

Poceirão.    

No domínio da Educação, o Município entende também que, num concelho de forte dispersão 

territorial, se deve manter a garantia de transporte escolar a 100% para o ensino básico e 50% 

para o secundário a todos os alunos que vivam a uma distância superior a 2km (a lei prevê 

apenas 4km). Da mesma forma, são garantidas as refeições escolares gratuitas aos alunos do 

pré-escolar e ensino básico do escalão 1 e 2 do abono de família.  

Neste quadro de escassez de meios financeiros, mantêm-se, contudo, investimentos de maior 

dimensão, muito importantes para a qualidade de vida da população, nomeadamente, a 

construção do Espaço Cidadão, em Palmela, a beneficiação da estrada que liga o Caminho 

Municipal 1029 e a circular norte à Autoeuropa, a execução da rotunda na Estrada Nacional 

379, no cruzamento com a Estrada do Cemitério, a construção da ciclovia em Pinhal Novo e a 

conclusão das obras de Recuperação do Centro Histórico de Palmela e pavimentação da 

Azinhaga dos Carvalhos. 

Em 2013, sabemos que se refletirá no nosso trabalho um maior e já previsto agravamento da 

situação económica no país, um maior empobrecimento das famílias, um maior número de 

desempregados e maiores dificuldades para as empresas e entidades do nosso concelho. 

Os trabalhadores da Câmara Municipal, tão penalizados nos seus rendimentos e direitos, serão, 

mais uma vez, um pilar fundamental, contribuindo com a sua ação, o seu conhecimento, 

criatividade e empenho para a prestação de serviços públicos fundamentais ao bem-estar dos 

munícipes. 

Será, pois, um ano em que se tornará necessário reforçar o trabalho de parceria e de 

cooperação, promover a responsabilidade social e a solidariedade. E sabemos que podemos 

contar com os nossos parceiros económicos e sociais e com o conjunto dos munícipes que nos 

honram e se distinguem com a sua participação cívica na vida do nosso concelho.  
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. Caracterização financeira do Orçamento: 

O Orçamento apresenta um valor global de 44,4 milhões de euros e representa uma diminuição 

de 21,7%, relativamente ao orçamento inicial de 2012, e 16,6% comparativamente ao 

orçamento em vigor.  

A receita é calculada tendo em consideração as regras previsionais do POCAL. As receitas 

provenientes do IMI e da venda de água, cobrança das tarifas de saneamento e resíduos 

sólidos têm por base as taxas e os preços já aprovados para 2013. 

O total de receita inclui cerca de 4,9 milhões de euros (11,1%) provenientes de: 

− Utilização de empréstimos bancários de médio prazo: 2,4 milhões de euros; 

− Comparticipações do QREN de obras financiadas: 1,4 milhões de euros; 

− Construção do Quartel do Destacamento Territorial da GNR em Palmela: 1,1 milhão de 

euros; 

O conjunto dos Impostos Diretos no valor de 16,9 milhões de euros, valor idêntico ao do ano 

2012, continua a ser o capítulo com maior peso no total da receita (38,2%). O Imposto 

Municipal sobre Imóveis (IMI) é a principal componente deste conjunto de impostos.  

As transferências ao abrigo da Lei das Finanças Locais e inscritas no Orçamento de Estado 

totalizam 7,5 milhões de euros, representando 17,2% do total da receita. 

A Venda de Bens e Serviços Correntes representa 20,2% do total da receita. 

Os recursos financeiros são afetos do seguinte modo: 

− Grandes Opções do Plano, com financiamento assegurado: 22,1 milhões de euros: 

− Pessoal: 18,4 milhões euros; 

− Despesas não imputadas às GOP: 3,9 milhões euros. 

Comparativamente ao Orçamento de 2012, os encargos com o Pessoal aumentam 7,1% 

resultado do pagamento do subsídio de Natal a todos os trabalhadores e do agravamento em 

33,3% da comparticipação do município para a Caixa Geral de Aposentações (de 15% para 

20%). As despesas não imputadas às GOP sofrem um decréscimo de 7,9%. 

As receitas correntes financiam a totalidade das despesas correntes, obtendo-se ainda uma 

poupança de cerca de 1,8 milhões de euros, que financiam despesas de capital, respeitando 

assim o princípio do equilíbrio orçamental.” 
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Em seguida, a Sr.ª Presidente apresenta a proposta: 

PONTO 2 – Orçamento 2013 e Grandes Opções do Plano 2013-2016. 

PROPOSTA N.º DAF 01_23-12: 

«A proposta de Orçamento para o ano económico de 2013 e Grandes Opções do Plano 

2013/2016, elaborada num contexto de profunda crise económica e política e num cenário de 

profundas alterações legislativas relativas ao poder local, exigiu um grande esforço de equilíbrio 

e contenção, de modo a salvaguardar a continuação da prestação do serviço público às 

populações. 

Financeiramente a presente proposta caracteriza-se por: 

1. Orçamento: 

O Orçamento apresenta um valor global de 44,359 milhões euros e representa uma diminuição 

de 21,7% relativamente ao orçamento inicial de 2012 e 16,6% comparativamente ao 

orçamento atualmente em vigor.  

 O total de receita inclui cerca de 4,9 milhões de euros (11,1%) provenientes de: 

− Utilização de empréstimos bancários de médio prazo: 2,4 milhões de euros; 

− Comparticipações do QREN de obras financiadas: 1,4 milhões de euros; 

− Construção do Quartel do Destacamento Territorial da GNR em Palmela: 1,1 milhão de 

euros. 

O conjunto dos Impostos Diretos totaliza 16,9 milhões de euros, valor idêntico ao do ano 2012, 

continua a ser o capítulo com maior peso no total da receita (38,2 %). O Imposto Municipal 

sobre Imóveis (IMI) é a principal componente dos Impostos Diretos. 

As transferências ao abrigo da Lei das Finanças Locais e inscritas no Orçamento de Estado 

totalizam 7,5 milhões de euros, e representam 17,2% do total das receitas. 

Os capítulos de Impostos Indiretos e de Taxas, Multas e Outras Penalidades, no valor global de 

5 milhões de euros representam 11,3% do total das receitas. 

A Venda de Bens e Serviços Correntes representa 20,2% do total das receitas. 

A receita está calculada de acordo com as regras previsionais do POCAL. As receitas 

provenientes do IMI, venda de água, tarifas de saneamento e resíduos sólidos foram calculadas 

tendo por base as taxas e os preços já aprovados para o ano 2013. O valor previsto para a 

ocupação de solo e subsolo e utilização de redes municipais está de acordo com o valor 

liquidado no ano 2012. 

Os recursos financeiros são afetos às seguintes funções: 
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− Grandes Opções do Plano, com financiamento assegurado: 22,1 milhões de euros 

(49,8%); 

− Pessoal: 18,4 milhões euros (41,5%); 

− Despesas não imputadas às GOP: 3,9 milhões euros (8,7%). 

Comparativamente ao Orçamento inicial de 2012, os encargos com o Pessoal aumentam 5,8% 

(7,1% comparativamente ao orçamento atual) resultado do pagamento do subsídio de Natal a 

todos os trabalhadores e do agravamento em 33,3% da comparticipação do município para a 

Caixa Geral de Aposentações (de 15% para 20%) e da Taxa Social Única (17,2% para 18,6% e 

22,3% para 23,75%). 

As despesas não imputadas às GOP sofrem um decréscimo de 7,9%, face aos documentos 

previsionais iniciais de 2012. 

No quadro seguinte apresenta-se a estrutura da Receita e Despesa para o ano 2013. 

    unidade: euro  
RECEITA VALOR % DESPESA VALOR % 

Impostos Diretos 16.949.646 38,2% Pessoal 18.398.793 41,5% 

Impostos Indiretos 3.754.714 8,5% Aquisição Bens e Serviços 
Correntes 14.981.755 33,8% 

Taxas Coimas e Outras 
Penalidades 1.234.427 2,8% Encargos Correntes da Dívida 924.000 2,1% 

Rendimentos de Propriedade 12.000 0,0% Transferências Correntes 1.613.150 3,6% 
Transferências Correntes 7.452.377 16,8% Subsídios 516.315 1,2% 
Venda de Bens e Serviços 
Correntes 8.948.520 20,2% Outras Despesas Correntes 134.000 0,3% 

Outras Receitas Correntes 50.000 0,1%       
Total Receitas Correntes 38.401.684 86,6% Total Despesas Correntes 36.568.013 82,4% 
Venda Bens de Investimento 300.003 0,7% Aquisição de Bens de Capital 5.937.066 13,4% 
Transferências de Capital 3.285.760 7,4% Transferências de Capital 218.921 0,5% 
Passivos Financeiros 2.366.551 5,3% Passivos Financeiros 1.635.000 3,7% 
Outras Receitas de Capital 2 0,0%       
Total Receitas de Capital 5.952.316 13,4% Total Despesas de Capital 7.790.987 17,6% 
Outras Receitas 5.000 0,0%       
Total Receita 44.359.000 100,0% Total Despesa 44.359.000 100,0% 

 

As receitas correntes financiam a totalidade das despesas correntes, obtendo-se ainda uma 

poupança de 1,8 milhões de euros, que financia despesas de capital, respeitando assim o 

princípio do equilíbrio orçamental. 

 

2. Grandes Opções do Plano: 
 
As Grandes Opções do Plano com financiamento assegurado, apresentam um valor de 22,1 

milhões de euros e o seu valor diminui 37,1% quando comparado com o valor das GOP iniciais 

do ano de 2012 e apresenta a seguinte estrutura: 
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OBJECTIVO 

2013 

Total (€) Definido 
(€) 

Não 
Definido 

(€) 
Funções Gerais 2.698.625 2.698.625  

Serviços Gerais da Administração Pública 1.310.625 1.310.625  
Segurança e Ordem Públicas 1.388.000 1.388.000  

Funções Sociais 12.343.823 11.557.123 786.700 
Educação 2.795.444 2.795.444  
Saúde 30.500 30.500  
Segurança e Ação Social 6.000 6.000  
Habitação e Urbanismo 1.092.286 859.086 233.200 
Ordenamento do Território 186.893 186.893  
Saneamento 3.220.636 3.220.636  
Abastecimento de Água 1.391.000 837.500 553.500 
Resíduos Sólidos 1.688.716 1.688.716  
Proteção Meio Ambiente e Conservação da 
Natureza 

733.557 733.557  

Cultura 566.476 566.476  
Desporto, Recreio e Lazer 636.315 636.315  

Funções Económicas 3.448.965 3.448.965  
Indústria e Energia 1.539.100 1.539.100  
Transportes e Comunicações 1.833.522 1.833.522  
Comércio e Turismo 68.543 68.543  
Outras Funções Económicas 7.800 7.800  

Outras Funções 4.377.196 4.377.196  

Total 22.872.609 22.085.909 786.700 

 
Assim, nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 64 da lei 169/99, de 18 de setembro, com as 

alterações introduzidas pela lei 5-A/2002, de 11 de janeiro, proponho a aprovação do 

Orçamento para o ano económico de 2013 e as Grandes Opções do Plano 2013/2016, e 

posterior envio para deliberação da Assembleia Municipal.» 

Sobre a proposta de Orçamento 2013 e Grandes Opções do Plano 2013-2016 

numerada DAF 01_23-12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho observa que a Sr.ª Presidente fez uma longa 

introdução ao Orçamento e GOP, o que se justifica perante um documento que é tão 

importante para o município. Ateve-se às introduções efetuadas pela Sr.ª Presidente, desde a 

que respeita ao Orçamento de 2009, em que faz sempre referência aos ataques sem 

precedentes ao poder democrático e à democracia. Este ano, justifica-se o discurso, porque se 

vive uma situação de um ataque sem precedentes, mas que fruto de um discurso sistemático 

que se introduziu, corre o risco de se banalizar. A deter-se somente na introdução e, sobretudo, 

nos parágrafos de cariz político, parecia não haver novidades; e o que viria a seguir seria bom. 

Tal não ocorre, de facto, e há mudanças substanciais no documento. A crítica que fez no ano 

passado (está consubstanciada em ata) referia a enorme descoincidência entre uma introdução 

fortemente politizada e de anúncio de apocalipse e a sua não concretização no documento do 

orçamento. Este ano esse paradoxo não existe, na medida em que a introdução anuncia o que 

vem a seguir. Pela primeira vez, ao nível discursivo, há algumas antecipações feitas que 
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merecem, agora sim, a completa adesão dos Vereadores Socialistas relativamente ao que são 

os atentados efetivos e materializáveis e com expressão no orçamento. Repara que, ao nível 

das receitas (previsão) os impostos diretos aumentam. Adianta que: quando se trabalha com 

números há a possibilidade de os utilizar de modos diferentes. Para o seu trabalho utilizou os 

documentos de Prestação de Contas 2009, 2010 e 2011 e o Orçamento 2012 (por não existir a 

Prestação de Contas). 

A Sr.ª Presidente questiona com que Orçamento 2012 trabalha, ao que a Sr.ª Vereadora 

Natividade Coelho responde que é com o Orçamento inicial. 

A Sr.ª Presidente observa que o Orçamento 2012 sofreu alterações e revisões ao longo do 

ano. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho continua a sua intervenção fazendo as seguintes 

observações: 

 . Os Impostos diretos (de acordo com as previsões) aumentam; 

. Os Impostos indiretos eram motivo de discórdia entre os membros do executivo (PS - 

CDU). Os Vereadores do P.S. constatavam que havia empolamentos excessivos ano 

após ano no que respeitava à arrecadação de receitas não concretizáveis e, 

efetivamente, as Prestações de Contas assim o confirmavam; 

. Este ano, prevê-se um aumento nas transferências do Orçamento de Estado; 

. É percetível que o Orçamento 2013 é, desde 2009, aquele que se aproxima mais da 

realidade, ou daquilo que se espera de acordo com as indeterminações que o ano 

reserva; 

. Atendendo à previsão da Receita obriga a que a previsão das Despesas diminua 

igualmente e, na generalidade, tudo diminui (à exceção daquilo em que são obrigados a 

aumentar); 

. Em relação à manutenção das prioridades na execução das obras persiste-lhe a dúvida 

se estas serão realmente concretizáveis, porquanto são as obras “do costume” que vêm 

sofrendo sucessivos adiamentos e são arrastadas no tempo. Em suma: não constituem 

nada de novo neste Orçamento; 

 . Na Despesa mantêm-se alguns “vícios incompreensíveis”. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho conclui dizendo que, no quadro do que é apresentado 

e na atual situação vivenciada, tem dúvidas que o ‘tentar’ ou ‘querer’ fazer de tudo um 

bocadinho pode não ser o melhor caminho. Opina que devia haver um apuramento, sobretudo 

na distribuição das despesas por Departamento, obviando a outras opções.  

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa efetua a sua intervenção dizendo que, admite que 

seja difícil à Câmara Municipal assumir este Orçamento, porque é um Orçamento que está 
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muito mais compaginável com aquilo que é a possibilidade da sua execução (em final de 2013) 

do que os que têm sido apresentados desde 2009. Poderão dizer-lhe (a maioria em gestão) que 

tinham perspetivas, dados, conjunturas. Mas, de facto, estas nunca se concretizaram. A Sr.ª 

Presidente persistiu em apresentar Orçamentos que, posteriormente, aquando da apresentação 

da Prestação de Contas se percebia que estavam completamente errados. Admitindo-se na 

apresentação deste Orçamento alguma ‘amargura’, ‘angústia’, ‘aflição’, repara que o mesmo 

peca por tardio. Teima em afirmar que o Orçamento 2013 é apresentado tardiamente em 

relação ao que são as necessidades do município. É apresentado numa altura em que tudo 

aquilo que não foi feito, este Orçamento também não o fará. Afinal o que têm hoje podiam ter 

há três anos atrás, e justifica: 

. Em 2009, o resultado líquido do exercício da Câmara Municipal, foi de 9 milhões de 

euros negativos; 

. Em 2010, o saldo líquido do exercício desta Autarquia, foi de 10,7 milhões de euros 

negativos; 

. Em 2011, o saldo líquido do exercício da Câmara Municipal, foi de 5,4 milhões de 

euros negativos, fruto da renegociação das dívidas com a AMARSUL – Valorização e 

Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. e a SIMARSUL – Sistema Integrado 

Multimunicipal de Águas Residuais da Península de Setúbal, S.A.. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa continua fazendo os seguintes reparos/considerações: 

. Em 2007, as Dívidas a terceiros, eram na ordem de 657 mil euros e aumentaram para 

8,8 milhões de euros, em 2011 – um aumento superior a 8 milhões de euros em quatro 

anos. Os passivos estão na mesma linha. Com este tipo de dívida é impossível que o 

passivo não aumente proporcionalmente. O passivo em 2007 é de 12 milhões de euros, 

em 2010 é de 35 milhões de euros, e em 2011 é de 34 milhões de euros; 

. O Endividamento bancário era de 4 milhões de euros em 2007, e passa para 18,2 

milhões de euros em 2011. 

Estes números podem dar a perceção exata do que foram as opções políticas da 

Câmara Municipal de Palmela nestes anos. As opções não tiveram reflexo naquilo que 

foi o investimento no concelho por parte do exterior e não conseguiram, da parte da 

Câmara Municipal, o investimento necessário à implementação das políticas que a 

maioria em gestão preconiza possuir. 

O Orçamento 2013 parece ser um orçamento de contenção – “Finalmente a crise 

chegou à Câmara Municipal”. 

Em seguida, o Sr. Vereador José Carlos de Sousa incide a sua intervenção sobre a Despesa 

prevista neste Orçamento que está ‘consumida’ da seguinte forma: 
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 . Pessoal – cerca de 18,4 milhões de euros; 

 . Amortizações da dívida – aproximadamente 1,6 milhões de euros; 

 . Encargos da dívida – cerca de 1 milhão de euros; 

 . Subsídios às empresas municipais – cerca de 500 mil euros; 

. Pagamento da compra feita à ADREPAL, Lda. – aproximadamente cerca de 250 mil 

euros.  

O somatório corresponde a 23,4 milhões de euros, o que equivale a mais de 50% do 

Orçamento 2013 (de 44,3 milhões de euros). A questão dos Encargos da dívida 

preocupará todos os membros do executivo, mas é claramente uma opção de gestão. 

Provavelmente não se teriam realizado obras no concelho sem recurso a esta 

possibilidade. A sua dificuldade é em não perceber se a alterarem metodologias e 

estratégias como se colmatam estes encargos que existem a montante. Afirma que a 

sua preocupação é verdadeira. Tem cada vez mais dificuldades em entender 

determinadas questões/situações, porque o que é claro para si parece que não é para a 

maioria; certamente têm outros dados que ele próprio não terá. 

Em face desta última observação feita pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa, a Sr.ª 

Presidente constata com a afirmação que aquilo que é claro para ele não é para a maioria em 

exercício. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa responde que é claro para si que a Câmara Municipal 

não podia ter tido este catapultar de orçamentos sucessivos em busca de algo que não 

acontece. Este tipo de procedimento acaba por ‘trazer’ a Câmara para uma situação que não é 

de rotura, mas é muito preocupante face ao que se avizinha. A Sr.ª Presidente chegou mesmo 

a adiantar que este é um Orçamento com um grau de incerteza muito grande, o que é verdade 

e ele próprio o admite. Opina que não foram tomadas as medidas necessárias na altura certa 

para que este grau de incerteza pudesse ter sido consubstanciado em medidas que permitissem 

uma realidade diferente da que se tem neste momento e não é mais do que “um desespero 

sistemático de perceber o que vai acontecer a seguir”. A Autarquia está ‘agrilhoada’ no meio do 

que são as decisões do Governo e no meio do que não consegue fazer e lhe é imposto. Dá 

como exemplo: 

. A maioria em gestão na Câmara Municipal de Palmela sempre afirmou que não podia 

prescindir das verbas do IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) e sempre aprovou 

aplicar as taxas máximas. O Governo decidiu que 5% da arrecadação das mesmas 

seriam transferidas para este, e a Câmara Municipal não teve alternativa e teve de gerir 

esse montante, porque houve uma obrigação. O ‘agrilhoamento’ é sistemático. 

Em termos das políticas locais, o Sr. Vereador José Carlos de Sousa continua a suscitar a 

questão: quais as mudanças produzidas, de 2009 até esta data, que estejam consubstanciadas, 
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quer nos Orçamentos, quer nas Prestações de Contas, que possibilitassem hoje uma situação 

menos constrangida do que aquela que tem. A Câmara vive numa angústia latente constante. 

Percebeu a razão de a Câmara Municipal ter ‘empurrado’ uma série de obras para o último ano 

de mandato. Enuncia: 

. Nos 5,9 milhões de euros de Receitas de capital, dos quais 4,9 milhões de euros 

incluem: 

   - Utilização de empréstimos bancários de médio prazo - 2,4 milhões de euros; 

   - Comparticipações do QREN de obras financiadas – 1,4 milhões de euros; 

   - Construção do Quartel do Destacamento Territorial da GNR de Palmela – 1,1 

milhões de euros. 

Assim, repare-se que, se a maioria em gestão da Câmara Municipal não tivesse ‘trazido’ 

para o Orçamento 2013 estes 4,9 milhões de euros, o Orçamento seria de cerca de 39 

milhões de euros; sendo que no dia 01 de janeiro de 2013 ficam consumidos à partida 

e desde logo 23,4 milhões de euros de Despesa. Será este o Orçamento real da Câmara 

Municipal de Palmela? 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa continua a sua intervenção com as seguintes 

observações ao documento em apreciação – Orçamento 2013 e GOP 2013-2016: 

. Do Mapa dos encargos financeiros a satisfazer com a liquidação dos empréstimos 

percebeu que o capital utilizado de 2012 para 2013 foi zero. Na comparação dos dois 

mapas verifica-se que o capital contratado em 2012 foi de 30 milhões de euros, fruto 

da readaptação do empréstimo de 8 milhões de euros e que passou para 5 milhões de 

euros (26,74 milhões de euros de capital contratado) e o utilizado continua a ser o 

mesmo que em 2012 (20,8 milhões de euros). Deste capital contratualizado não houve 

nenhum desenlace durante o ano 2012? 

 . Na Venda de terrenos: 

- Em 2009 foi prevista uma receita de 200 mil euros, tendo-se realizado 144 mil 

euros; 

- Em 2010 previu-se uma receita de 3,7 milhões de euros com uma taxa de execução 

de zero; 

- Em 2011 previu-se uma receita de 1 milhão de euros, tendo-se realizado apenas 

128 mil euros; 

- Em 2012 previu-se uma receita de 2 milhões de euros e a revisão orçamental 

efetuada retirou um determinado montante, tendo ficado assente uma verba muito 

reduzida, que talvez também não seja executada. 
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. Não é só nos Loteamentos que a verba não é realizada. Tem havido um 

inflacionamento da Receita por parte da Câmara Municipal. É o paradigma de como se 

pode fazer um Orçamento dentro do âmbito legal, é uma mera questão de má opção. 

. O Orçamento tem uma diferença entre as Receitas correntes e as Despesas correntes 

de aproximadamente 1,8 milhões de euros. Foi informado que havia uma margem para 

pagamento a fornecedores, mas parece-lhe que a mesma continua a ser diminuta. Face 

à lei dos compromissos e aos planos de liquidação (podem ser de 5 a 10 anos, sendo 

que até 5 anos se tem de pagar 50% do valor global) há compromissos que não cabem 

no Orçamento, na medida em que vão além dos anos de 2016 a 2018. A maioria em 

gestão neste órgão autárquico está a comprometer não só o futuro executivo, como o 

futuro da Autarquia após o futuro executivo.  

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa alude às verbas adstritas em 2013 para as unidades 

orgânicas que se cifram em valores inferiores comparativamente com o ano de 2012. Assim: 

 . Departamento de Ambiente e Infraestruturas - menos 2,9 milhões de euros; 

 . Divisão de Gestão do Espaço Público – menos 103 mil euros; 

 . Departamento de Obras, Logística e Conservação – menos 390 mil euros; 

 . Divisão de Rede Viária – menos 820 mil euros; 

 . Divisão de Educação – menos 285 mil euros; 

. Departamento de Comunicação e Turismo – menos 328 mil euros. Opina que o Sr. 

Vereador Luís Miguel Calha não deve ter ficado nada contente com a verba que lhe foi 

adstrita, porque é muito reduzida para o que é necessário fazer.  

Acrescenta dizendo que este é o primeiro ano de contenção dum Orçamento e coincide 

com o último ano de mandato que deixa uma herança preocupante para o próximo 

executivo e, também, para cada um dos dirigentes. Estes percebem que a asfixia em 

que a Câmara Municipal acaba por ficar não permite que as atividades se desenvolvam 

de forma consistente. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa conclui dizendo que o Orçamento faz-lhe lembrar os 

poemas de José Mário Branco “Inquietação” e de Jorge Fernando “O Desespero”. 

O Sr. Vereador Adilo Costa observa que a maior parte da intervenção do Sr. Vereador José 

Carlos de Sousa ‘cola’ às políticas governamentais; desde 2006 que a dívida pública sextuplicou 

e o que fizeram as parcerias público-privadas? Quem tem responsabilidades em tudo o que está 

a acontecer? O ordenado de cada trabalhador está empenhado, quer aos PEC (Programa de 

Estabilidade e Crescimento), quer à troika. Quem foram os responsáveis? Opina que cada um 

tem de fazer um ato de contrição em relação às responsabilidades nacionais e locais que cada 

um exerce. Quando há reunião do Conselho de Ministros todos tremem com receio de saber o 
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que será o dia seguinte. E o Sr. Ministro Vítor Gaspar profere um determinado discurso em 

Portugal e outro diferente na União Europeia. Enfim, as pessoas já se vão habituando à 

descredibilização dos políticos e da política. E, depois está dívida enorme! Apela aos Srs. 

Vereadores do P.S. que se desfaçam desta forma como se agarraram ao memorando da troika 

e ajudem a obrigar ‘quem manda’ na União Europeia, no BCE (Banco Central Europeu) e no FMI 

(Fundo Monetário Internacional) a rever a dívida, porque uma grande parte desta é uma dívida 

moral, é uma dívida que não devem, para puderem ter uma margem de recuperação, em 

termos do país, do município, da economia e das famílias. Há uma inquietação, porque se 

desconhece como vai ser o dia de amanhã. Na Ação Social Escolar estão a ter uma 

discriminação positiva, na medida em que (em livros e material escolar) estão a abranger os 

dois escalões e não somente o 1.º escalão como o governo faz (e, ainda assim, reduziu), o que 

afastou milhares de alunos e, também, no que diz respeito à alimentação escolar.  

Referindo-se à intervenção efetuada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa no que concerne 

às verbas adstritas a cada unidade orgânica da Câmara Municipal, o Sr. Vereador Adilo Costa 

expressa que não é por esta ordem de razão que se demonstra o trabalho e a intervenção da 

Autarquia no território. Muitas são as ações / projetos desenvolvidos pela Câmara Municipal de 

Palmela em parceria com várias entidades que, felizmente, não abandonaram o Município e 

estão a operar no terreno. É bom ficar assente que muito se faz e que não tem expressão no 

Orçamento. “Há mais vida para além deste Orçamento”. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro cumprimenta os presentes. Começa por referir que são 

sucessivamente os mesmos que trazem as troikas e os sacrifícios, que nos obrigam a resistir 

mas, também, a ter grande engenho e arte para continuar apostados na prestação de serviços, 

fiéis a princípios de serviço público e de gestão pública, resistindo a algumas opções mais 

‘facilitistas’ como o despedimento. É fácil despedir e surgem logo uns rácios muito 

interessantes. Há quem o defenda, mais a maioria em gestão defende que há outros caminhos 

e que as despesas com pessoal são necessárias para prestar serviços às populações.  

O Sr. Vereador Álvaro Amaro considera ter de refutar um princípio de análise que o Sr. 

Vereador José Carlos de Sousa introduziu a propósito duma proposta anterior. Assim: refuta a 

ideia que o Sr. Vereador quis fazer passar de que o definhamento económico do Município tem 

relação direta com o primeiro ano de exercício deste executivo camarário. Já foram aduzidas 

razões a provar que assim não é. A este propósito, a querer estabelecer-se uma relação direta, 

ter-se-á de estabelecê-la antes com os reflexos que têm algumas políticas macroeconómicas. E, 

nesta matéria, a governação socialista tem grandes responsabilidades: com políticas refletidas 

nas finanças nacionais e municipais, que levaram ao enriquecimento de algumas PPP (Parceria 

Público-Privadas) permitindo algum artificialismo no crescimento da economia, com o abandono 

do setor produtivo com os reflexos que isso tem na cobrança de impostos para a 

sustentabilidade do conjunto de respostas que o país e, concretamente, os municípios têm dado 

às populações, permitindo-se uma economia de ‘casino’ que financia a banca, em vez de a 
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banca financiar a economia. Sublinha que uma ínfima percentagem do dinheiro ‘injetado’ no 

BPN (Banco Português de Negócios) daria para financiar a comparticipação portuguesa na 

plataforma logística do Poceirão que, a par do financiamento do BEI (Banco Europeu de 

Investimento), podia ter tornado este projeto numa realidade que, num período de 4 a 5 anos, 

daria 10 milhões de euros. Daí que não tem havido nenhum empolamento. E explica: o 

protocolo para construção da plataforma logística do Poceirão foi aprovado por esta Câmara 

Municipal, mas não foi assinado. Continuam a trabalhar no sentido de este investimento se vir a 

concretizar. Contudo, porque são realistas e prudentes a arrecadação da receita por esta via 

não consta na previsão das receitas para o próximo ano. Era legítimo que constasse da previsão 

do Orçamento deste ano (2012). Ninguém nos transmitiu que o projeto estivesse abandonado, 

mas antes que este está a ser redimensionado. Em matérias, como sejam, opções estratégicas 

de desenvolvimento para o território e de planeamento do território, deve ficar registado que 

não se condicionam os projetos, nem se limitam os mesmos, quer sejam empreendimentos 

turísticos, ou a plataforma logística, ou de outra natureza. É expetável que possamos continuar 

a alimentar a esperança de que o território deste concelho e as opções que têm sido tomadas 

têm futuro. As opções tomadas pela Câmara Municipal, no passado e no presente, são corretas, 

coerentes e hão de dar os seus resultados. Realça um princípio que revela uma boa gestão 

orçamental: é o facto de continuarem a ter receitas correntes a financiar a totalidade das 

despesas correntes, permitindo o encaminhamento de mais de 1,8 milhões de euros para 

despesas de capital e, no atual contexto de recessão, perspetivar poder vir a ter 7,8 milhões de 

euros de despesas de capital que permitem 5,7 milhões de euros de investimento; constitui 

uma opção estratégica assente no pressuposto de que as obras a realizar (“mesmo com recurso 

a empréstimos que a Câmara Municipal pode pagar”) foram criteriosamente avaliadas e 

priorizadas com a população e as Juntas de Freguesia. As obras definidas são fundamentais 

para a qualidade de vida da população e terão, também, um impacto positivo na dinamização 

da economia, mesmo a nível local. Considera importante chamar à colação um conjunto 

significativo de investimentos, no capítulo das: construções diversas, viadutos, arruamentos, 

esgotos, iluminação pública, instalações desportivas, captação e tratamento de água, 

sinalização e trânsito. Há muito investimento a fazer. As despesas de capital são investimento. 

Quando se colocam a par números sobre o que significam as despesas de pessoal e o 

investimento explícito, é importante observar que há muito investimento implícito. Sublinha a 

importância que é dada às funções sociais em detrimento de outras funções de cariz geral. 

Acrescenta que a forma como o Orçamento está organizado pode permitir outras leituras. Veja-

se: há nas funções sociais 12 milhões de euros previstos para as áreas de educação, serviços 

auxiliares de ensino, segurança e ação social, habitação e serviços coletivos, habitação e 

urbanismo, ordenamento do território, saneamento, abastecimento de água e resíduos sólidos. 

Há que contabilizar tudo. Há ainda outros investimentos implícitos: em Outros trabalhos 

especializados prevêem-se praticamente 6 milhões de euros, dos quais cerca de 1,5 milhões de 
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euros são em iluminação pública, o pagamento aos sistemas multimunicipais (AMARSUL – cerca 

de 1 milhão de euros e SIMARSUL – cerca de 2,3 milhões de euros); dos pagamentos à 

SIMARSUL resulta que em 2013 vão estar a laborar em pleno três novas, modernas e eficientes 

ETAR’s (Estações de Tratamento de Águas Residuais). A necessidade de dar resposta noutros 

pontos do território à satisfação das necessidades da população obriga a opções. Dá um 

exemplo: há concelhos que vivem bem com uma Biblioteca, enquanto o concelho de Palmela 

(devido à sua extensa área territorial) tem a Biblioteca Municipal na sede do concelho e pólos 

da Biblioteca descentralizados. São necessariamente tomadas opções. “Há mais vida, ação e 

atividade para além do que está inscrito em Orçamento”. Repare-se que muitas ações e 

atividades não têm despesa associada nas rubricas do Orçamento, mas há intervenções que 

são efetuadas pelos trabalhadores da Câmara Municipal e eles também realizam investimento. 

Considera que, em matéria de investimento, o percurso feito pela Autarquia é coerente e 

classificaria este documento – Orçamento 2013 e GOP 2013-2016 – como um Orçamento de 

resistência aos tempos maus que o país atravessa, mas mantém o espírito de determinação e 

esperança, pelo que a maioria em exercício continuará a qualificar o território com claras 

opções estratégicas contando com os parceiros locais. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias apresenta cumprimentos. Opina que as declarações 

produzidas pelos Srs. Vereadores do P.S. não a surpreendem muito, apesar de reparar que o 

Sr. Vereador José Carlos de Sousa tem um especial ‘fascínio’ pela defesa do poder central. Já 

não é de agora. Frisa que, os eleitos neste órgão, são eleitos para defender o concelho de 

Palmela, os munícipes e este território. Repara que, na verdade, o Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa é um pinhalnovense convicto e bairrista. Não acredita que a sua intervenção tenha sido 

feita com convicção apontando que a maioria em gestão neste executivo não faz o seu 

trabalho. Enquanto eleitos do poder local têm obrigação de informar os cidadãos sobre as 

realidades e, pela intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa, as pessoas podem ficar 

com a ideia que não se realizam obras e a Autarquia só tem dívidas, para além de transitar com 

saldos negativos. As pessoas não o percebem, mas o Sr. Vereador tem de perceber.  

Dirigindo-se ao Sr. Vereador José Carlos de Sousa, a Sr.ª Vereadora Adília Candeias 

menciona que com certeza saberá que as políticas nacionais condicionam as políticas 

municipais. 

A Sr.ª Presidente menciona que nenhum dos poetas que escrevem poemas lindíssimos 

conseguiriam gerir uma realidade dificílima, num contexto difícil, num universo de cerca de mil 

pessoas e trabalhando para, aproximadamente, 65 mil pessoas. É neste espaço que têm de se 

concentrar. Neste contexto, tem a referir o seguinte: antes de vir para esta reunião pensou qual 

podia ser a estratégia dos Srs. Vereadores Socialistas – política significa a gestão das 

expetativas e das perceções – e perguntou-se qual seria a estratégia. Também se interrogou 

qual seria a sua própria estratégia e sobre esta, dita os dois caminhos que podia seguir (tendo 

escolhido o 2.º): 
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1.º - Lamentar o facto de não poder incluir o conjunto de projetos que ao longo dos 

anos foram discutindo. Todos continuam a ter projetos e sonhos e a acreditar que é 

possível continuar a construir nesta terra (‘construir’ em sentido lato). Neste Orçamento 

não podem constar, mas devem continuar a fazer parte dos projetos as ambições, os 

planos de trabalho para este Município e seu território, para o futuro. Todos são 

responsáveis por isso e devem continuar a pugnar para que tal aconteça, e para que o 

país tenha condições para o investimento no desenvolvimento local continuar a 

acontecer. 

2.º - Ter a obrigação de conhecer o território, assim como as condições 

socioeconómicas das pessoas e instituições, da própria Câmara Municipal, o universo 

dos seus trabalhadores e suas capacidades e, igualmente, conhecer os recursos de que 

dispõe. Aquilo que não é conhecido, são todos os dados da conjuntura. E, depois do 

que foi acontecendo nos últimos anos, parece-lhe realista e sério que a maioria deste 

executivo (em gestão) não tivesse decidido por um Orçamento empolado para manter 

determinados números elevados, bem como elevadas expetativas. É sério manter no 

Orçamento projetos que são concretos, realistas e realizáveis e têm todas as condições 

para acontecer. Não estão a referir-se a projetos irrealistas, tal como o Sr. Vereador 

Álvaro Amaro fez questão de observar. Seria irrealista continuar a esperar resultados 

otimistas nas Vendas de terrenos. Os dados que dispõem, permitem que se continue a 

acreditar, no avanço de um dos ‘grandes’ loteamentos que está aprovado e pode 

concretizar-se o passo seguinte da Plataforma Logística (que propiciarão a entrada de 

receita). Contudo, consideraram prudente programar um Orçamento e GOP sem contar 

com esses recursos. Se estes vierem a acontecer será fantástico e é sinónimo de que o 

desenvolvimento deste concelho prossegue e o Orçamento municipal será folgado. Se 

assim for, a primeira ação será a de limpar o passivo. Se, para além disso, houver 

possibilidade de arrecadação de mais receita será dada prossecução ao plano de 

desenvolvimento do território, na medida em que não faltam projetos. Os técnicos da 

Câmara Municipal, trabalhadores e parceiros locais conhecem esses projetos. Há muitos 

projetos em carteira.  

Referindo-se à intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa quanto ao que foi feito e quais 

as mudanças produzidas, de 2009 até esta data, a Sr.ª Presidente divide a questão: 

 - O que mudaram – deve ser trabalhado em duas óticas: 

   1. Na ótica da atividade e de tudo o que se construiu neste concelho (mas só vai 

fazê-lo aquando da apresentação da Prestação de Contas, porque, nessa altura, terá 

toda a legitimidade para fazer comparações com os anos de 2009, 2005 e 2002 e 

enunciar o que foi realizo neste concelho ao longo de doze anos; 
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   2. Na ótica de explicar o que tiveram de fazer para se ajustarem a esta realidade. E, 

neste âmbito, daria uma longa enunciação da ação da Autarquia em matéria de 

gestão corrente, despesas de funcionamento, e até em matéria de grandes projetos 

que tiveram de deixar ‘cair’ ao longo do mandato. Por exemplo, o Sr. Vereador Adilo 

Costa detém um pelouro que teve de deixar ‘cair’ uma série de projetos em áreas 

como: a cultura, o desporto, a educação, as parcerias locais, a animação local 

(desenvolvida por outras instituições) e as festas locais que, em tempos, os Srs. 

Vereadores Socialistas tanto gostavam de debater e afirmar que a maioria em gestão 

“dava dinheiro a mais” e atualmente contestam as verbas atribuídas, dizendo que a 

maioria em exercício inviabiliza as festas por despender verbas de valor muito 

reduzido. Foi isto o que aconteceu de 2009 até esta data. Os Orçamentos têm sofrido 

reduções em 30%, 50% e mesmo 100% nalgumas ações. Esta é a linha que marca a 

opção de fundo nesta gestão (CDU) de 2009 até 2012, que reverte em quebras da 

atividade e, naturalmente, nas despesas de funcionamento. Repare-se que os 

combustíveis têm aumentado sempre e, ainda assim, a Autarquia tem conseguido 

reduzir despesas nesse âmbito. A Câmara Municipal ‘cortou’ em despesas que fazem 

parte da essência do seu funcionamento, alguns exemplos: segurança, limpeza e 

manutenção dos edifícios, instalações municipais; e renegociou a carteira de seguros 

e todo o tipo de contratos com o exterior. Realça que de 2012 para 2013 a quebra 

nos gastos com combustíveis cifrou-se em 42%. Os gastos com saúde aumentaram 

do ano passado para este em mais de 30%, assim como a segurança social mais 

31%. Estes números (ou se quiser esta realidade) também fazem parte da evolução e 

da gestão que foram obrigados a fazer durante estes anos. Houve que fazer face ao 

aumento das despesas que a Autarquia teve de enfrentar de forma forçada, outro 

exemplo: deixou de pagar 15% à Caixa Geral de Aposentações para passar a pagar 

20%. A Câmara Municipal está obrigada a perder 5% do IMI que arrecada no 

concelho e futuramente o acréscimo que houver será para pagamento à banca. Todos 

estes exemplos, são despesas com as quais foram obrigados a viver e não têm a ver 

com opções tomadas ou com políticas que tenham escolhido para o território local. 

Em contrapartida, as opções políticas que a maioria em gestão fez, teve reflexo 

profundo no exterior, nestes sentidos: 

. Ao longo dos anos tiveram reflexo na qualidade de vida das pessoas escolhas 

tomadas em áreas diversificadas, como sejam, a educação (as escolas de qualidade 

que existem atualmente / a contribuição dada indiretamente para o abandono 

escolar), as vias de comunicação (hoje percorre-se o concelho e percebe-se a 

mudança que significou na vida das pessoas o facto de terem sido pavimentadas 

tantas estradas), algumas com recurso a empréstimos bancários. Foi preciso tomar 

medidas no plano nacional para combater as taxas de abandono que era o que mais 
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caraterizava o concelho e, também, tomar medidas no sentido de dotar de 

infraestruturas de qualidade o território e, na área ambiental, adaptarem-se à mais 

exigentes diretivas não só nacionais, mas sobretudo europeias, criando condições 

novas para a qualidade de vida dos cidadãos. Na visualização das manchas no país, a 

região onde se insere o concelho de Palmela está classificada com um grau de 

satisfação a 100% no que concerne ao abastecimento de água e em outras 

infraestruturas básicas, enquanto noutras áreas do país continuam a existir manchas 

claras da não satisfação neste cômputo. Significa que as opções tomadas são sentidas 

no exterior e, concretamente, na comunidade. E, as piores opções, também foram 

sentidas no exterior. Os ‘cortes’ efetuados em várias áreas foram igualmente sentidos 

pelos cidadãos. Opina que os Srs. Vereadores Socialistas não podem acusar a maioria 

em exercício neste executivo como tendo uma postura imobilista ou que não saiba 

adaptar-se às dificuldades ou à conjuntura (seja esta de crescimento ou de recessão) 

ou, ainda, que não faça o possível e mesmo o impossível pela sustentabilidade do 

concelho e da Câmara Municipal, pelas quais são diretamente responsáveis. Tem a 

consciência absolutamente tranquila acerca de tudo o que fez ao longo destes anos. É 

evidente que gostaria de ter feito mais e há casos de outras ações/ intervenções que 

gostaria de ter feito melhor, e até outras que faria de outra maneira. Mas, tem a 

certeza que tudo o que foi feito, fazia falta.   

A Sr.ª Presidente desafia a Sr.ª Vereadora Natividade Coelho e Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa a enunciar em que áreas faziam os ‘cortes’ no Orçamento em apreço. Seria nas despesas 

da Câmara Municipal? Tem dúvidas que tenham respostas para dar. E, tem a profunda 

convicção, de que com a atual conjuntura, os Srs. Vereadores do P.S. tivessem conseguido 

fazer o que a maioria em gestão fez. A sua inquietação é em relação à democracia, à qualidade 

da democracia e aos tempos vindouros. Mas acredita, ainda assim, que se estiverem atentos 

não só enquanto autarcas, enquanto políticos, mas sobretudo enquanto cidadãos, o pior não 

aconteça e possam impedir este abismo profundo em que o país está a caminhar. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que temeu não ter sido percebida. Repete que 

esta é a primeira vez em que a Introdução reflete o documento que vem a seguir – Orçamento 

2013 e GOP 2013-2016. A sua intervenção no ano de 2011, em relação ao Orçamento 2012, 

nada tem a ver com a deste ano. Isto significa que há uma forma sistemática de enquadrar 

politicamente opções que são tomadas. 

Saúda a Sr.ª Presidente por ter focalizado a sua intervenção no Orçamento. Referindo-se a esta 

intervenção, repara que, já nos anos de 2006 a 2009, podia ter sido feito um esforço de 

correção nalgumas rubricas; e o apoio às festas locais pode ser um exemplo de como se passou 

de 8 para 80 – é o paradigma de como se vive e a que todos são contra. Nos Orçamentos de 

anos anteriores podiam ter sido atempadamente reduzidas verbas em determinadas rubricas e 

tomadas opções que vieram a ser feitas, posteriormente, de forma abrupta. Expressa que os 
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Vereadores Socialistas não podem ser acusados de, em devido tempo, não terem apresentado 

propostas alternativas (que, naturalmente, correspondem à sua visão) e terem sugerido em que 

rubricas deviam ter sido feitos ‘cortes’.  

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere-se à intervenção do Sr. Vereador Álvaro Amaro, 

dizendo que esperava que este apresentasse mais resistência. Ao nível das receitas, quando 

falava do que estava previsto da Plataforma Logística, de 2,4 milhões de euros no último 

Orçamento e de impostos indiretos eram cerca de 11,8 milhões de euros. Considera que o Sr. 

Vereador Álvaro Amaro não pode esconder-se na questão da Penalva, porque havia “aí” um 

patamar eventual de execução com outros valores que não eram os da Plataforma Logística. 

Repare-se que o resultado líquido de 2008 foi de 2 milhões de euros negativos e, em 2010, foi 

de 10 milhões de euros negativos. Em 2008, as dívidas a terceiros atingiram 1,6 milhões de 

euros e, em 2010, a mesma rubrica atingiu 7,6 milhões de euros. Esse definhamento aparece a 

partir de 2009, fruto de Orçamentos que não foram consubstanciados com as Prestações de 

Contas. Foram as opções da maioria C.D.U. em relação ao Orçamento e àquilo que puderam 

assumir para depois concretizar, que levou à atual situação.  

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa começa por fazer notar alguma admiração que sente 

pela Sr.ª Presidente. Entende que é sentido aquilo que profere. Contudo, discorda da afirmação 

“nos adaptámos”, porque a maioria em exercício foi obrigada a adaptar-se. E continua: o 

executivo em gestão fez opções, em termos de Orçamentos, que não resultaram e tiveram de 

enviesar por outro lado. Essa mudança não foi fruto do querer, mas da contingência. As ações 

que a maioria em gestão propôs, depois de 2005, resultam em execuções de 60%, e isso 

implica prioridades que, no entender dos Vereadores do P.S., foram enviesadas. Veja-se que a 

dívida à AMARSUL – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. e à SIMARSUL – 

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

Há opções que têm de ser tomadas e, efetivamente, para se fazerem umas têm 

obrigatoriamente de se deixar de fazer outras. Crê que a insatisfação da Sr.ª Presidente é real 

e, também, sente o mesmo. 

Sobre a intervenção da Sr.ª Vereadora Adília Candeias, o Sr. Vereador José Carlos de Sousa 

adianta que não é um defensor do Poder Central, nem tão pouco tem ‘fascínio’ pelo Poder 

Central. 

A Sr.ª Presidente insiste em que, a maioria em exercício, foi obrigada a adaptar-se. Era mais 

preocupante afirmar-se que esta seria a “nossa política”. No plano Local estão muito 

‘enclausurados’ e muito dependentes daquilo que são as grandes opções e as políticas públicas 

no plano nacional. O que podem fazer? Aplicar as percentagens em determinada taxa? O que 

interessa é a própria forma de definir a taxa. Investir mais na Educação ou no Saneamento 

significa uma escolha. As áreas em que têm competência e querem intervir são uma 

contingência. O espaço de manobra que têm para definir políticas é verdadeiramente mínimo, 
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até para definir as formas das receitas; resta-lhes a percentagem das taxas que aplicam. Opina 

que essa é uma das grandes diferenças que se coloca à gestão no plano Local. Outra situação 

diferente seria a de o Sr. Vereador questionar sobre o que foi feito às receitas e isso ver-se-á 

em sede da apresentação da Prestação de Contas. Não pode deixar de recordar que há uma 

alteração significativa no comportamento das receitas. A arrecadação da receita proveniente da 

Derrama chegou a ser de 8 milhões de euros. Perceba-se que em 2007 e 2008 os valores da 

Derrama foram na ordem de 5 milhões de euros e, neste momento, esta receita cifra-se em 2 

milhões de euros. O IMT (Imposto Municipal sobre Transações Onerosas) chegou a resultar 

numa receita de 6 milhões de euros e, atualmente, é de 2,9 milhões de euros – é metade. Com 

a anteriormente denominada Contribuição autárquica conseguiam-se valores de receita muito 

acima daquilo que foram os valores do IMI nos anos seguintes. Hoje, o IMI, resulta em valores 

muito baixos. Na rubrica de Loteamentos e obras houve fluxos muito diferentes, 

inclusivamente, uma receita extraordinária. Poder-se-á perguntar: inventam a receita. Os 

projetos dos loteamentos estão tratados, despachados e aprovados pela Câmara Municipal, 

faltando a concretização e, de um momento para o outro, são surpreendidos pelo seu não 

prosseguimento. A receita voltava a ser prevista no Orçamento do ano seguinte e, durante todo 

o ano, não era levantado o alvará de loteamento. Nunca houve má-fé em manter uma receita 

que era expetável em Orçamento. Este ano confrontaram-se com a pergunta: quais são as reais 

probabilidades de concretizar, nos próximos três meses, este projeto. E a quem quer que se 

perguntasse, respondia “não há dinheiro”. Esta a razão pela qual se considerou não dever 

continuar-se a prever esta receita em Orçamento. É por isso que usa o termo ‘adaptação’ 

porque, de facto, não é uma escolha. Também é um ato não só de prudência, mas de 

inteligência saber resilir. A resiliência é importante numa organização e, na verdade, a Câmara 

Municipal de Palmela tem demonstrado essa capacidade: soube crescer e adaptar-se a uma 

estrutura que cresceu para fazer face a desafios enormes com que o concelho se deparou.  

Chegaram a estar confrontados com cenários como o ter de construir gabinetes especiais, 

porque tinham de lidar com um Plano Diretor para um aeroporto internacional. Lembra-se de 

terem concluído que seria uma resolução tão grande. É como estar-se perante outra câmara em 

que nem sequer vão ensaiar projetos de solução para se adaptarem a outras realidades. 

Imagine-se que a Plataforma Logística se concretiza na sua primeira versão e, de facto, tinham 

de criar uma outra estrutura que pudesse adaptar-se e corresponder às exigências e 

necessidades dessa infraestrutura. A resiliência que esta organização tem demonstrado é o seu 

primeiro valor.  

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha apresenta cumprimentos. Observa que já muito foi dito 

nesta reunião e mesmo correndo o risco de repetir alguns dos argumentos que foram 

transportados para esta discussão, começa por referir que em tempo de dificuldades como este 

que hoje as Autarquias enfrentam, é quando melhor se vê a diferença entre aqueles que olham 

para o futuro com coragem e determinação investindo no progresso e na melhoria da qualidade 
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de vida das pessoas e aqueles que não têm nada de novo, nem de positivo a apresentar, e 

centram a sua política apenas na crítica inconsistente numa ânsia confrangedora de dizer mal 

de tudo sem apresentar alternativas. Permitam-lhe os Srs. Vereadores do P.S. que refira: essa 

atitude é precisamente o inverso do que se poderia esperar de uma oposição responsável e 

credível. Não é tempo de cruzar os braços. Não é tempo de populismo e demagogia. O que 

ouviu, da parte dos Srs. Vereadores Socialistas, foi um discurso político ‘enfadonho’, pobre, 

resignado, ‘pimba’, mas sobretudo preocupado em agradar ao P.S.. Opina que é um discurso 

político totalmente desligado daquilo que é a realidade desta Autarquia e de preocupação com 

as famílias e com as empresas deste concelho. O nome de que apelida a intervenção dos Srs. 

Vereadores é de ‘demagogia’ e ‘ausência de ideias’. É, também, revelador de que o P.S. não 

tem estratégia para o concelho a não ser atacar a C.D.U.. 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha constata que os Srs. Vereadores do P.S. argumentaram o 

facto de o executivo em gestão usar recorrentemente um discurso que corre, no seu entender, 

o risco de ser banalizado e tem a ver com o sistemático ataque com que o Poder Local tem 

vindo a ser confrontado. É uma realidade que este ataque não é de hoje, tem anos, e não se 

limita àquilo que são as medidas que vêm vertidas no Orçamento de Estado para o próximo 

ano, nem em 2012, nem em 2011. É um ataque fortíssimo que ganha especial incidência nestes 

últimos anos e, neste ano, em particular. Há um conjunto de medidas que têm vindo a ser 

tomadas ao longo dos anos que limitam e condicionam fortemente aquilo que é a intervenção 

do Poder Local e que têm como matriz maior: alterar a essência do Poder Local democrático e, 

no sentido mais amplo, limitar e condicionar ao mínimo o que é hoje a intervenção do Estado 

Social. Neste contexto, não é possível ignorar a proposta que hoje é apresentada – Orçamento 

2013 e GOP 2013-2016, e que é influenciada por um conjunto de medidas às quais o Município 

não é alheio. Como sucede com a generalidade dos Municípios, tem havido uma quebra de 

receitas muito acentuada e um grande desinvestimento, nos últimos anos, por parte dos vários 

Governos. A este propósito, gostava de lembrar que a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses (ANMP) vem constatando, nos últimos três anos: 

. Em 2010, relativamente à proposta de Orçamento de Estado para 2011, que se 

tratava duma proposta desastrosa para os Municípios. Sugerindo, inclusivamente, que 

os Municípios reunissem com a sociedade civil para dar a conhecer a verdadeira 

dimensão daquilo que estava em causa. E anteciparam a realização do seu Congresso; 

. Em 2011 acentuou-se esta preocupação e há outra posição muito veemente da ANMP 

centrada num conjunto de medidas, desde logo: um agravamento da asfixia financeira 

que se veio agudizar com um decréscimo de 120 milhões de euros de transferências de 

verbas do Orçamento de Estado; 

. Em 2012 resultou uma proposta desfavorável àquilo que o Orçamento de Estado 

prevê para a globalidade dos Municípios. É bom ficar registado que as verbas que são 



Ata n.º 23/2012 

Reunião ordinária de 05 de dezembro de 2012 

 

30 

 

transferidas do Orçamento de Estado para os Municípios em 2013 são idênticas às 

verbas transferidas em 2005. Este é um dado incontornável que merece ser sublinhado.  

Continua dizendo que neste quadro de dificuldades com que são confrontados, a proposta de 

Orçamento 2013 e GOP 2013-2016 teria de ser influenciada muito negativamente por todas 

estas interferências. Apesar disso, a maioria em gestão tem a convicção que estão perante uma 

proposta que é capaz de assegurar o funcionamento dos serviços públicos essenciais prestados 

às populações e à consolidação das condições necessárias à qualidade de vida no concelho. 

Este é um Orçamento de rigor, de grande exigência, mas também é um Orçamento de grande 

contenção, de confiança e de ação, e simultaneamente indicativo aos cidadãos do concelho, 

instituições e agentes económicos de que podem continuar a contar com a Câmara Municipal de 

Palmela para continuar a afirmar o concelho como referência nacional e, ainda, como moderno, 

dinâmico, participado e com os olhos postos no futuro.  

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha refere-se à intervenção do Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa no que concerne ao Turismo, e adianta que a Câmara Municipal tem apostado 

fortemente nesta área e vai continuar a fazê-lo. Embora não possuam os recursos que 

gostariam, mas é um facto que têm conseguido mostrar a capacidade de conseguir fazer muito 

com poucos recursos. A respeito dos argumentos que apresentou em anteriores ocasiões: o 

investimento no Turismo não se mede pela verba que está referenciada na rubrica. Quando se 

fala em investimento no Turismo, no Centro Histórico, na Cultura, no Desporto ligado ao 

Ambiente e à Natureza, está também a investir-se no Turismo. Nenhum Município é capaz de 

por si só promover o desenvolvimento turístico, e essa tem sido a virtude do Município de 

Palmela: trabalhar em parceria com os agentes económicos do setor, assim como com as 

entidades regionais e nacionais do Turismo. É desta forma que se vai continuar a trabalhar. Dá 

dois exemplos desta matriz de funcionamento: o projeto dirigido à restauração do concelho e o 

projeto da Cidade Europeia do Vinho 2012 que englobou um conjunto muito alargado de 

parceiros e de iniciativas. Apesar dos recursos limitados que hoje dispõem vão continuar a 

trabalhar nesta senda: mantendo estes projetos e criando novos.   

Finaliza dizendo que neste debate têm estado bem patentes as diferenças entre a visão do 

executivo C.D.U. e a visão do executivo P.S. para o concelho. Da parte da C.D.U.: uma visão de 

resistência, dinâmica, ânimo, ação na construção do futuro. Da parte do P.S.: uma visão 

‘negra’, derrotista, pessimista, totalmente desfocada daquilo que é a realidade do concelho e do 

que o concelho exige para o futuro. 

Referindo-se à intervenção do Sr. Vereador Luís Miguel Calha, a Sr.ª Vereadora Natividade 

Coelho expressa que é de lamentar, mais uma vez, não consegue manter o nível da restante 

Vereação, sejam os Vereadores da oposição, sejam os seus colegas do executivo C.D.U.. É 

lamentável, ou lhe respondem ao mesmo nível, ou simplesmente não lhe respondem. 

Relativamente aos inúmeros adjetivos “bem conhecidos” que utilizou, a figura de estilo que 
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referiu no princípio foi personificada em si mesmo, na medida em que a primeira parte do seu 

discurso é ironia, é o mesmo que ‘querer dizer qualquer coisa’ dizendo o contrário. Na verdade 

conseguiu personificar o que é ironia. Aquilo que apelida da visão negra do futuro dos 

Vereadores P.S. e da visão esperançosa do futuro do executivo C.D.U., é porque, de facto, a 

oposição P.S. acredita de, há quatro anos a esta parte, que faria melhor. Acreditam que fariam 

melhor e essencialmente de modo diferente. Acha que com a legitimidade do voto que o povo 

lhes conferiu acreditam que estão a fazer o melhor, mas, é de opinião, que o Sr. Vereador Luís 

Miguel Calha não pode falar por si e pela oposição. A visão negra do futuro que os Vereadores 

do P.S. têm é se a gestão C.D.U. continuar a ser o protagonista nesta Câmara Municipal, assim 

como o país nos moldes em que está a ser governado. Oferecem-se estas respostas à 

intervenção do Sr. Vereador Luís Miguel Calha. Agradece que na intervenção da estratégia 

deste consiga manter o nível da discussão para não chegarem à forma de ‘ataque’ que o Sr. 

Vereador tendencialmente pretende. E diz: “Desculpe, mas da sua escola eu não gosto, agora 

se persistir nela, terá sempre a minha resposta”.  

A Sr.ª Presidente dita que, no seu próximo mandato, vai impor regras à intervenção do Srs. 

Vereadores. Tanto quanto sabe não houve nenhuma falta de respeito e considera dispensáveis 

algumas das palavras usadas, mesmo que haja sentimentos de desagrado. 

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. 

 

A Sr.ª Presidente passa a apresentação da proposta seguinte: 

PONTO 3 – Empréstimo bancário de curto prazo, no valor de 2 milhões de 

euros. 

PROPOSTA N.º DAF 02_23-12: 

«A Lei 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais) estabelece no artigo 38º que os 

municípios podem contrair empréstimos de curto prazo, para ocorrer a dificuldades de 

tesouraria, que devem ser amortizados no prazo máximo de um ano após a sua contratação. O 

montante máximo do empréstimo de curto prazo, não pode, em qualquer momento do ano, 

exceder 10 % da soma do montante das receitas provenientes dos impostos municipais, da 

Derrama sobre o IRC e da participação do município no IRS e no Fundo de Equilíbrio 

Financeiro, do ano anterior, nos termos da art.º 39 da mesma Lei. 

Capacidade de endividamento – empréstimos de Curto 
Prazo 2013 

Receitas do ano 2012  
Impostos Municipais e Derrama s/ IRC 16.004.054 

Participação no FEF e IRS 6.763.678 
Total (I) 22.767.732 

Limite dos empréstimos de curto prazo (10 % de I) 2.276.773 
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O município de Palmela tem uma estrutura de receita assente em receitas próprias, em que nos 

primeiros meses do ano apresentam uma cobrança bastante diminuta face aos compromissos 

do mesmo período. A receita proveniente da cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis e 

Derrama sobre o IRC, só é efetivada em Maio e Agosto, respetivamente, pelo que nos primeiros 

cinco meses do ano, as receitas do município ficam dependentes do comportamento do IMT, do 

Imposto Único de Circulação, da venda de Bens e Serviços, e das transferências do Orçamento 

de Estado.  

Face à previsível insuficiência de meios financeiros para cumprimento dos compromissos 

municipais poderá o município recorrer a um empréstimo de curto prazo que vise o reforço de 

tesouraria. 

Assim, nos termos da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, propõe-se: 

1. Que seja autorizada a contração de um empréstimo de curto prazo até ao máximo de 

2.000.000,00 € (dois milhões de euros) a ser utilizado sempre que se justifique e a ser 

amortizado no prazo de um ano.   

2. Que sejam consultadas as seguintes entidades bancárias: 

� Banco Bilbao e Viscaya; 

� Banco Espírito Santo – BES; 

� Banco Português de Investimento – BPI; 

� Banco Santander Totta 

� Caixa de Crédito Agrícola; 

� Caixa Geral de Depósitos; 

� Millennium BCP. 

3. Que seja adjudicado à entidade bancária cuja proposta acarrete, no global, o menor 

encargo (juros e eventuais comissões) para o município. 

Sobre a proposta de Empréstimo bancário de curto prazo, no valor de 2 milhões de 

euros numerada DAF 02_23-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa menciona que a presente proposta, merece-lhe as 

seguintes observações: 

. O primeiro ano deste mandato autárquico é 2009 e, concretamente, deste executivo. 

O primeiro ano do definhamento económico desta Câmara Municipal é o ano de 2009, 

em que a maioria em gestão recorre pela primeira vez a este tipo de empréstimos. Os 

Vereadores Socialistas têm-se abstido sempre neste tipo de propostas e vão continuar a 

fazê-lo. É percetível que o intuito do presente empréstimo bancário serve para efetuar 

pagamentos que estão em défice durante os primeiros meses do ano até que a 

Autarquia receba as primeiras receitas. Atendendo a que os Vereadores do P.S. não 

têm uma perceção global da gestão, têm alguma dificuldade em avaliar a necessidade 
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de contrair o empréstimo. Contudo, é do seu conhecimento que estes 2 milhões de 

euros custam cerca de 170 mil euros ao Município. Embora a maioria C.D.U. se regre 

por um discurso que imputa responsabilidades ao Poder Central; o facto é que o 

empréstimo é fruto de uma fórmula que tem a ver com as receitas do ano anterior e os 

impostos municipais (que aumentam para este ano de 2013). Enquanto que, no ano 

passado, o limite do endividamento era de 2,14 milhões de euros é, neste momento, de 

2,27 milhões de euros, o que reverte em observar que as receitas do Município 

aumentaram, havendo a possibilidade de o empréstimo de curto prazo ser financiado 

com maior facilidade. Ao nível dos impostos municipais, registe-se: a Derrama sobre o 

IRC aumentou de 14,3 milhões de euros para 16 milhões de euros. Há uma pequena 

‘folga’ com uma maior possibilidade de endividamento. Os Vereadores do P.S. sempre 

consideraram preocupante o facto de não haver verba líquida nos cofres da Câmara 

Municipal nos primeiros meses do ano. Só a partir do ano 2009 é que a maioria em 

exercício começa a enveredar por esta política e delibera um empréstimo bancário de 

curto prazo. Cita a declaração de voto apresentada pela Vereação P.S., a 09 de 

dezembro de 2009: “As dificuldades que a Câmara enfrenta são fruto de uma má 

política de gestão de recursos humanos, que impossibilita a necessária manutenção de 

saldos de tesouraria suficientes para colmatar dificuldades inerentes ao contexto da 

crise existente”. Já se falava em crise quando ainda não se sabia o que era a crise de 

2011 e 2012. Opina que não é benéfico para ninguém ter razão antes do tempo, mas 

este empréstimo é o corolário de tudo o que se vive, sendo que, não havendo 

alternativa, os Vereadores Socialistas não têm outra possibilidade, se não a abstenção. 

A Sr.ª Presidente denota as maiores reservas na análise efetuada pelo Sr. Vereador José 

Carlos de Sousa quanto à expressão de que “a situação financeira da Câmara é fruto de uma 

má gestão ao nível dos recursos humanos”, acha mesmo delirante que para avaliar a situação 

financeira de uma organização com a complexidade da Câmara Municipal e tanto mais hilariante 

quanto ao rácio que o Sr. Vereador refere para afirmar que hoje teriam capacidade para 

recorrer a um empréstimo de curto prazo de maior montante do que aquele que se propõe. 

Opina que este é um rácio resultante de uma situação positiva. Constata que a análise feita 

pelo Sr. Vereador esquece que no cômputo da despesa também se verifica um aumento muito 

significativa em despesas que nada têm a ver com a Autarquia e que não são opções desta. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa faz alusão à verba que ficou por pagar de anos 

anteriores e ao valor de 1,8 milhões de euros que fica disponível em Orçamento e não é 

suficiente para o que quer que seja. 

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

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se, atendendo a que se trata 

de um ato de gestão, a que a Câmara de Palmela já nos habituou, gestão em que não 

participamos. 

Este empréstimo é, mais uma vez, corolário de uma política que impossibilita a necessária 

manutenção de saldo de tesouraria suficiente, para fazer face a despesas correntes. 

Os inexplicáveis encargos transitados para 2012 de 7,5 milhões de euros agudizaram a gestão 

camarária no curto prazo, face aos compromissos que terão de ser satisfeitos por parte dos 

fornecedores. 

Para 2013 os encargos transitados serão ainda mais elevados e comprometem a câmara até 

2018. Os valores anuais negociados parecem ser demasiado comprometedores para a gestão 

futura da autarquia.” 

 

III – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ORGANIZAÇÃO 

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta:  

PONTO 4 – Regulamento da Estrutura Orgânica Nuclear – Lei n.º49/2012, de 

29 de agosto. 

PROPOSTA N.º DRHO 01_23-12. 

«Considerando que a Lei nº 49/2012, de 29 de agosto que altera o estatuto do pessoal 

dirigente das autarquias locais, com redução geral e substancial do número de cargos dirigentes 

existentes, em sede de execução do acordo celebrado entre o Estado Português, a União 

Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu, estipula a 

obrigatoriedade das autarquias locais procederam à adequação das suas estruturas orgânicas 

até 31 de dezembro de 2012; 

Considerando que a adaptação da estrutura orgânica é feita nos termos do Decreto-Lei nº 

305/2009,de 23 de outubro, de acordo com regras e os critérios previstos na referida lei que 

são os relativos à população, população residente, população em movimento pendular, 

dormidas turísticas e à participação dos municípios no montante total dos fundos a que se 

refere o nº 1 do artigo 19 da Lei nº 2/2007, de 15 de janeiro (Lei das Finanças Locais); 

Considerando que atentos os princípios consignados na Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, 

designadamente o mecanismo de flexibilidade previsto no seu artigo 25º, nº 1, a autarquia de 

Palmela pode aprovar uma estrutura orgânica com três unidades nucleares; 
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Considerando que com o Regulamento da Estrutura Orgânica Nuclear, em anexo, se visa dar 

cumprimento à legislação em vigor agregando as atribuições e competências da autarquia em 

termos que se regem por princípios de unidade e eficácia da ação, com vista à organização e ao 

funcionamento dos serviços municipais. 

Assim, propõe-se, ao abrigo do disposto na alínea a) do nº 6, do artigo 64º, da Lei nº 169/99, 

de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, que a 

Câmara Municipal de Palmela, delibere propor à Assembleia Municipal de Palmela, nos termos 

da alínea b) do artigo 6º, do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de outubro, a aprovação do 

Regulamento da Estrutura Orgânica Nuclear da Câmara Municipal de Palmela, em anexo. 

Sobre a proposta de Regulamento da Estrutura Orgânica Nuclear – Lei n.º49/2012, 

de 29 de agosto numerada DRHO 01_23-12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho observa que a lei que rege a matéria em apreço não é 

fácil e nem sequer é consensual. Numa reunião realizada para o efeito, os Vereadores do P.S. 

perceberam o que estaria em causa e o que poderia ou não ser mudado. A intervenção que vai 

fazer em seguida é objeto da visão dos prós e dos contras e da adequação da lei ao território 

de Palmela. A Sr.ª Presidente na reunião preparatória referenciou que esta lei obriga a que as 

câmaras municipais adequem, num determinado prazo, as suas estruturas orgânicas com 

aprovação das assembleias municipais e as enviem até 31 de dezembro de 2012 à Direção 

Geral da Administração Local (DGAL). A referida lei prevê no seu artigo 25.º a possibilidade de 

efetuar a suspensão ficando a vigorar a estrutura que está em vigor por um período de tempo. 

Na reunião que teve lugar entre eleitos, a Sr.ª Presidente explicou que como resultado da 

aplicação da lei, a Câmara Municipal de Palmela pode ter dois Departamentos que podem ir, no 

máximo, até três Departamentos, sendo que um deles não terá Diretor, ou seja, não pode ser 

provido um lugar; e terá direito a nove Chefes de Divisão que podem ir, no máximo, até onze, 

sendo que não podem ser providos dois lugares; e dois cargos de Direção intermédio a 3.º 

grau. O efeito de suspensão previsto no artigo 25.º foi fruto da reflexão dos Vereadores do P.S. 

e oferece-lhes as maiores dúvidas pelo seguinte: 

. Usando a figura da suspensão, verifica-se que fica a vigorar a estrutura que a Câmara 

Municipal de Palmela criou e tem em funcionamento desde há dois anos, constituída 

por: 7 Gabinetes, 8 Departamentos e 27 Divisões; 

. Qualquer estrutura consubstancia um pensamento ou uma determinada filosofia, 

porque não se cria uma estrutura só por criar. A estrutura escolhida foi para prosseguir 

aquilo que se considerava para este território e para esta gente com a melhor garantia 

de prestar um bom serviço às populações com ambição e atribuindo competências a 

cada uma das unidades orgânicas. O que seria interessante era a possibilidade de 

poderem manter a estrutura tal como foi criada até 31 de dezembro de 2013, só que, 

de facto, a realidade não é essa: esta estrutura vai deixar de existir a partir de janeiro 
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de 2013. Utiliza-se a figura da suspensão, mas a mesma vai deixar de existir tal como 

foi concebida, porque vão ‘caindo’ Diretores de Departamento e Chefes de Divisão que 

não podem ser renomeados em 2013 na mesma proporção. Nem sequer existe a 

possibilidade de as comissões de serviço poderem ser renovadas durante o ano de 

2013. Esta proposta compreende uma revolução que vai acontecer na Câmara 

Municipal de Palmela. Repare-se que no mês em curso vão ‘cair’ chefias, assim como 

em março próximo. Há a possibilidade de posteriormente se rebuscarem algumas 

chefias. 

Acrescenta que, o entendimento dos Vereadores do P.S., relativamente à matéria em 

apreciação é o que passa a expor: 

- Só têm noção da Estrutura Orgânica Nuclear que é apresentada neste momento, 

porquanto a que vai vigorar (devido à suspensão que se propõe) é baseada numa 

realidade que vai progressivamente deixando de existir; 

- A manutenção da atual estrutura com recurso ao artigo 25.º não é compaginável com 

uma falência progressiva das chefias que vai criar instabilidade organizacional, funcional 

e operacional. Existem expetativas e, de facto, a vida profissional e pessoal das pessoas 

poderá não ser acautelada. Desconhecem quais são os níveis de motivação dos 

dirigentes; 

- No outono do próximo ano vão realizar-se as Eleições Autárquicas e o seu sentimento 

relativamente à estrutura orgânica da Câmara Municipal é de: “quem vier atrás que 

feche a porta”, embora saiba que a situação não é intencional; 

- A presente proposta vem criar uma situação para o ano de 2013 que é a persistência 

na manutenção de uma estrutura que a realidade (lei) não vai poder manter e terá 

forçosamente de ‘cair’ quer se queira ou não. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho finaliza dizendo estar ciente que o tema desta proposta 

preocupa a Sr.ª Presidente, assim como aos eleitos em gestão, mas também inquieta os 

Vereadores Socialistas, porque as organizações não existem per si, e consideram que a escolha 

desta via pode não ter sido a melhor, tendo em conta não ser possível a manutenção da 

estrutura tal como existe atualmente. 

A Sr.ª Presidente começa por frisar que compreende a posição e as reservas dos Srs. 

Vereadores do P.S.. Efetivamente trata-se dum assunto muito delicado por todas as razões: 

envolve pessoas, interpretações e, sobretudo, envolve um esforço muito grande de procurar 

perceber e escolher o melhor caminho para a organização no seu todo. Considera que, com 

todo o constrangimento que a lei lhe causa, não pode ir implementá-la à pressa. A 

interpretação da Sr.ª Vereadora Natividade Coelho é: “Porquê fazer perdurar uma estrutura que 

afinal tem de cair?”. Ela própria pergunta-se: “Porquê enterrar essa estrutura mais depressa do 
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que aquilo que sou obrigada? Porquê destituir mais de vinte dirigentes se poder viver, ainda 

assim, com a queda de quatro?” Reservou para o fim a figura da suspensão da Estrutura 

Orgânica Nuclear que se propõe à aprovação que é uma opção da maioria em gestão e 

salienta-se que esta opção não é absolutamente isenta de riscos, constrangimentos e/ou 

dificuldades. As nuances da lei suscitam algumas dúvidas quanto ao número permitido de 

Departamentos ser de dois (2) ou de três (3) e as Divisões serem de nove (9) ou de onze (11). 

A gestão neste executivo faz a interpretação da lei do modo como se apresenta nesta reunião e 

arrisca-se a submetê-la aos órgãos que têm competência para proferir uma decisão. No 

próximo ano haverá certamente uma resposta que permitirá clarificar definitivamente as 

questões / dúvidas desta lei. Nada seria pior do que começar neste momento a implementar 

uma lei que vai criar um enorme constrangimento e, também, dificuldade de funcionamento na 

Câmara Municipal. A atual Estrutura Orgânica foi elaborada, aprovada e levada à prática porque 

se acreditou na sua cabal atividade, pelo que só irá implementar a nova figura que a lei vem 

estabelecer quando for absolutamente obrigada a isso, e significa a mesma: passar de 35 para 

14 dirigentes. Dirigindo-se aos Srs. Vereadores Socialistas levanta a questão “São de opinião 

que ‘isto’ se faz com a maior das facilidades, sem desestruturar a organização no seu todo? 

Sem destabilizar as pessoas?” Repare-se que as pessoas não sabem se vão ter a comissão de 

serviço renovada em março próximo. A perguntarem-lhe se está a dar mais segurança às 

pessoas, responde negativamente. Reafirma o que já teve ocasião de expressar aos dirigentes: 

tem de ponderar o efeito desta medida sobre os 35 dirigentes e os 900 trabalhadores desta 

Autarquia, naturalmente, com muita pena sua. Considera que a Sr.ª Vereadora Natividade 

Coelho não lamenta mais do que ela própria, até porque trabalha com estas pessoas há muitos 

anos. Terá de optar por manter a organização com a maior estabilidade possível e considera 

que a manutenção da atual estrutura é conservar a estabilidade na organização; esta é a razão 

da suspensão. A partir do momento em que se opte pela nova estrutura fica-se sem margem de 

recuo e significa que nada na nova estrutura pode ser mantido: nem a figura das renovações, 

nem das comissões de serviço; e inicia-se um novo regime que prevê, nas melhores das 

hipóteses, a nomeação de catorze dirigentes. A situação pode ser ainda pior, dependendo das 

várias interpretações e das diferentes mudanças que ocorram. Porque, na verdade, podem vir a 

estar confrontados com uma estrutura que poderá não ter três (3) Diretores de Departamento e 

onze (11) Chefes de Divisão e poderá permitir apenas a nomeação de dois (2) Diretores de 

Departamento e nove (9) Chefes de Divisão. Se fosse uma redução de um ou dois cargos 

dirigentes estariam a falar sensivelmente do mesmo, mas “arrumar” ou acomodar a estrutura 

da Câmara Municipal de trinta e oito (38) ou quarenta (40) unidades, a sua organização e todas 

as suas funções, em onze (11) ou catorze (14) unidades orgânicas não é o mesmo. O desenho 

da estrutura a fazer para dois Departamentos é completamente diferente do desenho da 

estrutura que é feito para três Departamentos e o mesmo sucede com as Divisões na escala 

que está em causa, de nove ou de onze. Considera que existem todas as condições para fazer 
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uso da figura que a lei introduz: a possibilidade de suspensão da nova estrutura orgânica. A lei 

publicada apresenta-se com alterações substanciais e violentas sobre a organização.  

A Sr.ª Presidente faz referência à alteração à estrutura orgânica que em 2011 sofreu um 

pequeno acerto por força da lei, mas que não ofereceu mudanças substanciais. Neste momento 

estão “empurrados” para uma situação completamente diferente, e importa refletir muito bem e 

conhecer muito bem o que vai ser o futuro. A discussão sobre as atribuições e competências 

dos órgãos autárquicos é fundamental para que se possa traduzir no organograma as funções 

de cada unidade orgânica. Imagine-se que a Educação deixava de constar do universo das 

câmaras municipais e passava para as comunidades intermunicipais, há quem assim o defenda. 

Nesse caso não faria sentido ter uma Divisão para a Educação. Admitindo-se a hipótese de as 

infraestruturas de águas e esgotos passarem a integrar (como hoje se defende politicamente) a 

verticalização – é um cenário no sentido da integração entre sistemas – e, neste caso, podia 

retirar-se das câmaras municipais a gestão da água tal como hoje é feita. Uma situação é a de 

explorar a fileira no seu todo, outra diferente será a da integração no sistema da SIMARSUL – 

Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da Península de Setúbal, S.A., que gere a 

Península de Setúbal e o sistema de Oeiras. É um cenário que anda a ser discutido. A ideia da 

verticalização pode passar pela retirada da gestão da água das câmaras municipais. Outro 

exemplo: imagine-se que as grandes funções ao nível do planeamento passam para as 

comunidades interurbanas, significa que, neste momento, não se justifica uma revisão da 

unidade orgânica em função disso. Poderá haver a passagem de funções para as freguesias. O 

cenário atual é uma incógnita em muitos planos. Opina que esta é uma altura em que devem 

ser o mais prudentes possível. E ser prudentes, neste caso, é procurar manter a gestão na 

organização tal como a conhecem para minimizar o efeito da perda de funções e de serviços 

que existem atualmente, pretendendo, ainda assim, que a Estrutura se ressinta o menos 

possível e a missão que desenvolvem possa continuar a ser coletivamente e globalmente 

cumprida; e retardar, tanto quanto seja possível, o efeito sobre a perda de dirigentes em 

número astronómico. Efetivamente vão perder vinte e um (21) dirigentes e, também por esse 

motivo, quer atrasar este processo, até porque está convencida que a nova Estrutura não vem 

ajudar em nada a trabalhar melhor. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho opina que uma situação é a de se referirem aos 

dirigentes, e outra diferente é a da Estrutura. Alude à reunião que a Sr.ª Presidente da Câmara 

Municipal efetuou com os dirigentes, dizendo que sabe o nome de cada um dos dirigentes e de 

cada uma das suas Divisões; sabe, inclusivamente, quando cessam as comissões de serviço e 

está na posse de um conjunto de dados que ela própria não detém. Somente é do seu 

conhecimento as chefias que ‘caem’ para já. 

Reportando-se à proposta em apreciação, a Sr.ª Vereadora Natividade Coelho menciona 

que a mesma será submetida à aprovação da Assembleia Municipal e são: três (3) 

Departamentos, onze (11) Divisões e quatro (4) Equipas de Projeto, quando na verdade vai 
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vigorar a Estrutura atual, ficando-se à aguardar que a Lei 49/2012 seja revista. Há ainda a 

dúvida quanto ao número de Departamentos e Divisões permitidos (serão 2 ou 3 / serão 9 ou 

11, respetivamente). Esperam-se clarificações. A lei tem enviesamentos, mas o que é facto é 

que se propõe à aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, à Assembleia Municipal 

uma Estrutura Orgânica Nuclear que, a partir de janeiro de 2014, terá de ser implementada. O 

que agora está proposta à aprovação não vai vigorar em 2013, mas a realidade é que vão ‘cair’ 

em janeiro próximo quatro chefias e, em março próximo, mais uns quantos (julga que são 

catorze) não vão ver a sua comissão de serviço renovada, pelo que a “suspensão” proposta, 

fazendo uso do artigo 25.º, não é de todo fidedigna.   

A Sr.ª Presidente esclarece que não é ela quem mistura na discussão a Estrutura Orgânica 

com os cargos de dirigentes, é a lei. A lei cria uma enorme confusão ao ditar que pode ser 

criada uma Estrutura Orgânica com a possibilidade de três (3) Departamentos, duas (2) 

unidades – ao nível da direção – e que são obrigatórias: uma unidade que reflita a função da 

Proteção Civil e uma outra que é o Gabinete de Apoio à Presidência. A Câmara Municipal pede 

autorização para nomear onze (11) Divisões. Explica ainda que as Divisões dão da competência 

da Câmara Municipal, pelo que pode vir a propor qual a formação concreta dessas Divisões e os 

dois (2) lugares intermédios de 2.º grau (que não correspondem a lugares de chefia) e dois 

Gabinetes (que também não correspondem a lugares de chefia). Se for à luz de hoje podem 

ser: o Gabinete de Recuperação do Centro Histórico / Gabinete de Planeamento Estratégico, ou 

pode ser algo completamente diferente, no caso de as funções serem outras. Em rigor estão 

obrigados a definir até 31 de dezembro de 2012: a Estrutura Orgânica Nuclear. Sobre a dúvida 

que assiste em relação ao número de Departamentos (2 ou 3) e de Divisões (9 ou 11), a 

Câmara Municipal formalizou a interrogação às entidades competentes: Comissão de 

Coordenação de Desenvolvimento Regional (CCDR) e Direção Geral das Autarquias Locais 

(DGAL) continuando a aguardar a resposta. Esta é uma questão que tem de ser esclarecida, 

porque faz toda a diferença num Município como é o de Palmela. Entende que deve ter o 

máximo de informação para lhe permitir uma tomada de decisão cabal sobre a matéria que se 

apresenta. Em bom da verdade faz uso do que a lei possibilita: a suspensão da nova Estrutura 

Orgânica que se propõe à aprovação deste órgão e, posteriormente, do órgão deliberativo. 

Mantém, assim, em vigor a atual Estrutura Orgânica com a nuance de que não vai poder 

manter os dirigentes que cessam as comissões de serviço. Passando a explicar que, no mês em 

curso, cessam as comissões de serviço de quatro dirigentes que já não podem ser renovadas 

que se encontram “em regime de substituição”. Decorrente da normal vigência da Estrutura, no 

próximo mês de março, cessam funções mais chefias de catorze unidades orgânicas. Por lei 

pode voltar a nomear, em comissão de serviço, onze dirigentes. Deste modo, vai ficar com uma 

quebra de quatro dirigentes que ‘caem’ em dezembro e de mais três dirigentes que não vai 

poder renovar em março. Significa isto que, entre os trinta e cinco dirigentes que detém neste 

momento em funções terá de ficar com menos sete dirigentes. Alguns dos dirigentes desta 
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Autarquia poder-se-ão perguntar por que razão a Câmara Municipal de Palmela não opta por 

fazer como outras câmaras municipais. Este é o momento indicado para se pronunciar a este 

propósito. Assim: há câmaras municipais que optam por aplicar a nova estrutura e mantêm em 

vigor as comissões de serviço que não ‘caem’, elegendo, no fundo, e escolhendo como diretores 

e chefes de Divisão aqueles que cessam funções e, deste modo, conseguem ficar com um 

número muito maior de dirigentes. Isto não é aplicável ao caso da Câmara Municipal de 

Palmela, e explica porquê: vão poder ter catorze unidades orgânicas (3 Departamentos e 11 

Divisões). Imagine-se que se aplicava, desde já, a nova Estrutura Orgânica e mantinham-se em 

funções todos os dirigentes, à exceção dos que ‘caem’. Com essa opção todos os que cessam 

comissões ‘caem’ e estaria a deixar ‘cair’ 14 + 4, portanto, deixava ‘cair’ dezoito dirigentes, não 

os podendo manter em funções pela razão de que não pode renovar comissões de serviço 

quando dá entrada à nova Estrutura Orgânica. Como é que pode fazer equivaler o conjunto das 

atuais trinta e cinco (35) unidades orgânicas e afunilá-las na nova Estrutura Orgânica de 

catorze (14) com a garantia de que resolve a função A (por exemplo) hoje dispersa em várias 

Divisões e que, à posteriori, terá de estar concentrada numa Divisão? Não tem maneira de criar 

uma total independência entre as unidades orgânicas que vai criar e as unidades orgânicas que 

estão em vigor, porque, desde o momento em que há algo, não pode estar a replicar funções 

na nova Estrutura Orgânica. Há câmaras que têm a esmagadora maioria dos dirigentes “em 

regime de substituição” e se todos ‘caem’ qual é a solução? É implementar a nova Estrutura, 

pelo menos, salva o número. Não é o caso da Câmara Municipal de Palmela, na medida em que 

a atual Estrutura consegue ser sempre maior e cumprir melhor muitas das funções que 

desempenha, enquanto a nova Estrutura Orgânica teria muitas dificuldades em o conseguir. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho menciona que percebeu as explicações da Sr.ª 

Presidente, mas mostra muitas reservas. A proposta que é apresentada não é desprovida de 

pensamento. Deixa claro que a sua intervenção não pretende ser uma crítica à decisão de 

manter a Estrutura per si. Repara que há situações de comissões de serviço a cessar e, agora, 

apresenta-se uma nova Estrutura Orgânica Nuclear com a ressalva da ‘suspensão’ durante um 

ano e “em janeiro de 2014 logo se vê”.  

Justifica que, as maiores reservas dos Vereadores Socialistas e que condicionam o seu voto, é 

por considerarem que a ‘queda’ de dirigentes (no mês em curso e em março próximo), 

desvirtuam a Estrutura em vigor. Pergunta se a Sr.ª Presidente considera que, com a nomeação 

de onze (11) cargos dirigentes vai conseguir ou propiciar junções e conexões que “salvam” o 

que se pensou para a estrutura atualmente em vigor. Não vai conseguir manter a Estrutura tal 

como a concebeu fazendo “enxertos”. Repara que há Departamentos em que não acontece 

nada e outros em que muito vai acontecer. Há um “jogo” entre aquilo que são as expetativas 

dos dirigentes, o bom trabalho que realizaram, e que, também, terá de ser tido em conta. A 

maioria em exercício está a apostar em algo que per si vai ser desvirtuado. A Estrutura desta 

Câmara Municipal vai ser monitorizada e vai ‘cair’ em 2013 (embora não completamente). 
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Aquilo que a Sr.ª Presidente defende como sendo a melhor possibilidade (se ela própria 

estivesse em funções poderia acreditar em tal) é que, quando se concebe uma Estrutura 

Orgânica tem-se uma ideia na cabeça, mas, na realidade, esta vai ser obrigada a ‘cair’, embora 

haja um esforço de remendar. E, o sentido de voto dos Vereadores Socialistas é precisamente 

esse: estão a apostar numa Estrutura que não ‘cai’ só em 2014, mas vai começando a ‘cair’ 

desde já, o mês de dezembro em curso. 

A Sr.ª Presidente faz referência ao ditado popular “há remendos em sapatos bons que valem 

mais do que sapatos novos que não prestam”. Esta é a sua convicção. É efetivamente um 

remendo, mas o sapato que lhe estão a ofertar não tem qualidade, pelo que vai atrasar, o mais 

possível, o processo, ou seja, a entrada em vigor da nova Estrutura Orgânica. 

Acrescenta que a declaração da intenção de voto dos Srs. Vereadores do P.S., expressa pela 

Sr.ª Vereadora Natividade Coelho, é claramente um voto político, mas não pode ser um voto 

em consciência, na medida em que quem gere tem responsabilidades. Lamenta o sentido de 

voto, porque, no seu entender, considerava que os Srs. Vereadores tinham obrigação de 

perceber a matéria em apreciação. 

A Sr.ª Presidente finaliza dizendo que a proposta apresentada é, em síntese, uma opção. 

Mas, de facto, prefere gerir com menos sete (7) dirigentes do que fazer ‘cair’ vinte e um (21).  

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. 

 

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

PONTO 5 – Mapa de Pessoal para o ano de 2013. 

PROPOSTA N.º DRHO 02_23-12: 

«A gestão integrada de recursos humanos preconizada pela Lei nº 12-A/2008, de 27 de 

fevereiro (LVCR), aplicável à Administração Local pelo Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de 

setembro, tem como suporte fundamental de trabalho o mapa de pessoal do órgão ou serviço, 

contendo os postos de trabalho estimados anualmente como necessários ao desenvolvimento 

das atividades municipais, de acordo com as atribuições e competências que se lhe encontram 

cometidas. 

A proposta de mapa de pessoal para 2013, em anexo, que nos termos da LVCR é aprovada 

conjuntamente com a proposta de orçamento municipal, contém 953 postos de trabalho que 

atualmente se encontram ocupados por trabalhadores em exercício efetivo de funções na 

Câmara Municipal de Palmela, registando uma redução de trinta e nove (39) postos de 

trabalho, comparativamente aos postos de trabalho ocupados no mapa de 2012, decorrente da 
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cessação de relações jurídicas de emprego público, designadamente por motivo de 

aposentação. 

Na proposta de mapa para 2013 prevê-se a criação de três (3) postos de trabalho e a extinção 

de catorze (14), além dos postos de trabalho que foram extintos automaticamente com a 

cessação das correspondentes relações jurídicas de emprego público acima referidas. O número 

total de postos de trabalho do mapa de pessoal para 2013 passa a ser de 966 ou seja menos 

56 relativamente ao mapa de pessoal de 2012, que continha 1.022 postos de trabalho. 

Para o ano de 2013 com base no previsto no presente mapa de pessoal e no orçamento, está 

prevista, sem prejuízo da redução legal de 2% do trabalhadores existentes em 31 de dezembro 

de 2012, a contratação por tempo indeterminado de quatro (4) trabalhadores, com o objetivo 

de se suprir algumas carências motivadas pelas saídas em 2012 (38) e pelas aposentações já 

previstas para o ano de 2013 que, nesta data, são de 16 trabalhadores. As contratações 

previstas de natureza excecional destinam-se à ocupação de postos de trabalho na 

categoria/carreira de assistente operacional e são, por área funcional, as seguintes: coveiro (1), 

limpeza urbana (2) e ação educativa (1) e tratando-se nesta última situação da substituição de 

um posto de trabalho ocupado por trabalhador a termo resolutivo por trabalhador a contratar 

por contrato de trabalho por tempo indeterminado. 

De salientar que, durante o ano de 2012, por conveniência de interesse público, efetivaram-se, 

entre os diversos serviços municipais, mobilidades internas na categoria, de trinta e seis (36) 

trabalhadores, com o objetivo de potenciar a otimização do capital humano, valorizando e 

adequando as competências dos trabalhadores às exigências funcionais dos postos de trabalho. 

O recurso a este instrumento de gestão de recursos humanos tem constituído uma mais-valia 

para a eficiência, eficácia e qualidade dos serviços municipais e um motor de elevação da 

motivação dos trabalhadores, por lhes permitir diversificar as suas funções, enfrentar novos 

desafios de trabalho e novas aprendizagens. 

Foram ouvidas as organizações representativas dos trabalhadores. 

Assim, propõe-se, ao abrigo do disposto na alínea a) do nº 6 do art.º 64º da Lei nº 169/99, 

de 18 de setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, que a Câmara Municipal 

delibere propor à Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea o) do nº 2, do art.º 

53º, da referida Lei nº 169/99, de 18 de setembro e da alínea a) do nº 2 do artº 3º do 

Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, conjugado com o disposto no art.º 5º, da Lei nº 

12-A/2008, de 27 de fevereiro, a aprovação do Mapa de Pessoal para o ano de 2013, em 

anexo.» 

Sobre a proposta de Mapa de Pessoal para o ano de 2013 numerada DRHO 02_23-

12 interveio: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho adianta que o sentido de voto dos Vereadores do P.S. 

será favorável com a anotação de que os anexos estão legíveis e adequados. Regista a 

preocupação em relação a algumas categorias que vão escasseando, e se traduzem na 
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necessidade da mobilidade interna de trabalhadores (já posta em prática), como forma de 

motivação e de otimização da gestão de recursos humanos. 

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

minuta. 

  

PONTO 6 – Abono de despesas de representação ao pessoal dirigente/artigo 

24.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. 

PROPOSTA N.º DRHO 03_23-12: 

«O Estatuto do Pessoal Dirigente aprovado pela da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, com a redação dada pelas Leis n.ºs 64-

A/2008, de 31 de dezembro e 3-B/2010, de 28 de abril, alterada e republicada pela Lei n.º 

64/2011, de 22 de dezembro, dispõe no n.º 2 do artigo 31º sob a epígrafe «Estatuto 

remuneratório» que «ao pessoal dirigente são abonadas despesas de representação de 

montante fixado em despacho do Primeiro-Ministro e do membro do Governo responsável pela 

área da Administração Pública». 

O Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de abril (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

104/2006, de 7 de Junho), que procedeu à aplicação e adaptação à Administração Autárquica 

do Estatuto de Pessoal Dirigente ao pessoal dirigente das Câmaras Municipais, no seu artigo 

15.º-A (aditado pelo Decreto-Lei n.º 104/2006) epigrafado de «Despesas de representação» 

determina que «Ao pessoal dirigente da Administração Local são abonadas despesas de 

representação no montante fixado para o pessoal dirigente da administração central, através do 

despacho conjunto a que se refere o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto». 

Nesse sentido e em cumprimento da legislação aplicável, têm vindo a ser abonadas as despesas 

de representação aos titulares de cargos de direção intermédia de 1.º e de 2.º grau nos 

montantes fixados para o pessoal dirigente da administração central previsto no artigo 31.º da 

Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 

dezembro, e 15.º-A do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de abril, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de junho, cujas verbas necessárias para o efeito, relativamente 

a 2012, constam do orçamento municipal aprovado pela deliberação da Assembleia Municipal 

de Palmela de 16 dezembro de 2011. 

A Lei nº 49/2012, de 29 de agosto que entrou em vigor no dia 30 de agosto de 2012, tem 

suscitado interpretação controvertida relativamente ao preceituado nº 2 do artigo 24º no que 

concerne à necessidade das despesas de representação carecerem, ou não, da aprovação das 

assembleias municipais em 2012, tendo-se mantido na autarquia o pagamento do abono em 

setembro, outubro e novembro de 2012 das referidas despesas de representação. 
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Sucede que, por razão de prudência, e de certeza jurídica, julga-se agora, ser de acolher a 

interpretação do nº 2 do artigo 24º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, com o sentido de que 

faz depender o abono das despesas de representação aos titulares de direção intermédia de 1º 

grau (diretor de departamento) e de 2º grau (chefe de divisão) da aprovação da Assembleia 

Municipal, mediante proposta da Câmara Municipal. 

Neste sentido, importa submeter o assunto à apreciação da Assembleia Municipal, para que 

esta em sede das suas competências delibere relativamente ao abono das referidas despesas, 

bem como sobre ao abono das despesas de representação pagas nos meses de setembro, 

outubro e novembro de 2012. 

Nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal de Palmela, ao abrigo do disposto na alínea 

a) do nº 6 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei 

nº 5-A/2002, de 11 de janeiro e do nº 2 do artigo 24º da Lei nº 49/2012, de 28 de agosto, 

delibere propor à Assembleia Municipal de Palmela o seguinte: 

a) A aprovação da manutenção do abono de despesas de representação, com efeitos a partir 

de 1 de setembro de 2012, aos atuais titulares de cargos de direção intermédia de 1º e 2º 

grau nos montantes fixados para o pessoal dirigente da administração central previsto no 

artigo 31º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei nº 64/2011, 

de 22 de Dezembro, nos termos do disposto nº 2 do artigo 24º da Lei nº 49/2012, de 29 de 

agosto e que correspondem aos seguintes montantes mensais; 

– Diretor de Departamento Municipal……€ 312,02 

– Chefe de Divisão Municipal……………….€ 195,35 

b) A aprovação da ratificação/sanação dos atos de processamento e de pagamento de 

vencimentos relativos a setembro e outubro de 2012, na parte em que procederam ao 

abono das despesas de representação aos atuais dirigentes, ao abrigo e nos ternos das 

disposições conjugada dos nº 2 do artigo 24º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto e dos 

artigos 137º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo.» 

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: 

Pela Sr.ª Vereadora Adília Candeias foram apresentadas, simultaneamente, as propostas 

com os números 7, 8 e 9:  
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PONTO 7 – Empreitada de “Requalificação do Largo do Pelourinho – Praça 

do Duque e requalificação do Largo do Município zona adjacente”: 1.º 

contrato adicional. 

PROPOSTA N.º DOLC_DPOP 01_23-12. 

«Tendo sido adjudicada a empreitada de “Requalificação do Largo do Pelourinho – Praça do 

Duque e requalificação do Largo do Município zona adjacente” à firma Vibeiras – Sociedade 

Comercial de Plantas, SA, pelo montante global de 516.964,31€ (+IVA), verifica-se a 

necessidade de proceder a alguns trabalhos imprevistos em virtude das condições atuais serem 

diferentes das condições consideradas em projeto, estes trabalhos encontram-se traduzidos na 

informação n.º 2012/22649 de 28.11.2012 que se anexa. 

Deste modo, solicitou-se proposta ao empreiteiro, a qual se traduz resumidamente no seguinte 

quadro: 

 
DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS 

 
VALOR (€) 

 
(%) 

Trabalhos a mais com preços contratuais   11.147,25 2,16 

Trabalhos a mais com preços novos    5.009,45 0,97 

Trabalhos a menos - 10.702,78 - 2,07 

   

TOTAL 5.453,92 1,05 

 
Assim, o custo adicional associado à execução destes trabalhos é de 5.453,92 €, 

correspondendo a 1,05% do montante global da adjudicação.  

Considerando que: 

- Os trabalhos a mais propostos se destinam à realização da mesma empreitada e que 

estes trabalhos não podem ser técnica e economicamente separados do contrato; 

- Estes trabalhos são estritamente necessários ao acabamento da obra, de acordo com o 

n.º 1 do art.º 370º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-lei 

18/2008, de 29 de janeiro, adiante CCP; 

- Nos termos da alínea c) do n.º 2 do mesmo artigo, o valor dos trabalhos a mais 

deduzido do valor dos trabalhos a menos, não excede 5% do valor do contrato da 

empreitada, 

Propõe-se, nos termos da alínea q) do nº 1, do art.º 64.º da Lei nº 169/99, de 18 de 

setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/02, de 11 de janeiro: 

- A aprovação dos trabalhos a mais apresentados em anexo; 

- A aprovação dos preços apresentados pelo empreiteiro, relativamente às espécies de 

trabalhos não considerados no contrato inicial; 

- A aprovação dos trabalhos a menos apresentados em anexo; 
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- A aprovação da execução do 1º contrato adicional à firma Vibeiras - Sociedade 

Comercial de Plantas, SA, adjudicatária da empreitada, pelo montante global de 

5.453,92 € (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três euros e noventa e dois 

cêntimos), que acrescido de IVA à taxa legal em vigor perfaz o valor de 5.718,16 € 

(cinco mil, setecentos e dezoito euros e dezasseis cêntimos). 

O encargo da despesa deverá ser considerado nas GOP, onde está previsto com o código do 

plano 2.4.1.02.24 e na rubrica orçamental 01.02.03/07.01.04.01.» 

 

PONTO 8 – Empreitada de “Requalificação das Galerias da Praça de Armas e 

remodelação de Espaços Museológicos”: 1.º contrato adicional. 

PROPOSTA N.º DOLC_DPOP 02_23-12. 

«A empreitada de “Requalificação das Galerias da Praça de Armas e remodelação de Espaços 

Museológicos” foi adjudicada à firma Fraterna – Engenharia, Consultoria e Construção, Lda., 

pelo montante global de 225.399,98 € (+IVA). Verifica-se a necessidade de proceder a alguns 

trabalhos imprevistos, em virtude das condições atuais serem diferentes das condições 

consideradas em projeto. Estes trabalhos encontram-se traduzidos na informação n.º 

2012/22671 de 28.11.2012 que se anexa. 

Para estes trabalhos solicitou-se proposta ao empreiteiro, a qual se traduz resumidamente no 

seguinte quadro: 

 
DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS 

 
VALOR (€) 

 
(%) 

Trabalhos a mais com preços contratuais   1.447,65   0,64 

Trabalhos a mais com preços novos   7.757,80   3,44 

Trabalhos a menos - 2.959,62 - 1,31 

   

TOTAL 6.245,83  2,77 

 
Assim, o custo adicional associado à execução destes trabalhos é de 6.245,83 €, 

correspondendo a 2,77% do montante global da adjudicação.  

Considerando que: 

- Os trabalhos a mais propostos se destinam à realização da mesma empreitada e que 

estes trabalhos não podem ser técnica e economicamente separados do contrato; 

- Estes trabalhos são estritamente necessários ao acabamento da obra, de acordo com o 

n.º 1 do art.º 370º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo do Decreto-Lei 

18/2008, de 29 de janeiro; 

- Nos termos da alínea c) do n.º 2 do mesmo artigo, o valor dos trabalhos a mais, 

deduzido do valor dos trabalhos a menos, não excede 5% do valor do contrato da 

empreitada; 
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Propõe-se, nos termos da alínea q) do nº1, do art.º 64.º da lei nº 169/99, de 18 de setembro, 

alterada pela Lei nº. 5-A/02, de 11 de Janeiro: 

- A aprovação dos trabalhos a mais apresentados em anexo; 

- A aprovação dos preços apresentados pelo empreiteiro, relativamente às espécies de 

trabalhos não considerados no contrato inicial; 

- A aprovação dos trabalhos a menos apresentados em anexo; 

- A aprovação da execução do 1º contrato adicional à firma Fraterna – Engenharia, 

Consultoria e Construção, Lda., adjudicatária da empreitada, pelo montante global de 

6.245,83 € (seis mil, duzentos e quarenta e cinco euros e oitenta e três cêntimos), que 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor perfaz o valor de 6.620,58 € (seis mil, seiscentos 

e vinte euros e cinquenta e oito cêntimos). 

O encargo da despesa deverá ser considerado nas GOP, onde está previsto com o código do 

plano 2.4.1.02.29 e na rubrica orçamental 08.05/07.01.03.99.» 

 

PONTO 9 – Empreitada de “Casa Capelo – consolidação do imóvel”: 1.º 

contrato adicional. 

PROPOSTA N.º DOLC_DPOP 03_23-12. 

«Tendo sido adjudicada a empreitada de “Casa Capelo – consolidação do imóvel” à firma 

Parcifal Fernandes, Construções, Lda., pelo montante global de 107.589,36 € (+IVA), verifica-se 

a necessidade de proceder a alguns trabalhos imprevistos em virtude das condições atuais 

serem diferentes das condições consideradas em projeto, estes trabalhos encontram-se 

traduzidos na informação n.º 2012/22655 de 28.11.2012 que se anexa. 

Deste modo, solicitou-se proposta ao empreiteiro, a qual se traduz resumidamente no seguinte 

quadro: 

 
 

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

VALOR (€) 
 

(%) 

Trabalhos a mais com preços contratuais    880,15   0,82 

Trabalhos a mais com preços novos 2.600,49   2,42 

Trabalhos a menos - 558,65 - 0,52 

   

TOTAL 2.921,99  2,72% 

 
Assim, o custo adicional associado à execução destes trabalhos é de 2.921,99€, 

correspondendo a 2,72% do montante global da adjudicação.  

Considerando que: 

- Os trabalhos a mais propostos se destinam à realização da mesma empreitada e que 

estes trabalhos não podem ser técnica e economicamente separados do contrato; 
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- Estes trabalhos são estritamente necessários ao acabamento da obra, de acordo com o 

n.º 1 do art.º 370º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-lei 

18/2008 de 29 de janeiro; 

- Nos termos da alínea c) do n.º 2 do mesmo artigo, o valor dos trabalhos a mais 

deduzido do valor dos trabalhos a menos, não excede 5% do valor do contrato da 

empreitada, 

Propõe-se, nos termos da alínea q) do nº1, do art.º 64.º da lei nº 169/99, de 18 de setembro, 

alterada pela Lei nº. 5-A/02, de 11 de Janeiro: 

- A aprovação dos trabalhos a mais apresentados em anexo; 

- A aprovação dos preços apresentados pelo empreiteiro, relativamente às espécies de 

trabalhos não considerados no contrato inicial; 

- A aprovação dos trabalhos a menos apresentados em anexo; 

- A aprovação da execução do 1º contrato adicional à firma Parcifal Fernandes, 

Construções, Lda., adjudicatária da empreitada, pelo montante global de 2.921,99 € 

(dois mil, novecentos e vinte e um euros e noventa e nove cêntimos), que acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor perfaz o valor de 3.097,31 € (três mil, noventa e sete euros e 

trinta e um cêntimos). 

O encargo da despesa deverá ser considerado nas GOP, onde está previsto com o código 

do plano 2.4.1.02.30 e na rubrica orçamental 08.05/07.01.03.99.» 

Sobre as propostas numeradas como Pontos 7, 8 e 9 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa faz incidir a sua intervenção sobre a proposta 

designada por Ponto 7 – empreitada de “Requalificação do Largo do Pelourinho – Praça do 

Duque e requalificação do Largo do Município zona adjacente” -, dizendo considerar aceitável a 

justificação de que no decorrer das escavações na zona do jardim do Miradouro tenha surgido 

uma muralha arqueológico a colidir com a implantação do lago a ser construído e respetiva casa 

de bombas. Nada tem a obstar em relação a estes trabalhos a mais. Levanta a questão quanto 

à razão pela qual são retirados todos os trabalhos relativos ao projeto de iluminação pública à 

rede de distribuição de baixa tensão do projeto substituindo por algo de diferente em 

detrimento de despender determinado valor. O que acontece neste nível de intervenção? 

Em face das observações feitas pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa, a Sr.ª 

Vereadora Adília Candeias, dá a palavra à Diretora do Departamento de Obras, 

Logística e Conservação que presta as seguintes explicações:  

. Há cabos que deixam de existir e, noutros casos, é feita a substituição dos mesmos. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias acrescenta que o objetivo desta intervenção tem sido a de 

enterrar o máximo de infraestruturas elétricas e outras. Lembra-se dum mobiliário urbano que 

foi mudado de um local para outro, por ficar esteticamente mais agradável, prático e acessível. 
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O Sr. Vereador José Carlos de Sousa repara que na rede de distribuição de baixa tensão do 

projeto de iluminação pública só se verificam trabalhos a menos; não há trabalhos a mais, nem 

para reposição, nem para substituição de materiais. Pergunta se a rede de iluminação pública 

deixa de estar prevista ou é substituída por algo que já existe. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias volta a passar a palavra à Diretora do 

Departamento de Obras, Logística e Conservação para adicionar as explicações 

julgadas necessárias, que são as seguintes: 

. É efetuada a substituição de cabos de diferentes tipos, motivados pela necessidade de 

se adaptar esta obra e a compatibilizar com futuras intervenções a nível da iluminação 

no Castelo. Há trabalhos que não vão avançar já e serão considerados em termos de 

uma empreitada, a realizar no futuro, para a iluminação deste monumento. Assim 

sendo, há cabos que têm de ser colocados para se manter a iluminação atual. Estes são 

trabalhos previstos no âmbito da empreitada em curso e que estão, de alguma forma, 

interligados com outros. 

Com menção à proposta designada por Ponto 8 – empreitada de “Requalificação das Galerias 

da Praça de Armas e remodelação de Espaços Museológicos” -, o Sr. Vereador José Carlos 

de Sousa menciona que relativamente ao trabalho técnico previsto para cada sala é preciso 

utilizar quadros elétricos de dimensões diferentes aos que estão colocados; as paredes não 

existiam e não se sabia exatamente o que existia, pelo que os projetos não foram feitos com a 

mesma dimensão. Coloca a questão: quem fez o projeto? Observa que a central de intrusão já 

não existia quando o projeto foi elaborado. Fica com a ideia que algumas notas da informação 

técnica não compaginam com a execução do projeto. Na alínea d) - para a construção do 

pavimento da sala – foi prevista a colocação de soalho em madeira, mas dada a existência de 

muita irregularidade não foi possível fazê-lo. Há quantos anos está a sala nestas condições? 

Opina que algumas situações lhe parecem incongruentes.  

Em relação à proposta designada por Ponto 9 – empreitada de “Casa Capelo – consolidação do 

imóvel” -, o Sr. Vereador José Carlos de Sousa considera difícil perceber que, no decorrer 

dos trabalhos de demolição das paredes interiores, tenha havido uma certa diferença entre a 

situação existente e o previsto no projeto, tais como, diferenças de quotas entre a sala de 

pessoal e a copa, e ainda, a existência de cabos elétricos e de telecomunicações incluindo fibra 

ótica, cabos estes que passam numa das paredes a demolir. Teima que entre as duas casas há 

de certeza uma porta em que é visível uma quota superior à outra, não se tratando dum espaço 

único. A passagem da fibra ótica é um trabalho recente, e não tem de estar cadastrado?  

Termina dizendo que as anotações antes referidas, são as suas reservas em relação às 

propostas em apreço. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias constata que o Sr. Vereador José Carlos de Sousa usa 

frequentemente a expressão de que “não percebe a razão de…”, pelo que já não estranha. 
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Nem ela própria, nem o Sr. Vereador José Carlos de Sousa são pedreiros ou engenheiros civis, 

mas há técnicos a trabalhar e a acompanhar as empreitadas que são conhecedores e 

competentes na sua área. Repara que ela própria, enquanto pessoa não entendida na matéria, 

coloca aos técnicos questões e observações parecidas às que o Sr. Vereador apresenta nas 

reuniões quando há lugar a apresentação de propostas de trabalhos e a mais e a menos. A lei 

prevê que o valor deste tipo de propostas não possa ser superior a 25% do valor do contrato 

inicial, o que nem sequer se põe nas propostas trazidas a esta reunião. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa intervém, novamente, dizendo aceitar as explicações 

da Sr.ª Vereadora Adília Candeias. De todo o modo, considera que as razões apresentadas não 

são compagináveis com as informações técnicas. São situações diferentes: um muro que é 

encontrado depois de feitas escavações e a de cabos e quadros elétricos que são previstos em 

projeto há um ou dois anos. Esperou-se tanto tempo para avançar com as obras da Casa 

Capelo, pelo que, em sua opinião, e uma vez que os projetos já tinham algum tempo, havia 

necessidade de se perceber se tinham de adequar o projeto. E, se há questões que são 

facilmente entendíveis, também há outras em que não houve atenção (por exemplo: no caso da 

fibra ótica) e, neste momento, estão a pagar por isso. Está devidamente enquadrado e nos 

limites da lei aquilo que se está a pagar, mas há princípios que não o deixam indiferente. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias dá novamente a palavra à diretora do 

Departamento de Obras, Logística e Conservação para adicionar as explicações 

julgadas necessárias: 

. Não é em vão que a lei prevê como exceção que, os trabalhos a mais para obras de 

restauro e de intervenção no património, possam ir ao patamar de 25% (acréscimo ao 

valor inicial da empreitada), precisamente por ser frequente verem-se confrontados 

com situações que não eram previsíveis à partida. Em fase de execução das 

empreitadas começam a ser surgir os mais imprevisíveis panoramas. Como exemplo: a 

empreitada de “Casa Capelo – consolidação do imóvel” encontrava-se com várias 

construções, semi-construções e ocupações que tiveram de ser demolidas, 

inclusivamente com antigos equipamentos de cozinha da antiga Pousada e tornava 

impossível o avanço dos trabalhos. É evidente que devia ter sido efetuada uma 

empreitada para proceder à demolição e, de seguida, prosseguir com a construção, 

mas isso seria muito dispendioso. Explica como o projeto para a empreitada em causa 

foi elaborado. 

Submetida a votação a proposta de Empreitada de “Requalificação do Largo do 

Pelourinho – Praça do Duque e requalificação do Largo do Município zona 

adjacente” – Ponto 7, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em minuta. 

Submetida a votação a proposta de Empreitada de “Requalificação das Galerias da 

Praça de Armas e remodelação de Espaços Museológicos” – Ponto 8, foi a mesma 
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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 verificarem que o que 

representam os trabalhos a mais, não sendo muito significativo no valor global da obra, denota 

uma clara falta de capacidade na previsão do dimensionamento dos quadros elétricos e 

contadores previstos para o local, aquando da execução do projeto. 

Se podemos considerar normal não introduzir a central de intrusão por a mesma se ir 

compatibilizar com toda a estrutura do castelo, é estranho que essa opção não tenha sido 

tomada logo em linha de conta face aos trabalhos de intrusão já existentes no castelo. 

Por outro lado, o piso da sala 6 não foi alterado após a execução do projeto pelo que 

estranhamos também a solução encontrada agora.” 

Submetida a votação a proposta de Empreitada de “Casa Capelo – consolidação do 

imóvel” – Ponto 9, foi a mesma aprovada, por maioria, com o voto contra dos Srs. 

Vereadores Natividade Coelho e José Carlos de Sousa. Aprovado em minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foram apresentadas, simultaneamente, as seguintes propostas 

designadas por Pontos 10 e 11:  

PONTO 10 – Instrumentos de Gestão Previsional da Palmela Desporto, EEM 

– Exercício de 2013. 

PROPOSTA N.º DCD 01_23-12. 

«O Conselho de Administração da Palmela Desporto, EEM, tem vindo a desenvolver um 

assinalável trabalho de gestão dos recursos disponíveis, considerando as crescentes dificuldades 

financeiras das famílias e das instituições, de que são exemplo a disponibilização de novos 

serviços e as medidas de contenção adotadas. 

Os desafios que se colocam para o ano de 2013 no sentido de continuar a garantir um serviço 

de qualidade e permitir um amplo acesso à prática desportiva nos equipamentos municipais 

geridos pela empresa municipal, estão espelhados nos Instrumentos de Gestão Previsional para 

o Exercício de 2013, aprovados pelo Conselho de Administração da Palmela Desporto, EEM, na 

sua reunião de 6 de Novembro do corrente ano.  

Os Instrumentos de Gestão Previsional aprovados integram os seguintes documentos: Plano de 

Atividades, Plano Plurianual de Investimentos 2013-2016, Balanço e Demonstração Previsionais, 
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Notas Anexas às Demonstrações Previsionais, Orçamento de Exploração, Rendimentos e 

Gastos, Orçamento Previsional de Tesouraria, e Parecer do Fiscal Único. 

No seguimento da política seguida no ano de 2011, a presente proposta apresenta uma 

redução da comparticipação municipal, num contexto de redução global das receitas. Esta 

situação só é possível em resultado do plano de contenção e racionalização da despesa, fatores 

evidenciados no parecer do fiscal único. 

O orçamento da Palmela Desporto, EEM, para 2013, apresenta uma previsão de receita de € 

1.368.739,00, a qual será afeta a 3 áreas de intervenção: Objetivo I – Promoção do 

Desenvolvimento Desportivo com €344.198,00; Objetivo II – Qualidade das Condições de 

Prática com €49.800,00; Objetivo III – Desenvolvimento Organizacional com €5.250,00. 

Assim, e de acordo com o nº 1, do art.º 42º, da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, e da alínea 

d), do nº 7, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, e em conjugação com os Estatutos da 

Palmela Desporto, EEM, propõe-se a aprovação dos instrumentos de gestão previsional da 

empresa municipal, relativos ao exercício de 2013, que se apresentam em anexo.» 

 

PONTO 11 – Contrato-Programa de indemnizações compensatórias pela 

gestão dos equipamentos desportivos municipais entre a Câmara Municipal 

de Palmela e a Palmela Desporto, EEM para o ano de 2013. 

PROPOSTA N.º DCD 02_23-12. 

«Com a constituição da empresa municipal Palmela Desporto, a Câmara Municipal de Palmela 

delegou na empresa a gestão dos quatro equipamentos desportivos municipais: Piscina 

Municipal de Palmela, Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo, Campo Municipal de Jogos 

e Piscina Municipal de Pinhal Novo. 

Tendo por objetivo a gestão e administração dos equipamentos desportivos, foi também a 

empresa incumbida de promover o desenvolvimento desportivo do concelho, nomeadamente 

através da criação de condições de prática desportiva para os munícipes, com qualidade e de 

acessibilidade generalizada. 

Nesse sentido, tem sido desenvolvida uma política de programas com fins educativos, 

desportivos e sociais, de modo a possibilitar a um maior número de pessoas e de instituições 

educativas, desportivas e sociais não educativas, a utilização dos vários equipamentos, 

contribuindo para o aumento do número de praticantes e para a elevação do nível desportivo 

no concelho. 
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A concretização dessa política, consubstanciada na prática de preços inferiores ao real custo do 

serviço prestado, condição para o alargamento da base de utilização dos equipamentos, têm 

como consequência um insuficiente autofinanciamento da empresa. 

Os custos destas obrigações sociais, atribuídas à Palmela Desporto, EEM, justificam a 

comparticipação financeira do Município a título de indemnização compensatória. 

Assim, em conformidade com a alínea d), do n.º 7, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, e que o 

mesmo seja submetido à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos do nº 5, do art.º 47º, 

da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, propõe-se a aprovação do Contrato-Programa de subsídio 

à exploração pela prestação de serviços de interesse geral, no contexto da gestão dos 

equipamentos desportivos sob responsabilidade da empresa municipal, entre a Câmara 

Municipal de Palmela e Palmela Desporto, EEM, para o ano de 2013 que se anexa e faz parte 

integrante da presente proposta. 

Mais se propõe que a eficácia da deliberação no que respeita à constituição de direitos e 

deveres da Câmara Municipal e da Palmela Desporto, EEM, fique condicionada à aprovação e 

vigência das Grandes Opções do Plano e do Orçamento do Município para o ano de 2013.» 

Sobre as propostas de Instrumentos de Gestão Previsional da Palmela Desporto, 

EEM – Exercício de 2013 e Contrato-Programa de indemnizações compensatórias 

pela gestão dos equipamentos desportivos municipais entre a Câmara Municipal de 

Palmela e a Palmela Desporto, EEM para o ano de 2013 intervieram: 

O Sr. Vereador Adilo Costa começa por adicionar alguns esclarecimentos às propostas em 

referência e que, seguidamente, se enunciam: 

. Neste Contrato-Programa há uma redução de 444 mil euros com onze transferências 

mensais de 37 mil euros. Em diferente dos anteriores, na medida em que aciona 

mecanismos da Lei 50/2012, de 31 de agosto. Está mais claro e contém objetivos 

decorrentes dos fundamentos das cláusulas 2.ª e 6.ª do documento anexo e que são os 

indicadores de medição dos objetivos sectoriais da Palmela Desporto, EEM; 

 . A Gestão Previsional de 2013 decorre dos critérios de sustentabilidade da Lei e que fez 

com que, desde a altura em que entrou em vigor até à presente data, algumas 

empresas municipais tenham sido extintas, uma vez que não tinham condições para 

cumprimento dos (quatro) critérios especificados no diploma legal. Felizmente que a 

Palmela Desporto, EEM, desde 2010, tem superado estes critérios; 

. A Palmela Desporto, Entidade Empresarial Municipal, encontra-se bem em termos de 

sustentabilidade económica e financeira; 

 . Houve a fusão de dois objetivos, por isso, passaram a ser três; 
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. A previsão do resultado líquido do exercício é de 1.872,00 €. É à tangente, mas 

significa, sobretudo, que há equilíbrio orçamental; 

. O balanço previsional com o ativo líquido regista um aumento de 8% e o aumento do 

passivo é de 0,9%, sendo o aumento do capital próprio de 0,7%. O prazo médio de 

pagamentos é de 75 dias; 

.  Quanto à indemnização compensatória de 444 mil euros, é de registar que este valor 

corresponde a 32% do total dos rendimentos, o que significa que a capacidade de 

autofinanciamento da Palmela Desporto, EEM, é de 68%. A piscina municipal de Pinhal 

Novo continua a ser o maior centro de proveitos, e a dar nota do parecer do fiscal único 

que é muito menos defensivo do que o dos anos anteriores (é natural que haja alguma 

cautela), mostra-se descansado com os números apresentados em relação ao passado. 

O ser realista no decréscimo do montante previsional da prestação de serviços tem a 

ver com a conjuntura económica financeira e, também, com o ser realista no valor da 

compensação com o défice de exploração, o que representa 22% do total do valor dos 

rendimentos. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa efetua a sua intervenção do seguinte modo (a mesma 

configura a opinião dos Vereadores do P.S.): 

- A ata da reunião de Câmara de 05 de janeiro de 2000 respeita à criação da Palmela 

Desporto. Face ao que consta nessa ata e aos anos que têm passado tem a convicção 

que os objetivos para o qual a mesma foi criada, não se cumprem agora, nem se 

cumpriram antes. A independência económica da Palmela Desporto, EEM, não se 

concretiza. Conforme vai demonstrar a seguir as compensações indemnizatórias não 

têm percentagens iguais ao nível do orçamento global: a vertente social, quer das duas 

piscinas, quer do campo de futebol, quer ainda do pavilhão desportivo municipal, não é 

percetível. Verifica-se uma saída do número de utentes, face aos preços praticados e à 

condição dos mesmos; 

 - Os Vereadores Socialistas neste órgão tinham alguma esperança que a administração 

que veio a tomar posse pudesse trazer uma nova perspetiva, mas, já numa anterior 

ocasião afirmaram que é a Câmara Municipal de Palmela quem “manda” na empresa 

municipal; 

- Cita uma afirmação constante num dos documentos apresentados: “(…) não é 

possível estimar qualquer aumento na capacidade de autofinanciamento da empresa 

(…)”, o que significa que, todos os anos, surge-lhe a mesma dúvida: não há 

possibilidade de crescimento ao nível do autofinanciamento; 

- Recorda-se de, durante muito tempo (vários anos) havia a previsão para desenvolver 

um rol imenso de atividades no ano seguinte, e aquando da apresentação da Prestação 
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de Contas, verifica-se que nada tinha sido levado à concretização e ficava para o ano 

seguinte; 

- O Sr. Vereador Adilo Costa assumiu, no ano de 2008, que as obras de manutenção 

nos equipamentos desportivos iriam ser assumidas pela Câmara Municipal, o que não 

se veio a verificar. Atualmente os equipamentos estão degradados a precisar de obras 

de manutenção de cariz complexo; 

- Os Instrumentos de Gestão Previsional apresentados, no ano passado, pela Palmela 

Desporto, EEM, também se verificaram inflacionados à luz do que foi o Orçamento da 

Câmara Municipal de Palmela também não concretizado. De acordo com as previsões 

da própria administração, as obras devidas para efetuar ficam aquém do que se tinha 

previsto e transitam para o ano seguinte; 

- Apresenta-se a ideia de, num Orçamento de cerca de 1,3 milhões de euros, se 

contemplarem 25 mil euros para investimento. Há uma dificuldade de estrutura, 

porque, em contrapartida, os gastos com pessoal são superiores a 50% desse 

documento previsional; 

- Considera existir uma imprecisão, quer no discurso do Sr. Vereador Adilo Costa, quer 

no discurso (parecer) do Revisor Oficial de Contas (ROC). O Orçamento vê-se reduzido 

de 1,49 milhões de euros para 1,36 milhões de euros (menos 9%), enquanto a Câmara 

Municipal diminui a sua comparticipação de 480 mil euros para 444 mil euros (menos 

7,5%), o que significa que em todas as outras atividades há reduções muito acima 

daquilo que é o esforço da própria entidade. Repare-se que o esforço da Palmela 

Desporto, EEM é de 9% e o da Câmara Municipal é menor do que este. Os valores 

líquidos do exercício (previstos) repetem-se, mais uma vez, para valores pouco acima 

dos mil euros; 

- O Sr. Presidente do Conselho de Administração da Palmela Desporto, EEM, ficou 

“agastado” com a sua intervenção, numa reunião de Câmara descentralizada que teve 

lugar na Quinta do Anjo, em relação à Prestação de Contas. E, sobre este assunto, 

gostava de esclarecer: se fosse proprietário de uma empresa fornecedora de produtos à 

Palmela Desporto, EEM, dificilmente entregaria uma fatura depois de 01 de outubro. O 

conceito do pagamento da empresa municipal é efetuado 75 dias após a entrega dos 

produtos. Em suma: não entregaria uma fatura para ser paga três meses depois, 

quando teria de pagar o IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) da mesma. É 

evidente que ‘cada um dos lados’ percebe o modo de funcionamento do 

fornecimento/pagamento, pelo que considera que os resultados apresentados estão 

errados propositadamente. Realça que tem havido uma preocupação com a 

apresentação do resultado líquido dos diferentes exercícios ser sempre idêntico (com 
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uma ligeira variação) desde há vários anos. Preocupa-o o facto de as dívidas a 

fornecedores serem: 

  . em dezembro de 2010 – 171 mil euros; 

  . em dezembro de 2011 – 122 mil euros; 

Denota a sua satisfação por haver uma inflexão por parte da Palmela Desporto, 

EEM, de estar a reduzir o valor das dívidas nesta área do pagamento a 

fornecedores, mas ficou desiludido quando percebe que a previsão para 

dezembro de 2012 é de 151 mil euros. E o procedimento vai continuar do 

mesmo modo: com pagamentos a 75 e a 90 dias. Não é solução. Não lhe 

parece que esta seja a empresa municipal que se preconizou e em que se 

apostou aquando da sua criação a 05 de janeiro de 2000. 

- Quanto ao parecer do Fiscal Único aponta um erro grosseiro e situa-o quando o 

Revisor Oficial de Contas (ROC) dita: “(…) na rubrica de compensação por leve 

descoloração estão previstas as receitas de contrato programado entre a Câmara 

Municipal e a Palmela Desporto, que está registado pelo montante de 444 mil euros e 

representa 32% do total dos rendimentos, mantendo uma evolução positiva e 

consistente na autonomia financeira da empresa face aos apoios da Câmara Municipal 

(…)”. Esta afirmação não é verdadeira, porquanto a verba transferida de 492 mil euros 

em 2011 representava somente 31% das receitas, e agora já representa 32%. Em 

sentido contrário, escreve a Câmara Municipal que: “(…) na rubrica de gastos com 

pessoal prevê um decréscimo de 3%, o que corresponde a uma diminuição de 25.557 

euros, em relação ao valor previsional de 2012, mantendo-se para 2013 as reduções 

impostas pelo Orçamento de Estado nos subsídios de férias e de Natal (…)”, o que não 

corresponde à verdade. Há alguma inconsistência relativamente ao documento do 

Contrato-Programa;  

- Fica satisfeito por a cláusula 6.ª estar integrada no Contrato-Programa. E explica: é 

preciso garantir o aumento médio de 2% da autonomia financeira da empresa. Coloca-

se a pergunta: e se isto não vier a acontecer? O contributo da Câmara Municipal de 

Palmela para a Palmela Desporto, EEM, é compaginável com o cumprimento dos 

objetivos desta ou limita-se ao ponto 3 do clausulado em que, independentemente do 

que suceder, se preveem 398 mil euros no próximo ano? 

O Sr. Vereador Adilo Costa mostra-se satisfeito por constatar haver uma evolução no 

pensamento exposto pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa. 

Frisa que, em abono da verdade, refira-se que desde a criação da empresa municipal Palmela 

Desporto que a dependência da Câmara Municipal foi sendo cada vez menor e está a atingir 

valores considerados sustentáveis. É diminuto o resultado líquido. É equilibrado. A Palmela 
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Desporto não foi criada com o intuito da apresentação dos números. Tem sido empregue um 

esforço muito grande, mas, o momento que se vive de dificuldades financeiras, está a afastar 

as pessoas da prática da atividade física. As famílias optam por deixar de usar os equipamentos 

desportivos da empresa municipal, assim como os ginásios, uma vez que têm de fazer face a 

orçamentos familiares cada vez mais diminutos. Acrescem as famílias endividadas. As pessoas 

não se sentem com condições financeiras para continuar a praticar as modalidades que vinham 

frequentando. E a redução de 8% nas receitas da Palmela Desporto, EEM, é real. Tendo, a 

empresa municipal, conseguido igualmente uma redução de 8% nos gastos e propiciou uma 

sustentação e um equilíbrio para a própria. Está certo que a Vereação P.S. concordará com a 

afirmação de que o Orçamento da Palmela Desporto, EEM, é equilibrado. Também é certo que 

não se sabe o que vai acontecer em 2013 quando as pessoas receberem os recibos de 

vencimento e se depararem com o valor líquido. Certamente terão de se encontrar formas de 

contrariar a tendência de as pessoas abondarem a prática da atividade e o exercício físico.  

O Sr. Vereador Adilo Costa faz um reparo que lhe parece importante: o Orçamento de 2013 

é comparado com o de 2012 e o mesmo sucede em termos das previsões. Tendo em conta a 

projeção do exercício no final de agosto último (apresentando já, nessa altura, resultados mais 

sustentáveis sobre a evolução, e embora tenha havido saída de utentes e atividades que 

deixaram de se realizar) há a reconhecer a imaginação da Palmela Desporto, EEM, desde o 

Conselho de Administração aos seus trabalhadores, no sentido de conseguir encontrar outras 

soluções e captar novos utentes. E, isso mesmo foi feito. Num momento em que há tantas 

dificuldades, nomeadamente em áreas como a cultura e o desporto, a empresa municipal 

Palmela Desporto teve a capacidade para localmente ser parceira de muitos projetos, um deles 

recentemente emitido na televisão sobre o tema “parto na água”. A Palmela Desporto, EEM, 

propicia nos seus equipamentos aulas de preparação para o parto na água e é pioneira na 

Península Ibérica, sendo os partos realizados no Hospital de São Bernardo, em Setúbal. A 

Palmela Desporto, EEM, inteira-se das mais diversas questões, quer sejam, no marketing mais 

agressivo ou na website. Estes exemplos são valores acrescidos em relação ao trabalho da 

Administração da Palmela Desporto, EEM. Enquanto os valores a pagar com consumos de 

eletricidade e gás aumentam, há fatores fundamentais para, em termos de custos, conseguir 

atingir resultados contrários.  

Relativamente às obras de vulto (manutenção dos equipamentos desportivos municipais), o Sr. 

Vereador Adilo Costa confirma a veracidade na afirmação do Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa sobre a intenção de a Câmara Municipal assumir a sua concretização. A este propósito, 

acrescenta, que há um entendimento do Tribunal de Contas em relação à autonomia das 

empresas municipais, e a Câmara Municipal está a respeitar criteriosamente essa autonomia, ou 

seja, a distinguir financeiramente uma ação da outra. 
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O Sr. Vereador José Carlos de Sousa levanta a questão acerca doa composição do Conselho 

Fiscal da empresa municipal, ao que o Sr. Vereador Adilo Costa responde que está em 

revisão a questão dos estatutos da Palmela Desporto, EEM. 

Atendendo a que o Sr. Vereador José Carlos de Sousa se referiu à criação da Palmela Desporto 

e, uma vez que, nessa altura, estava em funções como Vereadora, a Sr.ª Vereadora Adília 

Candeias adianta que se recorda perfeitamente dos objetivos com que a empresa municipal foi 

criada. Era uma aposta pioneira, na medida em que havia apenas uma empresa municipal, no 

Município de Loures. A legislação duma Câmara Municipal é muito pesada e a intenção foi a de 

aproveitar a Lei para que os equipamentos desportivos municipais de Palmela pudessem ser 

melhor geridos. A piscina municipal de Palmela estava em funcionamento e ia ser aberta ao 

público a piscina municipal de Pinhal Novo, a par de que ia entrar em funcionamento o relvado 

desportivo municipal. Na altura, a experiência da gestão da piscina municipal de Palmela dava 

para perceber como é difícil gerir estes equipamentos complexos com uma gestão obrigada a 

procedimentos muito burocráticos aplicados às Autarquias. A Câmara Municipal tem, por vezes, 

viaturas paradas na sua oficina por não ter oportunidade de comprar as peças tão depressa 

quanto seria necessário, uma vez que tem de obedecer aos procedimentos impostos por lei. As 

piscinas têm de ter o cloro e materiais adequados com tanto pormenor que, o executivo em 

exercício na altura, considerou a criação duma empresa municipal para gerir com proximidade 

os equipamentos desportivos municipais de forma a potenciar o seu funcionamento, e nunca 

houve a intenção ou o intuito de privatizar os equipamentos. Pretendia-se melhorar o 

desempenho. A empresa municipal nunca foi criada com o objetivo de dar lucro. Lembra-se de 

algumas situações que estavam na base da criação da empresa municipal, por exemplo: 

. as câmaras municipais não têm a carreira de técnicos de natação – o quadro de 

pessoal da empresa municipal permitiu a criar essa figura; 

. era muito difícil contratar um técnico de manutenção de piscinas com a remuneração 

permitida para a função pública, enquanto a criação da empresa municipal possibilita 

um vencimento diferente. 

Repare-se que a Câmara Municipal de Palmela procedeu, há pouco tempo, à abertura 

de concurso para admissão de eletricistas, ao qual se inscreveram mais de uma centena 

de candidatos, acabando por ficar apenas 4 ou 5 e, quando perceberam qual iria ser o 

ordenado, desistiram todos. Não se pode fazer a manutenção nestes equipamentos 

deste modo.  

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias menciona que, a ser questionada sobre se a empresa 

municipal dá prejuízo, ela responderá com a pergunta: quanto custa o funcionamento da 

Biblioteca Municipal e respetivos pólos, o Centro Cultural do Poceirão, o Cine Teatro São João e 

o funcionamento das Escolas? Estes equipamentos municipais custam ou não custam dinheiro? 
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No Orçamento global ninguém repara, nem fala no seu custo, mas estão incluídas nas despesas 

de funcionamento da chamada “máquina” da Câmara. 

Submetida a votação a proposta de Instrumentos de Gestão Previsional da Palmela 

Desporto, EEM – Exercício de 2013 – Ponto 10, foi a mesma aprovada, por maioria, 

com o voto contra dos Srs. Vereadores Natividade Coelho e José Carlos de Sousa. 

Aprovado em minuta. 

Submetida a votação a proposta de Contrato-Programa de indemnizações 

compensatórias pela gestão dos equipamentos desportivos municipais entre a 

Câmara Municipal de Palmela e a Palmela Desporto, EEM para o ano de 2013 – 

Ponto 11, foi a mesma aprovada, por maioria, com o voto contra dos Srs. Vereadores 

Natividade Coelho e José Carlos de Sousa. Aprovado em minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

DIVISÃO DE FINANÇAS E APROVISIONAMENTO: 

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

PONTO 12 – Prestação de serviços na área de seguros – aprovação relatório 

final. 

PROPOSTA N.º DAF_DFA 01_23-12. 

«Em reunião de Câmara realizada em 22/08/2012 foi aprovada a abertura de concurso público 

para a prestação de serviços na área de seguros e respetivos programa de concurso e caderno 

de encargos. 

O prazo para apresentação de propostas terminou no dia 14/10/2012 e foram rececionadas 

duas propostas, das entidades Fidelidade – Companhia de Seguros, SA e Companhia de 

Seguros Allianz, SA. 

Concluída a análise das propostas admitidas a concurso, pelo júri nomeado para o efeito, 

compete à Câmara Municipal deliberar sobre a adjudicação da presente prestação de serviço. 

Considerando os fundamentos invocados no relatório final de análise de propostas (em anexo), 

e após o júri ter procedido à audiência prévia dos interessados, ao abrigo do art.º 147.º e n.º 1 

do art.º 123, do Código dos Contratos Públicos, propõe-se: 

� A aprovação do relatório final do concurso público e consequente exclusão de ambas 

as propostas, o que determina a revogação da decisão de contratar, conforme disposto 
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na alínea b) do n.º 1 do art.º 79.º do Código dos Contratos Públicos, com remissão 

para o n.º 1 do art.º 80.º do mesmo diploma.»  

Sobre a proposta de Prestação de serviços na área de seguros – aprovação relatório 

final numerada DAF_DFA 01_23-12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho observa que a leitura do anexo ao relatório final 

permite perceber que se trata de um concurso destinado à prestação de serviços na área de 

seguros. Os Vereadores do P.S. não podem deixar de estar de acordo que, não cumprindo as 

duas empresas concorrentes com os requisitos do caderno de encargos, há a salientar uma 

série de datas que são preocupantes:  

 . em 14.10.2012 termina o prazo de apresentação de propostas; 

 . em 15.10.2012 foram abertas as propostas; 

. só em 06.11.2012 é elaborado o relatório preliminar, o que significa um espaço 

temporal de três semanas para análise de duas propostas. Deve-se ter presente que, 

em qualquer concurso que se realize, há sempre a hipótese de o mesmo ficar deserto 

de concorrentes. 

Após ter solicitado explicações sobre as delongas na tramitação deste processo, 

disseram-lhe que era indiferente a proposta ser apresentada em reunião de Câmara de 

19 de novembro último ou na data de hoje. Sobre os efeitos práticos, gostaria de 

perguntar se é necessária a realização de novo concurso ou se há lugar a uma 

adjudicação imediata, se vai ser mais dispendioso e quanto tempo mais se vai levar a 

concluir o processo. A Vereação do P.S. não possui uma série de informação e talvez 

até nem valha a pena discutir esta matéria até à exaustão, mas esta é uma proposta 

que lhes suscitou alguma preocupação. Não percebendo o que está a descoberto, irão 

abster-se, por considerarem que podia ter havido mais cuidado num assunto desta 

natureza.  

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha repara que não existem razões para a Sr.ª Vereadora 

Natividade Coelho se preocupar. Não considera ter havido um prazo tão dilatado no 

desenvolvimento deste processo, até porque a data limite de apresentação de propostas foi no 

dia 14 de outubro findo, a abertura das mesmas teve lugar no dia seguinte, e passados 

dezasseis dias estava elaborado o relatório preliminar. Há a salientar um conjunto de fatores 

que têm de ser levados em conta: a apreciação deste tipo de propostas é de grande 

complexidade técnica, na medida em que são vários ramos de seguros a analisar (exemplo: 

acidentes de trabalho, acidentes pessoais, seguro automóvel, bens em leasing ). Há um 

conjunto muito detalhado de propostas que tinham de ser analisadas. A derrapagem de tempo 

coloca em causa a cobertura destes seguros por parte da entidade que viriam a contratar e, em 
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virtude do procedimento ter ficado deserto de concorrentes, avançou-se com um procedimento 

de ajuste direto. 

A Sr.ª Presidente dá a palavra ao Diretor do Departamento de Administração e 

Finanças para intervir no âmbito da proposta. Deste modo: 

. Perante um concurso deserto (em que os concorrentes não apresentaram propostas 

nos termos do caderno de encargos), foi aberto o procedimento de ajuste direto em 

que o custo seria quase igual ao do concurso. Não consegue dar garantias que o preço 

seja o mesmo, mas não fica nenhum período a descoberto. 

A Sr.ª Presidente dá a palavra ao Chefe da Divisão de Finanças e Aprovisionamento 

para intervir. Deste modo:  

. Face ao concurso público que foi aberto, está em condições de adiantar que em 

relação ao ajuste direto entretanto lançado, foram abertas as propostas e os valores 

apresentados são mais baratos do que as do concurso público, até porque o ajuste 

direto foi aberto com consulta às duas entidades que concorreram no âmbito do 

concurso público.    

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho, face à explicação do Chefe da Divisão de Finanças e 

Aprovisionamento sobre o facto de o ajuste direto ter consultado as mesmas seguradoras que 

tinham concorrido ao concurso público, observa que tal procedimento serviu para que estas 

pudessem suprir as falhas . 

Com a autorização da Sr.ª Presidente volta a prestar explicações o Diretor do 

Departamento de Administração e Finanças, para referir o seguinte: a expetativa é 

que o preço seja realmente mais baixo. 

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, por considerarem que a 

presente proposta peca pelo prazo em que é apresentada e pelos eventuais efeitos nocivos que 

a conclusão do relatório poderiam acarretar para a gestão camarária, por se tratar de um 

concurso que assegura a prestação de serviços na área dos seguros. 

De facto, o relatório final do concurso exclui as duas entidades que apresentaram proposta, por 

irregularidades e incumprimentos face ao articulado legal e ao caderno de encargos, o que 

impossibilita a decisão de contratar. 
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Ora, sendo uma matéria relevante para a segurança de instalações e bens, não se compreende 

que não tenham sido agilizados os prazos na análise das duas propostas e relatório preliminar, 

e não tenha sido possível a presente proposta ter ido a sessão de câmara em 19 de novembro.” 

 

VII – DEPARTAMENTO COMUNICAÇÃO E TURISMO 

 

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

PONTO 13 – Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de 

Freguesia do Município de Palmela para o mandato 2009-2013 - atualização. 

PROPOSTA N.º DCT 01_23-12. 

«No quadro de uma política municipal orientada para a promoção da participação dos cidadãos 

na gestão pública e na dinamização de parcerias locais para o desenvolvimento, a Câmara 

Municipal de Palmela foi pioneira na delegação de competências municipais para as freguesias. 

Este processo de delegação de competências é ainda uma dimensão importante de 

modernização e descentralização de serviços públicos. 

Este ano, num contexto de grave ataque a esta Autarquia de proximidade, que é a Freguesia, a 

CMP optou, em diálogo com as freguesias, por manter todos os protocolos de delegação de 

competências existentes, valorizando o papel das freguesias na promoção do desenvolvimento 

e da qualidade de vida das populações nos seus territórios. Claro que o arrastamento da crise 

financeira, económica e social que afeta o nosso país e a Europa vem limitar muito o alcance 

desta aposta da Câmara Municipal de Palmela, face à drástica redução dos recursos municipais 

para 2013.  

Mantêm-se todos os Protocolos em vigor, com os mesmos critérios de financiamento, 

aplicando-se no entanto uma redução excecional de 15% no total das transferências a efetuar 

para as Freguesias. Esta redução tem como lógica a partilha da drástica redução de recursos – 

que afeta igualmente todas as áreas da atividade municipal e do desafio para ganhos de 

eficiência e se necessário reprogramação de trabalhos para responder às necessidades das 

populações.   

Assim, propõe-se: 

1. Nos termos das disposições da Lei 169/1999, de 18 de Setembro, a atualização dos 

Protocolos de Delegação de Competências celebrados com as cinco Freguesias do Concelho, 

cujas minutas se juntam em anexo, passando a fazer parte integrante da presente proposta, e 

que se consubstanciam na delegação das seguintes competências: 
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Junta de Freguesia de Palmela 
 

• Reparação e Conservação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo 
do ensino básico; 

• Colocação e Conservação de Placas toponímicas; 
• Conservação de Pavimentos em calçadas ou outros; 
• Conservação e Limpeza de Equipamentos Desportivos descobertos; 
• Conservação e Limpeza de Espaços de Jogo e Recreio 

 
 
Junta de Freguesia de Pinhal Novo 
 

• Reparação e Conservação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo 
do ensino básico; 

• Colocação e Conservação de Placas toponímicas; 
• Conservação da Rede Viária; 
• Conservação de Pavimentos em calçadas ou outros; 
• Conservação e Limpeza de Equipamentos Desportivos descobertos; 
• Conservação e Limpeza de Espaços de Jogo e Recreio. 

 
Junta de Freguesia de Quinta do Anjo 
 

• Reparação e Conservação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo 
do ensino básico; 

• Colocação e Conservação de Placas toponímicas; 
• Higiene e limpeza de Espaços Públicos; 
• Conservação da Rede Viária; 
• Conservação de Pavimentos em calçadas ou outros; 
• Conservação e Limpeza de Equipamentos Desportivos descobertos; 
• Conservação e Limpeza de Espaços de Jogo e Recreio; 
• Conservação, Limpeza e Funcionamento de Mercados Municipais. 

 
Junta de Freguesia de Poceirão 
 

• Reparação e Conservação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo 
do ensino básico; 

• Colocação e Conservação de Placas toponímicas; 
• Higiene e Limpeza de Espaços Públicos; 
• Reparação e substituição de Equipamentos afetos ao Despejo de Fossas; 
• Conservação da Rede Viária; 
• Conservação e Limpeza de Equipamentos Desportivos descobertos; 
• Conservação e Limpeza de Espaços de Jogo e Recreio; 
• Recolha de Monos. 

 
 
Junta de Freguesia de S. Pedro de Marateca 
 

• Reparação e Conservação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo 
do ensino básico; 

• Colocação e Conservação de Placas toponímicas; 
• Higiene e Limpeza de Espaços Públicos; 
• Reparação e substituição de Equipamentos afetos ao Despejo de Fossas; 
• Conservação da Rede Viária; 
• Conservação de Pavimentos em calçadas ou outros; 
• Conservação e Limpeza de Espaços de Jogo e Recreio; 
• Conservação de Espaços Verdes; 
• Recolha de Monos. 
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2. Que, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea s) do nº. 2, do artigo 53º e 

artigo 66º, da Lei 169/1999, de 18 de setembro, a presente proposta seja submetida a 

deliberação da Assembleia Municipal. 

Os montantes globais a transferir para as Juntas de Freguesia durante o ano de 2013 ao abrigo 

dos presentes protocolos são as seguintes: 

 
Competências Palmela 

(€) 
Pinhal 
Novo 
(€) 

Quinta do 
Anjo 
(€) 

Poceirão 
(€) 

Marateca 
(€) 

Total 
(€) 

Educação  71.536,00 139.800,98    39.403,28  34.694,80  20.552,40  305.987,46 
Toponímia    5.230,05     3.826,70      4.145,62    1.913,52    1.275,85  16.391,74 
Calçadas  11.311,80   18.853,78    15.082,40     3.770,60  49.018,58 

Polidesportivos  10.317,30   10.215,68    10.920,80    3.556,23   35.010,01 
Espaços de Jogo e 

Recreio 
   5.177,35     5.248,35      2.122,45       203,49       240,55  12.992,19 

Rede Viária    46.093,04    46.257,00  77.628,63  30.842,20  200.820,87 
Higiene e Limpeza     17.850,00  10.200,00  12.750,00  40.800,00 

Espaços Verdes       6.056,25  6.056,25 
Mercados Municipais       4.542,18    4.542,18 
Despejos de Fossas      0,00 
Recolha de Monos    16.957,50   16.957,50  33.915,00 
Custos Indiretos    5.046,88     6.077,50      8.075,00    8.075,00    9.092,88  36.367,26 

Total 108.619,38 230.116,12  148.398,73  153.229,17  101.538,23  741.901,54 
 
Sobre a proposta de Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de 

Freguesia do Município de Palmela para o mandato 2009-2013 - atualização 

numerada DCT 01_23-12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho explana a opinião dos Srs. Vereadores do P.S. sobre a 

proposta em apreciação, dizendo que: 

. Assinala, mais uma vez, a incongruência entre a redação do primeiro parágrafo da 

proposta face aos cortes que têm vindo a ser feitos, desde 2011, às Juntas de 

Freguesia. Não é novidade para o Sr. Vereador Luís Miguel Calha nem para a Sr.ª 

Presidente que, de facto, a delegação de competências nas Juntas de Freguesia, por 

questões de convicção e de princípio, é melhor e produz melhores resultados. Crê, no 

entanto, que de ano para ano e à luz do histórico, a delegação de competências nas 

Juntas de Freguesia já quase não é uma convicção nem um princípio; é, pelo menos, 

uma prática da Câmara Municipal. Lamenta dizê-lo mas, neste caso, a responsabilidade 

não é do Governo nem dos ‘ataques’ à democracia, é uma opção da Câmara Municipal. 

Também tem sido defendido amiúde e por todos que a diversidade do concelho de 

Palmela e, concretamente, a existência de freguesias rurais, também deviam ser 

respeitados, mas “apanha-se a boleia ou hábito dos cortes” e reduzem-se em 15% em 

todas as rubricas sem respeito pelo histórico vivenciado e sem qualquer critério. 

Enuncia o valor das transferências correntes no Orçamento da Câmara Municipal para 

as Juntas de Freguesia nos últimos anos: 

  - Em 2009 – cerca de 1.230.000,00 € 
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  - Em 2010 – cerca de 1.196.000,00 € 

  - Em 2011 – cerca de 957.000,00 € 

  - Em 2012 – cerca de 749.000,00 € 

  - Em 2013 – cerca de 683.480,00 € 

Significa que, em apenas quatro anos, as transferências correntes da Câmara 

para as Juntas de Freguesia sofreram uma redução de, aproximadamente, 

546.520,00 euros (praticamente 50%). No total das transferências de capital, 

de 2009 a 2013, as Juntas de Freguesia perderam 103.819,00 euros. No total 

as Juntas de Freguesia tiveram ‘cortes’ na ordem de 650.500,00 euros. Coloca a 

questão: qual foi a rubrica no Orçamento que sofreu de forma sistemática, ano 

após ano, esta ordem de ‘cortes’ ? Não conseguiu encontrar. Como se pode 

continuar com o discurso de apoio ao poder local e respeito pela diversidade 

dos critérios quando, a cada ano, se vão acentuando os ‘cortes’. Há notícia de 

postos de trabalho ameaçados. Como é que as Juntas de Freguesia conseguem 

manter a qualidade da prestação de serviços às populações? Estas são 

questões que preocupam a Vereação do P.S.. Há rubricas no Orçamento que 

são impostas e têm de ser mesmo assim. Os cálculos têm de ser feitos 

obedecendo a fórmulas. Opina que, relativamente à descentralização de 

competências para as Juntas de Freguesia é necessário verificar aquilo que se 

tem vindo a perder. Julga que pode partilhar com todo o executivo que a 

delegação de competências nas Juntas de Freguesia são uma vantagem para a 

Câmara Municipal, e estas podem estar ameaçadas, porque entre os anos de 

2009 a 2013, a redução no valor das transferências de verbas é de 

praticamente 50%. Dá o seguinte exemplo: no âmbito da Conservação e 

manutenção de espaços de jogo e recreio a verba proposta transferir para 2013 

é de 203,49 euros para Poceirão e de 240,55 euros para Marateca, o que nem 

sequer perfaz 20,00 euros / mês. Como é possível assegurar a manutenção 

destes espaços com uma verba tão diminuta? No âmbito da Rede viária, a 

questão que se levanta todos os anos é: qual o método aplicável para definir as 

verbas que cabem a cada uma das Juntas de Freguesia. O ‘corte’ de 15% em 

todas as rubricas reverte na afirmação de que não há discriminação nesta 

definição de verbas, há discriminação nos resultados em que as diferentes 

freguesias podem tornar os protocolos mais ou menos exequíveis. Esta redução 

de 50% em quatro anos é algo de histórico e não conhece nenhuma rubrica do 

Orçamento municipal em que tal tenha ocorrido. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro constata que há algumas ideias feitas que se devem 

desmistificar, porque não correspondem à verdade. A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho está a 
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esquecer-se que uma delegação de competências, para ser exercida, está balizada e tem 

critérios, obedece a dimensões e a quantidades de trabalho e, para se entender a redução, é 

preciso ter presente que o Orçamento municipal reduz mais de 20%, por isso, é normal que 

também a Câmara Municipal tenha de fazer menos do que gostaria. As Juntas de Freguesia do 

concelho têm cerca de 50.000,00 euros para a reparação e execução de calçada, enquanto a 

Câmara Municipal deixa de ter um cêntimo para contratualizar esta aquisição de serviços, que 

existia nos anos anteriores e agora vai procurar fazê-la através de administração direta, com 

recurso a verbas dos materiais e, assim, procurar responder às necessidades. Certamente não 

vão poder executar a extensão de calçadas que queriam, mas por força das circunstâncias é 

preciso ficar especificado isto mesmo. Todos têm menos e ter-se-á de responder ao que é 

essencial. Há ainda questões que são previsionais, como sejam: quando se definem 

determinados valores para a reparação em escolas há a atender que um conjunto destas pode 

não acontecer. Não há nenhuma intenção de fazer uso de um instrumento que seria da entrega 

de relatórios, por parte das Juntas de Freguesia, quanto ao que é o cumprimento de cada uma. 

Isso não interessa, até porque se considera que as verbas transferidas estão bem entregues, e 

se porventura não utilizarem este ano, vão utilizá-lo no próximo ano. Estas são questões que 

têm de se pautar por algum rigor. É uma realidade que o mercado evoluiu e, para este caso, a 

concorrência é pior. Quando detinha o cargo de Presidente da Junta de Freguesia do Pinhal 

Novo o valor estipulado para a calçada nova era de 22,00 € / m2 e a reparação de 17,50 € / m2; 

atualmente as Juntas de Freguesia conseguem contratar o serviço a 6,50 € / m2. Nas questões 

suscitadas pela Sr.ª Vereadora Natividade Coelho tem de haver alguma razoabilidade, mesmo 

até, porque em matéria de ‘cortes’ ninguém fica em situação confortável. As Juntas de 

Freguesia vão ter de fazer menos, tal como vai acontecer com a Câmara Municipal. Recorda 

que nos protocolos de delegação de competências nas Juntas de Freguesia prevê-se que estas 

sejam compensadas, caso tenham de fazer a mais do que o contratualizado.   

Com menção à intervenção da Sr.ª Vereadora Natividade Coelho, concretamente, quando 

refere a questão dos princípios e das convicções, o Sr. Vereador Álvaro Amaro deixa o 

reparo que a Câmara Municipal de Palmela, ao contrário da decisão de outras Autarquias no 

país, mantém os Protocolos de delegação de competências nas Juntas de Freguesia. E mais 

afirma: nos Municípios da Península de Setúbal geridos pelo P.S. não conhece a prática do uso 

deste mecanismo de descentralização de competências. A maioria em gestão na Câmara 

Municipal de Palmela continua fiel aos seus princípios e espera pelo que aí vem em matéria de 

revisão de atribuições e competências das autarquias locais. 

Relativamente à intervenção da Sr.ª Vereadora Natividade Coelho sobre o poder local 

democrático, freguesias e coerência de ação, o Sr. Vereador Álvaro Amaro considera 

importante referir-se a um assunto que ainda vai “fazer correr muita tinta”: quem foi pioneiro 

nesta ideia da fusão de freguesias não foi a troika nem o P.S.D.. Saliente-se que já o anterior 

governo (P.S.) propunha a fusão de freguesias e dava até incentivos. As Juntas de Freguesia 
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têm cada vez mais pessoas à sua porta a pedir apoio. A Câmara Municipal de Palmela tem para 

com as “suas” Juntas de Freguesia um sentimento de solidariedade e de articulação de trabalho 

de resposta para situações que até nem estão protocoladas. As Juntas de Freguesia atendem a 

mais do que consta no Protocolo e, também a Câmara Municipal intervém em situações que 

competem às Juntas de Freguesia, procurando cooperar na resolução dos problemas da 

população. No contexto atual, em que há uma quebra considerável no Orçamento, ter de 

chegar à presente solução não é de todo confortável. Que fique bem claro: não há nenhum 

roubo às freguesias, pelo contrário, há a assunção de que é necessário e possível continuar a 

fazer com esta política de proximidade e de conhecimento do terreno, a melhor rentabilização 

dos recursos e apostar nesta filosofia, sendo que terão de ser revistas determinadas questões. 

No âmbito das atribuições e competências irão, certamente, surgir em breve notícias muito 

desagradáveis para todos.       

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha salienta que o balanço sobre a execução destas 

competências é claramente positivo, daí manterem-se a totalidade dos protocolos existentes; o 

que significa o reconhecimento da parte da Câmara Municipal pelo trabalho de proximidade que 

as Juntas de Freguesia têm levado a efeito. Naturalmente que, no quadro das limitações 

financeiras que são conhecidas: diminuição da receita municipal e diminuição do apoio de várias 

entidades, foram forçados a reduzir a ordem de comparticipação às Juntas de Freguesia na 

ordem dos 15%, ainda assim, inferior à perda estimada da receita da Autarquia. A Câmara 

Municipal de Palmela foi pioneira no país nos Protocolos de Delegação de Competências nas 

Juntas de Freguesia e acreditou no trabalho que estas podiam vir a desenvolver em parceria 

com a Câmara Municipal, o que se veio a confirmar.  

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha sublinha o seguinte aspeto: com todas as dificuldades é a 

Câmara Municipal de Palmela que tem o contributo decisivo para as Juntas de Freguesia 

garantirem o apoio que prestam às populações, e transfere uma verba, ao abrigo dos 

protocolos, que é superior à que é transferida pelo fundo de financiamento das freguesias, 

através do Orçamento de Estado.    

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho menciona que é exatamente pelo motivo de a Câmara 

Municipal de Palmela ter apostado muito antes de outros Municípios que se deve observar a 

esta redução de 50% das verbas em apenas quatro anos. Não afirma que não haja diálogo 

entre as entidades, mas têm de se avaliar estes impactos, até mesmo porque foram criadas 

expetativas. Foram feitos investimentos e compra de maquinaria para efetuar as intervenções. 

Quando esteve na freguesia do Poceirão pôde constatar o manancial de máquinas e a 

capacidade para realizar intervenções, fruto de um trabalho e da expetativa criada. Coloca a 

questão da redução em 50% das verbas em quatro anos e que põe em perigo as suas reais 

capacidades de execução. Sabe que existe esta preocupação por parte das Juntas de Freguesia. 



Ata n.º 23/2012 

Reunião ordinária de 05 de dezembro de 2012 

 

68 

 

A Sr.ª Presidente repara que, só este ano, as verbas para as Juntas de Freguesia reduzem em 

15% e a Câmara Municipal reduz o seu Orçamento em 21,7%. A intervenção tida pela Sr.ª 

Vereadora Natividade Coelho é verdadeira, assim como a preocupação, mas esta é a realidade 

com que têm de lidar. 

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. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

A Sr.ª Presidente pergunta se algum dos Munícipes quer intervir. 

Não há intervenções. 

 

VIII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezanove horas e vinte 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 

 

 


