
 

 
 
 

ATA N.º 15/2012: 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2012: 

No dia dezoito de julho de dois mil e doze, pelas quinze horas e quinze 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, António Fonseca Ferreira, 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 – 4.ª Alteração ao Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 2012-2015 

PONTO 2 – Atribuição de apoio financeiro aos Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores 

do Município de Palmela 

PONTO 3 – Empreitada de “Construção do Novo Edifício para o Destacamento Territorial da 

GNR em Palmela”: 1.º contrato adicional 

PONTO 4 – Empreitada de “Execução de obras de infraestruturas em substituição dos titulares 

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

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

PONTO 5 – Consumo anormal de água – Redução da tarifa de saneamento. Requerente: Jorge 

Miguel Pires Vaz – Instalação 41663  

PONTO 6 – “Proposta de protocolo de transferência de responsabilidade entre a Câmara 

Municipal de Palmela e a ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida no âmbito da 

recolha seletiva de Óleos Alimentares Usados” 

PONTO 7 – Ação Social Escolar – Auxílios Económicos Diretos – ano letivo 2012/2013 

PONTO 8 – Fornecimento de refeições em estabelecimentos de educação do 1.º ciclo do 

ensino básico e educação pré-escolar da rede pública – ano letivo 2012/2013: adjudicação 
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

● Reunião de Câmara ordinária em agosto – A Sr.ª Presidente cumprimenta os 

presentes e informa que no próximo mês de agosto realizar-se-á, apenas, uma reunião pública 

que terá lugar no dia 22 de agosto. 

● Petição Pública contra a extinção de freguesias no concelho de Palmela – A Sr.ª 

Presidente comunica que foram realizadas reuniões na Assembleia da República, com todos os 

grupos parlamentares, à exceção do “Partido Ecologista - Os verdes”, reunião essa que irá 

realizar-se dia 23 de julho. Nas reuniões foram apresentadas as razões que levaram Palmela a 

lançar uma petição pública, contra a extinção de freguesias e a sensibilizar os grupos 

parlamentares para as particularidades do concelho de Palmela, que põe a descoberto toda a 

injustiça e muitas incongruências que a própria lei levanta. Foi atingido o objetivo de obter mais 

de 4.000 assinaturas, número necessário para impor a discussão em plenário. Informa que foi 

entregue, em mão, no dia de ontem, ao Senhor Vice Presidente da Assembleia da República – 

Dr. Ferro Rodrigues, a petição, as assinaturas e um pedido de apreciação. Informa que esta 

abordagem foi realizada em conjunto com membros da assembleia municipal, presidentes de 

junta e alguns dos senhores vereadores da Câmara Municipal. A petição será distribuída pela 

respetiva Comissão do Poder Local – 11ª comissão, que dará lugar à nomeação de um relator e 

à realização de um estudo que originará um relatório que será elaborado no prazo de 30 dias. 

Transmite que deseja, que os senhores deputados da Assembleia da República, demonstrem a 

maior sensibilidade e atenção, em relação a esta matéria, principalmente os eleitos pelo distrito 

de Setúbal que são conhecedores da realidade do concelho de Palmela.  

A Sr.ª Presidente dá a palavra ao executivo municipal, caso queiram intervir, sobre o tema. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho saúda os presentes e manifesta, da parte do Partido 

Socialista o regozijo por um processo que foi bem conduzido, que mereceu a unanimidade das 

forças políticas presentes nos vários órgãos do município, apesar de ainda estar pendente uma 

reunião com um grupo parlamentar. Alerta para que se consiga manter a unidade que presidiu 

à entrega da petição e que o processo deverá continuar a ser bem conduzido para que não 

haja, no seu desenvolvimento, entendimentos distintos por parte dos diferentes partidos 

políticos. Refere que gostaria que não houvesse precipitações, de modo a que seja possível, 

nesta reta final, continuar a existir unanimidade, não só naquilo que se pensa como na 

estratégia a seguir. 

● Resultados da auditoria do Tribunal de Contas – A Sr.ª Presidente esclarece que não 

existe, neste momento, nenhum processo sobre o qual a câmara municipal deva pronunciar-se, 

já foi exercido o direito ao contraditório, e aquilo que é agora divulgado é exatamente o 

resultado, a conclusão dessa inspeção, que foi realizada a 5 municípios, a saber: Faro, Figueira 
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da Foz, Palmela, Rio Maior e Valongo. Incidiu sobre os anos de 2007, 2008 e 2009 e as 

conclusões do relatório variam consoante o município analisado. No que se refere ao caso do 

município de Palmela, do relatório resulta que não foi detetado qualquer facto ou qualquer 

prática suscetível de apuramento de responsabilidade financeira, sancionatória ou 

reintegratória, ou que deva ser judicialmente apreciada. Isto não significa que não tenham sido 

feitos reparos, mas nenhum deles constitui qualquer penalidade sobre o município ou sobre os 

seus responsáveis. Alerta que as conclusões deste relatório são diferentes de município para 

município e informa quais as matérias alvo desta auditoria e os respetivos resultados. Em 

relação ao trabalho extraordinário, que foi um dos temas mais tratados nesta auditoria, 

apresenta-se um estudo comparativo da evolução dos gastos efetuados pelos diferentes 

municípios, não se identificando, no caso do município de Palmela, qualquer prática que mereça 

procedimento ou reparo por parte do Tribunal de Contas. Em relação ao subsídio de turno, 

outro tema levantado nesta auditoria, independentemente de se apresentarem gráficos sobre 

quanto gasta cada município, não existe qualquer reparo sobre o tema. Quanto aos subsídios 

extraordinários, nada a assinalar, porque nunca foram pagos subsídios desta natureza no 

Município de Palmela. Em relação ao pagamento por férias não gozadas a eleitos locais, 

também não tem qualquer registo na Câmara Municipal de Palmela. Foram identificados alguns 

valores que foram justificados e aceites as respetivas justificações, no que concerne ao 

pagamento de refeições. Quanto às comunicações móveis, embora seja feito um estudo 

comparativo sobre a evolução dos gastos nos vários municípios, não se identifica, no caso de 

Palmela, qualquer situação merecedora de reparo e é sublinhado o facto de existirem 

regulamentos e de se fixarem gastos máximos para esta rubrica. No setor empresarial local, 

que é outro dos assuntos alvo de registo nesta auditoria, não há qualquer referência à empresa 

municipal - Palmela Desporto. Em relação ao transporte de trabalhadores, o tribunal concluiu 

que não existe enquadramento legal para esta prática, razão que levou à sua suspensão 

imediata e que ficou registado nas conclusões elaboradas pelo Tribunal de Contas. Refere que 

poderiam ter sido evitados alguns equívocos, por parte de alguns órgãos da comunicação 

social, que não identificavam claramente as questões que diziam respeito a cada município e 

que publicaram algumas notícias menos corretas, nomeadamente, que há faturas pagas 

indevidamente, que há subsídios atribuídos indevidamente, que há ilegalidades e que há 

responsabilidade financeira, sancionatória e reintegratória. Reitera que na auditoria realizada ao 

Município de Palmela, não foi detetado qualquer fato ou qualquer prática, suscetível de 

apuramento de responsabilidades, nem financeiras nem sancionatórias. 

A Sr.ª Presidente dá a palavra aos Senhores vereadores para intervirem no âmbito deste 

tema. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho questiona o porquê do Tribunal de Contas facultar 180 

dias aos presidentes das câmaras municipais analisadas, para que estes se pronunciem, uma 

vez que já se haviam pronunciado. Embora nas questões relacionadas com o Município de 
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Palmela não tivesse sido encontrada qualquer infração, à exceção dos transportes dos 

trabalhadores, situação que foi de imediato corrigida, existe uma questão que foi mencionada 

pelos órgãos de comunicação – os abonos para falhas - e sobre a qual não foi feita qualquer 

referência pela Senhora Presidente, pelo que solicita informação sobre as conclusões referentes 

a esta rubrica. Observa que, no presente relatório, a trajetória das despesas com pessoal é 

crescente e que das 223.246 horas extraordinárias, registadas nos 5 municípios analisadas, 

cerca de metade foram realizadas pelo Município de Palmela e que apenas o Município de Faro 

apresenta um decréscimo na rubrica dos subsídios de turno. Solicita ainda, que a Senhora 

Presidente se pronuncie, relativamente às despesas com comunicações e relembra que estas 

matérias têm vindo a ser alvo de algumas críticas em sede de orçamento e de relatórios anuais 

de contas. 

A Sr.ª Presidente reitera que em relação à questão processual este é o relatório final. O 

Município foi oficiado no início do ano, a situação foi apurada e o relatório analisado por todos 

os visados, à exceção do Senhor vereador Fonseca Ferreira e do Senhor vereador Álvaro 

Amaro, que não assinaram qualquer dos documentos que tem subjacente questões alvo de 

reparo. Esclarece que, em relação à Câmara Municipal de Palmela, o Tribunal de Contas 

acolheu todas as justificações e que como se procedeu de imediato à suspensão do transporte 

de trabalhadores, que era a única questão revestida de ilegalidade, foi dado por encerrado este 

processo, não havendo lugar a qualquer participação ao Ministério Público ou à Inspeção Geral 

de Finanças. Nas conclusões, o que se pode verificar é que existia um valor de 

aproximadamente 400€, que na ótica do Tribunal de Contas não estava devidamente justificado 

e que os eleitos envolvidos tiveram que justificar. Comunica que existem outros municípios que 

justificaram valores na ordem dos 16.000€. Informa que o Tribunal de Contas constata que o 

Município de Palmela gasta mais que os outros municípios analisados, no cômputo geral das 

despesas com pessoal e que tal facto se deve às características do Concelho de Palmela e por 

se comparar realidades que devem ser tratadas de forma diferente. Alguns Municípios 

apresentam empresas municipais, em áreas como o saneamento e o abastecimento de água e, 

nestes casos, não são contabilizados os custos com pessoal. Quando se analisam estes 

números identifica-se que num dos casos há a somar 217 trabalhadores que corresponde a um 

acréscimo de 3,7 milhões de euros com o pessoal, noutro caso havia a somar mais 105 

trabalhadores que corresponde a um acréscimo de 2,2 milhões de euros. Se se pretender 

realizar uma análise politica destes relatórios, que não a estrita análise técnica elaborada pelo 

Tribunal de Contas, há que reunir todos os dados, porque quando se compara número de 

trabalhadores e respetivos gastos há que ter em conta todos os dados. Explica que existem 

diferentes opções no domínio da gestão e que há opções politicas que fundamentam os gastos 

com pessoal, nomeadamente a aplicação da opção gestionária no Município de Palmela. À data, 

de entre os recursos disponíveis, foi considerado que se deveria tratar o melhor possível os 

trabalhadores da câmara municipal, são eles os prestadores do serviço público, são eles os 
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principais parceiros e promotores do grande projeto que é o projeto do desenvolvimento local. 

A opção gestionária implicou o aumento de gastos com pessoal, foi também realizado o 

processo de reclassificação profissional e praticada a intercomunicabilidade entre carreiras. Foi 

efetuado tudo dentro da legalidade na gestão dos recursos humanos. No que concerne às horas 

extraordinárias, durante muitos anos foi praticada uma política global de desenvolvimento local 

que incluiu, de facto, fomentar áreas como a educação a cultura, o desporto, as práticas 

saudáveis de vida, particularmente entre a 3ª idade e as camadas desfavorecidas da população, 

todas estas ações estão relacionadas com o número de trabalhadores e são ações que na sua 

maioria decorrem em horários noturnos e ao fim de semana. Hoje em dia, está-se a recuar 

relativamente a essa opção, não por razões políticas, mas por razões de constrangimentos 

financeiros e legais. Informa que as Câmara Municipais estão impulsionadas para um conjunto 

de situações, por leis, que não permitem fazer opções quanto aos projetos a desenvolver 

localmente. Existem despesas com pessoal que não são inerentes às opções tomadas e que não 

se traduzem num maior vencimento para os trabalhadores, resultam das despesas legais, 

nomeadamente das contribuições para a segurança social. Em sede de aprovação orçamental 

não havia a noção de como este fator se iria traduzir; no ano de 2005 foi pago à segurança 

social 1,2 milhões de euros e no ano de 2011 foram pagos mais de 2 milhões de euros que se 

declara como um crescimento brutal e que se insere na rubrica – despesas com pessoal. 

Esclarece que quando se diz, globalmente que as câmaras municipais aumentam despesas com 

pessoal, deverá ter-se em consideração que, nos anos que foram apreciados, está contido um 

crescimento brutal de algumas das despesas com trabalhadores, que não são salários, que não 

são trabalho extraordinário, que não são subsídios de turno e que não são opções dos 

municípios. Informa ainda que no ano de 2005 foram gastos 9 milhões de euros em subsídio de 

turno e no ano de 2011 foram gastos 2,9 milhões de euros. No que se refere às horas 

extraordinárias atingiram o seu ponto mais alto no ano de 2005 - aproximadamente 1 milhão de 

euros, em 2011 estão em 455 mil euros. Comenta que, embora os valores globais possam ser 

elevados, as trajetórias não são iguais entre os municípios analisados. Nesta grande rubrica que 

se chama despesas com pessoal estão contidas muitas realidades que devem ser analisadas, 

esclarecidas e percebidas por todos.     

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias após cumprimentar os presentes refere que a senhora 

Presidente menciona que o relatório é comum relativamente ao aumento das horas 

extraordinárias, nas áreas do saneamento, transportes e obras. No caso concreto de Palmela os 

custos de pessoal inerentes ao abastecimento de água estão incluídos na rúbrica de custos com 

o pessoal, enquanto noutros municípios os custos de pessoal, relacionados com as funções no 

abastecimento de água, estão afetos às empresas municipais. O relatório revela que o aumento 

de despesas com pessoal reflete os 2,9% do aumento da função pública no ano de 2009 e isto 

também se reflete, tanto na massa salarial no seu todo, como depois nas horas extraordinárias. 

Decorrendo da aplicação da nova lei das carreiras e vínculos, houve uma alteração, passando a 
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haver apenas duas percentagens de acréscimo, numa hora extraordinária a 50% e as outras 

subsequentes a 75%, em substituição dos quatro intervalos que existiam. Relativamente ao 

regime de turno e horário noturno, também há uma diferença relativamente à fórmula: a 1ª 

hora era a 25% e as seguintes a 50%, atualmente a 1ª hora é a 60% e as restantes a 90%. As 

áreas que o Tribunal de Contas considerou onde havia mais despesa, nos municípios 

analisados, são as áreas operacionais – transportes e abastecimento de águas. Informa que em 

relação aos transportes escolares, o Município de Palmela, é um dos municípios a nível nacional, 

que mais gasta neste item. Foi aprovado um regulamento, em reunião de câmara e em sessão 

de assembleia municipal que reduz o número de quilómetros dos circuitos dos transportes 

escolares. Refere que, no que se refere a esta matéria, o Tribunal considera o Município de 

Palmela como o que mais cresceu, apesar de ter diminuído o número de funcionários, o que 

demonstra que, em termos de gestão se está a controlar os custos. Expressa que o ano de 

2009 foi um ano muito especial, em que se atingiu um pico nas horas extraordinárias porque 

foram inauguradas 3 grandes escolas e todas as escolas pequenas da freguesia do Poceirão 

foram concentradas numa única, que teve como consequência o aumento dos transportes 

escolares, a realização de reuniões fora das horas normais de trabalho e a aplicação da nova 

legislação, que prevê que para 9 crianças deverá existir um vigilante. Alude para o facto de que 

quando se menciona despesas de pessoal, no caso de instituições públicas, fica-se com a ideia 

de que os funcionários públicos, nomeadamente os da administração local, auferem 

remunerações muito altas, o que na realidade não se verifica, porque não há conhecimento de 

nenhum funcionário municipal ter enriquecido, mesmo tendo sido aplicada a opção gestionária. 

Esclarece que 26% dos trabalhadores municipais auferem um rendimento mensal inferior a 

600€, 21% auferem, mensalmente, entre 600€ e 700€, 28% auferem entre 750€ e 1.100€ 

mensais e apenas 25% auferem acima dos 1.100€. Finaliza referindo que, valorizar o trabalho é 

valorizar o serviço público e o serviço prestado às populações, pelo que considera que não foi 

prestado qualquer favor aos funcionários quando se aplicou a legislação de forma favorável aos 

trabalhadores. 

A Sr.ª Presidente informa que foi pago indevidamente o abono para falhas a uma 

trabalhadora, por se ter interpretado que as suas funções justificavam a atribuição desse 

abono, a trabalhadora está atualmente a repor a verba recebida. Existia uma interpretação, 

generalizada nas câmaras municipais, que o pagamento do abono para falhas devia ser pago 

mensalmente e não diariamente, posteriormente surgiu uma portaria que clarificou este 

assunto e em conversa com os trabalhadores visados acordou-se que estes fariam, 

gradualmente, a reposição das verbas. Informa que, sanadas estas questões, o Tribunal de 

Contas não tem qualquer reparo a fazer às práticas da Câmara Municipal de Palmela. Não há 

nada a assinalar em relação ao subsídio de turno, não há nada a assinalar em relação aos 

subsídios extraordinários, não há pagamentos indevidos por férias não gozadas, não há 

pagamento indevido de refeições a eleitos locais, não há nenhuma irregularidade e embora 
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justifiquem os gastos com comunicações não foi apontada nenhuma irregularidade. Também o 

setor empresarial local não merece qualquer reparo. Reitera que apenas as despesas de 

transporte com pessoal foi uma situação alvo de reparo e que foi alterada para que a Câmara 

Municipal estivesse dentro da legalidade. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que não se pode banalizar as inspeções do 

Tribunal de Contas pois são direcionadas para o cumprimento do articulado legal e que, 

inclusivamente podem servir para corrigir práticas que não estejam bem aperfeiçoadas em 

termos de gestão de recursos humanos e outros. Esclarece que tem respeito pelo Tribunal de 

Contas e por tudo aquilo que as inspeções e auditorias podem constituir de mais-valia para 

fazer mais e melhor. Menciona que o relatório se refere aos anos entre 2005-2009 e que não 

lhe apraz ter razão em relação às horas extraordinárias, porque embora tenha sido explicado 

que foi opção politica investir-se no desporto e na cultura, os outros municípios analisados, 

nomeadamente, Faro, Figueira da Foz, Rio Maior e Valongo também não desprezam a cultura e 

o desporto, pelo que deverão existir outras explicações. Cita que, não sendo os custos com as 

horas extraordinárias irregulares, são uma grande carga no orçamento e uma desproporção 

considerável que entretanto foi corrigida. Considera que confundir este tema com a opção 

gestionária e com direitos dos trabalhadores é demagogia. Considera ainda, que tentar 

beneficiar ou melhorar a vida dos trabalhadores, pagando-lhes suplementos remuneratórios 

além do que auferem mensalmente pela tabela salarial, não é uma boa justificação política. Cita 

que nenhum dos executivos presentes é responsável, nem pode corrigir as desproporcionais 

tabelas salariais praticadas. Informa que já exerceu o cargo de dirigente em autarquia, pelo que 

tem conhecimento que estes suplementos não servem exatamente para os fins pelos quais 

estão na lei. 

A Sr.ª Presidente explana que as extrapolações têm sempre este risco. A Senhora vereadora 

Adília Candeias não disse que quaisquer destes atos constituem uma forma para beneficiar os 

trabalhadores, o que a Senhora vereadora Adília Candeias disse foi que, no caso da opção 

gestionária, que é uma opção de cada gestão, desde que reunidas as condições legais para o 

efeito, pode ser aplicada. Existem municípios que a aplicam e outros que não, uma das razões 

pela qual a Câmara Municipal de Palmela a aplicou relaciona-se com o considerar que aquilo 

que é exigido aos trabalhadores em funções públicas e aos trabalhadores nas autarquias locais 

é grande. Os trabalhadores devem ser retribuídos de acordo com as normas legais, de acordo 

com os valores mais significativos e é isso que permite que alguns trabalhadores progridam nas 

suas carreiras e que sejam revalorizados. Cita que tem o maior respeito e consideração por 

todas as auditorias que, regra geral, foram sempre didáticas, muito corretas, absolutamente 

pedagógicas em relação a muitas das práticas e respeitadoras do trabalho dos eleitos. Refere 

que o que se pretende nesta reunião é informar sobre a conclusão deste relatório e deixar 

algumas leituras que não são estritamente técnicas, mas sim politicas. 
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A Sr.ª Vereadora Adília Candeias informa que tem aprendido muito com as inspeções e que 

não teve qualquer intenção de usar as horas extraordinárias como artificio para beneficiar 

qualquer trabalhador. Os custos com pagamento de horas extraordinárias são consequência das 

reuniões públicas com as escolas, do carregamento de mobílias, das obras efetuadas nos 

espaços exteriores, da rede viária, do abastecimento de águas, para que as escolas entrassem 

em rede no início do ano letivo e para se beneficiar dos fundos do “POR-LISBOA”. Foram 3 

grandes escolas que foram realizadas em tempo record. Relativamente ao abono para falhas 

informa que o despacho sai em Julho de 2009 com retroativos de janeiro e foi a Câmara 

Municipal que tomou a iniciativa de solicitar a reposição das verbas aos trabalhadores. Foi o ano 

em que se abriu os atendimentos e que entraram muitos funcionários para essa área que 

movimenta verbas, foi ainda considerada a possibilidade de apenas um funcionário movimentar 

valores monetários, o que teria como consequência, uma menor eficácia no atendimento aos 

munícipes. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro saúda os todos os presentes e refere que se sentiu muito 

confortável quando há 3 ou 4 semanas recebeu o relatório. Reconhece que o Tribunal de 

Contas demonstra uma atitude correta, pedagógica e objetiva na análise do relatório, contudo 

considera incorreto dar-se a conhecer dados de outros municípios. Cita que não se pode 

comparar o que não é comparável, quer pela existência de empresas municipais, quer pela 

dimensão do território de cada município analisado. Reitera que o relatório não menciona 

qualquer facto, ato ou prática suscetível de apuramento de responsabilidade financeira, 

sancionatória ou reintegratória, ou mesmo que deva ser judicialmente apreciado. Esclarece que, 

ao contrário da notícia que foi publicada na comunicação social, a Câmara Municipal não tinha 

sido notificada para, em 180 dias, esclarecer qualquer tipo de questão. Menciona que, sobre 

este assunto, existe uma tentativa de diabolização das autarquias, há a tentativa de passar para 

o cidadão a ideia de que tudo é igual, que não é apenas a governação central que gasta muito, 

as autarquias também o fazem e, contudo, nem todas as autarquias são iguais. Refere que 

atualmente existe uma comunicação social plural, madura, que incomoda quando deve 

incomodar e que o jornalismo de investigação levanta questões que devem ser conhecidas 

pelos cidadãos, embora tudo isto não deva servir para diabolizar todas as entidades e serviços 

públicos assim como os titulares de cargos políticos. Termina, referindo que se congratula com 

o facto de ser ter dado resposta cabal às questões que pedagogicamente foram assinaladas, as 

quais foram correspondidas e que isentam a Câmara Municipal das apreciações preliminares 

que são, de todo, injustas. 

● 4.ª Edição do Festival Internacional de Saxofones de Palmela (FISP) – O Sr. 

Vereador Adilo Costa apresenta cumprimentos e comunica que a 4ª Edição do Festival 

Internacional de Saxofones de Palmela – FISP é uma produção da Sociedade Filarmónica 

Humanitária, do Conservatório Regional de Palmela e do quarteto Arte em Sax, que decorrerá 

de 22 a 28 de julho de 2012 e englobará concertos, master classes, workshops temáticos, um 
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concurso internacional e exposições. Este festival irá acontecer em vários equipamentos 

culturais da vila de Palmela, nomeadamente, na Sociedade Filarmónica Humanitária, no Cine 

Teatro São João, no auditório da Biblioteca de Palmela, na Casa Mãe da Rota dos Vinhos, na 

Escola Básica nº 1 de Palmela e na Igreja de São Pedro. Conta com uma programação 

diversificada, que terá uma elevada qualidade artística e é um festival inédito do panorama 

nacional. O FISP, projeta para o exterior, o trabalho desenvolvido pelo Conservatório Regional 

de Palmela, comportando uma importante componente formativa e criativa, sendo de realçar a 

realização do “Concurso Internacional de Saxofone Vitor Santos”, associando-se a este ano à 

Cidade Europeia do Vinho. O programa do FISP contempla um conjunto de iniciativas, 

designadamente, o denominado dia da adega FISP, um cruzamento com produtores locais e a 

promoção de algumas das adegas do nosso concelho. Terá a sua inauguração às 16 horas, do 

próximo domingo e promete ser um grande evento que terá lugar no concelho de Palmela. 

● Provas desportivas - saudação de títulos desportivos – O Sr. Vereador Adilo Costa 

saúda o facto da atleta Ana Rita Mata Silva, do Quintajense Futebol Club, se ter consagrado 

vice campeã nacional de cross country olímpico, no escalão de sub 23 feminino. Recorda que 

na época desportiva 2011/2012 foram obtidos 11 títulos de campeões e vice campeões 

nacionais, 5 títulos em pares, na dança, dois títulos coletivos no caso da Associação Académica 

Pinhalnovense e da Escola Secundária de Pinhal Novo, nas áreas do atletismo, da dança 

desportiva, do judo, da orientação, da natação e do BTT. Destaca ainda, o elevado número de 

títulos que a nível regional e distrital foram obtidos pelos atletas do Concelho. 

● Vinhos de Palmela premiados – O Sr. Vereador Luís Miguel Calha cumprimenta os 

presentes e informa que nos últimos dias as adegas de Palmela voltaram a receber importantes 

prémios em concursos internacionais: 

. Na 12.ª edição do Muscat du Monde, competição internacional que reconhece os melhores 

vinhos das variedades de uva moscatel e que reuniu 232 vinhos de 24 países, nos dias 05 e 06 

de julho, em Languedoc Roussillon. O Moscatel de Setúbal voltou a marcar presença e 

conquistou um total de 2 medalhas de oiro e 3 de prata, das quais se salienta mais uma 

medalha de oiro para a Adega Venâncio da Costa Lima e uma medalha de prata para a Sivipa. 

. No 6.º Concurso Internacional de Vinhos do Brasil, que foi realizado no período de 03 a 06 de 

julho, na cidade de Bento Gonçalves, a Casa Ermelinda Freitas obteve uma medalha de oiro e 

três de prata. 

Pela Sr.ª Vereadora Natividade Coelho foi apresentada a seguinte Moção: 

Moção (Em Defesa da Escola Pública): 

“Arranca em setembro próximo um novo ano letivo, num contexto de crise sem precedentes, 

face ao desinvestimento político e financeiro, por parte do Ministério de Educação, que está a 

pôr em causa a qualidade e a sobrevivência da escola pública. 
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Considerando que: 

A reforma curricular não passou de uma reorganização curricular, baseada no corte “cego” das 

despesas, pondo em causa o ensino artístico e o trabalho criativo, o desporto escolar, o ensino 

experimental nas áreas das ciências e, por fim, eliminando a Formação Cívica; 

O despacho que define o conjunto de normas relacionadas com as matrículas, a distribuição dos 

alunos pelas escolas e agrupamentos, o regime de funcionamento das escolas e a constituição 

de turmas é um documento que põe em causa a escola inclusiva, aumentando o número de 

alunos por turmas (de 28 para 30), potencializando as situações de indisciplina em sala de aula 

e reduzindo a qualidade do processo ensino-aprendizagem; 

O despacho normativo que estabelece as regras da organização do ano letivo é um conjunto de 

normas, que sob a capa da autonomia das escolas, põe definitivamente em causa a gestão 

participada, reduzindo o número de horas não letivas a assessores, adjuntos e subdiretor, 

aumentando, sem negociação com os sindicatos dos professores, a carga horária letiva destes 

entre uma a duas horas; 

O novo Estatuto do Aluno e da Ética Escolar se carateriza por ser um estatuto punitivo e 

sancionatário que potencia o abandono escolar; 

A redução do investimento nas obras de renovação e requalificação das escolas, tem gerado 

situações preocupantes quanto à qualidade e quantidade das instalações escolares, no 

concelho; 

A Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão pública em 18 de julho, repudia: 

1. A redução e eliminação das ofertas educativas dos jovens e adultos do nosso concelho; 

2. O aumento do número de horas letivas dos professores, o número de alunos por turma 

e a redução das disciplinas que levam ao desemprego de grande número de docentes, 

alguns com vários anos de ensino; 

3. A indefinição em relação ao futuro do Território Educativo de Intervenção Prioritária 

(TEIP) que interfere negativamente no trabalho de todos que não trabalham e estudam 

no Agrupamento de Escolas José Saramago e se não tiver uma solução de continuidade 

será fator de redução da qualidade de ensino a que aquela comunidade educativa tem 

direito; 

4. A não conclusão das obras da Escola Secundária do Pinhal Novo, assim como a não 

construção do Pavilhão Desportivo na Escola Secundária de Palmela, fatores negativos 

para a qualidade de ensino nesses estabelecimentos escolares; 

5. O aumento de número de alunos necessários para abrir as Turmas dos cursos de 

educação e formação (CEF) e profissionais (26 alunos), o que provocará a falta de 

alternativa no concelho. 
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A qualidade e a sobrevivência da escola pública são imperativos civilizacionais não sendo a 

educação uma “gordura para o estado”, mas sim um fator de modernização e de 

sustentabilidade para o futuro.” 

Sobre a Moção (Em Defesa da Escola Pública) intervieram: 

O Sr. Vereador Adilo Costa felicita esta moção, porque no seu conjunto não merece reparo, 

à exceção de uma questão de pormenor – no 5º parágrafo onde menciona “falta de alternativa 

no concelho… “. Refere que o que vem vertido nesta moção, no particular e no que diz respeito 

ao Concelho de Palmela, tem sido debatido a nível do Concelho Municipal de Educação e nas 

reuniões de câmara, este assunto, e que se continua a aguardar uma resposta do Ministério de 

Educação ou do Senhor Secretário de Estado para clarificar a situação da conclusão das obras 

inacabadas na escola Secundária de Pinhal Novo e do Pavilhão Desportivo da Escola Secundária 

de Palmela. Recorda que, em relação à Escola Secundária de Pinhal Novo mais de metade da 

1ª fase da obra está construída, aproximadamente 2/3 da intervenção prevista, foi concluída e 

que não se encontra qualquer justificação que levasse à interrupção das obras nesta escola. 

Cita que, partilha do receio daquilo que irá ser, no futuro, os territórios educativos de 

intervenção prioritário, das suas boas práticas e com resultados importantes ao longo destes 

últimos anos, no combate ao abandono escolar, no combate à violência escolar e no combate 

ao absentismo. Este tem sido o trabalho do Agrupamento de Escolas José Saramago e que 

pode cair, de um momento para o outro, devido a esta indefinição do Ministério da Educação, 

em relação aos mega agrupamentos. No território do Concelho de Palmela, o Ministério da 

Educação não conseguiu levar por diante a ligação entre o Agrupamento da Escola José 

Saramago e a Escola Secundária de Palmela. Esta reorganização curricular é um corte cego, 

como menciona a moção, nas despesas e em muitos concelhos vão haver milhares de 

professores dispensados, tendo vindo os sindicatos a denunciar que esta situação poderá ser o 

maior despedimento coletivo, que ocorrerá no país. As normas das matrículas, a distribuição 

dos alunos pelas escolas e pelos agrupamentos estão a causar autênticos armazéns, em que 

não se consegue criar nenhuma motivação para o ensino, principalmente o aumento do número 

de alunos por turma, de 28 para 30, é algo que é incoerente e o caminho não é esse. Reitera 

que sufraga, inteiramente, esta moção que se apresenta em defesa da escola pública. 

 A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho explica que apresenta a moção nesta altura porque 

não poderia aguardar pela reunião de 22 de agosto. Cita que se poderia apresentar uma moção 

para cada um dos pontos agora mencionados, designadamente, para a reforma curricular, para 

o despacho relacionado com as matrículas e para o estatuto do aluno. Menciona que, no ponto 

nº 3 da moção, em termos de português, deverá corrigir-se para “…e que caso não tenha uma 

solução de continuidade…”, no ponto nº 5 deverá corrigir-se para “provocará a ausência de 

percursos educativos alternativos no concelho”, como foi proposto. 
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O Sr. Vereador Adilo Costa esclarece que esta matéria tem sido debatida na Área 

Metropolitana de Lisboa, com todos os vereadores da educação e tem havido um consenso 

entre todos, pelo que, solicita que esta moção seja remetida também a esta entidade.  

Após a discussão havida, decidiu-se a alteração da Moção, pelo que a mesma passa 

a ter a seguinte redação: 

“Arranca em setembro próximo um novo ano letivo, num contexto de crise sem precedentes, 

face ao desinvestimento político e financeiro, por parte do Ministério de Educação, que está a 

pôr em causa a qualidade e a sobrevivência da escola pública. 

Considerando que: 

A reforma curricular não passou de uma reorganização curricular, baseada no corte “cego” das 

despesas, pondo em causa o ensino artístico e o trabalho criativo, o desporto escolar, o ensino 

experimental nas áreas das ciências e, por fim, eliminando a Formação Cívica; 

O despacho que define o conjunto de normas relacionadas com as matrículas, a distribuição dos 

alunos pelas escolas e agrupamentos, o regime de funcionamento das escolas e a constituição 

de turmas é um documento que põe em causa a escola inclusiva, aumentando o número de 

alunos por turmas (de 28 para 30), potencializando as situações de indisciplina em sala de aula 

e reduzindo a qualidade do processo ensino-aprendizagem; 

O despacho normativo que estabelece as regras da organização do ano letivo é um conjunto de 

normas, que sob a capa da autonomia das escolas, põe definitivamente em causa a gestão 

participada, reduzindo o número de horas não letivas a assessores, adjuntos e subdiretor, 

aumentando, sem negociação com os sindicatos dos professores, a carga horária letiva destes 

entre uma a duas horas; 

O novo Estatuto do Aluno e da Ética Escolar se carateriza por ser um estatuto punitivo e 

sancionatário que potencia o abandono escolar; 

A redução do investimento nas obras de renovação e requalificação das escolas, tem gerado 

situações preocupantes quanto à qualidade e quantidade das instalações escolares, no 

concelho; 

A Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão pública em 18 de julho, repudia: 

1. A redução e eliminação das ofertas educativas dos jovens e adultos do nosso concelho; 

2. O aumento do número de horas letivas dos professores, o número de alunos por turma 

e a redução das disciplinas que levam ao desemprego de grande número de docentes, 

alguns com vários anos de ensino; 

3. A indefinição em relação ao futuro do Território Educativo de Intervenção Prioritária 

(TEIP) que interfere negativamente no trabalho de todos que não trabalham e estudam 

no Agrupamento de Escolas José Saramago que caso não tenha uma solução de 
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continuidade será fator de redução da qualidade de ensino a que aquela comunidade 

educativa tem direito; 

4. A não conclusão das obras da Escola Secundária do Pinhal Novo, assim como a não 

construção do Pavilhão Desportivo na Escola Secundária de Palmela, fatores negativos 

para a qualidade de ensino nesses estabelecimentos escolares; 

5. O aumento de número de alunos necessários para abrir as Turmas dos cursos de 

educação e formação (CEF) e profissionais (26 alunos), o que provocará a ausência de 

percursos educativos alternativos no concelho. 

A qualidade e a sobrevivência da escola pública são imperativos civilizacionais não sendo a 

educação uma “gordura para o estado”, mas sim um fator de modernização e de 

sustentabilidade para o futuro.” 

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

minuta. 

 

DESPACHOS EMITIDOS PELA SR.ª CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, 

POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito da Divisão de Administração Geral / Secção 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 Sr.ª Dr.ª Pilar Rodriguez, no período de 05.07.2012 a 17.07.2012. 

 

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 

02.07.2012 a 12.07.2012. 

 

CONTABILIDADE: 

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

entre os dias  04.07.2012 a 17.07.2012, somaram o valor de 1.567.357,50 € (um milhão, 

quinhentos e sessenta e sete mil, trezentos e cinquenta e sete euros e cinquenta 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 17.07.2012, apresenta um saldo de 

1.991.441,49 € (um milhão, novecentos e noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e um 

euros e quarenta e nove cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 1.311.342,72 € (um milhão, trezentos e onze mil, trezentos e 

quarenta e dois euros e setenta e dois cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 680.098,77 € (seiscentos e oitenta mil, noventa e oito euros 

e setenta e sete cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

I – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – 4.ª Alteração ao Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 

2012-2015. 

PROPOSTA N.º DAF 01_15-12: 

«A 4.ª alteração ao Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 2012-2015 tem como 

finalidade reforçar a dotação de algumas rubricas (limpeza e vigilância) para possibilitar a 

realização de concursos de contratação pública.  

Procedeu-se ainda ao reforço da ação “reparações diversas” para pequenas intervenções na 

frota municipal. 

O valor da presente alteração é de 20.500 € (vinte mil e quinhentos euros) e representa 0,04%.  

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

da 4.ª Alteração ao Orçamento de 2012 e Grandes Opções do Plano 2012/2015.» 
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Sobre a proposta de 4.ª Alteração ao Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 

2012-2015 numerada DAF 01_15-12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho menciona que os Vereadores do Partido Socialista irã 

abster-se e lê a respetiva declaração de voto.  

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

abstenção dos Srs. Vereadores Natividade Coelho e Fonseca Ferreira, que 

apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

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

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

alteração a um Orçamento contra o qual votaram e que consubstancia um ato de mera gestão 

entre rubricas sem conduzir a uma alteração significativa do Orçamento e GOPs 2012-2015, 

resumindo-se a 0,04% do Orçamento atual.” 

 

II – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ORGANIZAÇÃO 

 

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

PONTO 2 – Atribuição de apoio financeiro aos Serviços Sociais e Culturais 

dos Trabalhadores do Município de Palmela. 

PROPOSTA N.º DRHO 01_15-12: 

«Considerando que: 

Os Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores do Município de Palmela (SSCTMP), pessoa 

coletiva nº 504 340 360, com sede no Largo do Município, nº 12, em Palmela, é uma instituição 

sem fins lucrativos, legalmente constituída, que tem por associados trabalhadores e 

aposentados das autarquias do Município de Palmela, e que visa o desenvolvimento de 

atividades culturais, recreativas e desportivas, bem como a concessão de benefícios sociais aos 

seus associados e respetivos familiares; 

Através do ofício de Refª. 43/2012, registado na autarquia sob o nº 2012/10160, a que juntou 

o plano de atividades e orçamento para o ano de 2012, veio a associação solicitar a atribuição 

de um apoio financeiro anual não inferior a 100.000,00 destinado a atividades culturais e 

recreativas, bem como à concessão de benefícios sociais; 

Reconhecendo-se a valia das atividades desenvolvidas pela associação em prol dos seus 

associados e trabalhadores da autarquia, as atuais condições económicas e financeiras da 

autarquia não permitem atribuir o apoio financeiro solicitado. 
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Nos termos do previsto nas disposições conjugadas das alíneas o) e p) do nº 1 do artigo 64º da 

Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada pelas Leis nº 5-A/2002, de 11 de janeiro e 67/2007, 

de 31 de dezembro, e dos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 13/2011, de 25 de janeiro, podem, 

em regra, ser transferidas verbas para as instituições legalmente existentes, constituídas pelos 

trabalhadores, visando a concessão de benefícios sociais aos mesmos e para o desenvolvimento 

de atividades culturais, recreativas e desportivas, desde que tais financiamentos públicos não se 

encontrem abrangidos por outras fontes de financiamento público, ou que, encontrando-se tais 

despesas abrangidas por outras fontes de financiamento público, incluindo as transferências, o 

valor a transferir pelo ente público fique abaixo de 3,5% da totalidade das remunerações e 

pensões dos trabalhadores e aposentados inscritos na associação. 

O valor máximo do financiamento público passível de transferir é apurado anualmente 

considerando-se o montante líquido das remunerações mensais dos trabalhadores e 

aposentados multiplicado por doze meses, tendo sido apurado que os atuais 742 associados 

dos SSCTMP tem remunerações anuais de € 8.355.917,65, correspondendo a percentagem de 

3,5%, a € 292.457,12. 

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal de Palmela delibere, nos termos das 

alíneas o) e p) do nº 1 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada pelas Leis 

nº 5-A/2002, de 11 de janeiro e nº 67/2007, de 31 de dezembro, atribuir aos Serviços Sociais e 

Culturais do Município de Palmela o apoio financeiro de € 50.000,00 (cinquenta mil euros) para 

os fins acima enunciados. 

A despesa encontra-se cabimentada na rubrica orgânica 03.02 e económica 04.07.01 do 

Orçamento de 2012.» 

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro aos Serviços Sociais e Culturais 

dos Trabalhadores do Município de Palmela  numerada DRHO 01_15-12 interveio: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho informa que o Partido Socialista irá votar a favor desta 

proposta. Esclarece que analisou o Relatório de Contas de 2011 e o Plano de Atividades e 

considera que são prosseguidos os principais objetivos que presidem aos Serviços Sociais e 

Culturais dos Trabalhadores do Município de Palmela e que existe uma gestão equilibrada em 

termos do que são as receitas.  

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

minuta. 

 
 

III – DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGÍSTICA E CONSERVAÇÃO 
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DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS: 

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

PONTO 3 – Empreitada de “Construção do Novo Edifício para o 

Destacamento Territorial da GNR em Palmela”: 1.º contrato adicional. 

PROPOSTA N.º DOLC_DPOP 01_15-12: 

«A empreitada de “Construção do Novo Edifício para o Destacamento Territorial da GNR em 

Palmela” foi adjudicada à empresa Constrope-Congevia, S.A., pelo valor de 1.460.763,61 € (um 

milhão, quatrocentos e sessenta mil, setecentos e sessenta e três euros e sessenta e um 

cêntimos) ao qual acresce o IVA à taxa em vigor no valor de 87.645,82 € (oitenta e sete mil, 

seiscentos e quarenta e cinco euros e oitenta e dois cêntimos), perfazendo o valor total de 

1.548.409,43 € (um milhão, quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e nove euros e 

quarenta e três cêntimos) e pelo prazo de execução de 365 dias. 

A Constrope-Congevia, SA, apresentou à Câmara uma proposta de alteração ao projeto de 

estabilidade que visa, por um lado, resolver alguns erros e omissões só agora detetados e, por 

outro, alterar a solução preconizada para as fundações. Juntamente com o novo projeto de 

estabilidade, o empreiteiro apresentou a correspondente proposta de preços que, em termos 

globais, resultará numa diminuição de custos, traduzida numa menor valia do contrato inicial 

em 2.190,21 € (dois mil, cento e noventa euros e vinte e um cêntimos). O empreiteiro declarou 

ainda assumir quaisquer erros e omissões eventualmente resultantes de incompatibilidade entre 

o projeto de estabilidade e o projeto de arquitetura, ficando assim o dono de obra com a 

garantia de que não poderão ser reclamados erros e omissões relativamente àquele. 

Tendo efetuado uma análise à proposta do empreiteiro, consideraram os serviços que, do ponto 

de vista técnico, a solução apresentada é exequível e os valores propostos para esta alteração 

são adequados, face aos preços praticados no mercado. 

Consultado por nós, sobre esta proposta, o Ministério da Administração Interna, responsável 

pelo projeto do edifício, aprovou as alterações ao projeto, cujo valor de trabalhos a menos é de 

51.174,21 €, correspondendo a 3,50% do valor do contrato inicial, e cujo valor de trabalhos a 

mais com preços unitários novos é de 48.984,00€, correspondendo a 3,35% do valor 

contratual. 

Considerando que,  

. cumpre o interesse público que não ocorram custos adicionais ao valor do contrato inicial; 

. foram cumpridas na íntegra todas as regulamentações em vigor, assim como salvaguardada a 

qualidade dos trabalhos englobados no projeto; 
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. as alterações propostas não colocam em causa o cumprimento integral do projeto de 

arquitetura e o Ministério da Administração Interna aprovou as mesmas; 

. as alterações propostas não implicam alteração no prazo da empreitada;  

. 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 sem inconveniente 

grave para o dono da obra, sendo estes estritamente necessários à conclusão da mesma, 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; 

. o preço atribuído aos trabalhos a mais, deduzido do preço dos trabalhos a menos, não excede 

5% do preço contratual, pelo contrário reduz o mesmo em 0,15%; 

. os trabalhos a mais e a menos propostos respeitam as restantes condições estabelecidas no 

n.º 2 do art.º 370º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 

de janeiro; 

Propõe-se, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de 

junho:  

- aprovar os trabalhos a mais e a menos apresentados em anexo; 

- aprovar os preços novos apresentados pelo empreiteiro, relativamente às 

espécies de trabalhos não considerados no contrato inicial; 

- aprovar a celebração do contrato adicional com a empresa Constrope-Congevia, 

S.A, adjudicatária da empreitada, que formalize o acordo quanto à execução de 

trabalhos a mais e a menos, reduzindo o preço do contrato em 2.190,21 € (dois 

mil, cento e noventa euros e vinte e um cêntimos), valor a que acresce o IVA, à 

taxa legal em vigor.» 

Sobre a proposta de Empreitada de “Construção do Novo Edifício para o 

Destacamento Territorial da GNR em Palmela”: 1.º contrato adicional numerada 

DOLC_DPOP 01_15-12 interveio: 

O Sr. Vereador Fonseca Ferreira cumprimenta os presentes na sala e refere que irá votar 

favoravelmente pelas justificações que são apresentadas, trata-se de uma alteração de 

iniciativa do empreiteiro, no que concerne à parte de estabilidade e fundações e que foi 

apreciada pelos serviços técnicos da Câmara Municipal. O que é apresentado são vantagens, 

uma vez que resulta um saldo positivo antes dos trabalhos a mais e o empreiteiro assume os 

erros e omissões futuras. 

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

minuta. 
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IV – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRAESTRUTURAS 

 

IV.I. - DIVISÃO DE PLANEAMENTO, CONTROLO E QUALIDADE DE 

INFRAESTRUTURAS: 

Pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro foi apresentada a seguinte proposta: 

(Foi corrigida na presente proposta a data, conforme reparo efetuado pelo Sr. Vereador 

Fonseca Ferreira). 

PONTO 4 – Empreitada de “Execução de obras de infraestruturas em 

substituição dos titulares de alvarás de loteamento – Conclusão / retificação 

de infraestruturas no loteamento L-28/88 – Val’Flores em Pinhal Novo – 

Aprovação de trabalhos a mais e a menos. 

PROPOSTA N.º DAI_DPCQI 01_15-12: 

«Em reunião de Câmara realizada em 19/01/2011 foi adjudicada a realização da empreitada de 

“Execução de obras de infraestruturas em substituição dos titulares de alvarás de loteamento – 

Conclusão/retificação de infraestruturas no loteamento L-28/88 – Val’flores em Pinhal Novo”. 

Tendo sido adjudicada a empreitada em epígrafe ao consórcio das firmas Edifer- Construções 

Pires Coelho & Fernandes, SA/Artemísia – Centro de Jardinagem, Ld.ª, pelo valor da sua 

proposta de 1.294.100,97€ (um milhão, duzentos e noventa e quatro mil e cem euros e 

noventa e sete cêntimos), acrescido da taxa de I.V.A. em vigor, pelo prazo de 180 dias, 

constatou-se no decurso da mesma a necessidade de se proceder à alteração de alguns 

trabalhos identificados em projeto, implementação de trabalhos não previstos e redução de 

outros trabalhos, tendo em consideração os ajustes necessários face a inconformidades 

encontradas nas infraestruturas existentes, em relação aos projetos, de forma a garantir que os 

objetivos estabelecidos possam ser satisfeitos. 

Estes trabalhos encontram-se detalhadamente descritos na informação n.º DPCQI 2012/120, 

cujo resultado se traduz resumidamente no seguinte quadro: 

            DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS           VALOR             % 

 

Trabalhos a menos com preços contratuais         - 69.065,14 €     - 5,34% 

Trabalhos a mais com preços contratuais           38.962,00 €       3,01% 

Trabalhos a mais com novos preços (não contratuais)           30.051,70 €       2,32% 

Total               - 51,44 €     - 0,01% 
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Assim, o valor associado à execução destes trabalhos é de – 51,44 € (cinquenta e um euros e 

quarenta e quatro cêntimos), correspondente a -0,01% do montante global do valor da 

adjudicação. 

Considerando que: 

. Os trabalhos a mais propostos se destinam à realização da mesma empreitada e verificando-

se que estes trabalhos não podem ser técnica e economicamente separados do contrato sem 

inconveniente grave para o dono da obra e ainda considerando que são estritamente 

necessários ao acabamento dos trabalhos 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; 

. O valor acumulado resultante da diferença entre os trabalhos a mais e a menos é – 0,01% 

inferior do valor do contrato da empreitada; 

Propõe-se: 

− A aprovação dos trabalhos a mais e a menos apresentados em anexo; 

− A aprovação dos preços apresentados pelo empreiteiro, relativamente às espécies de 

trabalhos não considerados no contrato inicial; 

− A aprovação da execução do contrato adicional ao consórcio das firmas Edifer - 

Construções Pires Coelho & Fernandes, SA/Artemísia – Centro de Jardinagem, Ld.ª, de acordo 

com o disposto na alínea c) do nº 2 do art. 370º e do art. 375º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 

29 de janeiro do Código dos Contratos Públicos.» 

Sobre a proposta de Empreitada de “Execução de obras de infraestruturas em 

substituição dos titulares de alvarás de loteamento – Conclusão / retificação de 

infraestruturas no loteamento L-28/88 – Val’Flores em Pinhal Novo – Aprovação de 

trabalhos a mais e a menos numerada DAI_DPCQI 01_15-12 intervieram: 

O Sr. Vereador Fonseca Ferreira menciona que deverá existir um lapso porque o 1º 

parágrafo menciona que em reunião da câmara, realizada em 19/01, foram aprovados o projeto 

de execução e a abertura do concurso público e nessa reunião o que foi proposto foi a 

adjudicação da obra. A aprovação do projeto e o lançamento do concurso foi proposto em 

reunião de câmara de 25/08/2010. Solicita informação sobre o ponto de situação da obra. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro considera a questão pertinente e esclarece que após a 

aprovação houve uma proposta de adjudicação que foi alterada, efetivamente no início do ano 

de 2011 houve a adjudicação, mas com alguns documentos a apresentar posteriormente, 

nomeadamente, a consignação e o plano de segurança e saúde, que só é aprovado em 

Novembro de 2011, data a partir da qual se pôde iniciar a obra. A obra tem previstos, na sua 

calendarização, trabalhos até ao final do mês de julho, já foi pedida uma prorrogação de 30 

dias e está-se a aguardar um novo pedido de prorrogação, cujos motivos estão relacionados 
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com o conjunto de trabalhos a realizar na rede elétrica. São trabalhos realizados pelo 

empreiteiro, mas fiscalizados pela EDP, 80% do valor desta empreitada está relacionado com 

trabalhos desta natureza. Explicita que se trata de um loteamento que vai ter inúmeros 

quarteirões, pelo que a intervenção terá de ser realizada por fases. Informa da existência de 

atos de vandalismo ocorridos nos postos de transformação e na instalação elétrica, situações 

que estão a ser acauteladas pela EDP. Informa ainda que, a Câmara Municipal depende da 

capacidade técnica e da fiscalização da EDP, para que os assuntos possam passar à fase 

seguinte. Existe, também, um conjunto de procedimentos, relacionados com os cortes de média 

tensão, baixa tensão e de religação aos Postos de Transformação, que obriga a uma demora 

que era impossível de prever na fase do lançamento da empreitada. São assuntos desta 

natureza que têm estado a ser geridos, em obra, com muito cuidado, para que a receção da 

obra seja efetuada com tranquilidade e não seja necessário que o Município reponha esta 

infraestrutura que tem sido alvo de vandalismo. Esclarece que se encontra em fase de 

conclusão uma obra complicada do ponto de vista técnico e que se relaciona com uma 

alteração, na ligação do ponto de entrega das águas residuais domésticas que havia sido feito, 

em tempos, com uma perfuração sob a linha do caminho-de-ferro e nesse ponto de entrega 

existia um problema de altimetria e de cotas, pelo que foi necessário intervir no aceiro José 

Camarinho - Fonte da Vaca. Esclarece que a rede de domésticos está a funcionar apesar da 

existência do desajuste já mencionado, contudo, há que deixar a obra preparada para os 3000 

fogos que se estimam para aquela área. No que diz respeito aos pavimentos, betuminoso, 

conclusão de ciclovia e sinalização, está praticamente concluído. As áreas verdes serão 

executadas no final da empreitada. Informa que ainda no decorrer deste ano será necessário 

lançar outra empreitada sobre este empreendimento, porque um espaço com aquela dimensão 

e que esteve algum tempo abandonado pelo promotor é alvo de situações impossíveis de 

prever em sede de projeto e, cada mês que passa, constatam-se alterações no terreno. Está-se 

a preparar o levantamento dessas situações e no final do ano virá a reunião de câmara a 

abertura de um procedimento, para uma outra empreitada, que visa realizar alguns trabalhos 

na área do paisagismo, abastecimento de água e algumas intervenções na área da energia 

elétrica, porque o número de Postos de Transformação e caixas, que estava previsto 

inicialmente para o loteamento, está desfasado das normas técnicas e das necessidades atuais. 

Esclarece que estes trabalhos estão dentro da margem das cauções, não terão nenhum 

acréscimo financeiro para o município, a não ser o envolvimento dos seus serviços e dos seus 

técnicos que acompanham a obra. 

O Sr. Vereador Fonseca Ferreira refere que relativamente aos prazos, já houve uma 

prorrogação de um mês, que o prazo inicial era de 30 de junho, mas a obra foi adjudicada em 

janeiro de 2011, com um prazo de execução de 180 dias – 6 meses e já passaram 18 meses e a 

obra não está concluída. 
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O Sr. Vereador Álvaro Amaro explica que a aprovação do plano de segurança e saúde é um 

instrumento fundamental para que se possa entregar a obra ao empreiteiro e esta só ocorreu 

em novembro de 2011 por motivos alheios à Câmara Municipal, este atraso está relacionado 

com algumas dificuldades que o próprio consórcio tem sentido, e que são públicas, e 

inclusivamente, o seu plano de restruturação levou em conta a manutenção desta obra, como 

estando adjudicada, para que pudesse, no âmbito da sua restruturação financeira, continuar a 

laborar, caso contrário dar-se-ia a insolvência da empresa e a Câmara seria obrigada a iniciar 

um novo procedimento de abertura de concurso para a empreitada. Não são apenas as 

pequenas empresas que sentem dificuldades, até a EDP tenta reduzir custos e não pretende 

correr riscos relativamente aos roubos e vandalismo que têm ocorrido nas instalações elétricas. 

Estas dificuldades são também sentidas pelo conjunto de empresas que integram o consórcio 

que, dentro dos normativos legais, vão utilizando as prorrogações de prazo para manterem a 

obra a funcionar. Termina referindo que aguarda que no final do verão a mesma esteja 

concluída. 

O Sr. Vereador Fonseca Ferreira refere que este processo, embora não seja um processo 

fácil, se arrasta há muito tempo. Da análise deste processo verifica-se que um conjunto de 

trabalhos, nomeadamente, as comunicações, a rede elétrica, a sinalização e a rede de gás não 

serão realizados, ficando a impressão que a Câmara não está a acompanhar esta situação da 

melhor forma. Este loteamento está muito bem localizado, junto ao Pinhal Novo, com algumas 

boas unidades instaladas e com emprego significativo, o que valorizará a atividade económica 

na zona. É um processo que deverá ser resolvido de forma dinâmica, positiva e deverá relançar 

a zona de Vale Flores como uma zona industrial significativa do concelho. Termina referindo 

que este acerto de trabalhos a mais e a menos resulta em 0,01% e que não é credível que, de 

uma obra com esta envergadura, resulte entre trabalhos a mais e trabalhos a menos, uma 

diferença de 54€. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro refere que poderá ser pura coincidência, mas escalpelizada a 

listagem dos trabalhos a menos é este o valor que resulta. A Câmara Municipal está a fazer 

uma gestão e um acompanhamento muito próximo da obra que se localiza numa zona 

complicada. Informa que em relação à rede telefónica existem responsabilidades que podem 

ser atribuídas à Portugal Telecom, pelo que não será necessário despender qualquer verba da 

obra ou da caução. Em relação à rede do gás, são as empresas com licenciamento do Ministério 

da Energia que fazem a fiscalização, neste momento foi colocado à empresa SETGÁS – 

concessionária na zona, se estaria interessada em fiscalizar a rede, até à presente data ainda 

não houve resposta. A empresa instaladora da rede reclama o direito de a explorar mas, pela lei 

portuguesa a concessão deverá ser dada à empresa SETGÁS, se esta declinar esse direito, 

automaticamente, a rede é fiscalizada e posta ao serviço pela outra empresa, a Gascan, que se 

quiser intervir, provavelmente terá que fazer alterações na rede, para o tipo de abastecimento 

que propõe aos seus clientes. Refere que será prudente não promover a vistoria, reparações e 
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realização de obra nesta rede que irá ser concessionado pelo Município e que irá receberá taxas 

pela utilização da mesma. Estão a ser estudadas soluções alternativas para o abastecimento de 

gás, quer ao estabelecimento de ensino de Vale Flores, quer ao edifício que já existe junto à 

Rua do Fator. Termina, citando que, teme que estas situações sejam replicadas por um 

conjunto de loteamentos e que nos próximos anos as câmaras municipais tenham que ser elas 

promotoras, acionando as garantias, no conjunto de loteamentos que se encontram parados 

por todo o país, estes processos mobilizam muitos técnicos municipais, desviando-os de outras 

funções vitais para o funcionamento corrente da autarquia.  

O Sr. Vereador Fonseca Ferreira informa que o Partido Socialista irá abster-se porque 

embora esteja a ser feito o que é necessário, deveria ser feito com uma maior ambição, até 

porque, a verba disponível na garantia era significativa. Reitera que o loteamento de Vale Flores 

é uma oportunidade e que este processo deveria ter sido conduzido de uma forma mais 

integrada e consistente. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro cita que havia o risco das infraestruturas se deteriorarem 

nestes anos. Apesar de a empreitada registar algum atraso, nem tudo é dano, pois se já 

estivessem implantados os espaços verdes, os equipamentos de recreio e lazer e a 

infraestrutura elétrica, com os atos de vandalismo que têm vindo a ocorrer, o prejuízo seria 

elevado. Aquilo que tem sido feito na empreitada, a recalendarização dos trabalhos e as 

prioridades que se consignou, são as prioridades que visam responder aos reservatórios de 

água da autarquia, à escola, aos edifícios e às moradias, porque infelizmente, quanto aos 

outros lotes, não há qualquer dinâmica. 

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

abstenção dos Srs. Vereadores Natividade Coelho e Fonseca Ferreira. Aprovado em 

minuta. 

 

IV.II. – DIVISÃO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUAIS: 

Pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 5 – Consumo anormal de água – Redução da tarifa de saneamento. 

Requerente: Jorge Miguel Pires Vaz – Instalação 41663. 

PROPOSTA N.º DAI_DAAR 01_15-12: 

«Através de requerimento registado em 30/05/2012 sob o nº 16584, o Sr. Jorge Miguel Pires 

Vaz, com local de consumo sito na Rua José Cardoso Pires Lote 27 em Pinhal Novo, solicitou a 

redução da tarifa de saneamento debitada na fatura de água nº 30097182, emitida em 21 de 

maio de 2012. A referida fatura tem um valor de 402,81 € (quatrocentos e dois euros e oitenta 



Ata n.º 15/2012 

Reunião ordinária de 18 de julho de 2012 

 

24 

 

e um cêntimos), a que corresponde um consumo de 154 m3 de água, motivado por uma rotura 

na canalização. 

Estabelece o nº 3 do Artigo 11º. do Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento de 

Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas que “a entidade gestora não assume 

qualquer responsabilidade por danos motivados por roturas nas canalizações das redes 

prediais”, pelo que sobre o volume registado é devida a respetiva tarifa de abastecimento. 

Porém, considerando que: 

- o consumo anormal de água naquele período foi proveniente de causas fortuitas e 

involuntárias; 

- a tarifa de saneamento é apurada para efeitos de liquidação através do consumo de 

água efetuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a recolha e 

tratamento de resíduos sólidos e outra para a receção de águas residuais domésticas;  

- de acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá incidir 

sobre este consumo, por este não ter contribuído nem para o acréscimo no caudal na 

rede de drenagem de águas residuais nem para o acréscimo na produção de RSU’s. 

Assim, e conforme estabelece a alínea j) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de 

setembro, na redação dada pela Lei 5-A/02, de 11 de janeiro, conjugada com o disposto no n.º 

1, do art.º 16.º, da Lei 2/2007, de 15 de janeiro – Lei das Finanças Locais, propõe-se a 

fixação do montante da tarifa de saneamento de acordo com a média de consumo verificado 

entre as leituras de 10/01 e 12/03/2012, correspondente a 42 m3, de que resultará uma 

redução da fatura de água nº 30097182 no valor de  126,26 € (cento e vinte seis euros e vinte 

seis cêntimos), conforme cálculo que se discrimina no quatro seguinte: 

Descrição Valor das 
Faturas 

(€) 

Redução 

(€) 

Valor a pagar 
pelo Cliente 

(€) 

Tarifa da Água 235,02  235,02 

Tarifa de Saneamento 142,69 126,26 16,43 

Outros 25,10  25,10  

Total 402,81  276,55.» 

Sobre a proposta de Consumo anormal de água – Redução da tarifa de saneamento 

numerada DAI_DAAR 01_15-12 intervieram: 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro refere que tem tido a preocupação de monitorizar o que tem 

acontecido, nesta matéria, nos últimos 3 anos e esclarece que só são apresentados em reunião 

de câmara os casos de deferimento. Nas situações em que existem dúvidas e em que se 

confirma que não houve causas fortuitas, as pretensões são indeferidas. Informa ainda que o 
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número de indeferimentos é muito superior ao número de propostas apresentadas em reunião 

de câmara. 

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

abstenção dos Srs. Vereadores Natividade Coelho e Fonseca Ferreira, que 

apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

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

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se por continuarem a 

entender que, sendo a água um bem valioso e não renovável, os consumos exagerados e não 

úteis, da mesma, devem ser penalizados, no sentido de incentivar os responsáveis – entidade 

gestora ou particular – a corrigir as causas na origem dos respetivos problemas. No caso 

vertente o munícipe dispõe de rede de saneamento e seria penalizado na taxa dos resíduos 

sólidos. A referida taxa, embora legalmente indexada ao consumo da água, obedece a uma 

filosofia com a qual discordam, razão do seu voto.” 

 

IV.III. – DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS: 

Pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 6 – Proposta de protocolo de transferência de responsabilidade entre 

a Câmara Municipal de Palmela e a ENA – Agência de Energia e Ambiente da 

Arrábida no âmbito da recolha seletiva de Óleos Alimentares Usados. 

PROPOSTA N.º DAI_DSU 01_15-12: 

«Decorrente da aplicação do Decreto-Lei nº 267/2009, de 29 de setembro, os municípios são 

responsáveis pela implementação de sistema de recolha de Óleos Alimentares Usados (OAU), 

caso se trate de resíduos urbanos, cuja produção diária não exceda os 1100 l por produtor. De 

acordo com o planeamento municipal, estabelecido no art.º 8º da referida legislação, o 

Município teria de dispor de um mínimo de 20 pontos de recolha até final de 2011 e de 30 

pontos de recolha até final de 2015. 

Desde 2008, através de protocolo com a ENA-Agência de Energia e Ambiente da Arrábida, 

denominado “Rota dos Óleos Alimentares Usados”, o Município já vinha a cumprir, e até a 

superar, o número de pontos de recolha exigidos pela legislação referida, com a instalação de 

cerca de 45 pontos de recolha interiores, em escolas, IPSS, juntas de freguesia, coletividades, 

unidades comerciais e outros agentes locais. 

No entanto, o Município, com o intuito de alargar a recolha aos espaços públicos exteriores, 

procedeu ao lançamento de procedimento para escolha de operador de gestão de resíduos 

devidamente licenciado. Definidos o operador e os prazos de entrega dos equipamentos, 
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surgiram os primeiros problemas devido ao incumprimento dos prazos estabelecidos. Alegando 

constantemente problemas na entrega dos equipamentos por parte do fabricante, a empresa 

foi protelando a implementação, com sucessivos adiamentos em relação ao acordado. Perante 

esta situação o Município decidiu proceder, unilateralmente, à resolução do contrato. 

Por forma a dar continuidade ao objetivo definido, propõe-se que se recorra ao 

desenvolvimento e melhoramento do protocolo celebrado com a ENA.  

Esta nova proposta de protocolo visa dotar a rede municipal, numa primeira fase, com 22 

oleões em espaço público exterior, com um incremento anual de 5 oleões por ano a partir de 

2013 até 2015, inclusive, o que vai implicar uma rede municipal no final de 2015 com 37 

oleões, ou seja mais 7 do que o estipulado na lei. 

Em paralelo será melhorada a rede de recolha em espaços interiores, que passará a denominar-

se rede secundária, com a colocação de 45 oleões (barricas de 45 l), podendo este número ser 

incrementado de acordo com o interesse que possa vir a surgir por parte dos agentes locais. 

Decorrente do protocolo, a ENA, através da empresa adjudicatária, irá entregar ao Município 

5% do Biodiesel produzido com os OAU recolhidos nas redes municipal e secundária, sempre 

que as quantidades atinjam lotes de 1000 l. 

Por fim, é importante salientar o facto de a ENA ser atualmente coordenadora do projeto 

internacional “RecOil – Promoção da reciclagem de Óleos Alimentares Usados para produção 

sustentável de Biodiesel” cofinanciado pela União Europeia e que será implementado entre 

2012 e 2015. 

Face ao exposto, e de acordo com as alíneas a) e b) do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99, de 18 

de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro, propõe-se 

que a Câmara Municipal de Palmela delibere a aprovação da minuta de protocolo de 

colaboração, em anexo, a celebrar com a ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida, 

referente à implementação de um conjunto de ações conducentes à melhoria do desempenho 

ambiental no Município de Palmela.» 

Sobre a proposta de Proposta de protocolo de transferência de responsabilidade 

entre a Câmara Municipal de Palmela e a ENA – Agência de Energia e Ambiente da 

Arrábida no âmbito da recolha seletiva de Óleos Alimentares Usados numerada 

DAI_DSU 01_15-12 intervieram: 

O Sr. Vereador Fonseca Ferreira menciona que a morada da ENA foi alterada em relação ao 

que consta no protocolo. Relativamente à proposta, refere que é favorável a que atividades 

desta natureza, que requerem o desenvolvimento de tecnologias especializadas, possam ser 

externas, relativamente aos municípios. Cita que esta agência estará bem colocada para 

desenvolver este tipo de atividade, assim como o aprofundamento e a racionalização do 

trabalho neste domínio. O protocolo não é claro em relação às contrapartidas, na cláusula 7ª é 
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mencionado que estas serão definidas, anualmente, por contrato programa a estabelecer entre 

o 1º e o 2º outorgante. Menciona que aceita que, anualmente, as contrapartidas possam ser 

variáveis e ser revistas e que deveria ser realizada uma análise das vantagens e desvantagens, 

dos custos e benefícios que este protocolo acarreta para Camara Municipal de Palmela. 

Deveriam ser analisados os critérios a que devem obedecer as contrapartidas e o pagamento 

dos serviços. Questiona se já existem estudos de análise de custo / benefício que possam ser 

divulgados e fornecidos a todo o executivo, de modo a serem conhecidos os critérios padrão 

para o pagamento do serviço, senão esta situação será um cheque em branco. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro esclarece que a situação não é um cheque em branco, porque 

há que ter em consideração todo o histórico. Todo este processo é precedido de um conjunto 

de informações técnicas, que têm em consideração aquilo que tem sido feito noutros 

municípios. Atualmente nenhum município realiza este trabalho com esta dimensão, houve em 

tempos, uma junta de freguesia, que o fazia, na zona de Sintra ou Cascais, mas neste momento 

a própria produção do biodiesel deve ser cedida a empresas especializadas, certificadas e com 

autorização industrial para o efeito. Nas informações técnicas que precedem este processo 

estão explanados os valores que apontam para estes termos de referência, informação dos 

custos do investimento que é necessário fazer-se nos oleões e no espaço público, que são 

bastante elevados quando comparados com as barricas que ficam em espaços privados. Foi 

este fator que levou a que se solicitasse, numa 1ª fase 22 equipamentos e não os 40, porque 

foi feita a estimativa do número de litros de óleo recolhidos na rede secundária e da adesão dos 

cidadãos ao projeto. Esta estimativa aponta para um número de litros que não permite uns 

termos de exigência muito apertados, sob pena do procedimento ficar deserto, até porque 

quando foi lançado o procedimento apenas uma empresa cumpriu todos os requisitos exigidos. 

Refere que desconhece se foi devido às exigências das contrapartidas, designadamente, o 

número de oleões a instalar, a responsabilidade da limpeza, a manutenção ou a contrapartida 

dos 5%, que a empresa não cumpriu o estipulado, o que levou à resolução do contrato. Refere 

que a agência de energia, coordenadora deste projeto a nível europeu, está neste momento a 

distribuir fundos comunitários pelas agências de energia de toda a europa comunitária no 

sentido de darem seguimento aos vários projetos, posteriormente fará a fiscalização, elaborará 

os relatórios finais e prestará contas à união europeia. Termina referindo que a assinatura deste 

protocolo será realizado de forma consciente e que o município estará a ser devidamente 

ressarcido pelo óleo que venha a ser recolhido e reaproveitado para biodiesel. As alterações, a 

ocorrerem, estarão relacionadas com a adesão dos munícipes a este processo de recolha 

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

contra dos Srs. Vereadores Natividade Coelho e Fonseca Ferreira. Aprovado em 

minuta. 
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V – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 7 – Ação Social Escolar – Auxílios Económicos Diretos – ano letivo 

2012/2013. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 01_15-12: 

«A autarquia no âmbito da ação social escolar assegura, a todos os alunos do 1º ciclo do 

ensino básico da rede pública, um apoio financeiro para aquisição de livros e material escolar, 

designado por Auxílios Económicos Diretos.  

Este apoio destina-se a comparticipar as despesas dos alunos, inerente à frequência da 

atividade escolar, o qual representa para uma população escolar desfavorecida 

economicamente, um papel importante no que se refere ao contributo para a diminuição do 

insucesso e absentismo escolar. 

Os Auxílios Económicos Diretos destinam-se às respetivas famílias, sendo os mesmos atribuídos 

aos estabelecimentos de ensino onde os alunos se encontram matriculados, através dos 

agrupamentos. 

Os requerimentos de auxílios económicos são analisados pela autarquia, usando como suporte 

o quadro normativo que regula a aplicação das medidas de ação social escolar e o Regulamento 

de Ação Social Escolar. 

Nesta matéria, a Câmara Municipal de Palmela tem assumido a adoção de políticas 

diferenciadas de discriminação positiva, em que o acesso à educação se assume como eixo 

fundamental e estratégico de desenvolvimento local. Assim, os apoios da Ação Social Escolar 

concretizam-se num escalão único. 

De acordo com o Regulamento Municipal de Ação Social Escolar que contempla um escalão 

único, assume particular importância no atual momento face ao contexto socioeconómico das 

famílias, a sua manutenção no ano letivo 2012/2013, com o valor alinhado pelo apoio máximo 

do valor mínimo legal (Despacho n.º 12284/2011, de 19 de setembro). 

Face ao exposto, dando cumprimento ao Decreto-lei n.º 55/2009, de 2 de Março e ao Despacho 

n.º 18987/2009, de 17 de agosto com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 

12284/2011, de 19 de setembro, e em conformidade com a alínea d), do nº 4, do artigo 64, da 

Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei nº 5–A/02, de 11 de janeiro, propõe-se: 

1. A manutenção do valor do apoio a atribuir a cada aluno considerado beneficiário em € 45,00 

(quarenta e cinco euros), no ano letivo 2012/2013. 
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2. A atribuição do apoio financeiro, no valor global de € 41.580,00 (quarenta e um mil, 

quinhentos e oitenta euros), correspondente a um adiantamento para o ano letivo 

2012/2013, referente a 924 alunos carenciados, abrangidos por Auxílios Económicos Diretos 

e a uma primeira fase de atribuição deste apoio, o qual se destina aos Agrupamentos abaixo 

indicados: 

− Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela - € 14.445,00 (catorze mil, 

quatrocentos e quarenta e cinco euros), correspondendo a 321 alunos de 

escolas que integram este agrupamento; 

− Agrupamento de Escolas de Marateca e Poceirão - € 8.325,00 (oito mil, 

trezentos e vinte e cinco euros), correspondendo a 185 alunos de escolas que 

integram este agrupamento; 

− Agrupamento de Escola José Maria dos Santos - € 18.810,00 (dezoito mil, 

oitocentos e dez euros), correspondendo a 418 alunos de escolas que integram 

este agrupamento.» 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e 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 8 – Fornecimento de refeições em estabelecimentos de educação do 

1.º ciclo do ensino básico e educação pré-escolar da rede pública – ano 

letivo 2012/2013: adjudicação. 

PROPOSTA N.º DAF_DFA 01_15-12: 

«No âmbito do concurso público efetuado em 2011, para a mesma prestação de serviço, ano 

letivo de 2011/2012, e de acordo com o previsto no ponto 4. do respetivo caderno de encargos 

que suportou a adjudicação anterior, conjugado com o disposto na alínea a) do nº 1 do artº 

27º do Código dos Contratos Públicos, é possível adotar o ajuste direto, no máximo por duas 

vezes e por períodos de 12 meses cada, na adjudicação de serviços similares ao objeto do 

contrato inicial. 

Assim, para o ano letivo de 2012/2013, foi endereçado o convite para apresentação de 

proposta para o fornecimento de refeições nos estabelecimentos de educação e ensino do 1º 

ciclo do ensino básico e educação pré-escolar, à entidade Gertal, anterior adjudicatária. 
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Mantém-se o fornecimento de refeições de confeção local nos estabelecimentos dotados com 

refeitório escolar, e refeições transportadas com confeção externa, abrangendo todos os alunos 

dos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública do 1º ciclo e jardins de infância. 

O ano letivo inicia-se entre os dias 10 e 14 de setembro 2012. 

Propõe-se que a prestação de serviço para o “Fornecimento de refeições nos 

estabelecimentos de educação e ensino do 1º ciclo do ensino básico e educação pré-escolar da 

rede pública – Ano letivo 2012/2013”, seja addjudicada à entidade Gertal – Companhia Geral de 

Restaurantes e Alimentação, S.A.. 

O encargo financeiro subjacente à adjudicação poderá atingir o valor de 624.703,00 € 

(seiscentos e vinte quatro mil, setecentos três euros), acrescido do IVA à taxa legal de 23%, no 

montante de 143.681,69 € (cento e quarenta e três mil, seiscentos e oitenta e um euros e 

sessenta e nove cêntimos), o que perfaz o valor total de 768.384,69 € (setecentos e sessenta 

oito mil, trezentos oitenta quatro euros e sessenta nove cêntimos). 

Este valor será determinado com o número de refeições previstas para o ano letivo 2012/2013. 

� 280.260 refeições confecionadas no local .… 1,90 € (um euro e noventa cêntimos); 

� 141.860 refeições transportadas            …… 0,65 € (sessenta cinco cêntimos).» 

Sobre a proposta de Fornecimento de refeições em estabelecimentos de educação 

do 1.º ciclo do ensino básico e educação pré-escolar da rede pública – ano letivo 

2012/2013: adjudicação numerada DAF_DFA 01_15-12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho comunica que votará a favor da proposta. Reconhece 

que algumas das instituições estão em falência, no que se refere à credibilidade. Considera que 

os municípios deveriam antecipar-se a estas questões e numa situação de crise, há que 

elaborar diagnósticos e conseguir um retrato fiel da realidade. A situação alimentar das crianças 

e jovens tem vindo a deteriorar-se, pelo que um município que se antecipe pode fazer 

exigências junto de quem de direito. Cita que, sempre que são apresentadas, em reunião de 

câmara, propostas com este teor, são mencionados os auxílios diretos e indiretos - mecanismos 

de reforço do apoio social direto ou indireto às famílias mais carenciadas 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que há, de facto resoluções, mas para serem aplicadas é 

necessário haver uma realidade local que permita essa aplicação. Informa que a última reunião 

do Conselho Municipal de Educação, durante o mês de Junho, foi caricata pelo facto do Senhor 

Diretor Adjunto anunciar a existência de uma experiência piloto que o Ministério de Educação 

está a desenvolver e que no próximo mês de setembro se aplicará a todo o terreno nacional. A 

experiência piloto consiste nos hipermercados da marca e na questão da proximidade, se, por 

exemplo for considerado o hipermercado Modelo, situado em Aires, este favorecerá as crianças 

de Aires. Menciona que não se trata de uma questão de proximidade mas sim uma questão de 
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necessidade e Palmela possui uma rede social que funciona. Já nos anos 90 a Câmara tomou 

conhecimento, através das escolas e da rede social, que algumas crianças se apresentavam nas 

escolas, subnutridos. Atualmente não há conhecimento de situações de subnutrição nas 

escolas, existem casos isolados, mais a nível do ensino secundário do que do ensino básico, que 

estão a ser acompanhadas pelos agrupamentos. Logo que haja indícios da existência de algum 

caso, a Câmara Municipal não ficará a aguardar a iniciativa do Governo, intervirá de imediato. 

Comunica que a empresa GERTAL está disponível, do ponto de vista social, a reforçar a 

alimentação se existirem necessidades suplementares. Reitera que a Câmara Municipal deve 

observar a evolução desta questão e em colaboração com os agrupamentos de escolas e com 

as próprias escolas ficar atenta para o aparecimento de qualquer fator que indicie a existência 

destas necessidades. Em Palmela existe um único escalão, porque, mesmo aqueles que 

aparentemente têm um rendimento de escalão B, estão com dificuldades económicas reais. Em 

relação à fruta escolar, a ser distribuída aos alunos no meio do período da aula, no ano escolar 

de 2011/2012, não houve concorrentes para a distribuição deste alimento, porque a legislação 

obriga a uma certificação, bastante rígida, da fruta escolar. Termina informando que para este 

ano, foi efetuada uma pequena alteração e que aguarda que os agricultores possam concorrer 

à distribuição da fruta escolar. 

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

minuta. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

A Sr.ª Presidente pergunta se algum dos Munícipes quer intervir. 

Não há intervenções. 

 

VII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezassete horas e quarenta minutos, a Sr.ª Presidente declara encerrada a 

reunião, da qual se lavrou a presente ata, que eu, Maria Pilar Rodrigues Rodriguez, Chefe da 

Divisão de Administração Geral, redigi e também assino. 

 

A Presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 
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A Chefe da Divisão 

 

Pilar Rodriguez 


