
 

 

 

 

 

 

ATA N.º 01/2012: 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2012: 

No dia onze de janeiro de dois mil e doze, pelas quinze horas e vinte cinco minutos, na 

Sala Polivalente 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, Adília Maria 

Prates Candeias, José Carlos Matias de Sousa, 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 – 1.ª Alteração ao Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 2012-2015 

PONTO 2 – Gestão de recursos humanos em função do mapa de pessoal e do Orçamento 

para o ano de 2012 

PONTO 3 – Autorização genérica para dispensa de parecer prévio da Câmara na 

celebração de contratos de prestação de serviços 

PONTO 4 – Abertura do período de apreciação pública do Regulamento do Fundo de 

Compensação para o Plano de Pormenor da Rua Marquês de Pombal, Pinhal Novo 

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

Jorge Manuel Paiva Soares – Instalação 44218 

PONTO 6 – Consumo anormal de água – Redução da tarifa de saneamento. Requerente: 

Albino Brissos Cruz – Instalação 1815 

PONTO 7 – Consumo anormal de água – Redução da tarifa de saneamento. Requerente: 

Joaquim Marcelino Mourinha Moleiro – Instalação 5144 

PONTO 8 – Constituição de Fundos de Maneio – ano económico de 2012 
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PONTO 9 – Prestação de serviços de energia elétrica às instalações alimentadas em 

Média Tensão e Baixa Tensão Especial – Abertura de procedimento 

PONTO 10 – Tabela de Tarifas e Preços – Abastecimento de água a agregado familiar 

com cinco ou mais elementos – retificação 

RETIRADA DO PONTO 3 DA ORDEM DO DIA – Autorização genérica para dispensa de 

parecer prévio da Câmara na celebração de contratos de prestação de serviços 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

• Intervenções do Município em espaços exteriores – O Sr. vereador Álvaro Amaro 

apresenta cumprimentos e refere que, conforme foi amplamente noticiado, há um conjunto 

de obras referentes a espaços exteriores a decorrer em Pinhal Novo e que foram 

concluídos. Salienta que os trabalhos inerentes à empreitada de “Conclusão e Retificação 

da Praceta da Urbanização de Monte Novo” em Pinhal Novo, no valor de 45.873,00€, 

foram executados dentro dos prazos previstos, tendo sido concluída a ligação pedonal 

com os restantes espaços exteriores do loteamento, que já haviam sido terminados. 

Esclarece que a empreitada de “Recuperação dos Espaços Exteriores da Urbanização 

Nogueira de Matos” foi iniciada em 28 de outubro de 2011, com um prazo de execução de 

60 dias, e que embora tenha decorrido a bom ritmo obteve, há dias, uma prorrogação de 

prazo até ao dia 16 do corrente, devido à dificuldade no fornecimento do mobiliário urbano.  

Informa que apesar dos trabalhos desenvolvidos pela Divisão de Gestão do Espaço 

Publico, encetados há dois anos, o Concelho de Palmela tem vindo a ser afetado pela 

praga do escaravelho das palmeiras, que tem fustigado a paisagem urbana de toda a 

Península, devido ao forçado abate da espécie, que se tem revelado o único meio para 

salvaguardar a segurança das pessoas, de bens e do espaço público. Lamenta o facto de, 

apesar de todos os esforços desenvolvidos pelos técnicos do Município, ter sido iniciado o 

abate de 5 exemplares de grande porte, desta espécie, na zona da esplanada do Castelo 

de Palmela. Este abate envolveu enormes recursos humanos e técnicos da brigada de 

jardineiros, quer de Palmela, quer de Pinhal Novo assim como dos Bombeiros Voluntários 

de Palmela. Apela à colaboração de todos os particulares que possuam exemplares que 

não se encontrem sãos, que ajam rapidamente de modo a controlar a propagação da 

praga. Informa que para contrabalançar a desertificação dos espaços, desde o final do ano 

e até ao mês de fevereiro, os serviços municipais, por administração direta, irão plantar ou 

replantar diversas espécies arbóreas, distribuídas pelas diversas freguesias do concelho e 

que no mês de março haverá nova reflorestação do território. 
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• FITUR – Feria Internacional de Turismo en España – O Sr. vereador Luís Miguel 

Calha apresenta cumprimentos e refere que no seguimento de um convite do Turismo de 

Portugal, a Câmara Municipal de Palmela estará presente na “FITUR – Feira Internacional 

de Turismo en España” - que se realizará entre os dias 18 e 22 de janeiro, em Madrid. A 

Câmara Municipal estará presente com uma delegação que integra a “ADREPES – 

Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal” e a “Rota dos Vinhos 

da Península de Setúbal”. Sublinha que esta iniciativa constitui um primeiro momento de 

divulgação externa de “Palmela – Cidade Europeia do Vinho 2012” e informa que esta feira 

contou, no passado ano, com uma presença de, aproximadamente, 210.000 pessoas, 

entre profissionais do setor do turismo e visitantes, com 10.000 expositores e cerca de 

8.000 jornalistas provenientes de 60 países, o que evidencia a importância desta montra 

de promoção e divulgação turística. 

Intervenção da Sr.ª vereadora Natividade Coelho: 

• Apagão analógico – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho cumprimenta os presentes e 

questiona se existem dados sobre as adesões ao Protocolo que a Câmara de Palmela tem 

com a empresa “Cabovisão” para os habitantes do Centro Histórico da Vila, através do 

qual será minimizado o apagão analógico, que ocorrerá dia 12 de janeiro. 

• Implementação do novo Acordo Ortográfico – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho 

verifica que, embora o novo acordo ortográfico esteja em vigor desde o dia 01 de janeiro, o 

mesmo ainda não foi implementado pela Câmara Municipal na elaboração das propostas 

para a reunião de Câmara. Questiona se foram ou serão tomadas medidas, 

nomeadamente, através da inclusão nos computadores de algum programa, para que o 

acordo comece a vigorar nos documentos públicos. 

• Escola Secundária de Pinhal Novo – Perguntas formuladas pela deputada Eurídice 

Pereira do P.S. na Assembleia da República – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho 

refere que teve acesso a três perguntas, remetidas pela deputada do Partido Socialista, 

Eurídice Pereira à Presidente da Assembleia da Republica, sobre a requalificação da 

Escola Secundária de Pinhal Novo, onde se identifica um conjunto de problemas, 

nomeadamente, os sistemas de incêndio e a sua desativação, o sistema de águas pluviais 

que foi cortado e quadros elétricos que não foram substituídos, problemas que poderão 

originar a suspensão de uma das fases da obra. Informa que contactou telefonicamente, a 

deputada Eurídice Pereira, que informou ainda não ter tido resposta às questões 

colocadas. Questiona se houve contacto da direção da escola com a Câmara Municipal e 

se este assunto será acompanhado pelo executivo, visto serem questões com eco público. 
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• Reportagem transmitida na RTP 1 sobre Quinta localizada no concelho de Palmela 

que acolhe um grande número de cães e gatos – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho 

questiona, sobre uma reportagem emitida pela RTP 1 referente a uma quinta em Pinhal 

Novo, que acolhe cerca de 80 cães e 20 gatos, e sobre uma outra noticia avançada pelo 

jornal “Correio da Manhã” que informava a existência de uma ação de despejo da 

moradora e tratadora dos animais, se a Câmara possui alguma informação e se de algum 

modo, poderá ou não contribuir para ajudar na resolução do problema ou pelo menos, 

acompanhá-lo. Relembra que aquando da reunião descentralizada havida na freguesia de 

Pinhal Novo, foi abordada a existência de um projeto para animais errantes. 

 

Intervenção do Sr. vereador José Carlos de Sousa: 

• Câmara Municipal de Palmela convidada para a FITUR – O Sr. vereador José Carlos 

de Sousa apresenta cumprimentos aos presentes e manifesta a sua satisfação pela 

Câmara Municipal ter sido convidada para estar presente na “FITUR – Feira Internacional 

de Turismo en España” esperando que essa presença seja condigna, digna e capaz de 

representar os interesses efetivos de Palmela. 

• Praga nas palmeiras – O Sr. vereador José Carlos de Sousa lamenta o facto do 

Senhor vereador Álvaro Amaro, há cerca de um ano, ter referenciado numa das sessões, 

que a Câmara de Palmela foi pioneira na deteção e no combate à praga, facto que, afinal, 

não se verificou. 

• Urbanização Nogueira de Matos, em Pinhal Novo / Vale dos Barris – O Sr. vereador 

José Carlos de Sousa questiona o facto do prazo de execução da obra da Urbanização 

Nogueira de Matos ter sido prorrogado até ao dia 16 de janeiro. 

Menciona que na reunião de dia 7 de setembro, reunião na qual não esteve presente mas 

da qual leu a respetiva ata, o Senhor vereador Fonseca Ferreira congratulou o Senhor 

vereador Álvaro Amaro pela disponibilidade demonstrada pela empresa adjudicatária da 

obra “Pavimentação do Caminho Municipal 1054 em Vale dos Barris – 1ª e 2ª Fase”, iniciar 

o processo de empreitada, prevendo-se, à data da reunião, que a obra estava concluída 

no final do ano transato. Refere que o ano de 2012 já se iniciou e que não se vislumbra 

obras no local apesar do prazo de execução ser de 70 dias. 

 

• Obras a executar em substituição do promotor – Urbanização Val’Flores – O Sr. 

vereador José Carlos de Sousa refere que não se vislumbra a execução de obras em 

Val’Flores, apesar de no local se encontrar instalado um estaleiro desde o mês de outubro 
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do ano anterior, data em que questionou o Senhor vereador Álvaro Amaro sobre a 

realização da obra e este o informou que a obra estava a avançar. Considerando que 

foram acionadas as garantias bancárias apresentadas pelo promotor, questiona o porquê 

da obra ainda não estar a avançar e refere que, ou a Câmara não tem capacidade para 

adjudicar as obras no tempo da concretização dos respetivos cadernos de encargos, ou as 

verbas têm sido canalizadas para outras obras ou, o executivo pretende realizar as obras 

em data próxima ao sufrágio eleitoral, retirando aos munícipes a possibilidade de ter a 

obra realizada mais cedo. 

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

dadas as seguintes respostas: 

— Escola Secundária de Pinhal Novo – Perguntas formuladas pela deputada do P.S. 

Eurídice Pereira na Assembleia da República (Questão colocada pela Sr.ª vereadora 

Natividade Coelho) – O Sr. vereador Adilo Costa cumprimenta os presentes, e informa 

que teve conhecimento do risco de as obras ficarem suspensas, através de uma 

intervenção do presidente de Junta de Freguesia de Pinhal Novo numa reunião da 

Comissão do Conselho Municipal de Educação. Salienta que de imediato se estabeleceu 

contacto com a Direção da Escola Secundária de Pinhal Novo que informou não existir 

qualquer documento escrito, quer da DREL, quer da Parque Escolar e que também ainda 

não há resposta à Senhora Deputada que interpelou a Senhora Presidente da Assembleia 

da República sobre esta matéria. Acrescenta que a empresa executora da obra pediu a 

prorrogação do prazo até ao dia 31 de janeiro deste ano, para acabarem a 1ª fase e que 

nesta data estão a terminar a zona do pavilhão desportivo. Refere que está expectante de 

que não haja nenhum retrocesso em relação a esta obra, apesar do processo de auditoria 

a que o Parque Escolar tem estado sujeito. Realça que existe um canal de comunicação 

entre a Câmara Municipal e a escola e que nas reuniões do Conselho Municipal de 

Educação este assunto será abordado. Demonstra a sua preocupação em relação ao 

pavilhão da Escola Secundária de Palmela, uma vez que não há qualquer informação da 

DREL sobre a sua continuidade. 

— Obras a executar em substituição do promotor – Urbanização Val’Flores (Questão 

colocada pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa) – O Sr. vereador Álvaro Amaro admite 

que, não obstante a empresa ter instruções para iniciar a obra em agosto, não foi possível 

porque está em causa um consórcio com um grupo de empresas para várias 

especialidades. Informa que, no entanto, estão a ser executados trabalhos de instalação 

elétrica e de verificação dos PT’s situados nas imediações da escola básica, nos acessos 

que estão por concluir, trabalhos esses que não são visíveis por quem passa na estrada. 

Informa que foi distribuído um comunicado ao agrupamento de escolas e à comunidade 
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escolar, a alertar para o facto das obras irem realizar-se, preferencialmente, no período de 

interrupção letiva. Refere que numa 2ª fase será intervencionada a rua a poente do 

loteamento de modo a desbloquear a construção de vivendas cujas comunicações prévias 

foram admitidas e contrariar a degradação e o vandalismo que aquele local tem sido alvo. 

Estima que a obra, em junho de 2012, estará em condições de possibilitar a emissão de 

licenças de utilização para as vivendas que estão a ser construídas. Refere que os atrasos 

na execução das obras não é propositado e não está relacionado com a realização de 

eleições, nem com desbloqueamento de garantias nem com problemas de tesouraria 

— Urbanização Nogueira de Matos, em Pinhal Novo / Vale dos Barris (Questão 

colocada pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa) – O Sr. vereador Álvaro Amaro refere 

que não é significativo a obra da Urbanização Nogueira de Matos estar com 16 dias de 

atraso e por isso foi deferida a prorrogação do prazo. Considera que não é um atraso 

significativo mas sim uma vicissitude com que a Câmara, atualmente, se depara no que se 

refere às empreitadas. 

Informa que o auto de consignação da empreitada de “Pavimentação do Caminho 

Municipal 1054 em Vale dos Barris – 1ª e 2ª Fase” foi assinado no dia 23 de novembro, 

embora a obra tenha sido aprovada no dia 7 de setembro, este interregno deve-se a 

questões de procedimentos processuais de entrega e preparação de documentos para 

que todo o processo seja transparente. Informa que à data já foi realizada obra referente a 

dois autos de mediação e que o prazo de conclusão da obra está previsto para meados do 

mês de fevereiro. Informa, ainda, que o principal desta obra é a execução de passagens 

hidráulicas em alvenaria, para atravessamento e encaminhamento de águas e que este 

trabalho terá de ser executado antes do alcatroamento. Refere que a sinalização 

horizontal não está incluída nesta empreitada.  

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que o Senhor vereador Álvaro Amaro 

assume, perentoriamente e com precisão, datas de início e conclusão de obras que, face 

ao contexto atual, são impossíveis de realizar. Reitera que não entende a objetividade das 

datas e dos prazos, mencionados pelo Senhor Vereador Álvaro Amaro, nas sessões de 

Câmara, visto que em 90 por cento dos casos estes não se concretizarem. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro explica que assume compromissos e por isso fixa objetivos 

e define horizontes temporais com base na informação de que dispõe. Se os horizontes 

temporais não são cumpridos não se pode responsabilizar a Câmara devido ao facto de 

não existir qualquer inoperância dos nossos serviços. 

— Reportagem transmitida na RTP 1 sobre Quinta localizada no concelho de 

Palmela que acolhe um grande número de cães e gatos (Questão colocada pela Sr.ª 

vereadora Natividade Coelho) – O Sr. vereador Álvaro Amaro informa que desconhece a 
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reportagem e que de momento não possui elementos para informar se o Município foi 

contactado para a realização de alguma intervenção nesta área. Refere que o despejo não 

terá partido do município, embora tenha conhecimento da existência de outros processos, 

incluindo processos judiciais, com o proprietário do terreno e outros particulares.  

— Implementação do novo Acordo Ortográfico (Questão colocada pela Sr.ª vereadora 

Natividade Coelho) – A Sr.ª presidente refere que a Câmara Municipal não está obrigada 

a fazer entrar em vigor a 1 de janeiro o novo acordo ortográfico, embora para as 

publicações do Diário da República seja necessário aplicá-lo. Informa que a Câmara está 

a diligenciar, junto dos serviços com responsabilidade nesta área, de preparar as 

aplicações informáticas para a utilização dos conversores. Será fixada uma data a partir da 

qual todos os funcionários da Câmara Municipal passarão a funcionar de acordo com o 

novo acordo ortográfico para que aconteça de modo uniforme e simultâneo 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho questiona se as declarações de voto devem ser 

apresentadas de acordo com o novo acordo. 

A Sr.ª presidente refere que a Câmara está a trabalhar dentro do período de adaptação e 

que as atas são redigidas sem a implementação do acordo ortográfico, contudo as 

declarações de voto poderão ser elaboradas de acordo com a vontade de quem as 

produz. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho menciona não ter conhecimento das Câmaras 

Municipais serem uma exceção e de poderem continuar a emitir documentos oficiais, sem 

utilizar o novo acordo ortográfico. 

 A Sr.ª presidente refere que, no caso das escolas é natural que se tivesse imposto uma 

data, porque não é possível ter escolas a trabalhar com linguagens diferentes. Quanto às 

Câmaras Municipais havia a recomendação de que se fosse adotando o novo acordo.  

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho recomenda que se releia sobre este assunto, porque 

diz ter algumas dúvidas que o mesmo país possa ter diferentes desenvolvimentos nesta 

matéria. 

A Sr.ª presidente refere que embora a Câmara Municipal tenha condições para 

implementar o acordo de imediato, a interpretação foi que não havia obrigatoriedade mas 

sim uma recomendação, de utilizar o novo acordo a partir do dia 1 de janeiro, contudo irá 

confirmar. 

— Apagão analógico (Questão colocada pela Sr.ª vereadora Natividade Coelho) – A Sr.ª 

presidente informa que existe um protocolo para o Centro Histórico, com a empresa 

“Cabovisão”, datado do ano de 2001 e revalidado por períodos sucessivos de 5 anos e que 
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foi celebrado para resolver o problema da retirada das antenas do Centro Histórico, dada a 

sua condição de espaço protegido, do ponto de vista arquitetónico e patrimonial. Quem 

beneficia deste protocolo tem, automaticamente, acesso ao sinal sem que tenha de 

adquirir os respetivos descodificadores. Menciona que a função da Câmara foi informar os 

moradores do Centro Histórico da existência deste protocolo, e que apesar do corte do 

sinal, que acontecerá no dia de amanhã, continuam possibilitados de assistir aos canais 

de televisão. Informa que em reunião havida, hoje de manhã, com a “ANACOM - 

Autoridade Nacional de Comunicações” foi anunciado que, amanhã, em Palmela será 

anunciada a interrupção do sinal emitido pelo emissor de Palmela, que cobre o Concelho e 

uma boa parte da região. Nessa mesma reunião a “ANACOM - Autoridade Nacional de 

Comunicações” apresentou as suas razões e considera que procedeu corretamente, quer 

em matéria de concursos, quer em matéria de divulgação. Informa que recebeu um 

convite para estar presente na cerimónia de amanhã, mas com os vários compromissos já 

agendados, talvez não vá ser possível. Demonstra preocupação pelo facto das populações 

necessitarem de despender dinheiro para adquirir um descodificador, numa época em que 

as tecnologias são cada vez mais acessíveis e numa época em que a população enfrenta 

problemas financeiros. Embora a televisão não seja um bem essencial para a 

sobrevivência é importante do ponto de vista da vida em comunidade, do ponto de vista da 

informação, da comunicação, da formação e até da ligação ao mundo de muitos cidadãos. 

Mostra-se perplexa pelo facto de nos dias de hoje ser necessário pagar para ter ligação ao 

mundo. Informa que no Centro Histórico, mais de 600 pessoas foram aderindo 

progressivamente a este protocolo, beneficiando, assim, desta solução. 

 

RETIRADA DO PONTO 3 DA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª presidente propõe a retirada do Ponto 3 da Ordem do Dia: 

PONTO 3 – Autorização genérica para dispensa de parecer prévio da Câmara na 

celebração de contratos de prestação de serviços 

Aprovado, por unanimidade, retirar o Ponto 3 da Ordem do Dia. 
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DESPACHOS EMITIDOS PELO SR. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E 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 Dr.ª Pilar Rodriguez, no período de 21.12.2011 a 

10.01.2012. 

 

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 19.12.2011 a 06.01.2012. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

A Sr.ª presidente dá conhecimento à Câmara que, no período compreendido entre os 

dias 01.01.2012 a 10.01.2012, foram autorizados pagamentos, no valor de  820,59 € 

(oitocentos e vinte euros e cinquenta e nove 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 10 de janeiro de 2012, apresenta um 

saldo de 2.418.641,74 € (dois milhões, quatrocentos e dezoito mil, seiscentos e quarenta e 

um euros e setenta e quatro cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 1.496.366,95 € (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil, 

trezentos e sessenta e seis euros e noventa e cinco cêntimos); 
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• Dotações Não Orçamentais – 922.274,79 € (novecentos e vinte e dois mil, duzentos e 

setenta e quatro euros e setenta e nove cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ATA 

 

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

169/99, de 18.09, e bem assim do que se dispõe o n.º 2 e n.º 4, do artigo 27.º, do Decreto-

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

Municipal deliberou a aprovação da seguinte ata, sendo a mesma assinada pela Exm.ª 

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

unanimidade, por ter sido previamente distribuída a todos os membros do órgão 

executivo: 

• ATA n.º 18/2011, reunião ordinária de 07 de setembro de 2011 – Aprovada, por 

maioria, com a abstenção do Sr. vereador José Carlos de Sousa, que justifica a sua 

abstenção por não ter estado presente na referida reunião. 

 

 II – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

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

PROPOSTA N.º DAF 01_01-12: 

«A 1.ª alteração ao Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 2012-2015 tem como 

finalidade proceder ao reforço da verba para a Construção do Quartel da GNR de Palmela 

para possibilitar a elaboração do contrato no ano 2012. O valor inscrito no Orçamento em 

vigor correspondia ao montante apresentado pela empresa classificada em 1.º lugar, que 

entretanto faliu. Este reforço é compensado com igual montante da Construção da Ciclovia 

Envolvente Poente ao Pinhal Novo, que será reposto na 1.ª Revisão aos documentos 

previsionais. 
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Efetuaram algumas modificações às dotações de rubricas de pessoal, sem afetação do 

seu valor global, decorrentes do ritmo dos processos de recrutamento previstos. 

O valor desta alteração é de 79.294,00 € (setenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro 

euros) e representa 0,14% do Orçamento em vigor. 

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

aprovação da 1.ª Alteração ao Orçamento de 2012 e Grandes Opções do Plano 2012-

2015.» 

Sobre a proposta de 1.ª Alteração ao Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 

2012-2015 numerada DAF 01_01-12 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa concorda como a realização desta alteração, 

embora haja a pagar um valor acrescido em 40.000,00€ por uma obra, devido ao facto da 

empresa que a deveria executar ter entrado em falência e ter sido necessário adjudicar a 

obra à empresa que se encontrava em 2º lugar no concurso. Outra alteração está 

relacionada com valores não previstos em orçamento, para os subsídios de férias e de 

natal, referentes à contratação de assistentes operacionais, nomeadamente, dos auxiliares 

de ação educativa. Refere que esta alteração, circunscrita a duas áreas e que representa 

apenas 0,14% do orçamento em vigor, em nada aduz em relação às discordâncias 

havidas no passado mês de dezembro face ao orçamento. Questiona o executivo sobre o 

afastamento da LOGZ do Pinhal Novo no final do mês de janeiro. Refere que a empresa 

“Jerónimo Martins”, que era a empresa mais empenhada em toda a plataforma logística 

terá arranjado uma solução intermédia na zona de Alverca. Considerando que a Câmara 

Municipal tem consignado em orçamento, nas receitas extraordinárias - taxas, cerca de 

2,4milhões de Euros, questiona se nesta data já existe alguma concretização sobre esta 

não efetivação de receitas e que medidas irão ser tomadas. 

 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias apresenta cumprimentos e informa que relativamente à 

questão da rubrica com pessoal, uma grande parte referente a pessoal com contratos a 

termo, não vai haver acréscimo à verba inscrita em orçamento, ou seja a Câmara não vai 

gastar mais verba. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que não votará contra, embora aquando da 

discussão do orçamento já tivesse conhecimento destes factos. 

 A Sr.ª vereadora Adília Candeias reitera que o que está em causa é uma conjugação de 

rubricas para que este pessoal possa ser integrado no mapa de pessoal. 
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A Sr.ª presidente afirma que entende a questão colocada pelo Senhor vereador José 

Carlos Sousa e demonstra a sua preocupação pelo facto de haver uma empresa a falir e 

por essa via alterar o orçamento. Sublinha que os valores apresentados a concurso por 

estas empresas foram abaixo das expectativas, o que gerou alguma preocupação pois são 

empresas que oferecem poucas condições de segurança, contudo, como os principais 

indicadores assentam sobre o preço, a Câmara foi obrigada a adjudicar à empresa com o 

preço mais baixo. 

Informa que conhece as dificuldades da empresa LOGZ mas desconhece a decisão de 

esta abandonar o Pinhal Novo, até porque as negociações com a empresa continuam a 

decorrer. Existe a necessidade de rever o protocolo de modo a adequá-lo às dificuldades 

com que LOGZ está confrontada. A revisão do protocolo terá como consequência uma 

nova calendarização do tempo do investimento e dos pagamentos. Reitera que não tem 

nota de nenhum abandono do projeto. 

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

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

apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

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

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se porque a alteração 

agora apresentada em nada altera a filosofia do orçamento apresentado que, após 

exaustiva análise, impeliu o Partido Socialista a apresentar uma proposta alternativa e 

votar contra o inicialmente apresentado. A maioria, teimosamente, face ao já largamente 

abordado, voltou a apresentar um orçamento de 56,6 milhões de euros. 

Esta alteração em nada modifica a posição assumida. 

Procura fazer face a uma situação decorrente da construção do Quartel da G.N.R. 

(investimento que merece a nossa concordância) e aos encargos com a contratação de 

auxiliares de ação educativa não previstos na proposta de orçamento aprovado. 

Assim, tratam-se de meros acertos que não invalidam a posição tomada face ao 

orçamento.” 

 

III – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ORGANIZAÇÃO  

 

Pela Sr.ª vereadora Adília Candeias foi apresentada a seguinte proposta: 
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PONTO 2 – Gestão de recursos humanos em função do mapa de pessoal e do 

Orçamento para o ano de 2012.   

PROPOSTA N.º DRHO 01_01-12: 

«De acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, que procedeu 

à adaptação à administração autárquica do disposto na Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 

fevereiro (alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 

de abril e pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, Lei nº 34/2010, de 2 de setembro e 

Lei nº 64-B/2011, de 30 de dezembro) a gestão dos recursos humanos e das despesas 

com pessoal, incluindo alterações que anualmente se façam ao mapa de pessoal, 

aumentando ou diminuindo postos de trabalho, depende dos recursos financeiros que, 

para o efeito, sejam disponibilizados no orçamento municipal aprovado pela Assembleia 

Municipal. 

Nos termos do disposto no artigo 4.º, n.º 1 do referido Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, sendo insuficiente o número de trabalhadores em funções e existindo verba 

orçamentada, o recrutamento necessário à ocupação dos postos de trabalho em causa é 

precedido de aprovação da Câmara Municipal. 

Tendo sido aprovado o Orçamento para 2012, conjuntamente com o mapa de pessoal por 

deliberação da Assembleia Municipal de Palmela na sessão ordinária de 16 de dezembro 

de 2011 e dele constando verbas orçamentais para o efeito determina-se, no artigo 5.º, n.º 

2, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, que compete ao órgão executivo 

deliberar sobre o montante máximo do encargo com o recrutamento de trabalhadores 

necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de 

pessoal aprovado, bem como as alterações do posicionamento remuneratório (não 

obrigatório) na categoria dos trabalhadores que se mantenham em funções e sobre a 

atribuição de prémios de desempenho dos trabalhadores. 

Sucede que, nos termos da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro (Orçamento de Estado 

para 2012) está vedada designadamente a alteração dos posicionamentos remuneratórios 

pelo que à Câmara Municipal apenas compete decidir relativamente ao montante máximo 

do encargo com o recrutamento de trabalhadores. 

Com os recrutamentos previstos para o ano de 2012, cujos postos de trabalho foram 

considerados no mapa de pessoal aprovado, visa-se sobretudo a conclusão de 

procedimentos concursais a decorrer e a substituição de postos de trabalho ocupados com 

contratados por tempo determinado, sem prejuízo do legalmente previsto relativamente à 

redução de trabalhadores no Orçamento de Estado para 2012. 
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Assim, propõe-se que a Câmara Municipal de Palmela nos termos das disposições 

conjugadas dos artigos 4º, nº 1 e 5º nº 2, do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro 

delibere autorizar até ao montante máximo de € 172.662,30 a despesa para recrutamentos 

necessários à ocupação de novos postos de trabalho a preencher no ano de 2012.» 

Sobre a proposta de Gestão de recursos humanos em função do mapa de pessoal e 

do Orçamento para o ano de 2012 numerada DRHO 01_01-12 interveio: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho relembra que já tinha elogiado, aquando da 

aprovação do mapa de pessoal, a forma como a proposta tinha sido feita, o regulamento e 

a sua clareza, bem como os mapas. Explica que a razão pela qual se absteve, prendeu-se 

com outras questões que gostaria de ver contempladas. Como esta proposta é decorrente 

da aprovação do mapa de pessoal e não das questões colaterais colocadas anteriormente, 

irá votar a favor. Questiona quais os procedimentos concursais que estão a decorrer, a 

sua calendarização e se será dada prioridade aos assistentes operacionais. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias informa que antes da elaboração desta proposta, foram 

realizadas algumas alterações pela necessidade de adaptar as entradas com as saídas de 

pessoal, de acordo com a obrigatoriedade de redução de pessoal. Salienta que a Divisão 

de Logística conta apenas com um eletricista e que os casos das auxiliares de educação e 

dos assistentes operacionais são uma prioridade. O decorrer dos concursos vai depender 

da legislação e do ritmo das aposentações. 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO: 

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

Ponto 4 – Abertura do período de apreciação pública do Regulamento do Fundo de 

Compensação para o Plano de Pormenor da Rua Marquês de Pombal, Pinhal Novo. 

PROPOSTA N.º DAU_DPU 01_01-12: 

«O Plano de Pormenor da Rua Marquês de Pombal (adiante designado por Plano), 

encontra-se publicado desde 21 de fevereiro de 2011, na II Série do Diário da República 

n.º 36, sob o Aviso n.º 5200/2011. 
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Tendo em conta o previsto nos artigos 125.°, 139.° n.º 6 e 141.º, n.º 5 do RJIGT, 

respeitantes à repartição dos custos de urbanização e à compensação a efetuar pelas ou 

às Unidades de Execução, em função dos respetivos índices de utilização e de cedência, e 

no n. 3 do artigo 40.º do regulamento do Plano, que remete para a constituição de um 

fundo de compensação, foi produzido um regulamento em consonância com os 

mecanismos de perequação indicados no plano, estabelecendo as regras relativas à 

transação das compensações devidas em sede de perequação compensatória.  

O Fundo de Compensação, a gerir pela Câmara Municipal, objetiva (i) liquidar as 

compensações devidas pelos particulares e respetivos adicionais; (ii) cobrar e depositar 

em instituição bancária as quantias liquidadas e (iii) liquidar e pagar as compensações a 

terceiros. 

Assim, ao abrigo do disposto na Lei n.º 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 

aprove o projeto de Regulamento do Fundo de Compensação do Plano de Pormenor da 

Rua Marquês de Pombal bem como, nos termos do artigo 118.º do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto – Lei 442/91, de 15 de novembro, na 

redação introduzida pelo Decreto – Lei 6/96, de 31 de janeiro, que delibere a abertura do 

período de apreciação pública para recolha de sugestões, pelo prazo de 30 dias, contados 

da data da publicação do respetivo aviso.» 

Sobre a proposta de Abertura do período de apreciação pública do Regulamento do 

Fundo de Compensação para o Plano de Pormenor da Rua Marquês de Pombal, 

Pinhal Novo numerada DAU_DPU 01_01-12 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa menciona que esta é uma questão complexa. 

Coloca algumas questões sobre a comissão de acompanhamento, se é um órgão 

nomeado pala câmara municipal para gerir o fundo de compensação e quem são os 3 

elementos que a compõem. Relembra que sempre votou favoravelmente todas as 

questões relativas à Rua Marquês de Pombal, com exceção da ratificação que considera 

extemporânea. Considera importante, principalmente para os habitantes, que se esclareça 

qual o ónus que cada um tem ou que beneficio vai retirar face a este plano pormenor, 

porque, quando se começa a discernir as unidades de execução verifica-se que estas 

dependem de vários fatores que poderão não ser facilmente entendidos pelo habitantes da 

zona em causa.  

O Sr. vereador Álvaro Amaro explica que em anexo ao regulamento existem tabelas de 

avaliação pericial dos terrenos e que estão discriminados os encargos que cruzam os 

custos de construção, os custos gerais da infraestruturação e o valor das áreas de 
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cedência, que cada um terá que ceder para domínio público. É solicitada a intervenção da 

Senhora chefe de Divisão de Loteamentos e AUGI ou do Senhor diretor de Departamento 

de Administração Urbanística para clarificar melhor esta matéria. Informa que durante o 

período de discussão pública e posteriormente, há a intenção de reunir com os 

proprietários e os promotores que estão na área do plano, para que se clarifiquem todas 

estas matérias e comunicar aos envolvidos que este mecanismo de perequação é um 

mecanismo que cria justiça.  

A solicitação da Sr.ª presidente intervém o diretor do Departamento de Administração 

Urbanística para prestar as explicações julgadas necessárias, tendo este mencionado o 

seguinte: 

Arqt.º Jorge Moura – o quadro de perequação é traçado no regulamento do plano de 

pormenor e o regulamento do fundo de compensação é necessário para a 

operacionalização. Refere que, de facto, há que concretizar uma série de pressupostos 

para além de estabelecer as regras de gestão e de quem a faz. Atendendo à 

complexidade da matéria, confirma a intenção de promover, junto dos proprietários e junto 

dos promotores, no Pinhal Novo, sessões de esclarecimento que visem ajudar a 

compreender o regulamento do fundo de compensação e a explicar todas as dúvidas que 

possam existir nesse regulamento, que de facto, reconhecidamente, é complexo. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro refere que a comissão de acompanhamento é uma equipa 

pluridisciplinar com membros de várias unidades orgânicas, porque este processo inclui 

matéria contabilística, urbanística e jurídica.  

Arqt.º Jorge Moura – informa que, tecnicamente, foi feita uma proposta para a 

composição da comissão de acompanhamento, mas caberá à Câmara Municipal decidir, 

como é consagrado no regulamento. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa admite que esta é uma questão complexa, mas 

será necessário ser o mais claro possível, explicando a todos os envolvidos o fundo de 

compensação, para que os indivíduos, quer sejam proprietários ou promotores, não se 

sintam enganados. A Câmara Municipal deverá estar atenta face às propostas e 

sugestões recolhidas, no sentido de se agilizarem alguns procedimentos ou ir ao encontro 

de alguns interesses que não se encontrem contemplados ou salvaguardados no atual 

regulamento. 

A Sr.ª presidente considera que esta é uma situação que tem vantagens do ponto de 

vista do território, no sentido de permitir, pelo menos com base em princípios de justiça e 

de equidade, manter uma melhor ocupação do território. É um procedimento muito 

complexo, que depende muito das próprias pessoas, da sua disponibilidade, da sua 
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vontade e da atitude que adotam. Relembra que há muitos anos que se começou a falar 

da perequação e que, há data, são pouco os municípios que conseguiram concretizar esta 

metodologia de ocupação do território. Louva o envolvimento dos técnicos e dos 

dirigentes, que participam neste processo e que o seu trabalho vai ser determinante para o 

sucesso desta operação, assim como a cooperação e entendimento dos cidadãos. 

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRAESTRUTURAS 

 

DIVISÃO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUAIS: 

Pelo Sr. vereador Álvaro Amaro foram apresentadas simultaneamente as seguintes 

propostas (Pontos 5, 6 e 7): 

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

Requerente: Jorge Manuel Paiva Soares – Instalação 44218. 

PROPOSTA N.º DAI_DAAR 01_01-12: 

«Através de requerimento registado em 14/11/2011 sob o nº 37365, o Sr. Jorge Manuel 

Paiva Soares, com local de consumo sito na Rua José da Cruz Coelho, em Terrim, 

solicitou a redução da tarifa de saneamento debitada na fatura de água nº 40050873, 

emitida em 24 de outubro 2011. A referida fatura tem um valor de 1.198,51 € (mil, cento e 

noventa e oito euros e cinquenta um cêntimos), a que corresponde um consumo de 371 

m3 de água, motivado por uma rotura na canalização predial. 

Estabelece o n.º 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 
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recolha e tratamento de resíduos sólidos e outra para a receção de águas residuais 

domésticas;  

- o consumidor não está ligado à rede de drenagem de águas residuais 

domésticas, sendo aplicada na referida tarifa apenas a percentagem referente à 

recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos (RSU’s); 

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

sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo na produção de 

RSU’s. 

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

setembro, na redação dada pela Lei 5-A/02, de 11 de janeiro, conjugada com o disposto 

no n.º 1, do art.º 16.º, da Lei 2/2007, de 15 de janeiro – Lei das Finanças Locais, propõe-

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

verificado entre as leituras de 20/06 e 18/08/2011, correspondente a 14 m3, de que 

resultará uma redução da fatura de água n.º 40050873 no valor total de  256,77 € 

(duzentos e cinquenta e seis euros e setenta e sete cêntimos), conforme cálculo que se 

discrimina no quadro seguinte: 

Descrição Valor das 
Faturas 

(€) 

Redução 

(€) 

Valor a pagar 
pelo Cliente 

(€) 

Tarifa da Água 864,10  864,10 

Tarifa de Saneamento 259,13 256,77                                                                                                                       2,36 

Outros 75,28  75,28 

Total 1.198,51                                                                                                                      941,74.» 

 

PONTO 6 – Consumo anormal de água – Redução da tarifa de saneamento. 

Requerente: Albino Brissos Soares – Instalação 1815. 

PROPOSTA N.º DAI_DAAR 02_01-12: 

«Através de requerimento registado em 25/10/2011 sob o nº 35122, o Sr. Albino Brissos 

Cruz, com local de consumo sito na Rua das Quinta nº 1, em Torneiros, solicitou a 

redução da tarifa de saneamento debitada na fatura de água nº 10047579, emitida em 12 

de outubro de 2011. A referida fatura tem um valor de 413,98 € (quatrocentos e treze 

euros e noventa e oito cêntimos), a que corresponde um consumo de 174 m3 de água, 

motivado por uma rotura na canalização predial. 

Estabelece o n.º 3 do Artigo 11º. do Regulamento Municipal dos Serviços de 

Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas que “a entidade 
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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;  

- o consumidor não está ligado à rede de drenagem de águas residuais 

domésticas, sendo aplicada na referida tarifa apenas a percentagem referente à 

recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos (RSU’s);   

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

sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo na produção de 

RSU’s. 

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

setembro, na redação dada pela Lei 5-A/02, de 11 de janeiro, conjugada com o disposto 

no n.º 1, do art.º 16.º, da Lei 2/2007, de 15 de janeiro – Lei das Finanças Locais, propõe-

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

verificado entre as leituras de 03/06 e 05/08/2011, correspondente a 38 m3, de que 

resultará uma redução da fatura de água n.º 10047579 no valor total de  84,12 € (oitenta e 

quatro euros e doze cêntimos), conforme cálculo que se discrimina no quadro seguinte: 

Descrição Valor das 
Faturas 

(€) 

Redução 

(€) 

Valor a pagar 
pelo Cliente 

(€) 

Tarifa da Água 297,10  297,10 

Tarifa de Saneamento 89,03 84,12                  4,91 

Outros 27,85  27,85 

Total 413,98               329,86.» 
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PONTO 7 – Consumo anormal de água – Redução da tarifa de saneamento. 

Requerente: Joaquim Marcelino Mourinha Moleiro – Instalação 5144. 

PROPOSTA N.º DAI_DAAR 03_01-12: 

«Através de requerimento registado em 08/11/2011 sob o nº 36763, o Sr. Joaquim 

Marcelino Mourinha Moleiro, com local de consumo sito na Estrada Humberto Delgado nº 

5, em Venda do Alcaide, solicitou a redução da tarifa de saneamento debitada na fatura de 

água nº 20051467, emitida em 27 de outubro 2011. A referida fatura tem um valor de 

329,24 € (trezentos e vinte nove euros e vinte e quatro cêntimos), a que corresponde um 

consumo de 391 m3 de água, motivado por uma rotura na canalização predial. 

Estabelece o n.º 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;  

- o consumidor não está ligado à rede de drenagem de águas residuais 

domésticas, sendo aplicada na referida tarifa apenas a percentagem referente à 

recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos (RSU’s); 

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

sobre este consumo, por este não ter contribuído para o acréscimo na produção de 

RSU’s. 

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

setembro, na redação dada pela Lei 5-A/02, de 11 de janeiro, conjugada com o disposto 

no n.º 1, do art.º 16.º, da Lei 2/2007, de 15 de janeiro – Lei das Finanças Locais, propõe-

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

verificado entre as leituras de 17/12/2009 e 19/08/2010, correspondente a 13 m3 mensais, 

de que resultará uma redução da fatura de água n.º 20051467 no valor de  38,19 € (trinta 
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e oito euros e dezanove cêntimos), conforme cálculo que se discrimina no quadro 

seguinte: 

Descrição Valor das 
Faturas 

(€) 

Redução 

(€) 

Valor a pagar 
pelo Cliente 

(€) 

Tarifa da Água 233,30  233,30 

Tarifa de Saneamento 68,30 38,19                                                                                                                        30,11 

Outros 27,64  27,64 

Total 329,24                                                                                                                        291,05.» 

Submetida a votação a proposta de Consumo anormal de água – Redução da tarifa 

de saneamento numerada DAI_DAAR 01_01-12 (Ponto 5), 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. 

Submetida a votação a proposta de Consumo anormal de água – Redução da tarifa 

de saneamento numerada DAI_DAAR 02_01-12 (Ponto 6), foi a mesma aprovada, por 

maioria, com a abstenção dos Srs. vereadores Natividade Coelho e José Carlos de 

Sousa, que apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

Submetida a votação a proposta de Consumo anormal de água – Redução da tarifa 

de saneamento numerada DAI_DAAR 03_01-12 (Ponto 7), foi a mesma aprovada, por 

maioria, com a abstenção dos Srs. vereadores Natividade Coelho e José Carlos de 

Sousa, que apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S. RELATIVA AOS PONTOS 

5, 6 e 7: 

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

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

exagerados e não úteis da mesma, devem ser fortemente penalizados, 

independentemente da culpa. 

Nos casos vertentes os munícipes dispõem de rede de saneamento e seriam penalizados 

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.” 
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VI – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

DIVISÃO DE FINANÇAS E APROVISIONAMENTO: 

Pelo Sr. vereador Luís Miguel Calha foram apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 8 – Constituição de Fundos de Maneio – ano económico de 2012. 

PROPOSTA N.º DAF_DFA 01_01-12: 

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

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

Considerações Técnicas do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 

(POCAL), “em caso de reconhecida necessidade poderá ser autorizada a constituição de 

fundos de maneio, correspondendo a cada um uma dotação orçamental, visando o 

pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis aprovado pelo D.L. n.º 54-A/99, 

de 22 de fevereiro. 

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

guarda de um determinado titular, propõe-se a constituição dos seguintes fundos de 

maneio:  

Atividade: Presidência 

              

Responsável Orgânica Económica Ação Plano Descrição Montante fundo Total a Cabimentar 

Paulo Pacheco 

01.02.01 02.01.21 - Outros bens 100 € 700 € 

01.02.01 02.02.13 - Deslocações e estadas 75 € 300 € 

01.02.01 02.02.25 - Outros serviços 150 € 1.200 € 

    TOTAL     325 € 2.200 € 

       

       

Atividade: Dep. Administração e Finanças 

       

Responsável Orgânica Económica Ação Plano Descrição Montante fundo Total a Cabimentar 

José Manuel 

Monteiro 

02.01 02.01.18 - Livros e documentação técnica 75 € 150 € 

02.01 02.02.25 - Outros serviços 150 € 750 € 

02.03 02.02.09 - Comunicações 100 € 300 € 

02.03 02.01.21 - Outros bens 200 € 2.000 € 

    TOTAL     525 € 3.200 € 

       

       

Atividade: Divisão Jurídica 

       

Responsável Orgânica Económica Ação Plano Descrição Montante fundo Total a Cabimentar 

Rui Costa 

Ferreira 02.02 02.02.25 - Outros serviços 600 € 2.000 € 

    TOTAL     600 € 2.000 € 

 
Atividade: Divisão de Fiscalização 

       

Responsável 

Orgânic

a Económica Ação Plano Descrição Montante fundo Total a Cabimentar 
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Fernanda 

Pésinho 02.05 02.02.25 - Outros serviços 300 € 1.000 € 

    TOTAL     300 € 1.000 € 

       

       

Atividade: Dep. Recursos Humanos e Organização 

       

Responsável 

Orgânic

a Económica Ação Plano Descrição Montante fundo Total a Cabimentar 

Agostinho 

Gomes 

03.01 02.01.21 - Outros bens 50 € 100 € 

03.02 02.01.11 2007-A70 Material de consumo clínico 100 € 300 € 

03.02 02.02.22 2007-A68 Serviços de Saúde 150 € 450 € 

    TOTAL     300 € 850 € 

       

       

Atividade: Dep. Comunicação e Turismo 

       

Responsável 

Orgânic

a Económica Ação Plano Descrição Montante fundo Total a Cabimentar 

Luís Guerreiro 

04.01 02.01.21 - Outros bens 50 € 200 € 

04.01 02.02.25 - Outros serviços 75 € 300 € 

04.02 02.01.15 2008-A2 Prémios, condecorações e ofertas 150 € 600 € 

    TOTAL     275 € 1.100 € 

       

       

Atividade: Dep. Administração Urbanística 

       

Responsável 

Orgânic

a Económica Ação Plano Descrição Montante fundo Total a Cabimentar 

Jorge Moura 
05.01 02.01.21 - Outros bens 100 € 100 € 

05.01 02.02.25 - Outros serviços 100 € 500 € 

    TOTAL     200 € 600 € 

       

       

Atividade: Dep. Ambiente e Infraestruturas 

       

Responsável 

Orgânic

a Económica Ação Plano Descrição Montante fundo Total a Cabimentar 

João  Faim 

06.01 02.02.25 - Outros serviços 50 € 250 € 

06.02 02.01.17 - Ferramentas e utensílios 50 € 250 € 

06.02 02.02.03 - Conservação de bens 50 € 250 € 

06.03 02.01.14 - Outro material - peças 75 € 300 € 

06.03 02.01.17 - Ferramentas e utensílios 50 € 250 € 

06.03 02.01.21 - Outros bens 50 € 250 € 

06.03 02.02.25 - Outros serviços 50 € 250 € 

06.04 02.01.21 - Outros bens 50 € 250 € 

06.05 02.01.17 - Ferramentas e utensílios 50 € 250 € 

06.05 02.01.21 - Outros bens 50 € 300 € 

    TOTAL     525 € 2.600 € 

 

       

Atividade: Dep. Obras, Logística e Conservação 

       

Responsável Orgânica Económica Ação Plano Descrição Montante fundo Total a Cabimentar 

Maria Teresa 

Pereira 

07.03 02.01.17 - Ferramentas e utensílios 75 € 300 € 

07.03 02.01.21 - Outros bens 100 € 500 € 

07.03 02.02.25 - Outros serviços 100 € 500 € 

    TOTAL     275 € 1.300 € 
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Atividade: Dep. Cultura e Desporto 

       

Responsável Orgânica Económica Ação Plano Descrição Montante fundo Total a Cabimentar 

José Calado 

Mendes 

08.02 02.01.21 - Outros bens 75 € 300 € 

08.02 02.02.25 - Outros serviços 75 € 300 € 

08.03 02.01.21 - Outros bens 50 € 200 € 

08.03 02.02.25 - Outros serviços 50 € 300 € 

08.04 02.01.21 - Outros bens 50 € 250 € 

08.05 02.01.21 - Outros bens 50 € 250 € 

08.05 02.02.25 - Outros serviços 50 € 250 € 

    TOTAL     400 € 1.850 € 

       

       

Atividade: Dep. Educação e Intervenção Social 

       

Responsável Orgânica Económica Ação Plano Descrição Montante fundo Total a Cabimentar 

Fernanda Rolo 
09.01 02.01.21 - Outros bens 75 € 375 € 

09.01 02.02.25 - Outros serviços 75 € 300 € 

    TOTAL     150 € 675 €.» 

Sobre a proposta de Constituição de Fundos de Maneio – ano económico de 2012 

numerada DAF_DFA 01_01-12 interveio: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho dá a conhecer que irá abster-se, à semelhança de 

anos anteriores, devido ao facto de não participar na gestão camarária e esta matéria 

(escolha dos responsáveis pelo fundo maneio e sua utilização) ser desse foro. Menciona 

que desconhece o Regulamento sobre o fundo de maneio, embora saiba da sua 

existência. 

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

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

apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

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

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se porque, não 

participando na gestão camarária, não têm possibilidade de analisar as necessidades de 

cada unidade orgânica nem a importância dos valores agora atribuídos. Nada existe de 

novo que justifique a alteração do sentido de voto expresso em anteriores situações 

similares.” 

 

PONTO 9 – Prestação de serviços de energia elétrica às instalações alimentadas em 

Média Tensão e Baixa Tensão Especial – Abertura de procedimento. 

PROPOSTA N.º DAF_DFA 02_01-12: 
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«A 04 de setembro de 2006 a totalidade dos clientes de energia elétrica em Portugal 

continental passaram a poder escolher o seu fornecedor de eletricidade.   

Com o Decreto-Lei n.º 104/2010, de 29 de setembro, o qual visa promover a concorrência 

dos mercados da energia e a transparência dos preços, são extinguidas as tarifas 

reguladas de venda de eletricidade a clientes finais, no continente, com consumos em 

muita alta tensão (MAT), alta tensão (AT), média tensão (MT) e baixa tensão especial 

(BTE). 

A nova legislação sobre o fornecimento de energia elétrica obriga a alterações contratuais 

que passam, no quadro da liberalização de preços, pelo lançamento de um concurso 

público. 

Esta liberalização dita o estabelecimento de novos contratos de concessão de 

fornecimento de energia elétrica, o que irá permitir ganhos acrescidos à gestão municipal. 

Através do concurso público, a Autarquia escolherá a entidade fornecedora de energia 

elétrica, e quais os preços a praticar. 

Considerando estes pressupostos, propõe-se: 

1. A aprovação do Programa de Concurso e Caderno de Encargos; 

2. A abertura de Concurso Público para a prestação de serviços de fornecimento 

contínuo de energia elétrica às instalações alimentadas em Média Tensão e Baixa 

Tensão Especial, em conformidade com o exposto na alínea b) do n.º 1, do art.º 

20º, do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro; 

3. Que a prestação de serviço tenha a duração de 36 meses; 

4. Que o júri seja constituído por: 

• Anabela dos Santos Henriques e Sousa (Presidente) 

• Maria Pilar Rodrigues Rodriguez (Vogal) 

• Gonçalo Nuno de Oliveira Grilo Rocha Neto (Vogal) 

• Maria Jacinta Merca Pereira (Vogal Suplente) 

• Rui Jorge Matos Farinha  (Vogal Suplente) 

• António Manuel Delgado Simão (Vogal Suplente) 

O 1.º vogal substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos 

O 2.º vogal desempenhará a função de secretário 
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O encargo financeiro estimado para 12 (doze) meses é de € 900.000,00 (novecentos mil 

euros), e tem cabimento nas seguintes rubricas: 

Código orçamental:  0203/020201; 0902/020201; 0603/020201; 0804/020201; 

0404/020201.» 

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

minuta. 

 

PONTO 10 – Tabela de Tarifas e Preços – Abastecimento de água a agregado familiar 

com cinco ou mais elementos – retificação. 

PROPOSTA N.º DAF_DFA 03_01-12: 

«A Tabela de Tarifas e Preços e respetivo Regulamento de Aplicação e Cobrança foi 

aprovada em 21/12/2011, tendo sido criado tarifário especifico para Famílias Numerosas 

(agregados familiares com 5 ou mais elementos) mantendo-se os valores unitários dos 

níveis da tarifa fixa e da tarifa variável em função dos escalões definidos, redefinindo-se a 

amplitude dos escalões em função do número de membros que compõem o agregado 

familiar. 

Após a sua aprovação verificou-se que a Tabela continha um erro na fórmula de cálculo da 

tarifa variável para abastecimento de água específico para Famílias Numerosas, que 

desvirtua a amplitude dos escalões aprovados, em função do número de elementos do 

agregado familiar, tornando-se necessário proceder à sua retificação. 

Assim, nos termos do art.º 16 da Lei 2/2007, de 15 de janeiro e da alínea j) do n.º 1, do 

art.º 6º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, propõe-se a aprovação da alínea a.1.2) do 

nº 2, do artº 2º, da Tabela de Tarifas e Preços do Município de Palmela, com a seguinte 

redação: 

      a.1.2) Agregado familiar com 5 ou mais elementos (famílias 
numerosas) 

 

      a.1.2.1) 1.º Escalão  de 0 a (5 + (n-4)*3) m3 0,4000 € 

      a.1.2.2) 2.º Escalão de (6 + (n-4)*3) a (15 + (n-4)*3) m3 0,6196 € 

      a.1.2.3) 3.º Escalão de (16 + (n-4)*3)  a (25 + (n-4)*3) m3 1,1360 € 

      a.1.2.4) 4.º Escalão + (25 + (n-4)*3) m3 1,9597 € 

* sendo n, o número de elementos do agregado familiar.» 

Sobre a proposta de Tabela de Tarifas e Preços – Abastecimento de água a 

agregado familiar com cinco ou mais elementos – retificação numerada DAF_DFA 

03_01-12 intervieram: 
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O Sr. vereador José Carlos de Sousa lamenta o facto de a proposta inicial conter uma 

fórmula incorreta e que ninguém a tenha verificado, contudo, congratula-se por o erro ter 

sido detetado a tempo de não serem cobrados valores indevidos aos munícipes, cujo 

agregado familiar seja igual ou superior a 5 elementos (famílias numerosas). 

O Sr. vereador Luís Miguel Calha refere que errar faz parte da condição humana, 

persistir no erro é que não seria aceitável e que, de facto, tratou-se de um lapso técnico 

que foi prontamente corrigido e o que importa sublinhar é que esta é uma medida que a 

Câmara Municipal tomou para beneficiar as famílias numerosas. 

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 presentes quer intervir. 

Não há intervenções. 

 

VII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezassete horas, 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 


