
 

 

 

 

 

 

ATA N.º 02/2012: 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2012: 

No dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e doze, pelas quinze horas e vinte 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 – Comparticipação Anual no Funcionamento de Entidades Supramunicipais 

PONTO 2 – Representação Institucional  

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

celebração de contratos de prestação de serviços 

PONTO 4 – Empreitada de “Requalificação do Parque Venâncio Ribeiro da Costa e entrada 

Norte do Castelo”: Aprovação do projeto e lançamento do concurso público 

PONTO 5 – Empreitada de “Requalificação do Largo do Pelourinho – Praça Duque e 

requalificação do Largo do Município zona adjacente”: Aprovação do projeto e lançamento 

do concurso público 

PONTO 6 – Incorporação de peças em Inventário Municipal – Museu Municipal de Palmela  

PONTO 7 – Tarifa de inscrição no 11º Curso sobre Ordens Militares 

PONTO 8 – Atribuição de apoio financeiro ao Grupo Desportivo “Estrelas de Algeruz” para 

realização da prova “1.ª Eliminatória da Taça de Portugal em Clássicas e Latinas” de Dança 

Desportiva 
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PONTO 9 – Contração de empréstimo bancário de curto prazo, no valor de 2.000.000€ - 

Adjudicação 

ADMISSÃO DO PONTO 5-A NA ORDEM DO DIA – Empreitada de “Drenagem e 

Pavimentação da Azinhaga dos Carvalhos” – Adjudicação (alteração) 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

• Semanas dedicadas às freguesias do concelho – A Sr.ª Presidente cumprimenta 

os presentes e como habitualmente, no início de cada ano, divulga o plano de trabalho a 

realizar com as freguesias, que será preferencialmente, no 1º semestre do ano. Será 

dedicada uma semana para cada freguesia, embora, à data, ainda não estejam definidos 

os programas. Informa que as reuniões serão realizadas no período da noite à quarta-feira, 

nas seguintes datas: 

 - Freguesia do Poceirão – Semana de 13 a 17 de fevereiro 

 - Freguesia de Marateca – Semana de 19 a 23 de março 

 - Freguesia de Quinta do Anjo – Semana de 16 a 20 de abril 

 - Freguesia de Pinhal Novo – Semana de 14 a 18 de maio 

 - Freguesia de Palmela – Semana de 18 a 22 de junho 

 

• Aplicação do novo Acordo Ortográfico – A Sr.ª Presidente informa que a data para 

a utilização do novo acordo ortográfico já está definida. Refere que a utilização do acordo 

ortográfico tem um período de transição que decorre até ao ano de 2015 e durante o qual 

é possível a coexistência das duas grafias, à exceção dos textos publicados em Diário da 

República que deverão estar em conformidade com o novo acordo ortográfico. Informa que 

a câmara municipal está a adaptar todos os instrumentos a esta nova realidade e que a 

partir do próximo dia 15 de março o novo acordo será aplicado a todos os documentos 

oficiais. Para além da questão de adaptação de todos os equipamentos está a ser realizada 

formação específica para os trabalhadores, de modo a que possam dominar as novas 

regras da escrita.  
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Pela Sr.ª Presidente foi apresentado o seguinte Voto de Congratulação: 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO (Octávio Machado): 

“O Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela foi 

distinguido com a Medalha de Mérito de Proteção e Socorro (grau prata e distintivo 

branco), atribuída pelo Governo, sob proposta da Autoridade Nacional de Proteção Civil. 

Octávio Machado foi reconhecido por “ter posto à prova qualidades de competência e 

espírito humanista”, assumindo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil e Serviço 

Nacional de Bombeiros “exemplar conduta cívica, pautando o seu relacionamento por níveis 

elevados de cooperação e alto sentido de responsabilidade”. 

O despacho, publicado no dia 19 de janeiro, em Diário da República, assinala ainda a ação 

e esforço de Octávio Machado na “valorização e crescimento do corpo de bombeiros” e os 

“excelentes níveis de colaboração” no acolhimento, em 1997, do Centro de Coordenação 

Operacional e, posteriormente, do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal 

no quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela. 

Reunida a 25 de janeiro, a Câmara Municipal de Palmela congratula-se com a distinção 

atribuída a Octávio Joaquim Coelho Machado, cuja ação é, desde há muito, reconhecida 

pela comunidade e o Município.” 

Sobre o Voto de Congratulação interveio: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa saúda os presentes e refere que se associa a este 

voto de congratulação e que embora Octávio Machado já não seja vereador da Câmara de 

Palmela é merecedor deste voto de congratulação e de algo mais em termos concelhios, 

eventualmente a atribuição de uma medalha de mérito do concelho. 

Submetido o Voto de Congratulação a votação, foi o mesmo aprovado, por 

unanimidade e em minuta. 

 

• Prémio da Qualidade do distrito de Setúbal – Projeto “Intervir para Qualificar” 

do DEIS conquista 2.º lugar – O Sr. Vereador Adilo Costa cumprimenta os presente 

e refere que a atribuição ao DEIS - Departamento de Educação e Intervenção Social -, da 

distinção de utilizador da CAF - Estrutura Comum de Avaliação, trata-se de uma distinção 

atribuída pela Direção Geral da Administração e Emprego Público, e insere-se no trabalho 

de melhoria deste departamento e do qual resultaram duas candidaturas, uma ao prémio 
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de qualidade da Associação de Municípios da Região de Setúbal no qual obteve o 2º lugar, 

e outra resultante de um convite da Direção Geral de Administração e de Emprego, para 

ser piloto no teste à metodologia de aplicação da distinção “Efetive CAF User”. Este último 

reconhecimento que foi atribuído à Câmara, neste caso ao DEIS, veio confirmar que a 

opção de utilizar a CAF como referencial de qualidade, é de facto, uma opção correta e 

sustentada e resulta do esforço, da dedicação e da competência dos dirigentes e 

trabalhadores do Departamento bem como da Divisão de Organização e Qualidade, que 

muito tem contribuído para que se concretizasse esta metodologia de trabalho e esta 

qualidade de serviço.  

 

• Boas práticas na Administração Local – A Sr.ª Presidente alude para o facto de ter 

sido feito um grande esforço, nos vários serviços da organização, para introduzir práticas 

de qualidade cujo objetivo, embora ambicioso, é ter uma câmara organizada, preparada e 

até certificada numa ótica de qualidade. Refere que todos devem estar orgulhosos por se 

conseguir que uma unidade orgânica seja reconhecida, certificada e que demonstre estar a 

trabalhar de acordo com as mais altas exigências de qualidade. Informa que o que se 

conseguiu é consequência do esforço dos trabalhadores, não só das unidades que 

conduzem estes processos, como também dos trabalhadores de todas as unidades que 

aderem. 

 

• Distinção do Serviço de Metrologia da Câmara Municipal de Palmela – O Sr. 

Vereador Luís Miguel Calha apresenta cumprimentos e informa que esta é uma 

distinção ao serviço público prestado pela Câmara Municipal de Palmela, neste caso o 

serviço de metrologia. No seguimento de uma auditoria que vem sendo realizada, 

anualmente, ao serviço de metrologia da Câmara Municipal, pela Direção Regional de 

Economia de Lisboa e Vale do Tejo, do Ministério da Economia e do Emprego, foi renovado 

o despacho de qualificação deste serviço, que foi emitido pelo Instituto Português da 

Qualidade, garantindo desta forma a qualidade dos serviços de metrologia que a Câmara 

Municipal vem prestando aos agentes económicos do concelho. Informa ainda que, a 

renovação da qualificação assentou, basicamente, no facto de este serviço demonstrar ao 

longo dos anos uma boa organização, baseado num sistema de gestão da qualidade, 

adequada às necessidades, eficaz e em conformidade com os procedimentos definidos. 

Recorda que o serviço de metrologia tem a responsabilidade da verificação de todos os 

instrumentos de pesagem, pesos e contadores de tempo, em funcionamento no concelho e 



Ata n.º 02/2012 
Reunião ordinária de 25 de janeiro de 2012 

 5

que no ano de 2011 este serviço continuou a trabalhar com o objetivo de alargar a sua 

intervenção, junto das empresas sediadas no concelho, constituindo-se como um apoio 

muito importante à sua atividade e promovendo, de igual forma, a defesa dos direitos dos 

consumidores. 

 

• Regime das Farmácias (horários) – O Sr. Vereador Adilo Costa demonstra a sua 

preocupação sobre o regime das farmácias do concelho. Informa que o diploma que 

regulava o regime de horários das farmácias, dos municípios, era o Dec. Lei. 53/2007, de 8 

de março, que no seu artº 11º - nº4, mencionava que “nos municípios com mais de 50 000 

habitantes ou que tenham mais de 10 farmácias tem de existir sempre uma farmácia de 

turno, de serviço permanente por cada 50 000 a 80 000 habitantes” e que já na vigência 

deste diploma a Câmara Municipal de Palmela dava um parecer negativo, porque um 

território com 475Km2 e disperso, apesar de ter 15 farmácias, não poderia ter apenas uma 

farmácia de serviço permanente para todo o concelho, isso era a mesma coisa que negar o 

acesso aos remédios a quem tivesse necessidade a partir das 22H00. Foi efetuada uma 

reunião com todos os intervenientes, ligados a esta problemática e foi demonstrada a 

disponibilidade para apresentar uma alteração a esta lei. Neste momento existe outro 

diploma legal – Dec-Lei 7/2011 de 10 de janeiro que na sua alínea n) do artº 1º menciona 

o seguinte: “nos municípios sem urgências hospitalares ou serviços de urgência básicos do 

serviço nacional de saúde, deve existir uma farmácia de turno de regime de disponibilidade 

entre a hora de encerramento normal e a hora de abertura normal do dia seguinte”, ou 

seja, já não existe serviço permanente, existe apenas uma disponibilidade. Informa que 

como o concelho de Palmela não possui serviços de urgência básicos do serviço nacional de 

saúde, a partir de janeiro de 2012, haverá uma farmácia do concelho a assegurar, depois 

da hora de encerramento, o atendimento em regime de disponibilidade, em caso de 

chamada noturna. Informa também que das 12 farmácias que constam na proposta do 

mapa de 2012, apenas 7 vão assegurar a maior parte dos turnos de disponibilidade 

mensal, por se encontrarem em zonas de maior concentração populacional como o Pinhal 

Novo, Palmela e Quinta do Anjo, não estando Poceirão e Marateca integradas. Sublinha 

que o parecer da Câmara Municipal foi desfavorável por entender que esta aplicação legal 

representa um retrocesso, na resposta farmacêutica de urgência, para a população com as 

características do concelho de Palmela. 
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• Apresentação de preocupações ao Sr. Secretário de Estado da Saúde – O Sr. 

Vereador Adilo Costa refere que em reunião com a Senhora Presidente da Câmara, com 

o Senhor Secretário de Estado Adjunto da Saúde e com o Chefe de Gabinete, foram 

apresentadas várias preocupações da população do concelho, tais como o número 

insuficiente de médicos de família, 40% da população não tem médico de família. Informa 

que, de uma reunião patrocinada pela Junta de Freguesia de Pinhal Novo, com um 

conjunto de munícipes, foi constituída uma Comissão de Utentes para a Saúde, até porque, 

nesta freguesia, da população inscrita nas extensões de saúde, 53,6€ não têm médico de 

família. Informa também, que sobre esta matéria, teve lugar uma reunião patrocinada pela 

Junta de Freguesia do Poceirão, onde foi constituída, também, uma Comissão de Utentes 

para a Saúde, devido ao facto de nesta freguesia, 100% dos utentes não terem médico de 

família e serem obrigados a ir a Águas de Moura, onde estão inscritos cerca de 600 

utentes, ou a Pegões onde estão inscritos cerca de 300 utentes desta freguesia, estando 

3169 munícipes do Poceirão sem acesso a médico de família, a freguesia é assistida, 

pontualmente, por 3 médicos, que não são suficientes para responder às necessidades de 

saúde da freguesia. Comenta que esta é uma situação que deverá ser denunciada e a que 

se deve pôr cobro. Outro tema abordado na reunião mencionada, está relacionado com a 

extensão de saúde de Pinhal Novo Sul, a Câmara Municipal cedeu uma parcela de terreno 

para a construção desta extensão de saúde, o projeto de arquitetura está terminado e há a 

possibilidade de se avançar para concurso e para obra, segundo informação da ARSLVT – 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, mas existe o receio que a falta 

de comunicação que existe da Secretaria de Estado da Saúde, corresponda a um 

retrocesso neste processo. Considera esta situação muito grave e informa que as 

populações, legitimamente e com o apoio das autarquias e das juntas de freguesia estão a 

manifestar-se. 

A Sr.ª Presidente refere que é sem dúvida um assunto que a câmara municipal 

acompanha com grande preocupação. 

 

• Regime das Farmácias (horários) / Apresentação de preocupações ao Sr. 

Secretário de Estado da Saúde - Relativamente aos temas apresentados pelo Sr. 

vereador Adilo Costa, a Sr.ª Vereadora Natividade Coelho saúda os presentes e refere 

que as comissões de utentes para a saúde e os utentes sem médico de família, que são os 

lesados, deverão reagir porque quando a legislação é publicada tem em conta a população 

e não a extensão dos territórios e o que a Câmara Municipal pode fazer nesta área é 

informar. Questiona se os utentes da freguesia do Poceirão podem associar-se a extensões 
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de saúde localizadas em freguesias de outros concelhos. Relativamente à questão das 

farmácias questiona se o diploma legal agora em vigor, que prevê a disponibilidade das 

farmácias, não estava em vigor no ano de 2011 e quais os dados que se alteraram desde 

2011 até ao momento. Comenta que está mais beneficiado quem tem viatura porque 

embora resida em Palmela vai a Setúbal, o que não acontece com os residentes de Pinhal 

Novo ou Marateca. 

O Sr. Vereador Adilo Costa informa que os 600 utentes que estão inscritos em Águas de 

Moura têm possibilidades de se deslocarem de carro até porque não há transportes. Os 

300 utentes que estão inscritos em Pegões também possuem carro para se deslocarem, 

esta foi a forma de resolverem o problema. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho questiona se estes utentes têm médico de família 

ou não. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que presume que sim. Os 3169 utentes são aqueles 

que ficaram no Poceirão sem possibilidades de transporte e que não têm médico de família. 

 

• Extensão de Saúde de Pinhal Novo (Sul) – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho 

refere que a construção desta extensão de saúde não constou em PIDDAC no ano de 2011 

e não consta neste ano de 2012. Comenta que tem conhecimento que a construção desta 

extensão era considerada prioridade, no território a sul do Tejo, e diz desconhecer as 

alterações entretanto ocorridas. 

 

• Delimitação da área das Freguesias – A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho 

solicita informação sobre o ponto de situação do trabalho já iniciado sobre os limites das 

freguesias e que foi um sucesso no caso do Poceirão. Informa que tem anotado que 

deveria ter havido alguma novidade no final do passado ano, no que concerne a esta 

matéria, para as freguesias de Marateca e de Palmela, nomeadamente, na área do 

Montado onde é necessário haver alguma negociação. Demonstra alguma preocupação 

com a previsão da extinção ou fusão do Instituto Geográfico Português, que prestou uma 

grande colaboração no trabalho já realizado. 

 

• Práticas da Qualidade – O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que embora 

tenha feito um elogio aos serviços de atendimento da câmara municipal, há um aspeto que 

terá que ser repensado, foi aprovado, por proposta apresentada pela Sra. vereadora Adília 
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Candeias, durante o mês de dezembro, a abertura de um procedimento concursal, para 

assistentes operacionais, na área funcional da ação educativa. O concurso foi publicado em 

Diário da República no dia 9 de janeiro com um prazo de 10 dias para os interessados 

poderem concorrer. Houve interessados que se deslocaram à Divisão de Recursos 

Humanos, onde foram informados que tinham que estar atentos à página da internet da 

câmara municipal, quando este assunto não foi anunciado nessa página, esteve 

efetivamente na página da intranet. Se é um concurso aberto ao público, deverá ser 

publicado na internet, se é um concurso interno deverá ser publicado apenas na intranet. 

Alerta para este facto no sentido de poderem ser otimizados alguns mecanismos 

 

• Despejo de fossas – O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que esta matéria 

sempre foi muito sensível devido à enorme zona rural do concelho e que existem pessoas 

credenciadas a fazer este serviço que se queixam de concorrência não legal. Comenta que 

face ao aumento monetário de que este serviço foi alvo, os munícipes acabam por recorrer 

a indivíduos não credenciados que depositam os dejetos em diversos pontos do concelho. 

Alude para a existência de uma vala a céu aberto entre o Monte da Lagoa da Palha e o 

cruzamento para Rio Frio e que, aparentemente, não sendo constituída por estes despejos, 

é uma vala que está a céu aberto há algum tempo com vários detritos lá colocados. Alertou 

para que, de forma harmoniosa, se tentasse que os munícipes paguem um quantitativo 

justo às entidades certificadas para que as suas fossas sejam limpas e os seus detritos 

colocados nos locais próprios. 

 

• Empresa Donauer – Instalação de central fotovoltaica no concelho – O Sr. 

Vereador José Carlos de Sousa questiona a Sra. presidente acerca de quantos postos 

de trabalho serão criados numa empresa que, aparentemente, se irá implementar na 

freguesia de Pinhal Novo, com a instalação de uma central fotovoltaica com cerca de 

180.000 painéis poli cristalinos, e cujo investimento ascende aproximadamente aos 10 

milhões de euros.  

 

• Cessação dos transportes aos trabalhadores da Câmara Municipal de Palmela – 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa menciona que através do despacho nº 4/2012, 

assinado pela Sra. Presidente a 13 de janeiro, cessam os transportes dos trabalhadores da 

Câmara Municipal de Palmela, a vereação foi alertada para esta possibilidade numa reunião 

privada realizada com a Sra. Presidente há algum tempo atrás. Refere que tem sido 
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procurado por alguns trabalhadores no sentido de perceberem qual é a posição do Partido 

Socialista em relação a esta matéria. Existiu também um plenário do STAL no dia de 

ontem. Não comenta se é contra ou a favor dos transportes, contudo sublinha que os 

mesmos deverão ser condicionados e adequados. Questiona a Sra. Presidente se estão a 

ser pensadas alternativas legais, qual a posição da Câmara Municipal em relação a esta 

matéria, que feed-back recolheu da reunião havida com os trabalhadores e se está 

marcada alguma reunião com o STAL no sentido de se conseguir algum compromisso. 

Sublinha que esta medida tem condicionantes e poderá criar dificuldades para muitos 

trabalhadores. 

 

Às questões apresentadas no Período Antes da Ordem do Dia, foram dadas as 

seguintes respostas: 

— Despejo de fossas (Questão colocada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa) – O Sr. 

Vereador Álvaro Amaro refere que o Sr. vereador José Carlos de Sousa acabou por 

trazer ao conhecimento de todos a denúncia de uma situação, no que diz respeito a um 

eventual despejo numa vala, que obviamente será registado e averiguado, sendo que essa 

competência está acometida à Divisão de Fiscalização. Nestes casos existe, também, uma 

intervenção do serviço especial da GNR, o SEPNA, a quem são reportadas todas estas 

situações. Menciona que, relativamente a considerações proferidas pelo Sr. vereador José 

Carlos de Sousa sobre o despejo de fossas, julga que este está a incorrer nalguns 

equívocos, fazer a inferência de que os prevaricadores optam pelos privados em vez de 

optarem pelos serviços certificados, por ser mais barato não é verdade. Os preços 

praticados são idênticos ou superiores ao preço que é praticado pela empresa que faz o 

serviço com a taxa do município. As juntas de freguesia também utilizam a taxa definida 

pelo município assim como as empresas credenciadas. Se trabalha para o município terá 

que praticar a tarifa ou a taxa estabelecida, se trabalha por conta própria é uma questão 

de reduzir a sua margem de lucro. Recorda que quando foi discutida esta matéria, há um 

ano atrás, foi demonstrado através de um estudo que a Câmara Municipal de Palmela 

praticava a tarifa mais baixa da Península de Setúbal e inclusivamente nesse estudo foram 

feitas comparações com os municípios de Sines e de Santiago do Cacém. Refere que a nota 

publicada no Boletim Municipal visa levar os munícipes que se preocupam com as questões 

ambientais, a optarem pelas empresas certificadas e a exigirem o comprovativo de que as 

empresas estão autorizadas a depositar os seus efluentes, nos locais defenidos pela 

Câmara Municipal, visto existirem locais de descarga devidamente assinalados. Sublinha 

que esta nota não surge desgarrada de outras medidas e que foi articulado com a Divisão 
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de Fiscalização um pedido para um acompanhamento destas situações, porque existem 

denúncias de munícipes que dizem quais são os locais e as horas onde acontecem os 

despejos. Informa que no passado, por três vezes, foi solicitado auxílio ao Sr. Comandante 

do Posto Territorial de Setúbal, para que através do SEPNA, fosse feito o acompanhamento 

destas situações. Informa que relativamente aos preços e não obstante alguma publicidade 

enganosa, os valores são idênticos àqueles que estão a ser praticados pelo município e 

pelas juntas de freguesia. Menciona que a questão fundamental é a transformação de 

algumas mentalidades e quem necessita do serviço deverá procurar um prestador de 

serviços devidamente credenciado, empresas legalizadas, que pagam impostos e que 

contribuem com toda a lisura para um procedimento correto e para a economia do país. 

 

— Empresa Donauer – Instalação de central fotovoltaica no concelho (Questão 

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

confirma que este processo já tem cerca de dois anos de trabalho e que neste momento 

está a ser acompanhado pelo Gabinete do Ambiente e por outras divisões do município. 

Informa que a Câmara Municipal teve algum mérito em atrair a empresa para o território e 

que existe um contrato de promessa de compra e venda referente a um terreno municipal 

situado na zona da Salgueirinha, adjacente à Rua da Lagoa da Palha Velha, de onde foi 

deslocado o CENFIC. Informa que estas tecnologias são limpas, produzem grande mais 

valia, mas em termos de postos de trabalho o número é muito residual. Sublinha que a 

implementação desta empresa, no concelho é um contributo importante para a existência 

de energia proveniente de fontes renováveis e recursos limpos. Comenta que o concelho 

acabou por ter um bom posicionamento estratégico, atratividade e um terreno com uma 

área considerável, que permite a instalação da central foto voltaica. Congratula-se por a 

Câmara Municipal poder contribuir para a redução de emissões de CO2 e pela 

sustentabilidade energética, reduzindo a sua pegada ecológica. 

 

— Regime das Farmácias (horários) - (Questão colocada pela Sr.ª Vereadora 

Natividade Coelho) -  O Sr. vereador Adilo Costa refere que compreende as dúvidas da 

Sr.ª vereadora Natividade Coelho e esclarece que o Dec.Lei 7/2011, apesar de ser de 10 de 

janeiro, para efeitos de turnos de farmácia, entraria em vigor a 1 de julho de 2011 e a 

Câmara Municipal, no final de cada ano pronuncia-se, a convite, sobre o horário das 

farmácias, que é anual. Informa que o que se presumia era que o mapa que estaria em 

vigor até ao final do ano seria aquele que é aplicado através do Dec.lei 53/2007, com o 
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qual o executivo da Câmara não concorda porque tinha um regime de permanência para 

todo o concelho. Sublinha que a partir de um determinado momento, por iniciativa das 

próprias farmácias e alegando insegurança, devido à quantidade de assaltos existentes no 

concelho, deixaram de funcionar à noite. Da listagem de farmácias de serviço, quer em 

regime de permanência, quer em regime de disponibilidade, acontecia que contrariamente 

àquilo que estava no mapa, o munícipe queria ser atendido e tal não era possível. Informa 

que o mapa é proposto pela Associação Nacional de Farmácias, aprovado e fiscalizado pela 

ARS-LVT e quem aplica as coimas é o INFARMED. Alude para o facto de o circuito não ter 

sido cumprido e que deveria ter havido uma alteração da lei, conforme a Câmara Municipal 

tinha proposto, nomeadamente nos maiores aglomerados do Concelho – Palmela e Pinhal 

Novo, que era haver uma farmácia de regime permanente para melhor servir o munícipe. 

 

— Delimitação da área das Freguesias (Questão colocada pela Sr.ª vereadora 

Natividade Coelho) – A Sr.ª Vereadora Adília Candeias apresenta cumprimentos e 

informa que no caso da freguesia de Marateca há um diferendo entre os limites da 

freguesia de Marateca e de Palmela e que ainda não houve consenso ou acordo entre os 

dois presidentes das juntas de freguesia. Perante o impasse foi solicitado parecer ao IGP, 

que já deu um parecer por escrito. Já foi contactada a Sra. presidente da Junta de 

Freguesia de Marateca que pareceu disponível para realizar pequenos acertos de ruas e 

brevemente irá ser contactado o Sr. presidente da Junta de Freguesia de Palmela. Irá ser 

agendada uma reunião, no terreno, para se encontrar um acordo. A resposta remetida pelo 

IGP menciona que ou se acorda os limites que foram para a Assembleia da República, ou 

os senhores presidentes de junta chegam a um entendimento sobre os limites que foram 

remetidos para o IGP em 1998, ou serão considerados os limites antigos ficando a 

freguesia de Marateca mais pequena do que aquilo que era suposto. Sublinha que há todo 

o interesse em terminar este processo e que existe uma questão de topografia pendente 

com a câmara municipal do Montijo no que se refere às freguesias de Pegões e Santo 

Isidro 

 

— Práticas da Qualidade (Questão colocada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa) – A 

Sr.ª Vereadora Adília Candeias informa que todos os concursos são publicados de 

forma legal, é feita consulta à BEP e depois a publicação em Diário da Republica. Informa 

ainda que também são publicados online na internet e na intranet. Refere que se neste 
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caso concreto o concurso não está publicado na internet é porque ocorreu algum problema 

que irá ser verificado. 

A Sr.ª Presidente refere que pode ter havido algum lapso mas a prática e a orientação 

não é essa. 

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

Humanos e Organização para prestar as explicações julgadas necessárias, tendo este 

mencionado o seguinte: 

O Dr. Agostinho Gomes informa que não é obrigatório, mas que a Câmara Municipal o 

faz porque existem trabalhadores da câmara que podem querer concorrer a determinados 

concursos. Informa ainda que são publicados também na intranet da câmara por vezes em 

mais do que um site, nomeadamente em Recursos Humanos e em Concursos Públicos. Em 

regra há um excesso de zelo, neste concurso especificamente, diz não poder garantir que 

foi publicado na internet, mas em regra é sempre publicado. Sublinha que a lei é cumprida 

com a publicação em Diário da República e se por algum acaso acontecer alguma falta de 

publicação de um concurso, obviamente será pedida a anulação do concurso. 

 

— Cessação dos transportes aos trabalhadores da Câmara Municipal de Palmela 

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

acrescenta que os trabalhadores e particularmente a comissão sindical deram conta do 

plenário realizado. Informa que comunicou este assunto, em 1º lugar aos senhores 

vereadores, em 2º lugar à comissão sindical e em 3º lugar ao conjunto dos trabalhadores 

da câmara municipal. Sublinha que nas reuniões havidas colocou todos os intervenientes a 

par dos constrangimentos, nomeadamente as criadas pelas auditorias e inspeções e às 

consequentes medidas que a Câmara é obrigada a tomar. Alude que após a reunião os 

senhores vereadores tiveram a oportunidade de comunicar as suas posições sobre o 

assunto, até porque toda a informação foi exposta com muita clareza. Menciona que, sem 

prejuízo para a competência de cada entidade que tem funções inspetivas, considera que 

esta matéria se insere num contexto mais vasto e preocupante para o conjunto dos direitos 

dos trabalhadores e para os direitos dos trabalhadores da administração pública em 

particular, assim como representa um contexto de grande ofensiva ao poder local 

democrático. Relembra que a Câmara Municipal assegura o transporte do trabalhadores, 

desde os anos 70 e que a primeira indicação oficial sobre esta matéria data dos anos de 

80, trata-se de uma indicação do então presidente de câmara, no sentido de normalizar, 

corrigir algumas práticas e introduzir regras sobre esta matéria. Menciona que as 
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instituições com funções inspetivas reportam esta prática ao ano 2003, ano de início do seu 

mandato, quando o que aconteceu é que nesta data houve uma tentativa de normalização 

desta matéria, procurando regulá-la, dar-lhe clareza, objetivando e dizendo com todo o 

rigor quais eram as condições em que os trabalhadores podiam ser transportados. Insiste 

que a Câmara Municipal sempre defendeu esta política, esta opção e que continua a 

defendê-la, porque é justo uma organização zelar pelo conjunto dos seus recursos 

humanos que é o recurso mais importante numa organização. Informa que o grande 

argumento que se continua a esgrimir junto de todas as entidades é o facto do Concelho 

de Palmela não ter transportes públicos que permitam aos cidadãos deslocarem-se para o 

local de trabalho e que facilitar a vida dos trabalhadores, neste contexto, é nada mais nada 

menos que contribuir para o melhor desempenho da câmara municipal e para a prestação 

do serviço público que é o grande objetivo. Informa ainda que se a Câmara não tomasse 

esta decisão enfrentaria gravíssimas penalizações para a organização, para os eleitos e 

para os trabalhadores. Reitera a posição de contestar e defender o transporte dos 

trabalhadores, contudo não pôde deixar de tomar esta decisão. Dá a conhecer que a 

Câmara foi interpelada pela comissão sindical através de uma moção para que fosse 

revogado o despacho e fosse mantido o transporte até uma decisão dos tribunais. Haverá 

uma reunião amanhã com a comissão sindical, na qual serão informados que a Câmara 

Municipal não tem recuo possível relativamente a este assunto. Atenta para que os 

trabalhadores se organizem, individualmente ou em grupo. Sobre a questão da legalidade 

em termos de transportes não cabe à câmara municipal tomar uma posição tendo em 

conta que não lhe é reconhecido o direito de intervir nos transportes dos trabalhadores. Há 

trabalhadores que continuarão a utilizar as viaturas municipais, estando esta prática 

regulada, sendo a viatura, nestes casos, considerada como uma ferramenta. Informa que 

os Serviços Sociais estão a estudar o assunto e vão munir-se de todos os pareceres, que 

tiverem que recolher, no sentido de virem, eventualmente, a satisfazer esta necessidade 

dos trabalhadores. Alude para o facto de que cabe à câmara municipal agir de acordo com 

as suas convicções, com as suas opções e criar melhores condições de trabalho para os 

trabalhadores mas é uma obrigação agir dentro dos limites da lei. 

 

ADMISSÃO DO PONTO 5-A NA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª Presidente propôs a admissão do Ponto 5-A na Ordem do Dia: 

PONTO 5-A NA ORDEM DO DIA – Empreitada de “Drenagem e Pavimentação da 

Azinhaga dos Carvalhos” – Adjudicação (alteração). 

Aprovada, por unanimidade, a admissão do Ponto 5-A na 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 do Departamento de Administração e Finanças / 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 pelo Dr. José Monteiro e Dr.ª Pilar Rodriguez, no período de 

11.01.2012 a 24.01.2012. 

 

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 

09.12.2011 a 20.01.2012. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

dias 11.01.2012 a 24.01.2012, foram autorizados pagamentos, no valor de  2.331.275,55 € 

(dois milhões, trezentos e trinta e um mil, duzentos e setenta e cinco euros e cinquenta e 

cinco cêntimos). A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta ata como documento 

n.º 3. 

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª presidente informa que o balancete do dia 24 de janeiro de 2012, apresenta um 

saldo de 2.465.078,79 € (dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, setenta e oito 

euros e setenta e nove cêntimos), dos quais: 
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• Dotações Orçamentais – 1.540.207,95 € (um milhão, quinhentos e quarenta mil, 

duzentos e sete euros e noventa e cinco cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 924.870,84 € (novecentos e vinte e quatro mil, 

oitocentos e setenta euros e oitenta e quatro 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 19/2011, reunião ordinária de 21 de setembro de 2011 – Aprovada, por 

maioria, com a abstenção da Sr.ª Vereadora Maria da Natividade Charneca 

Coelho, que justifica a sua abstenção por não ter estado presente na referida 

reunião. 

 

II – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

Pela Sr.ª Presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 1 – Comparticipação Anual no Funcionamento de Entidades 

Supramunicipais. 

PROPOSTA N.º GAP 01_02-12: 

«Por adesão voluntária, devidamente caucionada pelos órgãos autárquicos competentes do 

Município, ou decorrendo da organização política e administrativa do país, a Câmara 

Municipal de Palmela integra diversas Associações e/ou órgãos autárquicos de incidência 

supra municipal. 



Ata n.º 02/2012 
Reunião ordinária de 25 de janeiro de 2012 

 16

Tal participação implica, num dos casos, o pagamento de quotas, e noutros a 

comparticipação financeira nos custos de funcionamento das estruturas administrativas e 

de direção dessas entidades. Tendo em consideração que os montantes das referidas 

comparticipações são regularmente atualizadas, estes deverão ser anualmente submetidas 

à deliberação da Câmara Municipal. 

Assim, e tendo em consideração a informação facultada por cada uma das entidades e o 

disposto na alínea a), do n.º 4, do art.º 64º, da Lei 169/99, de 18 de setembro, na redação 

da Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro, propõe-se que sejam autorizadas as transferências 

financeiras para as seguintes entidades, até ao limite máximo dos montantes abaixo 

descriminados: 

- ADS – Assembleia Distrital de Setúbal – € 21.140,96 (vinte e um mil, cento e 

quarenta euros e noventa e seis cêntimos) 

- ANMP – Associação Nacional dos Municípios Portugueses – € 5.854,00 (cinco mil, 

oitocentos e cinquenta e quatro euros) 

- GAML – Grande Área Metropolitana de Lisboa – € 23.458,00 (vinte e três mil, 

quatrocentos e cinquenta e oito euros)  

- AMRS – Associação dos Municípios da Região de Setúbal –  € 101.455,00 (cento e 

um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco euros) 

- AMPV – Associação de Municípios Portugueses do Vinho – € 1.300,00 (mil e 

trezentos euros) 

- AIA – Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal – € 4.951,10 

(quatro mil, novecentos e cinquenta e um euros e dez cêntimos) 

As presentes transferências financeiras encontram-se previstas nas seguintes rubricas 

orçamentais: 

- 01.01.02/04.05.01.04 
- 01.01.02/04.05.01.01 
- 01.01.02/04.05.01.02 
- 01.01.02/04.05.01.03 
- 01.01.02/04.05.01.06 
- 01.01.02/04.05.01.07.» 

Sobre a proposta de Comparticipação Anual no Funcionamento de Entidades 

Supramunicipais numerada GAP 01_02-12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que há diferenças que persistem de ano 

para ano e que tem conhecimento, através da leitura da ata do ano passado, que irão 
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repetir-se este ano. Comenta que, relativamente a esta proposta da comparticipação anual 

no funcionamento de entidades supramunicipais, não irá colocar questões sobre aquilo que 

é a atividade da Assembleia Distrital de Setúbal, sobre a bondade dos seus planos de 

atividades ou sobre o pagamento das quotas ou da comparticipação financeira nos custos 

de funcionamento. Menciona que não fará o discurso reiterado nas reuniões de câmara do 

ano de 2011 e de 2012, sobre os cortes de verbas que têm vindo a ser feitos devido à 

situação financeira que se vive. Alerta para o facto destas comparticipações ascenderem 

aos 158.159,00€ e que há da parte destas estruturas um decréscimo, nuns casos mais 

significativos que outros, sendo que na Associação AIA o corte é mais significativo. Informa 

que deverá haver uma análise ao custo/beneficio que se retira de cada um desses fóruns. 

É difícil aceitar que a Associação de Municípios da Região de Setúbal abarque 101.455,00€ 

do total de 158.159,00€, o que representa 44% do total das transferências. Menciona que 

apesar de considerar alguns projetos muito pertinentes esta disparidade é incompreensível 

e não é justificável para os munícipes, para as associações e para os clubes. Relativamente 

à Assembleia Distrital de Setúbal refere que este contributo é excessivo mesmo tendo em 

consideração o espólio e as escolas. Reitera que está a falar de custos de funcionamento 

das estruturas administrativas e de direção destas entidades e que os cortes deveriam ser 

mais efetivos, de modo a aliviarem as câmaras municipais. Comenta que tem dúvidas em 

relação ao custo/beneficio destas comparticipações. Reconhece toda a legitimidade, a 

algumas destas entidades supramunicipais, para existirem e para terem o seu plano de 

atividades. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que a Srª. Vereadora Natividade Coelho deverá ter 

uma resposta mais pormenorizada acerca das comparticipações anuais da câmara 

municipal  

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho corrige o valor mencionado de 44% para 56%. 

O Sr. Vereador Adilo Costa esclarece que a participação financeira no funcionamento e o 

pagamento de quotas são coisas completamente diferentes. Em relação a custo/benefício é 

indiscutível o benefício que os municípios portugueses, neste momento, têm em relação à 

atuação de alguns comportamentos da direção da Associação Nacional de Municípios, que 

paulatinamente, vai deixando de atuar no sentido de menor autonomia e descaracterização 

dos municípios. A questão da Assembleia Distrital de Setúbal está relacionada com a 

existência do Museu Arqueológico de Setúbal. Sobre a Associação de Municípios da Região 

de Setúbal foi feito um enorme esforço na redução, em relação ao orçamento que ascende 

aos 2.157.000,00€ e em que a participação da câmara municipal de Palmela corresponde a 
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9,32%. Informa que na área da cultura e património está articulada toda a área da cultura, 

e elenca as várias atividades: 

- publicação do roteiro dos equipamentos culturais; 

- levantamento do património industrial; 

- funcionamento do grupo de trabalho de leitura pública que integra todos os bibliotecários 

das bibliotecas municipais; 

- apoio à realização do festival de cinema “Festroia”; 

- comemoração, condigna do dia 25 de Abril. 

Na área do património natural, ambiental e edificado existe: 

- a candidatura da Arrábida a Património Mundial da Unesco que é patrocinada pela 

Associação de Municípios da Região de Setúbal em conjunto com as câmaras municipais de 

Palmela, Setúbal e Sesimbra e com o ICNB - Instituto da Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade; 

- a valorização da Quinta de São Paulo; 

- a Quinta Pedagógica com programas específicos para alunos do 1º ciclo do distrito; 

- a reabilitação dos conventos, que se localizam no concelho de Palmela; 

- a tentativa de fazer a marca “Costa Azul” para que a região possa ser melhor identificada 

na área do ambiente e dos recursos naturais; 

- a elaboração de um estudo conceptual sobre os tarifários municipais; 

- a continuidade do portal regional que consiste numa atualização regular do portal sobre a 

península digital; 

- o funcionamento do grupo de trabalho SIG, uma plataforma tecnológica onde estão 

alojados 20 sites e também diversas redes de aplicações municipais; 

- a manutenção da rede camarária em banda larga; 

- o Governo Local Eletrónico com desmaterialização de processos fatura eletrónica; 

- a qualificação dos serviços e dos recursos humanos com a elaboração de um candidatura 

ao programa POPH - Programa Operacional de Potencial Humano; 

- as ações de formação para facilitadores internos nos municípios; 

- a manutenção do grupo de trabalho do concelho intermunicipal para a qualidade e 

inovação; 
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- e o acompanhamento das politicas com impacto de desenvolvimento regional. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho questiona se não existem os outros planos de 

atividades. 

A Sr.ª Presidente refere que é muito importante aquilo que o Sr. vereador Adilo Costa 

acabou de fazer porque a Sra. vereadora Natividade Coelho incidiu a sua intervenção, 

basicamente, sobre a Associação de Municípios da Região de Setúbal, por isso é importante 

que o Sr. vereador Adilo Costa explique, exatamente, qual é o trabalho realizado na 

Associação de Municípios do Distrito de Setúbal. Lamenta que os Srs. vereadores do 

Partido Socialista não tenham uma posição de alguma neutralidade que se traduziria na 

abstenção, embora seja legítimo não estarem de acordo com os montantes ou com os 

esforços realizados por estas instituições. Todas estas instituições à exceção da Assembleia 

Distrital de Setúbal resultam da organização dos municípios e da sua decisão de integrar ou 

não uma destas instituições, está no domínio da decisão das suas competências e da sua 

autonomia administrativa e financeira decidir a integração numa associação seja de âmbito 

regional ou nacional, com fins específicos ou com fins mais alargados. Informa que de 

futuro, se avançarem algumas propostas de reforma, na administração local, estes 

integrarão, obrigatoriamente associações ou entidades que serão constituídas para o efeito. 

O livre associativismo municipal poderá acabar e a Câmara Municipal deverá ter uma 

posição que não deixe margem para dúvidas. Aos municípios deve caber-lhes a decisão 

livre, de em cada momento, se associarem, em função dos assuntos, em função dos 

interesses representados por essas instituições e em função daquilo que melhor serve as 

populações. A Associação de Municípios da Região de Setúbal realiza mais atividades que 

muitas outras instituições, às quais a Câmara Municipal poderá ser obrigada a agrupar-se 

ou a subordinar-se. Sublinha que a Associação de Municípios da Região de Setúbal tem 

contribuído mais para o poder local que outros organismos que existem e que foram 

criados por lei. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho reitera que a Associação de Municípios do Distrito 

de Setúbal, com todo o plano de atividades apresentado tem 56% do total de 

comparticipações, relativamente a outras instituições. Reconhece os problemas com que se 

defrontam as Associações de Municípios, mas não foram tratados de igual forma a Grande 

Área Metropolitana de Lisboa nem a Associação de Municípios Portugueses do Vinho, até 

porque os seus planos de atividades são diferentes. Reafirma que, no atual quadro, 

considera a comparticipação excessiva. Sublinha que concorda com a participação livre dos 

municípios, nos fóruns e nas associações, a que pretendem estar associados. 
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A Sr.ª Presidente refere que estas associações vivem, exatamente, por vontade e 

deliberação dos municípios e com as suas comparticipações, não têm capacidade nem está 

no seu objeto angariar outros fundos. No caso da Associação de Municípios do Distrito de 

Setúbal verificou-se uma redução na comparticipação de 10.000,00€, o que é considerado 

significativo. Isto significa que estas associações estão a fazer um grande esforço para se 

acomodarem às novas limitações financeiras dos municípios. Se os municípios não 

cumprirem com as comparticipações, estas associações não poderão cumprir com os 

projetos que estão em curso e que deverão ser pagos. Sublinha que no caso dos sistemas 

multimunicipais, a câmara municipal integrou, com grandes reservas, as comparticipações 

que não sofreram um decréscimo, pelo contrário, aumentaram e os municípios são 

confrontados com injunções por não conseguirem pagar atempadamente. Como o Estado é 

o sócio maioritário nestes sistemas, tem pleno poder para aplicar multas às autarquias. 

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

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

em minuta. 

 

PONTO 2 – Representação Institucional. 

PROPOSTA N.º GAP 02_02-12. 

«A fim de garantir a participação e intervenção adequadas na RECEVIN, torna-se 

necessário proceder à designação, nos termos da lei, do representante da Câmara 

Municipal. 

Assim propõe-se, nos termos do disposto na alínea i) do nº 1, do artigo 64º, da Lei nº 

169/99, de 18 de setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, designar o Sr. Vereador Luís Miguel Reisinho de Oliveira Calha para representar a 

Câmara Municipal na Assembleia Geral da Rede Europeia de Cidades do Vinho – RECEVIN, 

substituindo-o, nas suas faltas e impedimentos, o Diretor do Departamento de 

Comunicação e Atendimento, Dr. Luís Manuel de Oliveira Alves Guerreiro.» 

Sobre a proposta de Representação Institucional numerada GAP 02_02-12 

intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que irá abster-se, à semelhança e em 

coerência com anos anteriores, quando se trata de nomeações que incidem sobre pessoas, 

cabe ao executivo a responsabilidade de designar o representante do município. 

Acrescenta, contudo, e com todo o respeito ao Sr. vereador Luís Calha que dada a 
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importância que tem sido demonstrada pelo executivo à Rede Europeia de Cidades do 

Vinho não seria de estarem presentes nas reuniões a Sr.ª Presidente ou a Sr.ª Vice-

Presidente. 

A Sr.ª Presidente informa que o representante da câmara é nomeado em função da área 

que exerce mais diretamente. Informa ainda, que participa em todas as reuniões, quando 

se considera necessário ou adequado, ou seja, reuniões estratégicas ou pontuais. 

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, dado entenderem 

que as nomeações incidem sobre pessoas, donde, mantendo a coerência de votações 

anteriores, cabe ao executivo a responsabilidade de designar quem considera representar o 

Município. 

Dada a reputada importância atribuída pelo Município e por nós reconhecida à Rede 

Europeia de Cidades do Vinho, consideram os Vereadores do Partido Socialista que a 

Câmara Municipal deveria estar representada pela Presidente ou Vice-Presidente.” 

 

III – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ORGANIZAÇÃO 

 

Antes de apresentar a proposta, a Sr.ª Vereadora Adília Candeias agradeceu o 

contributo da Sr.ª Vereadora Natividade Coelho na elaboração desta proposta, 

considerando que todo o articulado da legislação é complexo e exige de todos esforços 

redobrados na sua interpretação e aplicação, no sentido de fazer face às necessidades 

prementes para o normal funcionamento do serviço público. Seguidamente, apresenta a 

proposta que se enuncia: 

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

celebração de contratos de prestação de serviços.   

PROPOSTA N.º DRHO 01_02-12: 

«Considerando:  
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− Que o artigo 26.º, nºs. 4 e 8 da Lei 64-B/2011, de 30 de dezembro, determina que  

carece  de  parecer  prévio  da  Câmara  Municipal  a  celebração de  contratos  de  

aquisição de serviços, designadamente no que respeita a contratos de prestação  de 

serviços nas modalidades de tarefa e de avença, e a outros cujo objeto seja a  

consultadoria técnica;  

− Que o parecer depende, nos termos do n.º 4 do artigo 35.º, da Lei 12-A/2008, de 27 de 

fevereiro, da verificação de que (i) se trata da execução de trabalho não subordinado, para 

a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de 

emprego público, (ii) tenha sido observado o regime legal da aquisição de serviços, e (iii) o 

contratado comprove ter regularizadas as suas obrigações fiscais e com a segurança social;  

− Que o parecer depende ainda da verificação da existência de declaração de cabimento 

orçamental;  

− Que o parecer deve ser prestado nos termos e segundo a tramitação regulados pela 

portaria referida no n.º 1 do artigo 6.º do D.L. 209/2009, de 03 de setembro;  

− Que aquela portaria não foi, até à presente data, publicada;  

− Que a inexistência da portaria poderá eventualmente legitimar a tese da desnecessidade 

da prestação de parecer, em virtude de a norma que o prevê não ser uma norma exequível 

por si só;  

− Que, sem conceder, constitui entendimento da Direção Geral das Autarquias Locais que 

as autarquias locais podem celebrar os contratos de aquisição de serviços a que se refere o 

artigo 22.º da Lei 55-A/2010, de 31 de dezembro, (com atual correspondência de regime 

no artigo 26 da Lei nº 64-B/2011, de 30 de dezembro) antes da entrada em vigor da 

portaria a que se refere o n.º 4 do artigo 26 da Lei nº 64-B/2011 desde que o órgão 

executivo delibere, previamente ao início do procedimento pré-contratual (contratos novos) 

ou à renovação dos contratos em curso, que estão verificados os requisitos referidos no n.º 

4 do artigo 22.º da referida Lei;  

− Que constitui igualmente entendimento da mesma Direção Geral que os executivos 

autárquicos podem deliberar sobre um parecer genérico favorável à celebração de 

contratos de aquisição de serviços antes da entrada em vigor da portaria a que se refere o 

n.º 4 do artigo 22.º da Lei 55-A/2010, de 31 de dezembro, desde que o parecer genérico 

determine com rigor as situações nele abrangidas, designadamente, como aconteceu com 

o despacho n.º 14636/2010, de 15 de setembro do SEAP;  
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− Que no âmbito do Município de Palmela deve garantir-se que são criados instrumentos 

destinados a assegurar eficiência e eficácia na gestão em matéria de contratação pública, o 

que não se conseguirá sem que, entre outras medidas, e à semelhança o que se verifica na 

Administração Central e noutros Municípios, se estabeleça uma autorização genérica para 

efeitos de parecer prévio vinculativo;  

Propõe-se, em face do exposto, ao abrigo das disposições legais supra citadas, e por 

dever de prudência, que a Câmara Municipal de Palmela delibere: 

1. Para efeitos do previsto no n.º 8, do artigo 26.º, da Lei 64-B/2011, de 30 de dezembro, 

e nos n.ºs  4  e  5  do  artigo  35.º,  da  Lei  12-A/2008,  de  27  de  fevereiro, com a 

redação dada pela Lei nº 3-B/2010, de 28 de abril  emitir  parecer prévio genérico  

favorável à celebração  e renovação de contratos de aquisição de serviços, nos casos 

seguintes: 

a)  Sempre que o valor anual devido pela execução do contrato não ultrapasse 50% dos 

montantes previstos na alínea a) do nº 1 ou no n.º 4, do artigo 20.º, do Código dos 

Contratos Públicos; 

b)  Nos termos do previsto no artigo 128º do mesmo diploma legal. 

2. As contratações ao abrigo da autorização prévia concedida pelo número anterior não 

poderão ser feitas sem que do procedimento constem, com as devidas adaptações, os 

elementos previstos nos números 2, e 3 (quando aplicável), do artigo 3º da Portaria nº 

9/2012, de 10 de janeiro, que aqui se dá por reproduzida. 

3. Que os serviços municipais mantenham organizados os processos dos contratos cuja 

celebração ou renovação se processe ao abrigo da presente deliberação, por forma a 

permitir, em cada momento, aferir o cumprimento do âmbito do parecer que agora se 

presta. 

4. A lista dos contratos renovados ou celebrados ao abrigo da presente deliberação deverá 

ser disponibilizada on-line na intranet da CMP, até ao final do mês seguinte aquele em que 

foram celebrados, devendo constar da lista referência expressa aos respetivos valores e o 

cabimento orçamental, sem prejuízo do cumprimento da forma de publicação prevista no 

artigo 38º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro e de outras publicações legalmente 

previstas. 

4.1 A CMP deverá ser informada dos contratos celebrados no prazo e nos termos 

acima previstos. 
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5. O previsto nesta deliberação aplica-se aos procedimentos de formação de contratos e à 

renovação de contratos de aquisição de serviços, nomeadamente nas modalidades de 

tarefa e de avença e, ou, cujo objeto seja a consultadoria técnica, designadamente jurídica, 

arquitetónica, informática ou de engenharia que ocorram a partir de 1 de janeiro de 2012.» 

Sobre a proposta de Autorização genérica para dispensa de parecer prévio da 

Câmara na celebração de contratos de prestação de serviços numerada 

DRHO_DRH 01_02-12 interveio: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho sublinha que qualquer contributo que tenha dado, 

enquanto vereadora e profissional, fê-lo, apesar de ser uma obrigação, com todo o gosto e 

por ser serviço público. Reconhece as dificuldades com que a autarquia se debate para que 

a realização dos processos de aquisição sejam elaborados de forma legal. 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGÍSTICA E CONSERVAÇÃO 

 

DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS: 

Pela Sr.ª Vereadora Adília Candeias foram apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 4 – Empreitada de “Requalificação do Parque Venâncio Ribeiro da Costa 

e entrada Norte do Castelo”: Aprovação do projeto e lançamento do concurso 

público. 

PROPOSTA N.º DOLC_DPOP 01_02-12: 

«A empreitada de requalificação do Parque Venâncio Ribeiro da Costa e entrada Norte do 

Castelo integra o Projeto de Recuperação e Revitalização do Centro Histórico de Palmela e 

tem o objetivo de requalificar e reanimar aquele que é um dos mais antigos e carismáticos 

espaços verdes do concelho.  

A intervenção visa dotar o parque de melhores condições de circulação, quer em termos 

físicos quer em termos visuais, realçar os elementos patrimoniais existentes e criar 

condições para que possam ocorrer eventos dinamizadores da vivência daquele espaço. 

Acresce a finalidade de proporcionar um ambiente mais apelativo, que leve as pessoas a 

permanecerem, sem contudo retirar o seu peculiar caráter etéreo e velado. 
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A empreitada consiste na promoção das condições de acessibilidade ao espaço, mobilidade 

no seu interior e melhoria da articulação dos seus caminhos interiores com a envolvente 

(nomeadamente com o Castelo). Os trabalhos englobam essencialmente a regeneração da 

estrutura vegetal, obras de demolição, construção de elementos de alvenaria e betão, 

revestimentos de madeira, rede de rega, fornecimento e instalação de mobiliário urbano e 

rede de iluminação pública. 

O projeto foi desenvolvido internamente pelos serviços municipais, na especialidade de 

arquitetura, e pelos técnicos da ENA, ao nível do projeto de infraestruturas elétricas e 

iluminação pública, e obteve parecer favorável por parte da DRCLVT – IGESPAR e da EDP. 

Esta é uma operação cofinanciada pelo QREN. 

Assim, nos termos da alínea q) do nº 1 do art.º 64º, da Lei 169/99, de 18 de setembro, 

alterada pela Lei 5-A/02 de 11 de junho, e da alínea b) do n.º 1, do art.º 16º do Código 

dos Contratos Públicos aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 

com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 278/2009 de 2 de outubro, propõe-se: 

1. A aprovação do projeto de execução para a Requalificação do Parque Venâncio Ribeiro 

da Costa e entrada Norte do Castelo; 

2. A aprovação da abertura de Concurso Público para adjudicação da empreitada de 

«Requalificação do Parque Venâncio Ribeiro da Costa e entrada Norte do Castelo»; 

3. Que o preço base do concurso seja 530.238,60 € (quinhentos e trinta mil, duzentos e 

trinta e oito euros e sessenta cêntimos), montante este que, acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor, tem cabimento no código do plano 2.4.1.02.23 e na rubrica orçamental 

010203/07010404; 

4. A aprovação das peças do procedimento, que fazem parte integrante do processo do 

concurso. 

Para que o procedimento possa decorrer em plataforma eletrónica, propõe-se ainda: 

5. Que o código CPV Principal (vocabulário comum para os contratos públicos) seja 

45112700-2 – Trabalhos de paisagismo; 

6. Que o júri do procedimento seja constituído por: 

       . Maria da Conceiçao Antunes Lopes, chefe da DPOP, como presidente 

       . Maura Gonçalves dos Santos, técnica superior da DPOP, como 1º vogal 

             . Rui Jorge de Matos Farinha, chefe da DGEP, como 2º vogal 



Ata n.º 02/2012 
Reunião ordinária de 25 de janeiro de 2012 

 26

sendo suplentes: 

            . José Augusto Gonçalves Antunes, técnico superior da DPOP 

   . Susana Maria Esteves Araújo, técnica superior da DGEP 

   . Luís Filipe Balseiro Amaro, técnico superior da DPOP 

            . Diogo Andersen de Albuquerque D’Orey, técnico superior da DPOP 

7. Que os gestores do procedimento sejam:  

  . Maria Teresa de Sousa Palaio e Santos Pereira, diretora do DOLC 

  . Maria da Conceição Antunes Lopes  

  . Maura Gonçalves dos Santos 

. Maria Gertrudes Martins Marques, da DPOP 

8. Que a entidade competente para prestar esclarecimentos seja: 

O júri do procedimento 

9. Que os representantes da entidade competente para a decisão de contratar sejam:  

       . Maria Teresa de Sousa Palaio e Santos Pereira 

       . Maria da Conceição Antunes Lopes 

       . Maura Gonçalves dos Santos.» 

Sobre a proposta de Empreitada de “Requalificação do Parque Venâncio Ribeiro 

da Costa e entrada Norte do Castelo”: Aprovação do projeto e lançamento do 

concurso público numerada DOLC_DPOP 01_02-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que esta é uma proposta importante e que 

lhe agrada o caráter etéreo e velado do espaço. Informa que tinha um discurso preparado, 

no sentido de valorizar o 4º parágrafo, que está relacionado com o projeto que foi 

desenvolvido internamente pelos serviços municipais, mas quando consultou o dossier 

percebeu que este parágrafo não se inclui na proposta inicial elaborado pelo técnico. 

Recorrendo às informações verificou que este processo obteve um apoio, através de um 

processo de ajuste direto, que foi adjudicado e publicado a 11 de março de 2010, com 

inicio dos trabalhos a 26 de fevereiro de 2010, e com 230 dias de prazo de execução, para 

a requalificação do Parque Venâncio Ribeiro da Costa, na especialidade de arquitetura 

paisagística. Refere que foi averiguar quantos arquitetos e arquitetos paisagistas tem a 

câmara e concluiu que são 26 arquitetos e 3 arquitetos paisagistas, de acordo com o último 
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mapa de pessoal que foi aprovado há um mês atrás. Sublinha que deverá haver cuidado na 

elaboração das propostas, para não se deixar em aberto certas questões que poderão levar 

a interpretações erradas. Demonstra satisfação pelo facto de ir a concurso apenas a verba 

de 530.000,00€ quando em orçamento estão inscritos 722.900,00€, dos quais 440.000,00€ 

serão comparticipados pelo QREN. Refere que no dia 16 de novembro foi aprovada a 

realização de um empréstimo bancário, de longo prazo, para o cofinanciamento do projeto 

de recuperação e dinamização do centro histórico, que ainda não obteve aprovação. 

Questiona se não tem aprovação porque nenhum banco o aprovou ou se existe a 

possibilidade de fazer a obra sem recorrer a empréstimo bancário. Demonstra preocupação 

por se iniciar uma obra sem existir cabimento completo. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro esclarece que uma grande percentagem do trabalho foi 

realizado com recursos próprios da câmara, o projeto iniciou-se no ano de 2009 com a 

aquisição de um serviço de consultadoria a uma jovem arquiteta, que desenvolveu uma 

fase de estudo prévio e o ante projeto. A partir desta fase passou a ser realizada pelos 

serviços da Câmara, a condução de todo o trabalho que incluiu consultas a entidades, 

elaboração de cadernos de encargos, projetos de iluminação pública que é sempre o mais 

penoso de fazer passar junto da EDP devido às infra estruturas públicas e privadas. 

Sublinha que na proposta não existe qualquer inverdade e que este projeto teve um forte 

envolvimento multidisciplinar de vários técnicos municipais e que só quem faz a gestão 

corrente do município é que tem a noção da verdadeira dimensão do trabalho que há a 

realizar. Alude para o facto de que por existirem menos recursos não existe menos 

trabalho, existe sim um trabalho de natureza diferente. Reitera o forte envolvimento dos 

técnicos municipais na concretização e no mérito deste projeto. 

A Sr.ª Presidente refere que se trata de um projeto de grande especialidade e portanto 

requereu o envolvimento de outros técnicos. Informa que se está a trabalhar em propostas 

e que os bancos estão com grande dificuldade em apresentar propostas para 

financiamentos e que embora as condições sejam difíceis mantém a expectativa de ver 

reduzida esta dificuldade. Informa ainda que continua a ser discutida a hipótese de se 

aumentar o nível de comparticipação na região, isto é, o país continua com uma reduzida 

execução do QREN, e uma das possibilidades que se abre, para possibilitar a execução das 

obras por parte dos municípios, é aumentar, como já acontece em outras zonas do país, a 

comparticipação comunitária. Se a comparticipação, que já aumentou dos 50% para os 

65%, aumentasse para os 90%, naturalmente o esforço municipal seria muito menor e já 

se poderia rever a questão do empréstimo que se está a tentar contratar. Sublinha que a 

obra está a ser desencadeada porque está devidamente cabimentada. 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

PONTO 5 – Empreitada de “Requalificação do Largo do Pelourinho – Praça 

Duque e requalificação do Largo do Município zona adjacente”: Aprovação do 

projeto e lançamento do concurso público. 

PROPOSTA N.º DOLC_DPOP 02_02-12 

«Uma das mais importantes operações que constituem o Projeto de Recuperação e 

Revitalização do Centro Histórico de Palmela é a empreitada de requalificação do Largo do 

Pelourinho – Praça Duque e requalificação do Largo do Município e zona adjacente. 

Trata-se de uma empreitada que visa a remodelação da configuração urbana, com inerente 

repavimentação destes largos, nomeadamente alterar a afetação do espaço, sobretudo no 

que respeita a estacionamento automóvel, implantar mobiliário urbano (bancos e 

papeleiras) e reformular a rede de iluminação pública. Os trabalhos englobam 

essencialmente a requalificação das infraestruturas de abastecimento de água, drenagem 

de águas residuais, pavimentação e ajardinamento do Largo Duque de Palmela, Largo do 

Município, Alameda Nuno Alvares Pereira, Miradouro e Av. dos Cavaleiros da Ordem de 

Santiago. 

A intervenção reveste-se de grande significado na medida em que se trata de uma área de 

proeminente valor arquitetónico e patrimonial, onde se ergue o pelourinho, com origem no 

ano de 1645, o edifício dos Paços do Concelho e a Igreja de S. Pedro, numa zona de 

grande afluência de pessoas, devido à passagem obrigatória de acesso ao Castelo, à 

existência de diversos serviços de apoio ao munícipe e à localização da Igreja Matriz da 

Vila. 

Este projeto foi desenvolvido internamente pelos serviços municipais, na especialidade de 

arquitetura, e pelos técnicos da ENA, ao nível do projeto de infraestruturas elétricas e 

iluminação pública, e obteve parecer favorável por parte da DRCLVT – IGESPAR e da EDP. 

Esta é uma operação cofinanciada pelo QREN. 

Assim, nos termos da alínea q) do nº 1 do art.º 64º, da Lei 169/99, de 18 de setembro, 

alterada pela Lei 5-A/02, de 11 de junho, e da alínea b) do n.º 1 do art.º 16º do Código 

dos Contratos Públicos aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 

com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 278/2009 de 2 de outubro, propõe-se: 
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1. A aprovação do projeto de execução para a requalificação do Largo do Pelourinho – 

Praça Duque e requalificação do Largo do Município zona adjacente; 

2. A aprovação da abertura de Concurso Público para adjudicação da empreitada de 

«Requalificação do Largo do Pelourinho – Praça Duque e requalificação do Largo do 

Município zona adjacente»; 

3. Que o preço base do concurso seja 682.166,27€ (seiscentos e oitenta e dois mil, cento e 

sessenta e seis euros e vinte sete cêntimos) montante este que, acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor, tem cabimento no código do plano 2.4.1.02.24 e na rubrica orçamental 

010203/07010401; 

4. A aprovação das peças do procedimento, que fazem parte integrante do processo do 

concurso. 

Para que o procedimento possa decorrer em plataforma eletrónica, propõe-se ainda: 

5. Que o código CPV Principal (vocabulário comum para os contratos públicos) seja 

45232451-8 – Obras de drenagem e pavimentação; 

6. Que o júri do procedimento seja constituído por: 

              . Maria da Conceiçao Antunes Lopes, chefe da DPOP, como presidente 

              . Maura Gonçalves dos Santos, técnica superior da DPOP, como 1º vogal 

              . Rui Jorge de Matos Farinha, chefe da DGEP, como 2º vogal 

sendo suplentes: 

              . José Augusto Gonçalves Antunes, técnico superior da DPOP 

              . Susana Maria Esteves Araújo, técnica superior da DGEP 

              . Luís Filipe Balseiro Amaro, técnico superior da DPOP 

              . Diogo Andersen de Albuquerque D’Orey, técnico superior da DPOP 

7. Que os gestores do procedimento sejam:  

              . Maria Teresa de Sousa Palaio e Santos Pereira, diretora do DOLC 

              . Maria da Conceição Antunes Lopes  

              . Maura Gonçalves dos Santos 

              . Maria Gertrudes Martins Marques, da DPOP 

8. Que a entidade competente para prestar esclarecimentos seja: 
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O júri do procedimento 

9. Que os representantes da entidade competente para a decisão de contratar sejam:  

       . Maria Teresa de Sousa Palaio e Santos Pereira 

             . Maria da Conceição Antunes Lopes 

             . Maura Gonçalves dos Santos.» 

Sobre a proposta de Empreitada de “Requalificação do Largo do Pelourinho – 

Praça Duque e requalificação do Largo do Município zona adjacente”: Aprovação 

do projeto e lançamento do concurso público numerada DOLC_DPOP 02_02-12 

intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que alguns dos aspetos já foram 

mencionados na proposta anterior, nomeadamente os relacionados com a contratação de 

um técnico para o projeto de arquitetura paisagística. Também nesta obra o valor 

orçamentado são 835.000,00€ e o concurso é lançado por 682.000,00€ traduzindo-se num 

ganho significativo, principalmente face àquilo que é a comparticipação do QREN que 

totaliza 508.000,00€. Sublinha que existe um diferencial de cerca de 170.000,00€ em 

relação ao valor global da obra. Menciona que existe a necessidade de se fazer algo para 

além do que está previsto no projeto do QREN. Para isso é necessária verba que deverá 

ser proveniente de um empréstimo bancário. Comenta que o salão nobre da câmara 

municipal continua sem condições para receber as reuniões de câmara e que os 

presidentes de câmara se vão sucedendo sem que exista uma intervenção clara sobre o 

edifício – “Os presidentes passam e os reis ficam”. Ou se assume que o edifício não tem 

condições para continuar a albergar a câmara municipal ou dever-se-á avançar para uma 

outra solução. Lamenta a impossibilidade de, pelo menos, o salão nobre não ter uma 

intervenção que o capacite a albergar as cerimónias solenes, visto ser uma sala que 

merece ter outra apresentação. 

A Sr.ª Presidente esclarece que em relação a esta questão, foram feitas, ao longo dos 

anos, opções inquestionáveis, nomeadamente dar prioridade às obras do domínio público, 

às obras próximo das escolas, às obras em equipamentos e às obras em vias de 

comunicação que são necessidades reconhecidas por todos. No início do ano de 2010 e 

apesar de ser um dos objetivos do presente mandato, percebeu-se, pela conjuntura 

financeira, que não era possível iniciar outros investimentos de grande monta como os do 

edifício da câmara municipal. Refere que estas obras não são candidatáveis ao abrigo do 

QREN porque se trata de um edifício de instalação municipal. Esclarece que a obra a 
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decorrer no “Espaço Cidadão” só é financiada porque tem um objetivo diferente de 

instalação municipal. Esclarece ainda, que o salão nobre necessita de uma intervenção de 

fundo, dispendiosa e não de um intervenção superficial como as que foram efetuadas no 

atual espaço de atendimento e como a alterações que ocorreram noutros locais por 

questões de infiltrações, de segurança e até de estabilidade do próprio edifício. Lamenta o 

facto de não conseguir realizar esta intervenção no mandato, devido a todas as vicissitudes 

ocorridas.  

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias clarifica que o mencionado no 4º parágrafo da 

proposta poderia estar um pouco diferente. Embora as peças desenhadas referentes à 

arquitetura paisagística tenham sido realizadas por uma técnica exterior ao município, o 

acompanhamento e orientação foram sempre efetuados por técnicos municipais. Informa 

que 3 arquitetos paisagistas, num concelho como o de Palmela e com o conjunto de obras 

que estão a ser realizadas, não é demasiado. Menciona que deseja que, no terreno, estas 

obras tenham tanto sucesso como tiveram enquanto projeto, embora tenha consciência da 

dificuldade de execução principalmente devido ao espaço onde vão ser realizadas e ao 

facto de ser uma zona habitada. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho menciona que os presentes não entenderam o 

júbilo. 

A Sr.ª Presidente refere que o entusiasmo dos Senhores vereadores do PS foi notado e 

que quando chegarem as dificuldades da obra, nomeadamente a dificuldade na circulação, 

se voltará a mencionar este assunto.  

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRAESTRUTURAS 

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, CONTROLO E QUALIDADE DE INFRAESTRUTURAS: 

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

PONTO 5-A – Empreitada de “Drenagem e Pavimentação da Azinhaga dos 

Carvalhos” – Adjudicação (alteração). 

PROPOSTA N.º DAI_DPCQI 01_02-12: 
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«Na sequência do Concurso Público para a execução da empreitada de “Drenagem e 

Pavimentação da Azinhaga dos Carvalhos”, a Câmara Municipal de Palmela, em reunião 

realizada em 21/12/2011, deliberou aprovar a adjudicação da mesma, à firma “Guedol – 

Engenharia, S.A.”, pelo valor de 588.000,00 € (quinhentos e oitenta e oito mil euros), 

acrescido do I.V.A. à taxa legal em vigor e, um prazo de execução de 180 dias. 

Na sequência da aprovação acima referida e, de acordo com o estipulado no Código dos 

Contratos Públicos, deu-se cumprimento ao prazo fixado para apresentação dos 

documentos de habilitação, conforme estipulado no ponto nº 8 do Programa de Concurso, 

tendo a firma adjudicatária comunicado através de fax, datado de 10 de janeiro de 2012, 

que se encontra em processo de insolvência, não dispondo de condições para manter a 

proposta. 

Deste modo e no atual quadro legal, a adjudicação torna-se caduca nos termos dos 

números 2 e 3 do artigo 86º do Código dos Contratos Públicos. 

Assim, tendo em consideração os fundamentos constantes no segundo relatório final, 

documento que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido, propõe-se, nos 

termos da alínea q) do n.º 1, do art.º 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada 

pela Lei nº 5-A/02, de 11 de janeiro, que a Câmara Municipal delibere adjudicar à firma 

que se encontra em lugar subsequente de acordo com o quadro classificativo constante no 

segundo relatório preliminar, designadamente o concorrente nº 6 – Armando Cunha, SA, 

pelo valor da sua proposta de 570.977,47 € (quinhentos e setenta mil, novecentos e 

setenta e sete euros e quarenta e sete cêntimos), acrescido do valor 34.258,65 € (trinta e 

quatro mil, duzentos e cinquenta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos) correspondente 

à taxa de I.V.A. em vigor, no total de 605.236,12 € (seiscentos e cinco mil, duzentos e 

trinta e seis euros e doze cêntimos), e pelo prazo de execução de 180 dias.» 

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

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

VI.I. - DIVISÃO DE PATRIMÓNIO CULTURAL: 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foram apresentadas as seguintes propostas: 
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PONTO 6 – Incorporação de peças em Inventário Municipal – Museu Municipal 

de Palmela. 

PROPOSTA N.º DCD_DPC 01_02-12: 

«No âmbito da política de incorporação de bens definida pelo Programa Museológico 

Municipal de Palmela, e resultante do trabalho desenvolvido junto da Comunidade, diversas 

pessoas – abaixo mencionadas - apresentaram à Câmara Municipal intenção de doar, a 

esta autarquia, para fins museológicos, peças representativas de antigas atividades 

profissionais, bem como alguns artistas plásticos mostraram interesse em ter a sua obra 

representada na Coleção de Arte Contemporânea do Município de Palmela. 

Os bens da Relação apresentada em anexo, e que faz parte integrante desta Proposta, 

foram alvo de uma análise por parte dos técnicos do Museu Municipal, estão 

documentados e verifica-se a sua compatibilidade com o Programa Museológico Municipal. 

Os atos de doação contribuem para enriquecer o Património Cultural do nosso Município e 

permitem a salvaguarda de peças associadas a memórias de ofícios tradicionais já extintos 

no Centro Histórico de Palmela, bem como peças de Arte Contemporânea.  

As doações que propomos que a Câmara Municipal delibere aceitar são provenientes das 

seguintes munícipes: Maria Sabina Miranda, Capitolina Ferreira da Silva Nunes, Maria Júlia 

Santos Vieira Crispim e Maria Edite Pereira Machado e dos artistas plásticos Hugo da Silva, 

Elsa Campina (Maria Neto) e Leonel dos Santos. 

Em face da vontade expressa de doações ou cedências, a título definitivo, ao Município, 

propõe-se que a Câmara Municipal de Palmela, ao abrigo do disposto na alínea h) do 

ponto 1, do art.º 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, delibere aceitar os bens elencados no anexo a esta 

Proposta, os quais passarão a fazer parte integrante das coleções do Museu Municipal de 

Palmela.» 

Sobre a proposta de Incorporação de peças em Inventário Municipal – Museu 

Municipal de Palmela numerada DCD_DPC 01_02-12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho saúda os cidadãos que, relativamente a bens que 

fazem parte da sua história familiar e afetiva, têm esta atitude em relação ao bem público 

e ao usufruto público. Menciona que no passado mês de agosto este assunto já tinha sido 

abordado. Considera que se torna cada vez mais pertinente que o Núcleo Museológico da 

Vinha e do Vinho tenha uma solução devido à visibilidade que a região está a ganhar, 

nacionalmente e internacionalmente. Sublinha que foi mencionado pelo Senhor vereador 

Adilo Costa, há algum tempo, que as estruturas dos edifícios apresentavam graves 
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problemas de estabilidade e que a hipótese de candidatura conjunta ao PRODEP tinha 

falhado pelo que se iriam estudar outras soluções. Questiona se existe alguma solução 

porque considera o encerramento do núcleo preocupante numa época em que a vinha e o 

vinho se afiguram cada vez mais pertinentes para o Concelho.  

O Sr. Vereador Adilo Costa considera a questão pertinente, embora a resolução do 

problema não dependa, somente, da autarquia. Esclarece que estão a ser verificados 

outros locais, nomeadamente outras adegas, porque num ano em que Palmela é Cidade 

Europeia do Vinho, os primeiros destinatários deverão ser quem trabalha nesta área, neste 

caso, as adegas. Refere a abertura de um museu, que embora seja património imaterial, 

tem a mesma importância da qualidade dos vinhos da região 

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

minuta. 

 

PONTO 7 – Tarifa de inscrição no 11º Curso sobre Ordens Militares. 

PROPOSTA N.º DCD_DPC 02_02-12: 

«O 11.º Curso sobre Ordens Militares, que decorrerá entre os dias 11 e 12 de fevereiro de 

2012, no auditório da Biblioteca Municipal, em Palmela, integra-se na estratégia de 

trabalho do Gabinete de Estudos sobre Ordem de Santiago (GEsOS) e centra-se, este ano, 

na temática «As Ordens Militares e o Sul da Península Ibérica», em parceria com o 

CIDEHUS – Universidade de Évora, sendo Consultora Científica a Professora Fernanda 

Olival. 

As sessões teóricas serão complementadas com duas visitas guiadas. 

De forma a comparticipar as despesas de realização do Curso, e ao abrigo da alínea j), do 

artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, propõe-se: 

a) a aplicação de uma tarifa de 10,00 € (dez euros) para o público em geral, com uma 

redução dessa tarifa em 50%, isto é, no valor de 5 € (cinco euros), para sócios do 

Grupo de Amigos do Concelho de Palmela e para alunos e professores de fora do 

concelho;  

b) a inscrição gratuita para professores que lecionem em estabelecimentos de ensino do 

concelho e para alunos que residam ou estudem no concelho de Palmela.  

As tarifas estão isentas de IVA, de acordo com o nº 15º, do art.º 9º, do Código do IVA. 
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Esta ação tem cofinanciamento do FEDER, no âmbito da execução da candidatura do QREN 

“Recuperação e Dinamização do Centro histórico de Palmela”.» 

Sobre a proposta de Tarifa de inscrição no 11º Curso sobre Ordens Militares 

numerada DCD_DPC 02_02-12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que este apoio tem tradição. 

A Sr.ª Presidente refere que é com muito esforço mas não cede às dificuldades e 

continuará a promover estes projetos que foram dando visibilidade a Palmela. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que felizmente atualmente existem outros municípios 

e até o IGESPAR, que devido ao trabalho desenvolvido sobre as Ordens Militares vão 

alargando os seus pedidos 

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

minuta. 

 

VI.II. - DIVISÃO DE DESPORTO: 

PONTO 8 – Atribuição de apoio financeiro ao Grupo Desportivo “Estrelas de 

Algeruz” para realização da prova “1.ª Eliminatória da Taça de Portugal em 

Clássicas e Latinas” de Dança Desportiva. 

PROPOSTA N.º DCD_DD 01_02-12: 

«O Grupo Desportivo “Estrelas de Algeruz” vai realizar, no próximo dia 25 de fevereiro, no 

Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo, a competição denominada “1.ª  Eliminatória 

da Taça de Portugal em Clássicas e Latinas”, prova de Dança Desportiva destinada a 

jovens e adultos. 

Esta prova é considerada a expressão máxima deste desporto no nosso País, e é um 

evento importante para a promoção e desenvolvimento da Dança Desportiva e do Concelho 

de Palmela, tendo os dançarinos do Grupo Desportivo “Estrelas de Algeruz” um brilhante 

palmarés nas variadas competições nacionais e internacionais. 

A Câmara Municipal tem um protocolo de cooperação com o Grupo, através do qual 

garante o pagamento do Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo e comparticipa a 

organização de uma prova de âmbito nacional.  

Neste sentido, em conformidade com a alínea b) do n.º 4, do Artigo 64.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

janeiro e ao abrigo do protocolo de cooperação estabelecido entre a Câmara Municipal de 

Palmela e o Grupo Desportivo “Estrelas de Algeruz”, propõe-se a atribuição de € 750,00 
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(setecentos e cinquenta euros), ao Grupo Desportivo “Estrelas de Algeruz”, como 

comparticipação à realização da prova referida em epígrafe.»  

Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro ao Grupo Desportivo 

“Estrelas de Algeruz” para realização da prova “1.ª Eliminatória da Taça de 

Portugal em Clássicas e Latinas” de Dança Desportiva numerada DCD_DD 

01_02-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa menciona que há unanimidade quanto à 

relevância que deverá ser dada ao Grupo Desportivo “Estrela de Algeruz” que tem levado o 

nome de Palmela a nível nacional e internacional através da conquista de troféus. Existe 

um protocolo com este grupo desportivo que menciona que o montante a atribuir para 

uma iniciativa deste género poderá ascender aos 1.000,00€. A câmara municipal decide a 

atribuição de 750,00€, quando, paralelamente, irá ser pago à Palmela Desporto a quantia 

de 840,00€ pela utilização do pavilhão, pagamento este que está omisso na presente 

proposta. Conclui que nestes últimos seis anos, foi pago à Palmela Desporto mais 20% do 

que se pagava anteriormente e ao Grupo Desportivo “Estrelas de Algeruz” foi pago menos 

25% do que se pagava anteriormente. Entende que esta situação é incongruente porque 

se está a desvalorizar o grupo desportivo em favor da empresa municipal “Palmela 

Desporto”. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que há o apoio logístico da câmara municipal no 

evento e não somente a comparticipação financeira. Refere que, de facto existe uma 

redução no apoio financeiro, até pelo contratualizado no aditamento ao protocolo. 

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

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

Aprovado em minuta. 

 

VII – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

DIVISÃO DE FINANÇAS E APROVISIONAMENTO: 

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

PONTO 9 – Contração de empréstimo bancário de curto prazo, no valor de 

2.000.000€ - Adjudicação. 

PROPOSTA N.º DAF_DFA 01_02-12: 

«Na sequência da deliberação de Câmara de 7 de dezembro de 2011 e aprovação da 

Assembleia Municipal em 16 de dezembro de 2011, foram convidadas a apresentar 
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proposta de empréstimo de curto prazo, até ao montante máximo de 2.000.000 € (dois 

milhões de euros), as seguintes entidades bancárias: 

� Banco Santander Totta; 

� Banco Bilbao Viscaya; 

� Banco Espírito Santo – BES; 

� Banco Português de Investimento - BPI; 

� Caixa Geral de Depósitos; 

� Millennium BCP. 

À consulta efetuada apenas o Banco Santander Totta apresentou proposta para apreciação, 

que cumpre com os requisitos solicitados. 

� Montante global: 2.000.000 euros; 

� Finalidade: reforço de tesouraria; 

� Prazo Global: até 1 ano; 

� Reembolso de capital: Livre, até um ano após a data de perfeição do contrato; 

� Indicação do spread utilizado, bem como de eventuais comissões; 

Em face do exposto, propõe-se que a Câmara Municipal adjudique, nos termos do n.º 1 

do art.º 39.º da Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro), a contração do 

presente empréstimo bancário de curto prazo, no valor de 2.000.000 euros, ao Banco 

Santander Totta, à taxa Euribor a 3 meses, acrescida de spread de 6%, conforme consta 

da proposta em anexo.» 

Sobre a proposta de Contração de empréstimo bancário de curto prazo, no valor 

de 2.000.000€ - Adjudicação numerada DAF_DFA 01_02-12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que relativamente a este assunto e por 

coerência abster-se-á no voto porque se trata de um ato de gestão para a manutenção do 

saldo de tesouraria. Ao contrário desta proposta, nas propostas anteriores existia um 

anexo onde estavam mencionados todos os encargos, nomeadamente, as comissões e 

spreads. Menciona que na apreciação realizada à proposta apresentada pelo Banco 

Santander Totta, verificou que no ano de 2010, os valores dos encargos eram de 0,55%, 

no ano de 2011 foram de 2,81% e este ano são de 6%. Considera que os encargos 

propostos são brutais e que se chegou a uma situação verdadeiramente insustentável na 

relação com a banca. 
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A Sr.ª Presidente refere que algumas opções politicas só podiam conduzir a este 

desastre, ou seja, as opções politicas de governos que decidiram comprar instituições 

bancárias, para auxiliar a banca, e como consequência prejudicar o país, aumentando a 

dívida pública como aconteceu no governo do Partido Socialista. Menciona que além disso 

existe um orçamento de estado, que é igualmente uma opção politica, que continua a 

cortar transferências para as autarquias. Sublinha ainda, as opções em torno da lei das 

finanças locais, também apresentada pelo Partido Socialista. Sublinha que, neste momento 

com o capitalismo selvagem no seu último estado, a tomar conta do mundo e 

concretamente do país, só se podia chegar a este cenário. Conclui que a Câmara Municipal 

de Palmela tinha uma situação económica e financeira saudável, com existência de saldos 

de gestão para transitar e com uma politica de não utilizar todos os recursos financeiros 

que existiam e por várias vezes o executivo foi acusado, politicamente, por passar o ano 

financeiro com saldo de gestão. Atualmente passa-se exatamente o contrário, transita-se o 

ano financeiro com saldo de tesouraria negativo. Apesar de se lamentarem com falta de 

capital, atualmente, são os bancos que ditam as regras.   

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que o descontentamento de todos fez cair o 

governo do Partido Socialista e que embora esta situação se iniciasse durante o Governo 

do Partido Socialista, atualmente, as resoluções politicas são cada vez mais condicionadas 

por questões internacionais. 

A Sr.ª Presidente deseja que os cidadãos não entrem num processo de desilusão que os 

conduza para caminhos desinteressantes e que em nada contribuem para afirmar e 

valorizar a democracia. Quando as políticas são desadequadas os cidadãos devem insurgir-

se, exigirem alternativas, atualmente as pessoas estão num processo de descrédito que 

adotam uma atitude de gozo com a democracia. Lamenta a atitude de brincadeira e 

espirituosa da população, face à recente intervenção do Senhor Presidente da República 

sobre o valor das reformas. 

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, mantendo, em 

coerência, a mesma orientação de voto, aquando da deliberação de contração deste 

empréstimo, em 07.12.2011. 

Trata-se de um ato de gestão, a que a Câmara de Palmela já nos habituou, gestão em que 

não participamos. 
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Este empréstimo é o corolário de uma política que impossibilita a necessária manutenção 

de saldo de tesouraria suficiente, para fazer face a despesas correntes. Nota-se que os 

encargos previstos duplicam relativamente ao ano anterior, na sequência do aumentos dos 

spreads (0,55% em 2010, 2,81% em 2011 e 6% em 2012), verba significativa no atual 

quadro de restrições, nomeadamente, ao Movimento Associativo e Juntas de Freguesia. 

Os inexplicáveis encargos transitados em 2012, de 7,5 milhões de euros, agudizam a 

gestão camarária no curto prazo, face aos compromissos que tinham de ser satisfeitos 

junto dos fornecedores.” 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

A Sr.ª Presidente pergunta se algum dos munícipes presentes quer intervir. 

Não há intervenções. 

 

VIII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezoito horas e vinte minutos, a Sr.ª Presidente declara encerrada a reunião, 

da qual se lavrou a presente ata, que eu, José Manuel Monteiro, Diretor do Departamento 

de Administração e Finanças, redigi e também assino. 

 

A Presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

O Diretor do Departamento 

 

José Manuel Monteiro 

 


