
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

ACTA N.º 13/2011: 

 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 

2011: 

No dia vinte de Junho de dois mil e onze, pelas nove horas e vinte cinco minutos, no 

edifício dos Paços do Concelho e respectiva Sala das Sessões, reuniu extraordinariamente 

a Câmara Municipal, sob a presidência de Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, presidente, 

encontrando-se presentes os vereadores Álvaro Manuel Balseiro Amaro, António Fonseca 

Ferreira, Adília Maria Prates Candeias, Adilo Oliveira Costa, José Carlos Matias de Sousa 

e Luís Miguel Reisinho de Oliveira Calha. 

 

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

PONTO 1 – 1.ª Revisão ao Orçamento 2011 e Grandes Opções do Plano 2011-2014 

PONTO 2 – Extinção da CDR – Cooperação e Desenvolvimento Regional, EIM – Agência 

de Desenvolvimento Regional de Setúbal e cobertura dos resultados da empresa 

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

celebração de contratos de prestação de serviços 

PONTO 4 – Protocolo entre a Câmara Municipal de Palmela e a Agência para a 

Modernização Administrativa, I.P. 

PONTO 5 – Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais 

 

A Sr.ª presidente informa que a Sr.ª vereadora Maria da Natividade Charneca Coelho 

solicitou, ao abrigo da legislação em vigor, a sua substituição nas reuniões de 
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Câmara de 20 e 22 de Junho de 2011, pelo que foi convocado o Dr. José Carlos 

Matias de Sousa, que assume a função de vereador nas reuniões de Câmara antes 

identificadas.  

 

ORDEM DO DIA 

 

A Sr.ª Presidente cumprimenta o executivo camarário, jornalistas, dirigentes e 

trabalhadores presentes. 

Refere que esta reunião não tem o Período Antes da Ordem do Dia, nem o Período 

destinado ao Público por ser extraordinária, facto pelo qual vai imediatamente dar início à 

Ordem do Dia. 

 

I – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – 1.ª Revisão ao Orçamento 2011 e Grandes Opções do Plano 2011-2014. 

PROPOSTA N.º DAF 01_13-11: 

«A 1.ª Revisão ao Orçamento 2011 e Grandes Opções do Plano 2011-2014 tem como 

objectivo, para além da incorporação do saldo da gerência de 2010, no valor de € 

351.816,92 (trezentos e cinquenta e um mil, oitocentos e dezasseis euros e noventa e dois 

cêntimos), proceder a uma reanálise dos documentos actualmente em vigor. 

A conjuntura económica e financeira actual e as perspectivas futuras obrigam a que, com 

responsabilidade e coragem, se questionem prioridades, repensem actividades, se 

encontrem formas alternativas de concretização de objectivos. 

O município tem em acção um conjunto de medidas que visam racionalizar meios e criar 

poupanças, algumas ainda sem reflexos orçamentais, e tem assumido com o exterior 

medidas que, não descaracterizando a política municipal, visam adequar a despesa às 

receitas estimadas. 

No plano dos investimentos propostos inicialmente, esta revisão assume desde já, a não 

concretização de alguns, nomeadamente: “Drenagem de Águas Residuais em Vale Grou”, 

“Sistema de Drenagem de Águas Residuais em Quinta das Asseadas e Quinta da Glória”, 

“Execução de Reservatório de Aires”, “Pavilhões Desportivos”, “Remodelação do Nó da 
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Estrada da Vila Amélia ao acesso às Vias Circulares da AutoEuropa” e “Pavimentação da 

Rua Abel Ferreira – Agualva, em Poceirão”, não utilizando a totalidade do empréstimo 

contratado e, assim, reduzir os encargos com o serviço da dívida futura. 

Esta revisão procede igualmente à reprogramação financeira de projectos em curso 

adequando-a à sua programação física, designadamente Quartel da GNR de Palmela e 

Recuperação do Centro Histórico de Palmela. 

Esta revisão caracteriza-se pela diminuição de € 3.423.633,08 (três milhões quatrocentos 

e vinte e três mil, seiscentos e trinta e três euros e oito cêntimos) na receita e despesa. 

O Orçamento actualmente em vigor, no valor de € 60.335.200,00 (sessenta milhões, 

trezentos e trinta e cinco mil e duzentos euros) passa após esta revisão a ter um valor de € 

56.911.566,92 (cinquenta e seis milhões, novecentos e onze mil, quinhentos e sessenta e 

seis euros e noventa e dois cêntimos). 

As Grandes Opções do Plano, com um valor de € 34.383.385,00 (trinta e quatro milhões, 

trezentos e oitenta e três mil, trezentos e oitenta e cinco euros) após esta revisão ficam 

com um valor de € 30.790.600,00 (trinta milhões, setecentos e noventa mil e seiscentos 

euros), correspondendo a uma diminuição de € 3.592.785,00 (três milhões, quinhentos e 

noventa e dois mil, setecentos e oitenta e cinco euros). 

As despesas correntes sofrem uma diminuição de € 24.589,08 (vinte e quatro mil, 

quinhentos e oitenta e nove euros e oito cêntimos) e as despesas de capital € 

3.399.044,00 (três milhões, trezentos e noventa e nove mil e quarenta e quatro euros), que 

resultam no essencial da reprogramação financeira das acções de “Recuperação do 

Centro Histórico de Palmela” no valor de € 2.743.900,00 (dois milhões, setecentos e 

quarenta e três mil e novecentos euros) e do “Quartel da GNR de Palmela” no valor de € 

800.000,00 (oitocentos mil euros). 

A diminuição da receita ocorre na rubrica de “Transferências de Capital” resultantes das 

comparticipações do QREN e “Passivos Financeiros” pela não utilização do empréstimo de 

médio e longo prazo. 

Diminuiu-se igualmente € 1.388.500,00 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, 

quinhentos euros) na rubrica “Imposto Municipal s/ Transmissões Onerosas de Imóveis 

(IMT)” tendo em consideração o comportamento deste imposto nos cinco meses iniciais do 

ano. 

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

aprovação da 1.ª Revisão ao Orçamento de 2011 e Grandes Opções do Plano 

2011/2014.» 
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Sobre a proposta de 1.ª Revisão ao Orçamento 2011 e Grandes Opções do Plano 

2011-2014 numerada DAF 01_13-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa lamenta que a documentação relativa à 1ª Revisão 

Orçamental de 2011 tenha sido entregue, apenas, no dia 17 de Junho, o que cria algumas 

dificuldades logísticas de trabalho e que esta documentação deveria ter sido entregue 

dentro dos prazos estabelecidos pela Lei. Refere que numa leitura atenta do PPI, o único 

investimento que não é reprogramado, do conjunto de oito, é a execução do Reservatório 

de Aires. Diz verificar que muitos destes investimentos tinham sido adiados e neste 

momento voltam a ser reprogramados, ou seja, deixaram de estar em 2011 ou em 2012 e 

passaram a estar em 2012, 2013 ou 2014. Relembra que não concordou com o orçamento 

apresentado inicialmente por o considerar inexequível, visto que a Câmara de Palmela 

deveria apresentar um orçamento de quarenta e cinco ou quarenta e seis milhões de 

euros, pois, sem receitas extraordinárias, é irreal, principalmente nesta fase, um 

orçamento de sessenta milhões de euros. Considera que o que se pretende com esta 

revisão orçamental é uma correcção a esta situação, embora com muito comprometimento 

em relação às metas a atingir. Refere que o caminho que estava a ser delineado não tinha 

ponto de retorno pelo que era impossível atingir o que se pretendia. Acredita que, em face 

das dificuldades financeiras da Câmara Municipal, num futuro próximo, haverá a 

necessidade de uma segunda revisão orçamental, que é um instrumento de gestão sobre 

o qual nada tem a obstar. Informa que a Câmara Municipal de Palmela, com esta revisão 

orçamental, deixa de investir no território mas não se diminui os gastos ao nível da 

despesa corrente. Refere ainda que a Câmara, ano após ano, tem uma menor capacidade 

de endividamento, devido não só à conjuntura actual mas também devido às políticas 

adoptadas e que os encargos financeiros representam um grande peso orçamental. 

Refere que a margem de segurança começa perigosamente a ser atingida e que as 

amortizações do empréstimo de curto e médio prazo representam um ónus importante. 

Nas despesas correntes com pessoal houve uma diminuição de 55 euros o que significa 

uma poupança ineficaz, no que diz respeito a horas extraordinárias. No que concerne ao 

IMT, o que agora se pretende fazer, deveria ter sido feito em Novembro do ano anterior, 

visto que nada mudou desde então e se houve mudanças foram inversas às pretendidas. 

Questiona o facto da incorporação do saldo do ano anterior só agora ser realizado, quando 

este procedimento costuma ser efectuado no mês de Abril ou Maio. Diz que o desafio da 

Câmara deverá ser fazer muito com pouco e que as obras que estão incluídas no PPI, que 

embora seja um plano que pode sempre ser alterado, causa expectativas e a partir do 

momento que se reprogramam as obras 3 e 4 vezes a Câmara deixa de ter credibilidade. 

Solicita informação sobre o reforço de cem mil euros para a rubrica de sinalização e 
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trânsito. Lamenta esta revisão orçamental, que irá lesar os munícipes, embora perceba 

que não existe, actualmente, outra solução. Refere que se trata de um fracasso face às 

opções tomadas e que não vislumbra soluções que minimizem aquilo que eram as 

perspectivas, de uma forma sustentada. Referencia que os cinquenta e seis milhões de 

euros que são a partir de hoje o orçamento da Câmara Municipal, não terão, em condições 

normais, capacidade para ser atingidos pelo que julga que a prestação de contas ficará 

muito aquém daquilo que é desejado.  

A Sr.ª presidente explica que esta revisão orçamental é realizada com algum 

constrangimento, contudo seria um acto de irresponsabilidade não a fazer. Refere que não 

pode assumir que esta revisão seja a última e que poderá haver a necessidade de fazer 

outras revisões ainda durante o ano corrente. Informa que está a ser analisado o 

comportamento das receitas e a possibilidade de realizar aquilo que são as expectativas 

da Câmara, em termos de plano de actividades e orçamento. Refere que sempre que 

necessário irão ser aplicados, com rigor, os instrumentos de gestão que se encontram à 

disposição da Câmara Municipal. Relembra que os orçamentos e os planos de actividades 

são instrumentos previsionais que são elaborados com base na estimativa e previsões do 

comportamento da actividade económica do ano seguinte e das transferências do 

Orçamento de Estado. Refere que, contrariamente ao que o Senhor Vereador José Carlos 

de Sousa mencionou, tudo mudou desde Novembro último, neste momento e num futuro 

próximo as autarquias enfrentam uma diminuição significativa das receitas, pelo que não 

se pode dizer que o orçamento e o plano de actividades sejam executados como previsto. 

Informa que em Palmela houve uma diminuição da actividade económica pelo que existe 

alguma dificuldade de concretização de algumas verbas referentes a receitas inscritas em 

orçamento. Informa ainda, que estão a ser tomadas medidas de contenção de custos 

dentro da organização, nomeadamente, no quadro de pessoal e que as despesas com o 

funcionamento reduziram. Explica que com o mesmo número de trabalhadores, desde 

2002 e apesar de ter sido aplicada a opção gestionária para valorizar algumas situações 

remuneratórias e de existir uma maior tecnicidade nos quadros, conseguiu-se reduzir a 

despesa com o pessoal, aproximadamente para metade, no que se refere às horas 

extraordinárias. Foram introduzidas medidas de grande contenção e com uma orientação 

muito rigorosa em relação a todos os serviços, foi substituído o trabalho extraordinário pelo 

trabalho por turnos, o que se torna mais regular e mais produtivo.  

Sobre a questão dos empréstimos refere que foram contraídos com consciência de 

sustentabilidade mas a situação económica e financeira foi alterada. No ano de 2002 o 

encargo com o serviço da divida era de 1,7 milhões de euros e em 2010 foi de 1,4 milhões 

de euros, pelo que houve a preocupação de manter um nível de encargos com margem de 
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segurança. Nestes últimos anos houve uma alteração substancial na vida das autarquias, 

houve a necessidade destas aderirem aos sistemas multimunicipais para o saneamento 

básico, que anualmente custam 3,3 milhões de euros. A receita, proveniente da derrama, 

tem vindo a diminuir drasticamente, desde 2002, o que provocou uma alteração nas 

finanças e consequentemente nas opções municipais e que foi a causa da necessidade de 

recorrer, de forma sustentável e sem aumentar o serviço da dívida, aos empréstimos 

bancários, para realizar investimento. Tudo isto levou a que houvesse uma necessidade 

de rever o orçamento em baixa e embora houvesse condições para se utilizar a totalidade 

do empréstimo, que foi disponibilizado para a autarquia, terá que haver a garantia de não 

hipotecar o futuro com encargos de divida demasiado elevados. 

Nesta alteração estão a ser anuladas obras como “A Drenagem de Águas Residuais em 

Vale do Grou”, a “Drenagem de Águas Residuais da Quinta das Asseadas e da Quinta da 

Glória”, a obra do “Reservatório de Aires”, a entrada do “Nó de Vila Amélia” e a 

“Pavimentação da Rua Abel Ferreira”. Em relação às outras obras do empréstimo terá que 

ser vista, de uma forma muito cautelosa, a evolução da situação financeira e aguardar até 

ao final do ano, altura em que será conhecido o novo quadro financeiro para as autarquias 

e conhecida a evolução das receitas, nomeadamente do IMI e em função destes factores 

será assumido e decidido se a autarquia continua a ter condições para se socorrer deste 

empréstimo ou se o mesmo terá que ser revisto. Quanto à reprogramação das obras e ao 

quadro comunitário, no caso do Quartel da GNR de Palmela houve um atraso no ultimar 

do projecto e só há pouco tempo foi lançado o concurso para obra. Informa que o que está 

contratualizado é a Câmara Municipal executar a obra e ser ressarcida dessa despesa, 

apresentando os respectivos autos. Os oitocentos mil euros, agora em orçamento, 

correspondem à execução da primeira parte da obra e é o valor que o Ministério da 

Administração Interna tem inscrito no seu orçamento. Quanto às obras do centro histórico 

houve atrasos sucessivos devido à complexidade dos projectos e às escavações que tem 

vindo a ser complexas, mas todas as obras serão para avançar e concluídas dentro do 

prazo obrigatório. Lamenta o facto de a Câmara não poder beneficiar da majoração do 

valor da comparticipação, devido ao atraso que se verifica na execução de algumas obras. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro informa que o que esteve na base da necessidade de rever 

alguns investimentos foram, além dos constrangimentos financeiros, algumas dificuldades 

técnicas, como as que se verificaram no caso das obras da Drenagem de Águas Residuais 

de Vale de Grou e na Drenagem da Quinta da Glória e Quinta das Asseadas, onde houve 

uma indefinição da Câmara Municipal de Setúbal e das Águas do Sado, relativamente à 

integração com a SIMARSUL. Refere que, como não está para breve a construção do 

emissário que permite estas ligações, não faz sentido o Município de Palmela realizar este 
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investimento que, na prática, não irá servir os munícipes. Quanto à execução do 

Reservatório de Aires, informa que, tendo a Câmara Municipal uma visão prospectiva de 

preparar o futuro e verificando-se a dinâmica urbanística na zona, que se apresenta 

inferior à expectável, este investimento poderá ser adiado porque, de momento, existe 

capacidade para o abastecimento de água. Sobre o reforço de cem mil euros para a 

rubrica ”Sinalização e Trânsito”, informa que será para fazer face às necessidades de 

intervenção, seja para a conservação permanente, seja para a execução de novas 

empreitadas em sinalização horizontal, visto ser importante manter as vias municipais no 

melhor estado de conservação possível.  

O Sr. vereador José Carlos de Sousa constata que a Senhora Presidente tem uma boa 

noção sobre o serviço da divida, no entanto com a diminuição dos orçamentos além de 

aumentar o risco, a capacidade de endividamento vai diminuindo. Alerta para o facto de 

que em Junho de 2010, face aos empréstimos existentes nessa data e que se mantêm, a 

capacidade de endividamento, em 2014, atingirá os 87%. No ano de 2011 o serviço da 

divida apresenta um valor de 3,7 milhões de euros, valor que considera muito elevado 

quando comparado com o valor de 1 milhão de euros do ano passado. A capacidade de 

endividamento aumenta de 2010 para 2011 de 74% para 76%. A partir do ano de 2012, 

com a utilização de todos os empréstimos haverá uma derrapagem clara. 

 A Sr.ª presidente esclarece que o Senhor Vereador José Carlos Sousa está a incluir 

nestes cálculos o empréstimo de curto prazo que não é analisado nem contabilizado da 

mesma forma e não contribui para o serviço da dívida que será de 1,7 milhões, em 2011. 

Conclui que o valor do serviço de dívida aumentou de 1,4 milhões de euros em 2010 para 

1,7 milhões de euros em 2011. Corrobora o raciocínio do Senhor Vereador José Carlos de 

Sousa referindo que um encargo de 1,7 milhões de euros à data de hoje é bastante mais 

significativo do que teria sido em 2002 tendo em conta o comportamento das receitas. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que nos 3,7 milhões está incluído o 

empréstimo de curto prazo porque, em orçamento, as amortizações dos empréstimos de 

curto, médio e longo prazo somam este valor. Sobre a questão da AMARSUL e 

SIMARSUL questiona como funcionaria a autarquia sem estas duas entidades e refere 

que se se apresenta mais vantajoso para o Município a parceria com estas entidades há 

que suportar os custos inerentes.  

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

contra dos Srs. vereadores Fonseca Ferreira e José Carlos de Sousa. Aprovado em 

minuta. 
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II – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 2 – Extinção da CDR – Cooperação e Desenvolvimento Regional, EIM – 

Agência de Desenvolvimento Regional de Setúbal e cobertura dos resultados da 

empresa. 

PROPOSTA N.º GAP 01_13-11: 

«Constituída em Outubro de 1992, sob a forma de sociedade por quotas, a Agência de 

Desenvolvimento Regional de Setúbal – CDR - Cooperação e Desenvolvimento Regional, 

assumiu a forma jurídica de sociedade anónima em Maio de 2004, com a entrada no seu 

capital da Associação Municípios da Região de Setúbal (AMRS), Associação Empresários 

da Região de Setúbal (AERSET) e SOSET, accionistas que em Março de 2002 adquiriram 

as posições privadas que até aí existiam. Três anos depois, em Maio de 2005, foi 

registado uma nova entrada de accionistas – Municípios da Península, Região de Turismo 

de Setúbal, Associações de Comerciantes de Setúbal e Areeiros do Seixal. Em Março de 

2007, regista-se a tomada de posição da SOSET pelo IAPMEI e, com a entrada do BES, 

constitui-se o actual quadro de accionistas e o capital social de 856.000 Euros. 

No decorrer de todo esse percurso, a Agência realizou trabalho notável no campo do 

desenvolvimento regional, com currículo denso e diversificado. 

Contudo, a crise financeira internacional e nacional e os inerentes efeitos de contracção, 

não podiam deixar de se fazer sentir numa empresa cujo fim é, justamente, promover o 

desenvolvimento regional. A pouco e pouco a actividade da empresa foi escasseando, 

ficando a sua viabilidade económica irremediavelmente comprometida. 

Neste contexto, duas soluções se questionaram quanto ao futuro da empresa: dissolução 

e liquidação ou apresentação à insolvência. 

Os accionistas excluíram à partida a solução de insolvência já que, atendendo à estrutura 

accionista, tal lhes estava legalmente vedado. 

Na Assembleia Geral Extraordinária da CDR – Cooperação e Desenvolvimento Regional, 

EIM, realizada no passado dia 20 de Maio de 2011, foi apresentada e aprovada por 

maioria uma proposta no sentido da tomada de uma posição de princípio concordante com 

a sua dissolução e liquidação e que todos os Municípios deveriam submeter o assunto às 

respectivas Assembleias Municipais, tendo em vista a habilitação dos accionistas 

Municípios à tomada dessa decisão em Assembleia Geral convocada para o efeito até final 

de Junho de 2011. 
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A proposta de dissolução é de aplicação imediata (Junho de 2011), sendo a sua liquidação 

efectuada no prazo de 24 meses (1 de Julho de 2011 a 30 de Junho de 2013). 

Assim, considerando: 

1. Que a CDR – Cooperação e Desenvolvimento Regional, SA – Agência de 

Desenvolvimento Regional de Setúbal, passou, desde Janeiro de 2007, a estar 

incluída no Sector Empresarial Local com a publicação e entrada em vigor da Lei 

53-F/2006, de 29 de Dezembro, como Empresa Intermunicipal (EIM), em 

consequência da participação accionista maioritária da Associação de Municípios 

da Região de Setúbal (30,37%) e do conjunto dos Municípios da Península 

(52,87%), entre os quais o Município de Palmela, com 10,81% do capital de 

856.000 Euros; 

2. Que o art.º 31.º da referida Lei estabelece que, no caso das empresas do Sector 

Empresarial Local apresentarem resultados anuais negativos ou quando o seu 

orçamento não for suficiente para fazer face a todos os encargos resultantes da 

sua liquidação, deverão os accionistas efectuar a cobertura desses resultados e 

encargos, na proporção da respectiva participação social; 

3. Que a CDR – Cooperação e Desenvolvimento Regional, EIM apresentou resultados 

negativos no ano de 2009 num valor global de € 57.982,19; 

4. Que a CDR – Cooperação e Desenvolvimento Regional, EIM apresentou resultados 

negativos no ano de 2010 num valor global de € 293.550,85; 

5. Que, até à sua liquidação, será necessário que todos os accionistas transfiram a 

verba de € 327.882,44 para despesas de liquidação e assumpção do respectivo 

passivo e que a CDR – Cooperação e Desenvolvimento Regional, EIM reembolse 

os seus accionistas de suprimentos por estes efectuados no valor de € 732.500,00 

(setecentos e trinta e dois mil e quinhentos euros); 

Propõe-se: 

1. Nos termos do art.º 31.º da Lei 53-F/2006, de 29 de Dezembro, transferir para a 

CDR – Cooperação e Desenvolvimento Regional, EIM, a importância de € 

37.998,45 (trinta e sete mil, novecentos e noventa e oito euros e quarenta e cinco 

cêntimos), a título de cobertura dos resultados negativos dos anos de 2009 e 2010, 

bem como, transferir a quantia de € 114.627,34 (cento e catorze mil, seiscentos e 

vinte sete euros e trinta e quatro cêntimos) para as restantes despesas de 

liquidação e reembolso dos suprimentos, de acordo com a seguinte programação: 

2011 2012 2013 TOTAL 

€158,00 €38.156,45 €76.312,89 € 114.627,34 
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Nos termos do disposto da alínea a) do n.º 3 do art.º 245.º do CSC, constituindo a 

última operação do processo de liquidação da CDR, o Município será ressarcido 

em 2013 dos suprimentos concedidos nos anos de 2004 e 2007, no valor total de 

€145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil euros). 

2. Nos termos da alínea a) do n.º 6, do art.º 64º e do art.º 53.º, n.º 2, l) da Lei 

169/2009, de 18 de Setembro a submissão à Assembleia Municipal para autorizar o 

município a votar favoravelmente, na competente Assembleia Geral, a dissolução 

da empresa intermunicipal CDR – Cooperação e Desenvolvimento Regional, EIM e 

a sua liquidação num prazo de 24 meses, nos termos enunciados Assembleia 

Geral Extraordinária de 20 de Maio de 2011, e a exprimir a mesma posição nos 

órgãos competentes da Associação de Municípios da Região de Setúbal.» 

Sobre a proposta de Extinção da CDR – Cooperação e Desenvolvimento Regional, 

EIM – Agência de Desenvolvimento Regional de Setúbal e cobertura dos resultados 

da empresa numerada GAP 01_13-11 intervieram: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira saúda os presentes e refere que concorda com a 

extinção da CDR – Cooperação e Desenvolvimento Regional, EIM mas lamenta os fortes 

encargos que este organismo tem custado aos associados. Informa que tem 

conhecimento da CDR desde o ano de 2008, que foi um organismo que na sua fase inicial 

teve um papel meritório e de relevo porque foi um projecto-piloto que serviu de inspiração 

às Agências de Desenvolvimento Regional cuja origem esteve na CDR - Agência de 

Setúbal. Recorda que foi um projecto muito impulsionado por um só indivíduo que esteve 

na origem deste conceito de Agências de Desenvolvimento Regional. A pessoa em causa 

saiu do processo e enquanto no resto do país as agências de desenvolvimento regional, 

que tinham sido inspiradas pela CDR, tiveram uma acção positiva, a CDR deixou de ter 

actividade significante a partir do início desta década. Ao longo dos anos tem vindo a 

apresentar prejuízos que têm sido resolvidos com recorrência aos suprimentos dos 

associados. Refere ainda que se trata de um organismo que deveria ter tido sucesso, 

como acontece em França e Itália e lamenta que este organismo tenha passado a ser um 

custo, em termos de resultados económicos, em vez de se ter afirmado em termos de 

actividade. Questiona se a Câmara Municipal de Palmela irá pagar metade da verba 

necessária para fazer face à liquidação e assumpção de todo o passivo da CDR, que 

apresenta um valor de 327.882,44 €, uma vez que a Câmara de Palmela possui apenas 

10% das acções. 

A Sr.ª presidente dá a palavra ao director do Departamento de Administração e Finanças 

para que preste as necessárias explicações à melhor percepção da proposta. 
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 O Sr. vereador Fonseca Ferreira refere que concorda com a extinção, alertando para o 

facto de que, com o acumular de prejuízos apresentados, ano após ano, a situação 

deveria ter sido resolvida de outro modo ou o organismo deveria ter sido extinto 

atempadamente. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que a extinção foi equacionada há já algum tempo 

atrás e o Município de Palmela, sem querer perder a solidariedade para com os outros 

municípios, sugeriu a sua extinção mas, tendo em consideração que se trata de uma 

Agência de Desenvolvimento Regional que é a afirmação de um território e tendo em 

conta a possibilidade que houve da entrada de capitais privados, foi feito um compasso de 

espera, que acabou por não resultar porque os capitais privados acabaram por não aderir. 

Esgotadas as possibilidades de reforço de capital privado não houve outra solução que 

não a extinção. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa questiona se foi a Vereadora Adília a 

representante da Câmara Municipal na Assembleia Geral Extraordinária de 20 de Maio de 

2011. 

A Sr.ª presidente refere que, por procuração, a Vereadora Adília a substituiu na última 

reunião. Refere ainda que a CDR foi um projecto pioneiro na região, com muito mérito. 

Informa que a pessoa que teve um papel muito relevante foi o Dr. Vitor Soares que 

entretanto também não foi alheio às dificuldades financeiras que a Agência enfrentou. 

Durante alguns anos a Agência contribuiu, nomeadamente, para o acompanhamento do 

Quadro Comunitário de Apoio, para a elaboração de candidaturas, para estudos de 

projectos a apresentar, para estudos na área da modernização administrativa, para 

estudos gerais sobre qualidade dos serviços municipais, para estudos de viabilidade 

económica e financeira sobre projectos municipais. A Agência geria verbas provenientes 

de projectos financiados, pelo que, se a sua extinção tivesse sido determinada mais cedo, 

embora não houvessem os encargos financeiros que existem à data, havia o encargo da 

devolução dessas verbas. Sintetiza que ao longo dos anos de 2011, 2012 e 2013 o saldo 

para o Município de Palmela será, no final, sete mil e seiscentos euros. 

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

abstenção dos Srs. vereadores Fonseca Ferreira e José Carlos de Sousa, que 

apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

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

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se por, apesar de 

concordarem com extinção de CDR entendem que há muito o Município de Palmela se 

deveria ter desvinculado. Há sete anos que os resultados negativos se avolumam.” 
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III – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ORGANIZAÇÃO 

 

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

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

celebração de contratos de prestação de serviços. 

PROPOSTA N.º DRHO 01_13-11: 

«Considerando: 

− Que o artigo 22.º nºs. 2 e 4, da Lei 55-A/2010, de 31 de Dezembro, determina que 

carece de parecer prévio da Câmara Municipal a renovação 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 objecto 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 e da redução da retribuição devida pela execução do 

contrato prevista no n.º 1 do artigo 22.º, da Lei 55-A/2010; 

− 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 Direcção Geral das Autarquias Locais 

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

que se refere o artigo 22.º antes da entrada em vigor da portaria a que se refere o 

n.º 4 desde que o órgão executivo delibere, previamente ao início do procedimento 
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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; 

− Que constitui igualmente entendimento da mesma Direcção 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 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; 

− 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 n.º 2, do artigo 22.º, da Lei 55-A/2010, de 31 de Dezembro, e 

nos n.ºs 4 e 5 do artigo 35.º, da Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, emitir parecer 

favorável à celebração e renovação de contratos de aquisição de serviços, sempre que 

o valor anual devido pela execução do contrato não ultrapasse 50% dos montantes 

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

Públicos, e desde que se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual 

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

emprego público e na data da celebração, ou da renovação, esteja verificado que existe 

cabimento orçamental, e que a situação do contratado perante o cumprimento das suas 

obrigações fiscais e com a segurança social seja regular, considerando em qualquer 

caso a produção de efeitos da presente deliberação a 01 de Janeiro de 2011; 

2. 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.» 

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

Câmara na celebração de contratos de prestação de serviços numerada DRHO 

01_13-11 intervieram: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira considera que este pedido de autorização ao executivo 

camarário pode constituir um procedimento normal em termos de gestão e da sua 
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flexibilização, o que, por principio concorda. Contudo, num executivo em que existe uma 

maioria absoluta, julga que por prudência politica, o executivo deveria ter conhecimento 

dos contratos celebrados. Questiona o motivo desta deliberação ter efeitos retroactivos à 

data de 1 de Janeiro de 2011, quando durante o ano de 2011 houve contratos 

apresentados ao executivo camarário. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias refere que o Dr. Rui Ferreira poderá explicar, 

juridicamente, a questão da retroactividade. Sobre a prudência politica, de se apresentar 

os contratos ao executivo da Câmara Municipal, refere que, de acordo com esta proposta, 

para novos contratos, para além daqueles que estão incluídos numa listagem a que os 

Senhores Vereadores têm acesso, o parecer terá que ser apresentado à Câmara 

Municipal. Quando se trata de actualização de contratos (incluídos na lista já mencionada 

e em poder dos Senhores Vereadores) solicita o parecer genérico, para que se delibere no 

sentido de os actualizar. Na abertura de novos procedimentos, de acordo com a 

legislação, desde que o valor não ultrapasse os 37.500,00€ por ano podem ser renovados 

recorrendo ao ajuste directo. Refere ainda que, de acordo com a lei nem será obrigatório 

apresentar os contratos ao executivo da Câmara, embora considere que por uma questão 

de prudência o parecer genérico, devidamente fundamentado, deverá ser apresentada à 

Câmara Municipal. 

A Sr.ª presidente dá a palavra ao chefe da Divisão Jurídica para que preste as 

explicações necessárias. 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira questiona se, no que se refere à aplicação da 

retroactividade, esta terá efeitos práticos no primeiro semestre do ano, uma vez que, até à 

presente data, os contratos têm vindo a ser apresentados ao executivo. 

A Sr.ª presidente refere que, enquanto este procedimento não estava devidamente 

esclarecido os contratos foram apresentados individualmente, com esta possibilidade 

deixa de haver a necessidade de serem apresentados individualmente. Informa ainda que 

os contratos apresentados no primeiro semestre são referentes a renovações, daí a 

aplicação da retroactividade. 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira refere que assim sendo não era necessário apresentar 

a retroactividade 

 O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que, pelo que a Senhora Vereadora Adília 

referiu, esta proposta aplica-se à renovação dos contratos já existentes, contudo, no 

segundo ponto da proposta está mencionado que os serviços municipais devem manter 

organizados os processos dos contratos cuja celebração ou renovação se processe ao 
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abrigo da presente deliberação. Questiona se este procedimento será aplicado apenas às 

renovações ou também à celebração de novos contratos. 

A pedido da Sr.ª presidente volta a intervir o chefe da Divisão Jurídica. 

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

abstenção dos Srs. vereadores António Fonseca Ferreira e José Carlos de Sousa, 

que apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

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

“Considerando que o pedido de autorização se pode integrar no quadro de uma gestão 

que interessa seja flexível, mas que esta matéria, por uma questão de prudência política, 

num executivo de maioria absoluta, deveria ser submetido à apreciação e deliberação do 

executivo, os Vereadores do Partido Socialista abstêm-se.” 

 

DIVISÃO DE ORGANIZAÇÃO E QUALIDADE: 

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

PONTO 4 – Protocolo entre a Câmara Municipal de Palmela e a Agência para a 

Modernização Administrativa, I.P.. 

PROPOSTA N.º DRHO_DOQ 01_13-11: 

«O Município de Palmela foi convidado pela AMA, I.P. – Agência para Modernização 

Administrativa I.P. para integrar o grupo piloto de implementação do Licenciamento Zero - 

iniciativa de simplificação administrativa do acesso e do exercício de diversas actividades 

económicas, regulada pelo disposto no Decreto-Lei nº 48/2011, de 1 de Abril. A fase 

experimental, que está prevista ter início durante o 2.º semestre do corrente ano integra, 

para além de Palmela, os municípios de Abrantes, Porto, Águeda e Portalegre.  

A fase experimental é limitada aos estabelecimentos e actividades de restauração ou de 

bebidas, para os quais o Decreto-Lei n.º 48/2011 entrará antecipadamente em vigor, 

conforme disposto no n.º 1, do artigo 5.º e no n.º 2 do artigo 7.º, da Portaria 131/2011, de 

4 de Abril. 

Assim, considerando 

− que o Município de Palmela aderiu ao Programa Simplex Autárquico através de 

protocolo celebrado em 12 de Janeiro de 2011,  

− que a fase experimental permitirá ao município preparar-se melhor para a 

aplicação do disposto no Decreto-Lei nº 48/2011 e ainda possibilitará a troca de 
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experiências e de conhecimento entre os cinco Municípios aderentes e a AMA, 

I.P.,  

propõe-se, ao abrigo da alínea h) do n.º 2 e da aliena d) do n.º 7, do artigo 64º, da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, a aprovação da minuta do protocolo de adesão à iniciativa 

Licenciamento Zero, em anexo.» 

Sobre a proposta de Protocolo entre a Câmara Municipal de Palmela e a Agência 

para a Modernização Administrativa, I.P. numerada DRHO_DOQ 01_13-11 

intervieram: 

O Sr. vereador Fonseca Ferreira considera esta iniciativa positiva no domínio da 

modernização e simplificação administrativa e que sendo uma iniciativa no âmbito de um 

projecto-piloto é meritória e aplaude a adesão da Câmara Municipal de Palmela a este 

projecto. 

A Sr.ª presidente sublinha o envolvimento e a disponibilidade dos técnicos e dirigentes do 

Município para participarem neste exigente projecto, que se tem vindo a demonstrar um 

desafio. 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Pelo Sr. vereador Luís Miguel Calha foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 5 – Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais. 

PROPOSTA N.º DAF 02_13-11: 

«Considerando que: 

No âmbito do Programa Simplex, foi publicado o Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril de 

2011, que simplifica o regime de acesso e de exercício de diversas actividades 

económicas, no contexto da iniciativa designada «Licenciamento zero».  

Este diploma visa a desmaterialização e a simplificação do regime de licenciamento de 

diversas actividades económicas sublinhando-se, pela sua importância, as seguintes 

medidas:  
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− Elimina o regime de licenciamento de exercício de actividade de venda de bilhetes 

para espectáculos públicos em estabelecimentos comerciais e o exercício da 

actividade de realização de leilões em lugares públicos; 

− Cria um regime simplificado para a instalação e a modificação de estabelecimentos 

de restauração ou de bebidas, de comércio de bens, de prestação de serviços ou 

de armazenagem; 

− Simplifica ou elimina licenciamentos habitualmente conexos com aquele tipo de 

actividades económicas e fundamentais ao seu exercício — concentrando 

eventuais obrigações de mera comunicação prévia no mesmo balcão electrónico — 

tais como os relativos a:  

a) Utilização privativa do domínio público municipal para determinados fins 

(nomeadamente, a instalação de um toldo, de um expositor ou de outro 

suporte informativo, a colocação de uma floreira ou de um contentor para 

resíduos);  

b) Horário de funcionamento, suas alterações e respectivo mapa; e 

c) Afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial, em 

determinados casos relacionados com a actividade do estabelecimento, 

sem prejuízo das regras sobre ocupação do domínio público.  

Com vista a cumprir o objectivo apontado, o diploma define um modelo que se processará, 

basicamente, on line, via electrónica, através de um Balcão Único Electrónico, designado 

"Balcão do Empreendedor", criado pela Portaria n.º 131/2011, de 4 de Abril, que se 

pretende venha a ser o principal veículo de comunicação entre os Munícipes e o Município. 

Considerando, ainda, que a citada Portaria estabelece a produção faseada de efeitos do 

Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril, que começará por uma fase experimental, limitada 

a alguns municípios, entre os quais o de Palmela, impõe-se proceder à actualização do 

Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, integrando as alterações previstas pelo 

Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril, por forma a que o Município consiga corresponder 

às novas solicitações e exigências. 

Nestes termos, e atentos os fundamentos expostos, propõe-se que a Câmara Municipal 

de Palmela delibere: 

- Aprovar e submeter à aprovação pela Assembleia Municipal, nos termos das disposições 

conjugadas dos artigos 112.º, n.º 8 e 241.º da Constituição da República Portuguesa, no 

preceituado nas alínea a) do n.º 2, do artigo 53.º e da alínea a) do n.º 6, do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e de acordo com as demais normas habilitantes que se 

fez constar na Nota Justificativa,  o projecto de alteração dos artigos 6.º, 7.º, 9.º, 14.º, 16.º, 

19.º, 20.º, 30.º e 31º do Regulamento de Taxas Municipais, e os n.ºs 15, 17 e 18 do 
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capítulo I, os n.ºs 3 e 5 do capítulo V, os n.ºs 1, 2 e 3 do capítulo VI, n.º 1 do capítulo VII e 

os n.ºs 16 e 23 do capítulo X, e aditado o n.º 14 ao capítulo V da Tabela anexa, de acordo 

com o documento anexo, que faz parte integrante da presente proposta.» 

Sobre a proposta de Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais 

numerada DAF 02_13-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa considera a proposta interessante que vem na 

sequência da anterior mas questiona a fundamentação económica e financeira e se o valor 

de algumas taxas, actualmente em vigor, irá sofrer um aumento.  

O Sr. vereador Luís Miguel Calha refere que a proposta visa, no fundamental, verter 

para o Regulamento e Tabela de Taxas as disposições legais que constam no 

Licenciamento Zero. Informa que não existe qualquer alteração nas taxas, embora esteja a 

ser apreciado o regulamento e a tabela de taxas em função da realidade da sua aplicação 

ao longo deste ano. Informa ainda, que brevemente irão existir algumas alterações de 

taxas, nomeadamente em matéria urbanística. 

A solicitação do Sr. vereador Luís Miguel Calha intervém o director do Departamento de 

Administração e Finanças para efectuar as explicações julgadas adequadas. 

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

minuta. 

 

V – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das onze horas, a Sr.ª presidente declara encerrada a reunião, da qual se lavrou a 

presente acta, que eu, José Manuel Monteiro, director do Departamento de Administração 

e Finanças, redigi e também assino. 

 

A presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

O director do Departamento 

 

José Manuel Monteiro 


