
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

ACTA N.º 05/2011: 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2011: 

No dia dois de Março de dois mil e onze, pelas quinze horas e vinte minutos, no edifício 

dos Paços do Concelho e respectiva Sala das Sessões, 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 – Apoio ao funcionamento dos Grupos de Bombeiros Permanentes: renovação 

do Protocolo de Colaboração com as Associações de Bombeiros do Concelho 

PONTO 2 – Consumo anormal de água – Redução da tarifa de saneamento. Requerente: 

Paulo António Dias Vidal – CIL 41291-101 

PONTO 3 – Tarifa para espectáculo “Tempestade num copo de água” 

PONTO 4 – Aditamento ao Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de 

Palmela e a Associação Académica  Pinhalnovense no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento do Atletismo no Concelho de Palmela 

PONTO 5 – Aditamento ao Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de 

Palmela e o Quintajense Futebol Clube no âmbito do Programa de Desenvolvimento do 

Atletismo no Concelho de Palmela 

PONTO 6 – Contracção de empréstimo bancário de curto prazo, no valor de 2.000.000 € - 

Aprovação das cláusulas contratuais 



Acta n.º 05/2011 

Reunião ordinária de 02 de Março de 2011 

 2 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

• Reunião de Câmara descentralizada em 16 de Março de 2011 – A Sr.ª presidente 

informa que a próxima reunião de câmara irá acontecer no âmbito da semana de trabalho 

na freguesia de Marateca, no dia 16.Março às 21H00 no espaço multiusos em Águas de 

Moura. 

• Tolerância de Ponto – A Sr.ª presidente refere que como é conhecimento de todos foi 

concedida tolerância de ponto, em termos nacionais, para a terça-feira de Carnaval, pelo 

que os serviços estarão encerrados. 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte Saudação: 

Saudação – Dia Internacional da Mulher: 

“Comemora-se a 8 de Março, o Dia Internacional da Mulher, uma data que apela à 

reflexão sobre a condição feminina no mundo e no nosso País. 

Portugal pode, justamente, orgulhar-se de ter uma legislação que, à luz da Constituição da 

República Portuguesa, coloca os cidadãos e as cidadãs no mesmo plano. No que 

concerne à defesa das mulheres, em matérias que são, em primeiro lugar, do seu 

interesse e decisão, somos, também, um exemplo no plano internacional. 

Foi esse o salto que Abril permitiu e que mudou a nossa realidade social, cultural e 

política, onde as mulheres se impuseram pelas suas qualificações e talentos e se 

destacam hoje em todos os domínios da vida nacional. 

Mas o nosso quotidiano continua a revelar-nos uma realidade bem diferente, onde as 

mulheres são, ainda, discriminadas e sujeitas a todas as formas de violência e exploração. 

No actual quadro de crise económica, as mulheres são duplamente penalizadas. São elas 

a maioria dos desempregados e dos trabalhadores precários. São elas que gerem ainda 

os magros orçamentos familiares e – porque a mentalidade é mais difícil de mudar que a 

realidade – ficam, muitas vezes, para o fim, na satisfação das necessidades básicas da 

família. São elas as principais vítimas de violência doméstica, esse flagelo de que, no 

nosso distrito, só em 2009, resultaram 2.400 queixas. 

Em muitos lugares do Mundo, as mulheres lutam ainda pela sua dignidade, pelos seus 

direitos essenciais. Ainda que combatam, ao lado dos homens pela liberdade e a 
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democracia, são, ainda, em alguns países, discriminadas, sujeitas à tortura e 

assassinadas por supostas razões políticas e religiosas que não podemos tolerar. 

No Dia Internacional da Mulher continua, por isso, a fazer sentido reflectir, agir e lutar pela 

efectiva igualdade de direitos e oportunidades para todas as mulheres. 

Reunida em sessão pública nos Paços do Concelho, a 2 de Março de 2011, a Câmara 

Municipal saúda todas as mulheres, particularmente as que vivem e trabalham no nosso 

concelho, manifestando a sua solidariedade e apoio na defesa dos seus direitos, contra 

todas as formas de discriminação de que são vítimas.” 

Sobre a Saudação – Dia Internacional da Mulher – interveio: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho refere que concorda com o teor da saudação, 

embora as comemorações possam vir a ser prejudicadas porque a data coincide com os 

festejos do Carnaval. Informa que o Partido Socialista tinha a intenção de fazer a 

saudação na sessão pública a realizar na Freguesia de Marateca, cuja Autarca é uma 

mulher, e que nessa data deverá fazer-se uma referência a este dia - “Dia da Mulher”. 

Enfoca que, além de serem vitimas de violência, as mulheres são muito penalizadas no 

mundo do trabalho e na repartição dos tempos, visto que são as principais cuidadoras da 

família. Informa que votará favoravelmente visto tratar-se de uma saudação global sem 

qualquer alteração a assinalar.  

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

minuta. 

 

• Informação relacionada com a Intervenção na Circular Sul – O Sr. vereador Álvaro 

Amaro informa que a circular sul tem uma extensão de 3.750,00 km e apresenta-se como 

uma via estratégica que permite o acesso directo entre as instalações da “Autoeuropa” e 

as vias estruturantes como a A2 e o IC21, a ligação ao IC32, a ligação à Ponte Vasco da 

Gama e à A1. Refere que esta via, que está integrada na rede viária municipal, foi 

reabilitada, há alguns anos, pelas Estradas de Portugal, numa empreitada cuja recepção 

definitiva ocorreu em Dezembro de 2010. Nos últimos dois anos a Câmara Municipal 

verificou a existência de anomalias no pavimento que deveriam ter sido corrigidas na 

vigência do período de garantia, o que não aconteceu, apesar da “Estradas de Portugal”, 

em Janeiro ter informado a Câmara Municipal que tinha accionado as diligências 

necessárias para a resolução das deficiências. Como se trata de uma via integrada na 

rede municipal e tendo em consideração as anomalias existentes e que se trata de uma 

via problemática, onde se regista alguma sinistralidade, a Câmara Municipal decidiu 

proceder a um ajuste directo, tendo em vista uma intervenção urgente no melhoramento 



Acta n.º 05/2011 

Reunião ordinária de 02 de Março de 2011 

 4 

das características de aderência do pavimento e conforto de circulação de trânsito 

automóvel, numa extensão de vinte metros de comprimento, estendendo-se a toda a 

largura da plataforma da via, não implicando, contudo, alterações altimétricas do traçado. 

Destaca alguns aspectos técnicos referentes à intervenção: 

. Remoção da totalidade da estrutura de pavimento e sua substituição por várias camadas 

de desgaste; 

. Regularização da sub-base com os materiais apropriados; 

. Reposição das marcas rodoviárias. 

Informa que esta empreitada foi adjudicada à empresa “Canana & Filhos Empreiteiros, 

Lda., pelo valor de 15.702,24€ (quinze mil, setecentos e dois euros e vinte e quatro 

cêntimos), acrescidos dos valor do IVA e tem um prazo de execução de 20 dias, tendo 

sido iniciada na passada segunda-feira. 

Informa que no decurso da obra foi necessário proceder ao corte do trânsito, na faixa de 

rodagem no sentido Autoeuropa-Coina, no troço compreendido entre o local de 

intervenção e a rotunda das oliveiras, deste facto foi dado conhecimento à empresa 

Autoeuropa e à GNR. 

 

• Peça de mobiliário urbano premiada – O Sr. vereador Álvaro Amaro dá a conhecer 

que o banco “Palmela”, peça de mobiliário urbano, ganhou o prémio LARUS. Este prémio 

é uma iniciativa anual que pretende reconhecer e distinguir, publicamente, os projectos de 

equipamento urbano, desenvolvidos nos últimos 5 anos por designers, empresas e 

estudantes de Portugal e Espanha. As categorias a concurso incluíram projectos 

académicos, distribuídos em 4 subcategorias, mobiliário urbano, lighting urbano, 

equipamento lúdico e arte urbana. O banco “Palmela” da autoria do Arquitecto Rui Farinha, 

Chefe da Divisão de Gestão de Espaços Públicos, foi candidato na categoria linha 

produzida, subcategoria mobiliário e entre os 17 concorrentes Espanhóis e Portugueses 

obteve o 1º prémio ex-equo com uma peça da série tecno, um mupi urbano, de Lago 

Martinez da empresa “Edigal”. Destaca que o júri do concurso foi constituído por 8 

personalidades, onde está o português Henrique Cayatte, Pedro Feduchi, entre outros. A 

entrega dos prémios decorreu no dia 25 de Fevereiro, no final de um grande encontro 

nacional dedicado também às questões do espaço público e mobiliário urbano, no Centro 

de Congressos do Estoril. Acrescenta que desde 2008 se fazem notar várias referências 

elogiosas à qualidade estética da peça e que esta participação foi uma oportunidade de, 

publicamente, divulgar e valorizar o trabalho desenvolvido pelos técnicos do município, 
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possibilitando promover Palmela, como local, onde o desenho, a arquitectura e os espaços 

públicos têm um crescente papel, num ambiente urbano de qualidade. 

Apresenta publicamente as felicitações e os parabéns ao Arquitecto Rui Farinha, à Divisão 

de Gestão de Espaços Públicos e ao Município de Palmela que passa a ter, no mobiliário 

urbano, uma marca.   

A Sr.ª presidente refere que o largo de São João já tinha sido reconhecido, e, inclusive, 

tinha sido objecto de atribuição de um prémio aquando da sua requalificação 

 

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

Moção – Restrições ao Recrutamento de Trabalhadores para o Exercício de Funções 

Públicas Essenciais: 

“Considerando que: 

1. A prestação e a qualificação do serviço público às populações passam 

necessariamente pela adopção de critérios de economia, eficiência e eficácia em sede 

de gestão pública; 

2. A realização deste serviço público de qualidade passa também pela dignificação e 

qualificação dos trabalhadores e pela justa retribuição do seu trabalho; 

3. A Lei do Orçamento de Estado para 2011, alegando a necessidade de combate ao 

défice, veio efectivamente impedir o recrutamento de pessoal para prestação de 

serviços essenciais à comunidade, designadamente: 

− Ao proibir a realização de concursos para categorias de encarregados que 

coordenam as actividades operacionais e de coordenadores técnicos e ao 

suspender os concursos transitados de 2010 e não concluídos, inviabilizando, 

assim, a substituição de trabalhadores especializados entretanto aposentados, ou 

que cessaram a relação jurídica de emprego público; 

− Ao proibir que, nos concursos cuja negociação se efectue em 2011, se possa 

oferecer, aos candidatos sem vínculo, ou contratados a termo, uma posição 

remuneratória superior à primeira posição – remuneração mínima garantida –, 

impossibilitando-se, na prática, o recrutamento de pessoal especializado, ou 

destinado ao desempenho de tarefas penosas, como, por exemplo, na categoria de 

assistentes operacionais, como no caso de trabalhadores com funções de pedreiro, 

calceteiro, electricista, mecânico de automóveis, condutor de máquinas pesadas e 

de veículos especiais, condutor de transportes colectivos (para os transportes 

escolares), higiene urbana e coveiro; 
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4. Está vedada a possibilidade de os trabalhadores da Administração Pública com vínculo 

por tempo indeterminado se candidatarem a concursos internos para carreira de nível 

superior, quando a sua actual remuneração seja inferior à estabelecida para a carreira 

a transitar, não podendo, por exemplo, um assistente operacional transitar para 

assistente técnico, quando a remuneração seja inferior a € 682,00 e este não pode 

ascender a técnico superior quando a remuneração seja inferior a € 1.201,00; 

5. A substancial redução dos vencimentos reais, pelos cortes salariais e pelo aumento de 

custo dos bens essenciais e dos transportes, não permite, já hoje, nalguns casos, aos 

trabalhadores custearem as suas deslocações para os locais de trabalho; 

6. Não é socialmente eficaz mobilizar os cidadãos, em geral, e os trabalhadores, em 

especial, para suportar sacrifícios financeiros dum Estado que denota ser forte para os 

mais fracos e fraco para os mais fortes; 

A Câmara Municipal de Palmela, reunida nos Paços do Concelho, a 2 de Março de 2011, 

delibera: 

− Condenar a sistemática desvalorização do serviço público e da função pública, 

solidarizando-se com os trabalhadores da Administração Pública afectados pelas 

políticas de degradação do seu poder de compra e das suas condições de vida que 

se têm acentuado com a prática deste Governo; 

− Exigir políticas que valorizem e potenciem o serviço público e uma gestão eficiente 

dos recursos disponíveis; 

− Reclamar que o Governo proponha à Assembleia da República a revogação do 

artigo 24º da Lei nº 55-A/2010, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado para 

2011) que restringe o recrutamento de trabalhadores para o exercício de funções 

públicas essenciais às populações; 

− Enviar a presente Moção ao Senhor Presidente da República, ao Senhor Presidente 

da Assembleia da República, ao Senhor Primeiro Ministro, ao Senhor Ministro das 

Finanças e da Administração Pública, aos Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República, ao Senhor Provedor de Justiça e ao Senhor Governador Civil de 

Setúbal.” 

Sobre a Moção – Restrições ao Recrutamento de Trabalhadores para o Exercício de 

Funções Públicas Essenciais - intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho refere que se trata de uma moção eminentemente 

politica, de solidariedade aos trabalhadores da Administração Pública e de condenação 

das políticas do Governo, e lembra os verbos utilizados: condenar, exigir, reclamar. 
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Menciona que em alguns pontos da moção podem existir algumas limitações ou alguns 

impactos reais, consequentes da Lei do Orçamento do Estado para 2011, para a autarquia 

e informa que está disponível para analisar o efectivo impacto produzido por esta Lei. 

Refere que se trata de uma moção que elenca um conjunto de limitações, não 

demonstrando em que medida produz impactos na gestão dos recursos humanos e na 

prestação de serviços às populações de Palmela. Informa que é sua intenção votar contra, 

não por defender, sem reservas, a Lei do orçamento do Estado, nem por julgar que não 

serão cometidas injustiças, mas porque se trata de uma moção generalista. Refere, ainda, 

que não acolhe de bom grado este tipo de moções, cuja redacção pode criar fracturas 

num órgão que apresenta diferentes cores politicas. Informa que se de futuro, existir uma 

outra moção, que mencione concretamente, relativamente a algumas categorias e alguns 

serviços públicos, em que termos a Lei do Orçamento de Estado prejudica a Autarquia, 

obviamente estará disponível para votar a favor. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias faz a defesa dos prejuízos identificados na moção: 

. A desvalorização do capital humano, quando só podem concorrer aos concursos, 

trabalhadores, cuja remuneração seja inferior à estabelecida para a carreira a transitar. Os 

trabalhadores que provêm das carreiras operárias mas que são coordenadores de equipas 

ou encarregados, actualmente e de acordo com a Lei não têm possibilidade de concorrer a 

concursos cuja remuneração seja superior àquela que auferem. 

. Todos os trabalhadores deveriam de ter a possibilidade de evoluir na categoria, auferindo 

uma remuneração compatível com essa transição. 

. Vão existir equipas a serem coordenadas, informalmente, por trabalhadores não 

remunerados para tal e indevidamente avaliados no âmbito do SIADAP, situação que se 

torna desajustada para um serviço que se pretende eficaz e eficiente junto das 

populações.  

. Todos os trabalhadores terão que entrar pela base da carreira, o que torna difícil ter na 

Administração Local operários especializados porque à medida que os trabalhadores se 

vão destacando pela qualidade encontram melhores níveis remuneratórios no privado, o 

que é um prejuízo para a gestão autárquica e para as populações. 

Informa que, tem vindo a haver um decréscimo, nas áreas operacionais, tanto em 

quantidade, como em qualidade.  

Refere que a população e os trabalhadores deverão ser informados que se a autarquia 

não tem mais trabalhadores e mais trabalhadores especializados se deve a um problema 

de legislação, pelo que não poderia deixar de apresentar esta moção. Refere, ainda, que 

não era sua intenção ferir susceptibilidades, mas, de facto, é cada vez mais difícil gerir os 
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recursos humanos na Administração Central, principalmente, quando, cada vez mais lhe 

são imputadas mais responsabilidades. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro recorda que todos os actos são políticos e, por isso, a 

moção reflecte uma posição politica sobre a matéria e denúncia que estas medidas não 

vão contribuir para o desgaste do serviço público. Refere que, em termos de politica 

laboral, o que está em causa é um pouco de falta de coragem, de quem gere o Estado, 

para colocar as finanças públicas em ordem, tributando os que auferem maiores 

rendimentos. É bastante mais fácil atacar os trabalhadores que estão na base da pirâmide 

e que sustentam o funcionamento da administração. Considera a legislação 

contraproducente porque à medida que quer evitar novas admissões na administração 

pública, impede que os trabalhadores ascendam a um lugar que esteja vago e que apenas 

poderá ser preenchido através de contratação externa. Dá como exemplo concreto que 

está há dezasseis meses à espera de contratar um engenheiro electrotécnico sem o 

conseguir e são trabalhadores com outras funções que resolvem os problemas diários 

relacionados com a iluminação pública. Concorda que deverá haver racionalidade e 

esforços de contenção de despesa, e questiona qual a solução para a falta de 

trabalhadores. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho refere que o desmantelamento, imagem e 

degradação do serviço público, perversamente, está a ser imputada a este Governo, mas 

este descrédito fez-se por anos em que sistematicamente não houve diferenciação. 

Quando entrou em vigor o sistema de avaliação SIADAP3, a Câmara de Palmela avaliou 

todos os trabalhadores de igual forma, o que contribui para algum descrédito daquilo que 

deve ser o serviço público. Menciona que o período que se atravessa obriga a que haja 

um conjunto de politicas que se podem considerar um retrocesso em relação a politicas 

que foram conquistadas. Informa que da maneira como a moção está redigida, não poderá 

dar o seu contributo porque é uma assunção clara de um discurso e de uma posição, que 

respeita, mas que é da CDU. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias informa que relativamente ao SIADAP, a meio do ano 

de 2007, quando as autarquias foram obrigadas a implementar este sistema, não 

querendo prejudicar os trabalhadores e com o conhecimento dos mesmos, a Câmara 

Municipal resolveu fazer a avaliação possível, tendo em conta o curto período de seis 

meses para avaliar e tendo em conta que os trabalhadores, nesse ano, nem sempre 

trabalharam com as mesmas chefias. Nos anos de 2008, 2009 e 2010, todos os processos 

estão em dia e à consideração de todas as inspecções. 
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Refere que o desmantelamento do serviço público advém, não só, de uma avaliação que é 

feita ao nível de cada serviço, mas de uma má avaliação que é feita a nível dos vários 

governos com políticas de direita. 

 A Sr.ª presidente refere que, pelos argumentos apresentados, esta moção suscita 

posições contrárias, de formas diferentes de pensar perante o mesmo problema. Sublinha 

que quem gere, tem que fazer opções, por vezes contrárias à ideologia, à política e até 

aos princípios de cada um. Perante o cenário de crise do país, de grande dificuldade 

económica e financeira e perante a necessidade de introduzir medidas que contribuam 

para desagravar a situação económica e a situação financeira o estado fez opções quando 

escolheu tratar a administração pública deste modo. O Governo tinha outras opções para 

não penalizar os trabalhadores da Administração Pública, nomeadamente, o imposto 

especial para rendimentos especiais e para lucros especiais, o imposto especial perante 

uma actividade especial, os lucros da banca. Sublinha que a Câmara de Palmela, embora 

confrontada com a difícil situação financeira manteve a opção gestionária, enquanto foi 

possível legalmente, em prol da qualidade do serviço público. Menciona que com estas 

medidas inibidoras da actividade dos funcionários públicos, o Governo dá a entender que a 

Administração Pública pode ser facilmente substituída. Se não se pode transformar 

trabalhadores em trabalhadores especializados e se não se pode recrutar trabalhadores 

para o quadro, haverá funções que poderão deixar de ser desempenhadas. Termina 

referindo que esta é uma moção contra políticas. 

Submetida a votação a Moção - Restrições ao Recrutamento de Trabalhadores para 

o Exercício de Funções Públicas Essenciais, foi a mesma aprovada, por maioria, 

com o voto contra dos Srs. vereadores Natividade Coelho e José Carlos de Sousa. 

Aprovado em minuta. 

 

Pelo Sr. vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte Moção: 

Moção – Falta de médicos nas Extensões de Saúde do Bairro dos Marinheiros e 

Brejos do Assa: 

“Os munícipes do Bairro dos Marinheiros, Bairro Alentejano, Bairro Assunção Piedade e 

Marquesas, na freguesia de Quinta do Anjo, e de Brejos do Assa, na freguesia de 

Palmela, estão confrontados, há vários meses, com uma redução drástica de prestação 

dos cuidados de saúde e a falta de médicos de família para a maior parte dos utentes.  

No caso da Extensão de Saúde do Bairro dos Marinheiros, que esteve vários meses sem 

médico de família, foi agora afectada apenas uma médica duas manhãs por semana; em 
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Brejos do Assa, o atendimento médico é feito duas vezes por semana, por um período de 

três horas. 

Recentemente, a Câmara Municipal de Palmela reuniu com as Comissões de Utentes de 

Saúde que servem estas extensões, que manifestaram as preocupações das populações, 

tendo ontem ocorrido uma concentração de utentes junto à Extensão do Bairro dos 

Marinheiros, a manifestar o seu legítimo desagrado pela degradação da prestação dos 

serviços de saúde. 

O Município tem procurado, no âmbito das suas competências, contribuir para que o 

Ministério da Saúde cumpra o que a Constituição consagra como direito universal – a 

protecção da saúde e a garantia do acesso de todos os cidadãos aos cuidados médicos. 

Aguardamos, aliás, com expectativa, o lançamento, para breve, do concurso para a 

construção da nova Extensão de Saúde de Pinhal Novo (Sul), em terreno cedido pela 

Autarquia, tal como nos foi comunicado, em Janeiro, pelo Secretário de Estado da Saúde.  

É por isso, com estranheza que constatamos a total ausência de resposta do 

Agrupamento dos Centros de Saúde de Setúbal e Palmela (ACES) a todas as diligências 

da Câmara Municipal no sentido de analisar e resolver a escassez de cuidados médicos 

nestas duas extensões de saúde. 

Face ao exposto, a Câmara Municipal de Palmela, reunida a 2 de Março de 2011, nos 

Paços do Concelho, manifesta a sua grande preocupação e reclama do Agrupamento dos 

Centros de Saúde de Setúbal e Palmela, como interlocutor da Administração Regional de 

Saúde – ARSLVT e do Ministério da Saúde, a adopção de medidas imediatas que 

garantam o acesso pleno aos cuidados de saúde nas extensões do Bairro dos Marinheiros 

e de Brejos do Assa.” 

Sobre a Moção – Falta de médicos nas Extensões de Saúde do Bairro dos 

Marinheiros e Brejos do Assa – intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho refere que os socialistas além de serem os pais e as 

mães, do sistema nacional de saúde, têm lutado pela sua manutenção e pela 

sustentabilidade do sistema, naquilo que são os cuidados básicos às populações. Embora 

haja algumas medidas que poderão ser contrariadas, nomeadamente, a forma de gestão 

dos hospitais, os portugueses deverão orgulhar-se do seu sistema nacional de saúde. 

Relativamente à moção apresentada informa que irá votar a favor porque do ponto de vista 

da universalidade e do cumprimento da constituição, que aqui se contempla, verifica-se a 

existência de um problema devido à ausência de profissionais da saúde e verifica-se, 

inclusive, a pouca valorização, pela própria classe médica, daquilo que são os cuidados 

primários e as especialidades necessárias. Refere que, num território onde tem 
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responsabilidade, não pode admitir que exista ausência de resposta ou uma resposta 

muito aquém daquilo que é desejável. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que em relação a esta matéria, e no concreto, existem 

duas vertentes, uma vertente que afecta directamente as populações, porque viram 

reduzidos drasticamente os cuidados de saúde pondo em causa a saúde materna, a 

saúde infantil, o acompanhamento aos idosos, o planeamento familiar e o apoio aos 

diabéticos.  

Refere que nas localidades situadas nos extremos do Concelho a situação é agravada 

pela distância que os utentes são obrigados a percorrer, muitas vezes sem transportes 

públicos, para se dirigirem ao Centro de Saúde da sua área, quando existem outros, 

localizados a pouca distância da sua habitação. Com os centros de saúde a validarem, 

administrativamente actos de ADSE e actos dos CTT, tudo se mostra mais complicado.  

Informa que a extensão de saúde de Pinhal Novo Sul vai apresentar o concurso para a 

construção desta extensão, embora a informação não tenha sido remetida pela ACES nem 

pela ARSLVT, apesar dos contínuos ofícios enviados pela Câmara Municipal. Alerta para o 

silêncio da Senhora Coordenadora do Agrupamento dos Centros de Saúde de Setúbal e 

Palmela aquando das solicitações para a realização de reuniões para se discutir estas e 

outras questões: Venda do Alcaide, Olhos de Água, e outros problemas. Refere que os 

eleitos são os legítimos representantes da população, nestas questões, que embora não 

sejam da responsabilidade da Câmara Municipal, são de grande importância para o bem-

estar das populações. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho refere que folga em saber que relativamente a 

competências que não são da autarquia, esta, ainda assim, mantenha uma preocupação 

no apoio às populações. Solicita que se considere a extensão do território do Concelho de 

Palmela e que se arranje estratégias adequadas a territórios onde há concentrados 

populacionais e onde há uma grande dispersão geográfica. Refere que existem outras 

alternativas importantes no Concelho, além do modelo tradicional dos Centros de Saúde, 

nomeadamente através do USF, que são criadas a partir da iniciativa de um grupo de 

médicos, técnicos de saúde, enfermeiros e administrativos. Sobre a ausência de 

informação das estruturas intermédias, diz não pretender penalizar a RSLVT ou a Senhora 

Presidente do ACES, por não possuírem a informação, até porque a Senhora Presidente 

da Câmara reuniu com o Senhor Secretário de Estado. Reitera que o que está em causa 

são os princípios de proximidade com as populações, pelo que irá votar a favor, mesmo 

sabendo que existem dificuldades, considera que Palmela e principalmente o Pinhal Novo, 

em termos de investimento nesta área, tem estado arredado de prioridades que urgiam ser 

tomadas. 



Acta n.º 05/2011 

Reunião ordinária de 02 de Março de 2011 

 12 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que apesar desta questão não ser da competência 

directa da autarquia, como interfere com a população do território, torna-se fundamental e 

a câmara deverá fazer a interface, inclusivamente na plataforma supra concelhia, com as 

entidades que lidam com estas matérias, seja na área social, seja na área da saúde. 

Informa que há um estudo de mobilidade da população do Concelho, no âmbito da 

exclusão social. Refere que não tem uma visão territorial dos centros de saúde mas sim 

uma visão de proximidade, de eficácia e de eficiência e uma das questões que gostaria de 

ver esclarecida pela Senhora Coordenadora, sem pôr em causa as unidades de saúde 

familiar, é quem tem e quem não tem médico da família no Concelho de Palmela. 

Submetida a votação a Moção – Falta de médicos nas Extensões de Saúde do Bairro 

dos Marinheiros e Brejos do Assa, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

Questões apresentadas no Período Antes da Ordem do Dia pelo Sr. vereador José 

Carlos de Sousa: 

• Loteamento Industrial de Vale do Alecrim – O Sr. vereador José Carlos de Sousa 

agradece ao chefe de Gabinete, Dr. Paulo Pacheco e ao Senhor Vereador Luís Calha o 

envio da informação sobre os lotes de terreno cedidos para domínio privado pela emissão 

do alvará de loteamento 140, em Vale do Alecrim. Destas parcelas de terreno que vieram 

à posse da Câmara, algumas foram alienadas, tendo a Câmara Municipal um 

ressarcimento financeiro de cerca de 421.000,00€ (quatrocentos e vinte e um mil euros). 

Questiona se existem outros lotes para vender e porque é que estes 421.000,00€ 

(quatrocentos e vinte e um mil euros) não foram investidos nas obras de infra-estruturas, 

ainda por realizar, em Vale do Alecrim. Recorda que o Senhor Vereador Fonseca Ferreira 

defende que os valores que são recebidos pela Câmara Municipal, como contrapartida de 

parcelas de terreno referentes a operações de urbanização, devem ser reinvestidos 

nessas mesmas urbanizações. Neste caso concreto de Vale do Alecrim, os valores que 

entraram no orçamento foram canalizados para fazer face as outras despesas. 

 

• Viatura de Atendimento Móvel – O Sr. vereador José Carlos de Sousa demonstra a 

sua satisfação pelo número de utilizadores da viatura de atendimento municipal, contudo e 

levando em consideração a génese da viatura, realça que de 645 atendimentos, 425 são 

pagamentos de consumo de água, ou seja, aquilo que antes as populações pagavam nos 

correios, pagam hoje na viatura, o que não deixa de ser importante, no entanto, e embora 
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continue a considerar este atendimento móvel importante, refere que se deve reflectir 

sobre o objectivo do uso da viatura.  

 

• Sessões de Cinema no Auditório Municipal de Pinhal Novo – O Sr. vereador José 

Carlos de Sousa refere que durante os meses de Dezembro e Janeiro, em média, o 

cinema teve 10 presenças, pelo que ou se altera a politica de cartaz do cinema, ou existe 

uma dificuldade clara em cativar público para o mesmo. Recorda que em 2004 e 2005, 

havia um número de presenças muito assinalável e que não são as grandes superfícies 

comerciais das redondezas, nomeadamente o Fórum Montijo, o Fórum Seixal e o Jumbo 

que estão a tirar público, é claramente uma questão de prioridade de cartaz, e fez questão 

de referir que já o tinha mencionado há algum tempo atrás. 

 

• Valor da renda paga pela Câmara Municipal à Rádio PAL – O Sr. vereador José 

Carlos de Sousa refere que é com desagrado que verifica que a Câmara Municipal, face 

aos cortes orçamentais, que foram necessários instituir, terminou com os programas de 

rádio que tinha, quer na Popular FM, quer na rádio de Palmela agora chamada Rádio SIM. 

Questiona se houve alguma actualização da renda paga pela Rádio SIM à Câmara 

Municipal e se o valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros) se mantém ou se foi 

actualizado face, não só ao valor de mercado como a tudo o resto.  

 

• Acções interpostas contra a Câmara Municipal de Palmela – O Sr. vereador José 

Carlos de Sousa questiona quais foram e quais os motivos das quatro acções 

entrepostas contra o Município, em dois meses. 

 

• Análise evolutiva da Receita / Estrutura da Despesa – O Sr. vereador José Carlos 

de Sousa refere que a última nota a apontar tem haver com a análise evolutiva da receita 

e a estrutura da despesa de Janeiro. Demonstra a sua preocupação de haver um 

decréscimo significativo de 38% na receita, em relação ao período homólogo, 

aparentemente sem uma justificação plausível, quando na despesa existe uma variação de 

3,9%. Questiona que medidas pensa a Câmara Municipal adoptar, para fazer face a uma 

situação que é preocupante até para a própria estrutura camarária. 

 

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

seguintes respostas: 

— Loteamento Industrial de Vale do Alecrim (Questão colocada pelo Sr. vereador José 

Carlos de Sousa) – O Sr. vereador Álvaro Amaro esclarece que os lotes que a Câmara 
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Municipal mantém, são aqueles onde está instalado o parque de pesados e onde está 

instalado o centro de inspecção para veículos, porque na época competia aos municípios 

cederem os terrenos para o efeito a estas entidades, aliás, esta é uma questão que deverá 

ser revista porque esta entidade actualmente é privada. Informa que o que está em causa 

neste loteamento Industrial de Vale do Alecrim é o término de um conjunto de obras de 

urbanização que estão por concluir. Aqueles lotes terão vindo à posse do município, 

eventualmente, para o pagamento de taxas, não apenas como cedências para 

equipamentos ou para espaços verdes e o valor que advém do pagamento de taxas serve 

para o município utilizar para os fins que entender como convenientes. As obras que estão 

por concluir estão caucionadas e é esse dinheiro que será utilizado se se optar pela posse 

administrativa e pelo accionamento da caução. A Câmara está a trabalhar este assunto, 

recepcionou provisoriamente um conjunto de obras e já verificou os trabalhos que estão 

por concluir. Existem algumas divergências entre a Câmara Municipal e a outra parte, mas 

não é possível, técnica e judicialmente, accionar a caução sem ser no seu todo.  

  

— Sessões de Cinema no Auditório Municipal de Pinhal Novo (Questão colocada pelo Sr. 

vereador José Carlos de Sousa) – O Sr. vereador Adilo Costa concorda com o Senhor 

Vereador José Carlos de Sousa e reconhece que o número de presenças no cinema tem 

vindo a diminuir, mais no cinema chamado comercial do que no temático. Isto não 

acontece somente no Pinhal Novo é extensível a outras autarquias. É intenção da Câmara 

manter o público no que respeita ao cinema temático, contudo, desconhece se a média de 

público assistente, nestes dois meses, irá continuar ao logo do ano. Informa que o Cine-

France, contou com 918 presenças, o que considera como bastante bom e que enquanto 

não existirem outras alternativas o cinema irá continuar embora a custos moderados. 

 

— Valor da renda paga pela Câmara Municipal à Rádio PAL (Questão colocada pelo Sr. 

vereador José Carlos de Sousa) – O Sr. vereador Luís Miguel Calha informa que a renda 

paga pela Rádio SIM, anteriormente Rádio PAL, tem o valor de 250,75 € (duzentos e 

cinquenta euros e setenta e cinco cêntimos) e que a actualização foi calculada com base 

na inflação, com base no que a legislação consagra para a actualização das rendas. 

Informa ainda, que a Câmara Municipal paga todos os serviços que requisita à Rádio SIM, 

nomeadamente, spots e serviços de gravação. 

 

— Viatura de Atendimento Móvel (Questão colocada pelo Sr. vereador José Carlos de 

Sousa) – O Sr. vereador Luís Miguel Calha refere com agrado que a viatura de 
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atendimento municipal é um projecto com um êxito assinalável, um projecto que 

recentemente foi nomeado, em termos de boa prática administrativa, pela Optimus. Realça 

que Palmela foi a única autarquia do país a apresentar um projecto nesta óptica e que 

embora não lhe fosse atribuído o prémio só a nomeação já foi um motivo de satisfação. 

Informa que a Câmara Municipal está a trabalhar no desenvolvimento de um projecto 

pioneiro que prevê o alargamento a mais serviços, nomeadamente, serviços da 

Administração Central como o cartão do cidadão e o passaporte. Refere que a viatura 

presta serviços a uma população sediada, na sua maioria, nas zonas rurais que são zonas 

com insuficientes transportes públicos e que este serviço de proximidade aos munícipes é 

muito importante, mesmo que apenas se trate do pagamento dos consumos da água. Esta 

disponibilização de serviços qualifica o serviço público que é prestado às populações 

 

— Acções interpostas contra a Câmara Municipal de Palmela (Questão colocada pelo Sr. 

vereador José Carlos de Sousa) – O Sr. vereador Luís Miguel Calha refere que 

relativamente aos processos das acções interpostas contra a Câmara Municipal, neste 

momento não possui informação, mas que a remeterá logo que possível. 

 

— Análise evolutiva da Receita / Estrutura da Despesa (Questão colocada pelo Sr. 

vereador José Carlos de Sousa) – A Sr.ª presidente refere que está a acompanhar a 

situação financeira e que à semelhança de anos anteriores, os dois primeiros meses do 

ano são sempre muito difíceis, porque a receita mais significativa só acontecerá após a 

liquidação das prestações do IMI, que ocorre no mês de Abril. Informa que continuam a 

ser introduzidas medidas de contenção de despesa e que as acções mais significativas em 

termos de despesa, estão relacionadas com o financiamento do quadro comunitário e com 

a realização de obras, por via de empréstimo bancário, pelo que continuarão a ser 

desenvolvidas. 

 

Questões apresentadas no Período Antes da Ordem do Dia pela Sr.ª vereadora 

Natividade Coelho: 

• Decréscimo nos pedidos de despejo de fossas – A Sr.ª vereadora Natividade 

Coelho refere que, relativamente ao período homólogo, registam-se menos requisições 

destes serviços, uma diminuição na ordem dos 500m3. Alerta para o facto de que um 

menor número de requisições, neste tipo de serviço, poderá significar perigo para a saúde 

pública. Refere que deverá ser avaliado o porquê destes serviços não serem requisitados.  
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• PLURICOOP de Palmela – A Sr.ª vereadora Natividade Coelho demonstra a sua 

preocupação com a difícil situação da Pluricoop, principalmente, com a Cooperativa de 

Palmela, pela questão de proximidade com as populações. Refere que verifica, com 

agrado, que a Autarquia tem demonstrado alguma preocupação com esta situação. Está 

preocupada com os trabalhadores que são dispensados quando os contratos de trabalho 

terminam e também com a carta aberta, que surgiu no jornal e que descreve as relações 

laborais e a ausência de diálogo, no seio da cooperativa. Refere que desconhece se o 

conteúdo da carta aberta, é verdadeira na sua totalidade. 

 

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

seguintes respostas: 

— PLURICOOP de Palmela (Questão colocada pela Sr.ª vereadora Natividade Coelho) – 

A Sr.ª presidente refere que não tem outras informações além daquelas que foram 

fornecidas na última reunião de câmara. 

 

— Decréscimo nos pedidos de despejo de fossas (Questão colocada pela Sr.ª vereadora 

Natividade Coelho) – A Sr.ª presidente refere que esta situação pode acontecer por 

causas diferentes, actualmente já é possível aos privados prestarem este serviço e que, 

inclusive, a Câmara Municipal aumentou a tarifa cobrada. Por outro lado as ligações aos 

esgotos e à rede pública tem vindo a ser melhorada. 

A Sr.ª presidente alerta para o facto da reunião se apresentar muito extensa e sugere que 

se passe aos pontos da ordem do dia. 

 

DESPACHOS EMITIDOS PELO SR. DIRECTOR 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 respectivos e que fica anexa a esta acta como documento n.º 1, 

dos processos despachados pelo Dr. José Monteiro e pela Dr.ª Pilar Rodriguez, no período 

de 16.02.2011 a 01.03.2011. 
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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 respectivos e que fica anexa a esta acta como documento n.º 2, 

dos processos despachados pelo Sr. vereador Álvaro Manuel Balseiro Amaro, no período 

de 31.01.2011 a 25.02.2011. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

dias 16.02.2011 a 01.03.2011, foram autorizados pagamentos, no valor de 1.419.587,85 € 

(um milhão, quatrocentos e dezanove mil, quinhentos e oitenta e sete euros e oitenta e 

cinco cêntimos). 

A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta acta como documento n.º 3. 

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª presidente informa que o balancete do dia 01 de Março de 2011, apresenta um 

saldo de 1.454.546,44 € (um milhão, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e 

quarenta e seis euros e quarenta e quatro cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 410.026,27 € (quatrocentos e dez mil, vinte e seis euros e 

vinte e sete cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 1.044.520,17 € (um milhão, quarenta e quatro mil, 

quinhentos e vinte euros e dezassete cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTA 

 

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

Municipal deliberou a aprovação da seguinte acta, 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: 

• ACTA n.º 22/2010, reunião ordinária de 20 de Outubro de 2010 – Aprovada, por 

maioria, com a abstenção da Sr.ª presidente, que justifica a sua abstenção por não 

ter estado presente na referida reunião. 

 

      II  – GABINETE DE PROTECÇÃO CIVIL 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – Apoio ao funcionamento dos Grupos de Bombeiros Permanentes: 

renovação do Protocolo de Colaboração com as Associações de Bombeiros do 

Concelho. 

PROPOSTA N.º GPC 01_05-11: 

«A criação dos Grupos de Bombeiros Permanentes (GBP) proporcionou um inegável 

reforço da capacidade de intervenção das corporações de bombeiros do nosso concelho, 

tendo contribuído decisivamente para a melhoria das condições de segurança das 

populações. Nesse sentido, considera-se imperioso manter esta parceria entre a Câmara 

Municipal e as Associações de Bombeiros do Concelho, iniciada no ano de 1999 e 

sucessivamente renovada. 

Em face do exposto, propõe-se: 

1. Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea b) do n.º 4, do art. 64.º, da Lei 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, aprovar a 

renovação dos Protocolos de Colaboração de apoio ao Funcionamento dos Grupos de 

Bombeiros Permanentes, celebrados com as Associações de Bombeiros do Concelho, 

cuja minuta se junta em anexo, mantendo em vigor os valores das comparticipações 

do ano transacto, conforme foi acordado entre as partes face aos constrangimentos 

orçamentais do Município. 
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2.  

Associação 
N.º 

Elementos 
Valor (€) 

Associação Humanitária dos Bombeiros de Palmela 7 112.868,00 

Associação Humanitária dos Bombeiros de Pinhal Novo 7 112.868,00 

Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Águas de Moura 7 112.868,00 

TOTAIS 21 338.604,00 

 

3. Que, ao abrigo da mesma norma legal, se aprove os montantes das comparticipações 

destinadas a custear as despesas assumidas pelas Associações com os seguros das 

viaturas de emergência, os quais não sofreram qualquer alteração relativamente a 

2010. 

Associação 
N.º 

Viaturas 
Valor (€) 

Associação Humanitária dos Bombeiros de Palmela 28 7.005,00 

Associação Humanitária dos Bombeiros de Pinhal Novo 24 5.934,00 

Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Águas de Moura 19 4.443,00 

TOTAIS 71 17.382,00.» 

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

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

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

PONTO 2 – Consumo anormal de água – Redução da tarifa de saneamento. 

Requerente: Paulo António Dias Vidal – CIL 41291-101. 

PROPOSTA N.º DAI_DAAR 01_05-11: 

«Através de requerimento registado em 20/12/2010 sob o nº 42962, o Sr. Paulo António 

Dias Vidal, com local de consumo sito na Rua Miguel Cândido 11 E, Fracção E, em 

Cabanas, solicitou a redução da tarifa de saneamento debitada na factura de água n.º 

006101200000438, emitida em 6 de Dezembro de 2010. A referida factura tem um valor 

total de 2.066,84 € (dois mil, sessenta e seis euros e oitenta e quatro cêntimos) a que 

corresponde um consumo de 515 m3 de água, motivado por uma rotura na canalização 

predial. 

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

Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas que “a entidade 
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gestora não assume qualquer responsabilidade por danos motivados por roturas nas 

canalizações das redes prediais”, pelo que sobre o volume registado é devida a respectiva 

tarifa de abastecimento. 

Porém, considerando que: 

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

involuntárias; 

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

de água efectuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a 

recolha e tratamento de resíduos sólidos e outra para a recepção de águas 

residuais domésticas; 

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

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

na rede de drenagem de águas residuais nem para o acréscimo na produção de 

RSU’s. 

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

Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, conjugada com o disposto 

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

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

apurado entre as duas últimas leituras reais, que corresponde a 33 m3 mensais.» 

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

numerada DAI_DAAR 01_05-11 intervieram: 

O Sr. vereador Álvaro Amaro refere que tem tentado conhecer as práticas de outros 

Municípios e das que conhece, nenhuma lhe parece ser tão justa quanto a da Câmara de 

Palmela, até porque não isenta totalmente os munícipes do pagamento do consumo e das 

tarifas de águas residuais. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho demonstra a sua preocupação pela existência de 

demasiadas causas fortuitas e involuntárias para o consumo anormal de água, que é um 

bem essencial. Chama a atenção para o facto de em todas as reuniões de Câmara 

existirem uma ou duas propostas desta natureza. Informa que a sua intenção de voto é a 

abstenção, não pelo facto de ser injusto o método utilizado pela Câmara, para estas 

questões, mas devido ao facto de o consumo anormal de água ser uma preocupação de 

princípio.  

O Sr. vereador Adilo Costa refere que existe essa preocupação, e que as causas 

fortuitas e involuntárias são aferidas para que se esclareça o que realmente é causa 
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fortuita e involuntária e o que é falta de zelo. Esclarece que o número de propostas desta 

natureza reduziu no ano de 2010. 

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

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

apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

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

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

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

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

independentemente da culpa. 

No caso vertente o munícipe dispõe de rede de saneamento e seria penalizado na taxa 

dos resíduos sólidos. A referida taxa, embora legalmente indexada ao consumo da água, 

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

 

IV – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

IV.I. – DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

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

PONTO 3 – Tarifa para espectáculo “Tempestade num copo de água”. 

PROPOSTA N.º DCD_DAC 01_05-11: 

«No âmbito da programação do Cine Teatro São João, iremos acolher no dia 27 de Março 

um espectáculo que procura assinalar o Dia Mundial do Teatro, com programação dirigida 

ao público infantil do concelho. 

Assim, e com vista à comparticipação dos custos inerentes ao seu acolhimento, propõe-

se, de acordo com o disposto na alínea j), do Artigo 64º, da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e o 

Parágrafo Segundo do Artigo 1º, da Tabela Municipal de Tarifas, Preços, Reembolsos e 

Compensações, a aplicação de uma tarifa no valor 2,50 € (IVA incluído à taxa de 6%), 

preço único, para o espectáculo “Tempestade num copo de água”.» 

Sobre a proposta de Tarifa para espectáculo “Tempestade num copo de água” 

numerada DCD_DAC 01_05-11 interveio: 

O Sr. vereador Adilo Costa informa que é um espectáculo do “Shakespeare Woman 

Company”, baseado na última obra de Shakespeare. É um espectáculo feito por mulheres, 

para toda a família e em particular para as crianças.   
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Submetida a votação a proposta, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

IV.II. – DIVISÃO DE DESPORTO: 

Pelo Sr. vereador Adilo Costa foram apresentadas simultaneamente as seguintes 

propostas (Pontos 4 e 5): 

PONTO 4 – Aditamento ao Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de 

Palmela e a Associação Académica Pinhalnovense no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento do Atletismo no Concelho de Palmela. 

PROPOSTA N.º DCD_DD 01_05-11: 

«No âmbito das orientações políticas definidas para 2011 na área do apoio ao 

associativismo, e após terem sido acordados, entre a Autarquia e a Associação 

Académica Pinhalnovense, os termos que devem ser sujeitos a alteração, propõe-se, em 

conformidade com a alínea b) do n.º 4, do artº 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 com o Programa 

Municipal de Desenvolvimento do Associativismo, a aprovação do aditamento ao Protocolo 

de Cooperação em anexo.» 

 

PONTO 5 – Aditamento ao Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de 

Palmela e o Quintajense Futebol Clube no âmbito do Programa de Desenvolvimento 

do Atletismo no Concelho de Palmela. 

PROPOSTA N.º DCD_DD 02_05-11: 

«No âmbito das orientações políticas definidas para 2011 na área do apoio ao 

associativismo, e após terem sido acordados, entre a Autarquia e o Quintajense Futebol 

Clube, os termos que devem ser sujeitos a alteração, propõe-se, em conformidade com a 

alínea b) do n.º 4, do art.º 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 com o Programa Municipal de 

Desenvolvimento do Associativismo, a aprovação do aditamento ao Protocolo de 

Cooperação em anexo.» 

Sobre as propostas de Aditamento aos Protocolo de Cooperação no âmbito do 

Programa de Desenvolvimento do Atletismo no Concelho de Palmela numeradas 

DCD_DD 01_05-11 e DCD_DD 02_05-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa informa que, nos termos dos protocolos 

elaborados em 2008, a Câmara teria a obrigação de ceder a qualquer solicitação 
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efectuada pelas associação, porque o protocolo era muito abrangente. Refere que com 

estes aditamentos aos protocolos são retirados alguns recursos a estas associações, 

nomeadamente as acções de formação, a cedência de equipamentos e a garantia de 

transporte. O que agora se propõe é mais ajustado, ou seja, garantir o funcionamento do 

programa durante o período de vigência, afectando-lhe uma verba anual para o 

funcionamento, de acordo com as grandes opções do plano e o orçamento municipal. 

Refere que com este aditamento aos protocolos, está a ser reposta a situação correcta. A 

Câmara Municipal não deve, nem pode, substituir-se às associações no que respeita a 

fazer cumprir o seu plano de actividades. 

O Sr. vereador Adilo Costa informa que nas reuniões descentralizadas, havidas com o 

movimento associativo desportivo, a Câmara Municipal comunicou quais eram os seus 

constrangimentos financeiros e informou quais as condições de apoio às associações, 

para que estas pudessem continuar a exercer a sua actividade. Informa ainda, que a 

Câmara apresenta, à data, menor capacidade em assegurar a logística, principalmente na 

área dos transportes. 

Submetida a votação a proposta de Aditamento ao Protocolo de Cooperação entre a 

Câmara Municipal de Palmela e a Associação Académica Pinhalnovense no âmbito 

do Programa de Desenvolvimento do Atletismo no Concelho de Palmela numerada 

DCD_DD 01_05-11, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em minuta. 

Submetida a votação a proposta de Aditamento ao Protocolo de Cooperação entre a 

Câmara Municipal de Palmela e o Quintajense Futebol Clube no âmbito do Programa 

de Desenvolvimento do Atletismo no Concelho de Palmela numerada DCD_DD 

02_05-11, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

DIVISÃO DE FINANÇAS E APROVISIONAMENTO: 

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

PONTO 6 – Contracção de empréstimo bancário de curto prazo, no valor de 

2.000.000 € - Aprovação das cláusulas contratuais. 

PROPOSTA N.º DAF_DFA 01_05-11: 

«Na sequência da aprovação, em sessão ordinária da Assembleia Municipal de 

17/12/2010, da contracção do empréstimo mencionado em epígrafe e da deliberação de 

Câmara de 19/01/2011, de adjudicação do mesmo ao Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 

propõe-se, de acordo com alínea d) do n.º 7, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
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Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a aprovação das cláusulas do 

contrato de abertura de crédito com aquela instituição, que se anexam e se encontram 

conforme proposta apresentada.» 

Sobre a proposta de Contracção de empréstimo bancário de curso prazo, no valor 

de 2.000.000 € - Aprovação das cláusulas contratuais numerada DAF_DFA 01_05-11 

intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa diz ter algumas reservas em relação à defesa da 

Câmara neste contrato. Desconhece se os contratos anteriores são idênticos porque é a 

primeira vez que lê um contrato deste tipo. Considera que este empréstimo entra em 

conflito com alguns princípios e que existe um bloqueio de salvaguarda em relação ao 

banco. O banco fica autorizado, sendo-lhe irrevogavelmente conferidos poderes no 

referido contrato, para compensar a totalidade, ou parte dos seus créditos que estejam 

vencidos e não pagos pelo cliente. Este é um empréstimo de curto prazo, com apenas um 

ano para ser pago, face a uma qualquer eventualidade haverá uma dificuldade imensa em 

revogar algumas destas cláusulas.  

A Sr.ª presidente refere que considera a intervenção do Senhor Vereador José Carlos de 

Sousa como um desabafo. Informa que foi consultada mais que uma entidade bancária e 

que estas cláusulas são gerais a todas elas. Acrescenta que não acredita que outra 

instituição tivesse uma capacidade de negociação diferente perante a banca. Quanto à 

questão do empréstimo ser de curto prazo informa que a Câmara Municipal é obrigada, 

por imposição legal, a liquidá-lo dentro do prazo de um ano. 

 O Sr. vereador Luís Miguel Calha acrescenta que foram consultadas seis entidades 

bancárias e de facto esta foi a que apresentou a proposta mais favorável. 

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

para que adicione as necessárias explicações. 

A Sr.ª presidente refere que vivemos numa sociedade, em que se duvidas houvessem, 

resolviam-se com os bancos.   

Submetida a votação a proposta, 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. 

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

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, em 07/12/2010 abstendo-se, 

aquando da contracção de empréstimo bancário de curto prazo, no valor de 2.000.000 €, 

atendendo a que se trata de um acto de gestão, a que a Câmara de Palmela já nos 

habituou, gestão em que não participamos. 

Este empréstimo é corolário de uma política que impossibilita a necessária manutenção de 

saldo de tesouraria necessários, para fazer face a despesas correntes. 
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Os inexplicáveis encargos transitados para 2011 de 6.4 milhões de euros, agudizam a 

gestão camarária no curto prazo, face aos compromissos que terão de ser satisfeitos por 

parte dos fornecedores. 

Face ao exposto, voltam a abster-se.” 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

A Sr.ª presidente pergunta se algum dos Munícipes presentes quer intervir. 

Não há intervenções. 

 

VI – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezassete horas e trinta minutos, 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 


