
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

ACTA N.º 01/2011: 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2011: 

No dia doze de Janeiro de dois mil e onze, pelas quinze horas e vinte e cinco 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, José Carlos 

Matias de Sousa, Adilo Oliveira Costa, Maria da Natividade Charneca Coelho e Luís Miguel 

Reisinho de Oliveira Calha. 

A Sr.ª vereadora Adília Maria Prates Candeias não se encontra presente nesta 

reunião por estar de férias, estando a falta devidamente justificada. 

 

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

PONTO 1 – Processo Disciplinar n.º 02/2010 – Aplicação de penas disciplinares 

PONTO 2 – Processo Disciplinar n.º 03/2010 – Aplicação de pena disciplinar 

PONTO 3 – Gestão de Recursos Humanos em função do Mapa de Pessoal e do 

Orçamento para o ano de 2011 

PONTO 4 – Simplex Autárquico – Celebração de Protocolo 

PONTO 5 – Processo Disciplinar n.º 04/2010 – Aplicação de pena disciplinar 

PONTO 6 – Consumo Anormal de Água – Redução da Tarifa de Saneamento. 

Requerente: Débora Brito Soares Baltasar – CIL 42466-102 

PONTO 7 – Consumo Anormal de Água – Redução da Tarifa de Saneamento. 

Requerente: Vítor Manuel Vozone Damião – CIL 5903-102 



Acta n.º 01/2011 

Reunião ordinária de 12 de Janeiro de 2011 

 2 

PONTO 8 – Actividades de animação socioeducativa (educação pré-escolar) promovidas 

pela Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI Pinhal Novo 2 (EB Zeca 

Afonso) – Atribuição de apoio financeiro 

PONTO 9 – Constituição de Fundos de Maneio – Ano económico de 2011 

PONTO 10 – Alteração do contrato de fornecimento de refeições escolares para o ano 

lectivo 2010/2011 

PONTO 11 – Alienação de terrenos – Hasta Pública 

PONTO 12 – Desafectação do domínio público de parcela de terreno com a área de 

9.572,00 m2, sita na Urbanização de Val’Flores, no Pinhal Novo 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

• Desejos de um Bom Ano de 2011 – A Sr.ª presidente saúda os presentes. Deseja que 

o Ano de 2011 seja um Bom Ano para todas as pessoas que acompanham a reunião de 

Câmara, quer presencialmente, quer através da internet. Agradece a disponibilidade dos 

Srs. Jornalistas para estarem presentes nas reuniões camarárias e deseja-lhes um bom 

trabalho neste Ano de 2011. 

 

• Data da próxima reunião de Câmara – A Sr.ª presidente informa que a próxima 

reunião de Câmara ordinária se realiza no dia 19 de Janeiro, às 15:00 horas, no Salão 

Nobre dos Paços do Concelho. 

 

• Controlo de Qualidade da Água – O Sr. vereador Álvaro Amaro cumprimenta os 

presentes. Dá conhecimento que a Câmara Municipal de Palmela, através da Divisão de 

Águas de Abastecimento e Residuais (DAAR), está a implementar um plano de controlo de 

qualidade da água, o qual prevê um conjunto de medidas que visam dar continuidade às 

acções de melhoria que estão previstas no âmbito da legislação específica para este 

sector, e também nas emanações provenientes da Entidade Reguladora dos Serviços de 

Água e de Resíduos (ERSAR). Observa que no concelho existem vinte e cinco 

reservatórios. Os trabalhos a efectuar serão acompanhados, nalgumas áreas, por uma 

empresa especializada, porque implicam um conjunto de ensaios e de inspecções no 

interior destas infra-estruturas para elaboração de um diagnóstico que pretende assinalar 

todas as patologias detectadas e prever o conjunto de intervenções que cada um dos 
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reservatórios necessita para manter e, nalguns casos, elevar os padrões de qualidade da 

água do abastecimento público no Município. Contam realizar-se um número elevado de 

intervenções em todos os reservatórios num período que medeia entre final de Dezembro 

último e, previsivelmente, a primeira quinzena de Abril próximo. Em complementaridade 

com estas acções de cariz muito técnico, a DAAR leva a efeito, por administração directa, 

a limpeza e a desinfecção dos reservatórios, de modo a garantir a qualidade. Estas acções 

têm um objectivo meritório, mas não deixam de causar alguns inconvenientes pontuais 

como, por exemplo, a interrupção no abastecimento de água em alguns pontos do 

concelho ou a redução do caudal da água. As intervenções entretanto realizadas 

decorreram com bastante eficácia e num curto espaço de tempo. A Divisão de 

Comunicação (DC) vai, em colaboração com a DAAR, providenciar aos Munícipes e 

Instituições a informação relativa à interrupção ou redução do caudal da água nos pontos 

do concelho alvo das intervenções que vão ser concretizadas. 

 

• Clube Desportivo Pinhalnovense – A Sr.ª presidente observa que a presente reunião 

de Câmara acontece num dia muito importante para o Clube Desportivo Pinhalnovense 

que desenvolve uma das suas mais importantes jornadas. Em nome do executivo 

camarário faz  votos que o Pinhalnovense jogue de acordo com as suas expectativas e 

que o resultado seja o de vencer. O Clube Desportivo Pinhalnovense está de parabéns 

pelo facto de chegar a esta etapa e confrontar-se com o Futebol Clube do Porto. Deseja, 

em nome do executivo, os maiores êxitos ao Pinhalnovense e o maior sucesso a toda a 

sua equipa. 

 

• Desejos de um Bom Ano de 2011 – O Sr. vereador José Carlos de Sousa apresenta 

cumprimentos e deseja a todos os presentes um Ano de 2011 repleto de sucessos  

• Transmissões gravadas das reuniões de Câmara via internet – O Sr. vereador José 

Carlos de Sousa chama a atenção para o facto de não conseguir aceder às transmissões 

gravadas das reuniões de Câmara via internet. A sua intenção era a de visualizar e ouvir 

as intervenções havidas no ponto relacionado com o Mapa de Pessoal nas reuniões 

efectuadas em Dezembro último, pelo que solicita para que na proposta em discussão 

nesta reunião (Ponto 3 – Gestão de Recursos Humanos em função do Mapa de Pessoal 

para o ano de 2011) seja tida em linha de conta esta observação. 

 

• Declarações de rectificação da Câmara Municipal de Palmela publicadas em Diário 

da República – O Sr. vereador José Carlos de Sousa constata que há Declarações de 
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rectificação da Câmara Municipal de Palmela a serem sistematicamente publicadas em 

Diário da República. A publicação destas rectificações custa dinheiro. A última que viu 

publicada, data de 07 de Janeiro, e refere-se a questões de pessoal. Opina que deve 

existir uma atenção acrescida, de modo a evitar estas sistemáticas rectificações que lhe 

parecem completamente desprovidas de sentido e de teor técnico. 

 

• Publicações da Câmara Municipal de Palmela: Catavento e Boletim Municipal – O 

Sr. vereador José Carlos de Sousa recorda que foi distribuída pela Câmara Municipal, 

uma nota informativa dizendo que o Catavento iria deixar de ser publicado em papel e que 

unicamente seria divulgado via internet. Numa filosofia de contenção de custos não 

discorda desta medida. O Catavento já foi premiado e podia, em sua opinião, merecer 

outro tipo de publicitação. Verifica que a Câmara Municipal despende 25 mil euros com a 

publicação do Boletim Municipal e 27 mil euros com a publicação do Catavento. Tem 

algumas dúvidas sobre o facto de se manter a actual periodicidade do Boletim Municipal 

(que já foi bimestral) e se terminar com a publicação em papel do Catavento que preconiza 

questões ligadas ao turismo, ao associativismo e à divulgação do Município (informativo). 

Tem dificuldade em perceber como se decide acabar com a produção em papel da 

publicação Catavento e se mantém a publicação do Boletim Municipal que tem uma 

fundamentação meramente de propaganda política. Expressa que se termina com um 

boletim de carácter informativo em detrimento de um boletim que é puramente instrutivo e, 

insiste, de propaganda política.  

 

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

seguintes respostas: 

— Declarações de rectificação da Câmara Municipal de Palmela publicadas em 

Diário da República (Questão colocada pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa) – A Sr.ª 

presidente menciona que regista a chamada de atenção em relação às Declarações de 

rectificação da Câmara Municipal de Palmela publicadas em Diário da República. 

 

— Publicações da Câmara Municipal de Palmela: Catavento e Boletim Municipal 

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

menciona que é com peso que a Câmara Municipal toma a decisão de prescindir da 

publicação Catavento em papel. Afirma que o Sr. vereador Luís Miguel Calha pode 

explicar com detalhe a natureza desta opção. O Catavento é uma publicação a que todos 

estão habituados, de fácil manuseamento e muito útil que vem sendo dispensada à 
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população ao longo de vários anos. Explica que a publicação do Boletim Municipal é um 

dever, porquanto as Autarquias têm obrigação de prestar contas da sua actividade. É a lei 

geral que confere exactamente essa função. Em relação ao Catavento é de referir que o 

mesmo exerce a função de informar dos acontecimentos que têm lugar no concelho e que, 

em muitos casos, as pessoas têm oportunidade de conhecer por outros meios, quer por 

dísticos alusivos às iniciativas, quer pela sua divulgação por parte dos promotores dos 

eventos/iniciativas. No caso do Boletim Municipal o mesmo destina-se a informar também 

a população que não tem acesso à internet, pelo que a sua dispensabilidade em formato 

de papel não permitiria cumprir a função.  

Acrescenta que a publicação Boletim Municipal da Câmara Municipal de Palmela já foi 

apreciada pela Alta Autoridade para a Comunicação e a avaliação foi absolutamente ilesa 

do ponto de vista do conteúdo da informação.  

Seguidamente, e a propósito deste tema, intervém o Sr. vereador Luís Miguel Calha para 

enaltecer a qualidade dos meios de informação e de comunicação da Câmara Municipal, 

nomeadamente no que se refere ao Catavento. A publicação em causa exerce uma função 

importante: transmissão da intensa actividade cultural, recreativa e desportiva que tem 

lugar neste concelho. Aproveita para explicar que a publicação Catavento foi suspensa nos 

meses de Janeiro e Fevereiro, devendo ser retomada em Março próximo, atendendo a que 

o Catavento, o Boletim Municipal e outros meios de comunicação da Câmara Municipal 

estão a ser alvo de reformulação. Esta reformulação prende-se com uma preocupação 

central com as restrições orçamentais existentes e, também, com uma ideia de 

desmaterialização dos suportes físicos, a par duma aposta nas novas tecnologias de 

comunicação e informação, nomeadamente nas redes sociais. Deve haver uma aposta na 

segmentação de públicos e pretende-se o envio de uma informação mais personalizada e 

mais direccionada. Pese embora os constrangimentos financeiros, oferece-se tranquilizar 

o Sr. vereador José Carlos de Sousa relativamente a esta matéria, pois está ciente que vai 

ser possível manter e até ampliar os padrões de qualidade da informação por parte da 

Autarquia levando a mesma ao conhecimento de mais pessoas.  

O Sr. vereador Luís Miguel Calha discorda totalmente que o Boletim Municipal possa ser 

apelidado de propaganda política, na medida em que a informação que é levada aos 

Munícipes é acima de tudo um direito que assiste aos cidadãos e um dever da Câmara 

Municipal em prestar contas da sua actividade. O Boletim Municipal desta Câmara 

Municipal tem sido alvo de vários elogios, inclusivamente por entidades que regulam estas 

matérias no cômputo da informação e da comunicação, contrariamente a reparos que já 

têm sido feitos a publicações de outras Autarquias que fazem um uso diferente. 
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O Sr. vereador José Carlos de Sousa observa que a nota informativa distribuída à 

população especifica o seguinte: “a partir de 2011 deixaremos de enviar o Catavento para 

a sua caixa postal”, pelo que a mesma contraria a afirmação agora efectuada pelo Sr. 

vereador Luís Miguel Calha que nos meses de Janeiro e Fevereiro a mesma é suspensa e 

deve ser retomada em Março próximo.  

Mais refere que as questões das poupanças têm de ser efectivadas, mas é preciso 

observar de que forma. E particulariza que o asfaltamento executado, no pretérito dia 06 

de Janeiro, na estrada entre Poceirão – Palmela, é dinheiro jogado fora, até porque os 

buracos que existiam na via ficaram na mesma. É preciso definir critérios e é isso que vem 

transmitindo desde há algum tempo. 

A propósito desta última questão suscitada pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa, o Sr. 

vereador Álvaro Amaro refere que é preciso valorizar aquilo que o Sr. vereador tende em 

desvalorizar: a intervenção dos serviços municipais. A intervenção a que aludiu, realizada 

na estrada que liga Poceirão a Palmela não foi de cariz definitivo, foi uma intervenção 

responsável, para evitar acidentes no local. Quando a meteorologia o permitir serão 

tapados os buracos no betuminoso com a aplicação de massas quentes e observando 

todas as normas técnicas para efectuar tal trabalho. É o que se oferece explicar. 

 

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 Dr.ª Pilar Rodriguez, no período de 

15.12.2010 a 11.01.2011. 

 

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

de 11.12.2010 a 09.01.2011. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

dias 02.01.2011 a 11.01.2011, foram autorizados pagamentos, no valor de 82.116,12 € 

(oitenta e dois mil, cento e dezasseis euros e doze 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 11 de Janeiro de 2011, apresenta um 

saldo de 1.705.623,09 € (um milhão, setecentos e cinco mil, seiscentos e vinte e três euros 

e nove cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 606.345,64 € (seiscentos e seis mil, trezentos e quarenta e 

cinco euros e sessenta e quatro cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 1.099.277,45 € (um milhão, noventa e nove mil, duzentos 

e setenta e sete euros e quarenta e cinco cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

      I – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Pela Sr.ª presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 1 – Processo Disciplinar n.º 02/2010 – Aplicação de penas disciplinares. 

PROPOSTA N.º DAF_DJ 01_01-11: 

«1. Por despacho da Sra. Vereadora Adília Candeias, datado de 11 de Março de 2010, foi 

mandado instaurar processo disciplinar contra os funcionários Edgar Marques Pereira, 
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com o cargo de Chefe de Divisão, Pedro Manuel de Oliveira de Sousa, com a categoria de 

Assistente Operacional, Mário Jorge Martins Pêgas, com o categoria de Encarregado 

Operacional e António Carlos Modesto Henriques Ferreira da Costa, com a categoria de 

Assistente Operacional, todos afectos à Divisão de Logística e Conservação. 

2. Terminado o procedimento e elaborado o Relatório Final pela Instrutora do processo 

com proposta de decisão, que na presente proposta se dá por integralmente reproduzido, 

e que se anexa, e com base na factualidade apurada, sua ponderação e enquadramento 

legal, plasmados no mesmo Relatório, propõe-se: 

2.1. Absolver o arguido António Carlos Modesto Henriques Ferreira da Costa da prática 

das infracções disciplinares imputadas, por força do princípio do in dubio pro reo. 

2.2. Aplicar ao arguido Pedro Manuel de Oliveira de Sousa, pela prática das infracções 

disciplinares verificadas por violação dos deveres funcionais de isenção, zelo e lealdade, 

previstos na al. b), al. e) e al. g) do nº 2, nº 4, nº 7 e nº 9 do artº 3º do Estatuto Disciplinar, 

a pena de suspensão prevista no artº 17º do Estatuto Disciplinar, graduada em 

conformidade com o disposto no nº 4 do artº 10º do Estatuto Disciplinar, em 30 (trinta) dias 

de suspensão. 

2.3. Atendendo à conduta anterior e à personalidade do arguido, e considerando que a 

simples ameaça de sanção afastará o arguido do cometimento de novas infracções e se 

revelará bastante para penalizar a sua conduta, que ao abrigo do disposto nº 1 e 2 do artº 

25º do Estatuto Disciplinar, que a execução da pena seja suspensa pelo período de dois 

anos. 

2.4. Aplicar ao arguido Mário Jorge Martins Pêgas, pela prática das infracções 

disciplinares verificadas por violação dos deveres funcionais de isenção, zelo e lealdade, 

previstos na al. b), al. e) e al. g) do nº 2, nº 4, nº 7 e nº 9 do artº 3º do Estatuto Disciplinar, 

a pena de suspensão prevista no artº 17º do mesmo Estatuto, graduada em conformidade 

com o disposto no nº 4 do artº 10º do Estatuto Disciplinar, em 30 (trinta) dias de 

suspensão. 

2.5. Atendendo à conduta anterior e à personalidade do arguido, e considerando que a 

simples censura do comportamento e a simples ameaça da pena realizam de forma 

adequada e suficiente as finalidades da punição, que ao abrigo do disposto nº 1 e 2 do artº 

25º do Estatuto Disciplinar, que a execução da pena seja suspensa pelo período de dois 

anos.   

2.6. Quanto ao arguido Edgar Marques Pereira, pela prática das infracções disciplinares 

verificadas por violação dos deveres funcionais de isenção, zelo e lealdade, previstos na 

al. b), al. e) e al. g) do nº 2, nº 4, nº 7 e nº 9 do artº 3º do Estatuto Disciplinar, a aplicação 
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da pena disciplinar de Repreensão Escrita, ao abrigo das disposições conjuntas no nº 1 do 

artº 10º e artº 15º do Estatuto Disciplinar, ficando o seu registo, atendendo às conclusões 

do Relatório Final, suspenso pelo período de um ano, nos termos do nº 1 e 2 do artº 25º 

do Estatuto Disciplinar.  

2.7. Mais se propõe que seja aprovado o teor da Repreensão Escrita que se anexa e que 

faz parte integrante da presente proposta. 

Sobre a proposta de Processo Disciplinar n.º 02/2010 – Aplicação de penas 

disciplinares numerada DAF_DJ 01_01-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho apresenta cumprimentos e começa por afirmar que 

vai falar pouco em relação às propostas relativas a Processos Disciplinares (Pontos 1, 2 e 

5), dada a natureza das mesmas e por uma questão ética..  

Relativamente ao Processo Disciplinar n.º 02/2010 em apreço, a Sr.ª vereadora 

Natividade Coelho efectua, em representação dos Srs. vereadores do P.S., os seguintes 

comentários: 

. Há um ferido na hora de serviço e há comunicações verbais e escritas sobre os factos. O 

processo decorre com o que está legalmente estabelecido para o apuramento dos factos e 

a sua instrução. É um processo extremamente complicado e moroso comparativamente 

com outros. O que aconteceu, provado ou não provado, foi lesivo para a Câmara Municipal 

sob vários pontos de vista. Há penas suspensas e uma absolvição. Há chefes que não 

chefiam, há encarregados que não antecipam problemas e há ambientes de trabalho que 

podiam ser mais saudáveis. Não infere carácter exemplar destas penas, nem efeito 

pedagógico, porque há um princípio que tem a ver com o facto de que ninguém anda a 

levantar processos disciplinares a funcionários porque gosta ou porque tem intenções 

persecutórias. Só se levantam processos disciplinares quando algo acontece. O que se 

pretende com um processo disciplinar é levar a(s) pessoa(s) a reflectir sobre a atitude e o 

efeito que este pode ter. O voto dos vereadores Socialistas tem unicamente a ver com o 

efeito. A lei pela qual se regeram os resultados é muitíssimo difícil.  

Finaliza tecendo um elogio ao director de serviços que teve a coragem de se atrever a 

abrir um processo pautando-se pelo que se pretende dever ser uma organização ao 

serviço dos cidadãos e com sentido de serviço público.     

A Sr.ª presidente refere que o executivo camarário já discutiu em reunião privada o 

conteúdo dos Processos Disciplinares (Pontos 1, 2 e 5). 

Sobre a proposta em apreciação, a Sr.ª presidente adianta que não se podem tirar 

conclusões de elementos que não são fornecidos, nem apresentados. Há determinada 
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matéria que é inquirida, neste caso a desavença entre trabalhadores, há matéria que é 

indagada para a qual se procuram provas e confirmam-se factos, e o resultado final é este. 

Provavelmente todos gostariam que o processo em questão fosse mais conclusivo e 

fossem mais claros os contornos de tudo o que aconteceu, provavelmente até os próprios 

trabalhadores envolvidos, mas o que é facto é que independentemente das várias 

acusações não se consegue, infelizmente, provar nada mais. A proposta é consentânea 

com o que é dado a observar no próprio processo e mais longe não se pode ir.  

Submetido a votação o Ponto 2.1 da proposta, foi o mesmo aprovado, por maioria, 

com 4 (quatro) votos e favor e 2 (dois) votos contra, através de escrutínio secreto. 

Aprovado em minuta. 

Submetidos a votação os Pontos 2.2 e 2.3 da proposta, foram os mesmos 

aprovados, por maioria, com 4 (quatro) votos e favor e 2 (dois) votos contra, através 

de escrutínio secreto. Aprovado em minuta. 

Submetidos a votação os Pontos 2.4 e 2.5 da proposta, foram os mesmos 

aprovados, por maioria, com 4 (quatro) votos e favor e 2 (dois) votos contra, através 

de escrutínio secreto. Aprovado em minuta. 

Submetidos a votação os Pontos 2.6 e 2.7 da proposta, foram os mesmos 

aprovados, por maioria, com 4 (quatro) votos e favor e 2 (dois) votos contra, através 

de escrutínio secreto. Aprovado em minuta. 

 

PONTO 2 – Processo Disciplinar n.º 03/2010 – Aplicação de pena disciplinar. 

PROPOSTA N.º DAF_DJ 02_01-11: 

«1. Por meu despacho, datado de 19 de Maio de 2010, foi mandado instaurar processo 

disciplinar contra o trabalhador Lúcio Manuel Coelho Costa, com a categoria de Assistente 

Técnico, afecto à Divisão de Obras Particulares e Actividades Económicas. 

2. Terminada a instrução do procedimento, foi pela Instrutora do processo elaborado 

Relatório Final com proposta de decisão, que na presente proposta se dá por 

integralmente reproduzido, e que se anexa, onde se conclui, com base na factualidade 

apurada e dada como provada, que a conduta do trabalhador configura a prática de várias 

infracções disciplinares, por violação dos deveres gerais de prossecução do interesse 

público, de isenção, de imparcialidade, de zelo e de lealdade, previstos na al. a), al. b), al. 

c), al. e) e al. g) do nº 2, em conjugação com o nº 3, nº 4, nº 5, nº 7 e nº 9 do artº 3º do 

Estatuto Disciplinar. 

Assim, propõe-se: 
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Considerando a factualidade apurada, a sua ponderação e enquadramento legal, e que a 

sua conduta atentou gravemente contra a dignidade e o prestigio da função pública, 

aplicar ao trabalhador Lúcio Manuel Coelho Costa a pena de suspensão prevista no artº 

17º do Estatuto Disciplinar, graduada em 20 (dias) para cada infracção, em conformidade 

com o disposto no nº 4 do artº 10º do Estatuto Disciplinar, e em cúmulo 40 (quarenta) dias 

de suspensão efectiva.» 

Sobre a proposta de Processo Disciplinar n.º 03/2010 – Aplicação de pena 

disciplinar numerada DAF_DJ 02_01-11 interveio: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho observa que o processo em causa foi célere. 

Ressalva que não se levantam processos disciplinares por prazer, mas para que, no caso 

de se apurarem factos, haja uma acção pedagógica. Este processo não enferma de 

dúvidas e é muito mais claro para quem não tem aptidões jurídicas. 

Submetida a votação a proposta, foi a mesma aprovada, com 6 (seis) votos a favor, 

através de escrutínio secreto. Aprovado em minuta. 

 

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

PONTO 5 – Processo Disciplinar n.º 04/2010 – Aplicação de pena disciplinar. 

PROPOSTA N.º DAF_DJ 03_01-11: 

«Por meus despachos, o primeiro datado de 31 de Março de 2010 e o segundo, sobre 

novos factos, datado de 6 de Setembro de 2010, foi mandado instaurar processo 

disciplinar contra o trabalhador Bruno Miguel Macedo das Neves, com a categoria de 

Assistente Operacional, afecto à Divisão de Ambiente e Gestão do Espaço Público, com 

funções de Coveiro no cemitério de Palmela. 

Terminada a instrução do procedimento, foi pela Instrutora do processo elaborado 

Relatório Final com proposta de decisão, que na presente proposta se dá por 

integralmente reproduzido, e que se anexa, onde se conclui, com base na factualidade 

apurada e dada como provada, que a conduta do trabalhador configura a prática de várias 

infracções disciplinares, por violação dos deveres gerais de prossecução do interesse 

público, de zelo e correcção, previstos na al. a), al. e) e al. h) do nº 2, em conjugação com 

o nº 3, nº 7 e nº 10 do artº 3º do Estatuto Disciplinar. 

Assim, propõe-se: 

1. Considerando a factualidade apurada, a sua ponderação e enquadramento legal, a 

gravidade das infracções praticadas e o grau de culpa, aplicar ao trabalhador Bruno Miguel 
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Macedo das Neves a pena disciplinar de suspensão, prevista no artº 17º do Estatuto 

Disciplinar, graduada em 20 (vinte) dias para cada infracção, em conformidade com o 

disposto no nº 4 do artº 10º do Estatuto Disciplinar, e fixada em cúmulo jurídico, em 30 

(trinta) dias de suspensão.  

2. Atendendo ainda às características da personalidade do arguido e a ausência de 

antecedentes disciplinares, e considerando que a simples censura do comportamento e a 

simples ameaça da pena realizam de forma adequada e suficiente as finalidades da 

punição, mais proponho que, ao abrigo do disposto nº 1 e 2 do artº 25º do Estatuto 

Disciplinar, a execução da pena seja suspensa pelo período de dois anos.» 

Sobre a proposta de Processo Disciplinar n.º 04/2010 – Aplicação de pena 

disciplinar numerada DAF_DJ 03_01-11 interveio: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho expressa que “não se pode pedir às pessoas aquilo 

que elas não podem dar”. Sente que há categorias na Administração Pública, 

nomeadamente a de Coveiro, em que devia haver formação interna. Há muita formação no 

âmbito das Tecnologias de Informação e Comunicação para técnicos superiores e técnicos 

intermédios, mas há uma categoria de trabalhadores em que é diminuta ou nula a 

formação. Não querendo tecer qualquer atenuante para os actos praticados, é de observar 

que a acção de Coveiro é duma visibilidade extrema. Há de facto categorias em que vale a 

pena uma aposta numa informação direccionada para aquilo que é o interface com um 

público muito específico e muito fragilizado. Imagina que, mesmo quem tenha todas as 

competências e mais algumas, a trabalhar sete horas por dia num cemitério seja algo que 

não abone para a sua sanidade mental e a sua forma de actuar. 

Mais refere que o que lhe apraz registar é que é importante haver, para algumas 

categorias, um plano de formação interno mais direccionado para um determinado 

conjunto de comportamentos que são reprováveis e esta seria uma medida preventiva que 

não tem nada a ver com a proposta apresentada, nem com os procedimentos. 

Submetida a votação a proposta, foi a mesma aprovada, com 6 (seis) votos a favor, 

através de escrutínio secreto. Aprovado em minuta. 

 

II – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ORGANIZAÇÃO 

 

II.I. – DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS: 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 
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PONTO 3 – Gestão de Recursos Humanos em função do Mapa de Pessoal e do 

Orçamento para o ano de 2011. 

PROPOSTA N.º DRHO_DRH 01_01-11: 

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

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

Fevereiro (alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, pela Lei n.º 3-B/2010, de 

28 de Abril e pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro) a gestão dos recursos humanos 

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

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

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

Assembleia Municipal. 

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

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

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

precedido de aprovação da Câmara Municipal. 

Os recrutamentos e contratos a realizar no ano de 2011 referem-se à constituição de 

relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista a 

ocupação dos postos de trabalho criados no actual mapa de pessoal para 2011, bem 

como a substituição de postos de trabalho ocupados por trabalhadores com relação 

jurídica de emprego público por tempo determinado, por trabalhadores com relação 

jurídica por tempo indeterminado, por alteração das circunstâncias que, em tempo, 

originaram, pontualmente, o recurso a contratações temporárias. 

Tendo sido aprovado o Orçamento para 2011, conjuntamente com o mapa de pessoal por 

deliberação da Assembleia Municipal de Palmela na sessão ordinária de 17 de Dezembro 

de 2010 e dele constando verbas orçamentais para o efeito determina-se, no artigo 5.º, n.º 

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

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

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

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

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

atribuição de prémios de desempenho dos trabalhadores. 

Sucede que, nos termos da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 

para 2011) está vedada a alteração dos posicionamentos remuneratórios, pelo que à 

Câmara Municipal apenas compete decidir relativamente ao montante máximo do encargo 

com o recrutamento de trabalhadores. 
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Aos encargos globais com os novos recrutamentos corresponde o montante máximo de 

€ 477.790,10, porém a despesa real efectiva estimada é de € 203.584,08 tendo em conta 

que a verba de € 274.206,02 se encontra já a ser suportada e paga com contratos de 

trabalho por tempo determinado. 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal de Palmela nos termos das disposições 

conjugadas dos artigos 4.º, n.º 1, e 5.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

Setembro, em observância do orçamento e mapa de pessoal aprovados para 2011, 

delibere autorizar o montante máximo de € 477.790,10, reforçando-se que o valor 

estimado da despesa real é de € 203.584,08, que corresponde à previsão das 

necessidades de postos de trabalho a preencher para recrutamentos necessários à 

ocupação dos postos de trabalho previstos e não ocupados, de acordo com os seguintes 

quadros I e II. 

Quadro I 
Procedimentos concursais a desencadear 

 
N.º de postos de trabalho / carreiras - categorias Despesa (€) Observações 

1 Técnico Superior – Sociologia 21.605,08 

1 Técnico Superior – Engenharia Florestal 21.605,08 

1 Técnico Superior – Economia 21.605,08 

1 Assistente Técnico – Medidor Orçamentista 12.729,89 

2 Assistente Técnico – Administrativo 25.459,78 

1 Assistente Operacional – Electricista 11.025,40 

1 Assistente Operacional – Motorista Transportes Colectivos 11.025,40 

1 Assistente Operacional – Cantoneiro de Arruamentos 11.025,40 

1 Assistente Operacional – Calceteiro 11.025,40 

1 Assistente Operacional – Pedreiro 11.025,40 

1 Assistente Operacional – Limpa Colectores 11.025,40 

1 Assistente Operacional – Cabouqueiro 11.025,40 

1 Assistente Operacional – Cantoneiro de Limpeza 11.025,40 

Postos criados no 

mapa de pessoal 

para 2011 (inclui 2 

postos de trabalho 

de Técnico Superior 

ocupados por 

contratados a termo 

e 2 postos de 

trabalho ocupados 

por Assistentes 

Técnicos. 

 Total                                                                                                         191.208,11  
 

Nota: Não estão incluídos neste quadro os postos de trabalho criados no mapa de pessoal para 2011 cujo recrutamento está 

vedado por aplicação da Lei do Orçamento de Estado para 2011 (Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro), pelo que ficará 

inviabilizada, designadamente, a substituição dos encarregados operacionais aposentados e a aposentar. 
 

Quadro II 
Procedimentos concursais a decorrer 

 
N.º de postos de trabalho / carreiras - categorias Despesa (€) Observações 

1 Técnico Superior – Gestão 21.605,08 

1 Técnico Superior – Ciências Sociais 21.605,08 

1 Técnico Superior – Sociologia 21.605,08 

1 Técnico Superior – Engenharia Electrotécnica 21.605,08 

1 Assistente Técnico – Biblioteca e Documentação 12.729,89 

4 Assistente Operacional – Cond. Máq. Pes. e Veíc. Especiais 44.101,60 

2 Assistente Operacional – Jardineiro 22.050,79 

2 Assistente Operacional – Cantoneiro de Limpeza 22.050,79 

9 Assistente Operacional – Acção Educativa 99.228,60 

Recrutamentos 

autorizados 

durante o ano de 

2009 e ano de 

2010.» 

 Total                                                                                                          286.581,99  
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Sobre a proposta de Gestão de Recursos Humanos em função do Mapa de Pessoal e 

do Orçamento para o ano de 2011 numerada DRHO_DRH 01_01-11 intervieram: 

A solicitação da Sr.ª presidente intervém o director do Departamento de Recursos 

Humanos e Organização para adicionar as explicações necessárias à melhor percepção 

da proposta. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa expressa que a presente proposta está 

relacionada com a proposta aprovada em reunião camarária de 07 de Dezembro último – 

Mapa de Pessoal para o Ano de 2011. Os vereadores Socialistas continuam a entender 

que, face aos mais de 1.000 trabalhadores da Câmara Municipal , havia possibilidade de, 

em regime de mobilidade interna, preencher alguns destes postos de trabalho que estão 

em concurso ou virão a ser alvo de concurso. Percebem, contudo, que alguns dos postos 

de trabalho não têm possibilidade de ser preenchidos com recurso aos trabalhadores da 

Câmara Municipal e, por isso, não assumem o voto contra na votação desta proposta. Cita 

a declaração de voto assumida pelos vereadores do P.S. na reunião do passado dia 07 de 

Dezembro: “(...) este mapa de pessoal considera os postos de trabalho necessários à 

implementação dos novos regulamentos das estruturas orgânicas nuclear e flexível 

aprovados em Novembro e Dezembro à qual se opuseram. O decréscimo circunstancial 

dos postos de trabalho decorrentes das aposentações e cessações de vínculo não 

determinam proporcionalmente o número de postos a criar, o que reflecte ponderação no 

ajustamento de funções necessárias à consecução dos objectivos e acções do Município 

(…). Assim, consideram os vereadores que, neste momento, o proposto Mapa de Pessoal 

poderá ser uma oportunidade de gestão autárquica de introduzir correcções e práticas de 

melhor e mais eficiente serviço, pelo que aguardam uma efectiva e transparente avaliação 

e monitorização das alterações agora introduzidas (…)”. Continuam com dúvidas em 

relação à monitorização das alterações no cômputo do pessoal. Consideram mesmo que a 

verba aproximada de meio milhão de euros para as contratações (as novas e as 

existentes) é mais um compromisso que a Câmara Municipal assume numa altura em que 

há uma clara redução do serviço prestado nalgumas áreas, e têm dificuldade em 

compreender como é que um Mapa de Pessoal, que foi aprovado pela maioria C.D.U. em 

gestão neste executivo, necessita de um leque de pessoas em áreas muito específicas 

que a Autarquia não tem. Opinam que os postos de trabalho deviam ser preenchidos, 

através de mobilidade interna. Esta organização devia colmatar internamente estas 

situações. 

A Sr.ª presidente esclarece que as novas contratações de pessoal têm o valor de 203 mil 

euros e a restante importância corresponde à verba que é paga actualmente. Não se está 

a onerar em nada aquilo que é pago presentemente. Relativamente à monitorização das 
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questões de pessoal convém ter em atenção o número significativo de trabalhadores que 

se aposentaram, para o que dá a palavra ao director do Departamento de Recursos 

Humanos e Organização para intervir.  

A Sr.ª presidente sublinha que o número de trabalhadores aposentados e os que se 

podem aposentar durante o ano de 2011 soma, em termos de despesa, um valor muito 

superior ao montante que se propõe contratar de novos trabalhadores. Afirma que não há 

nenhuma redução na prestação de serviços às populações, até porque a Câmara 

Municipal continua a ter as mesmas atribuições e, nalguns casos, mais competências 

como é, por exemplo, o caso da Educação. Nesta área ainda não foi possível estabilizar o 

número de trabalhadores e continua-se a recrutar novos auxiliares educativos. A verdade é 

que a situação financeira é de grandes constrangimentos e isso tem reflexo nos 

vencimentos que as pessoas recebem. Por força da Lei do Orçamento de Estado 

aprovada, houve cortes nos vencimentos dos trabalhadores e um conjunto de inibições em 

relação aos coordenadores técnicos e aos coordenadores operacionais. Para estas 

categorias profissionais, está proibida a realização de concursos e está vedada a 

possibilidade de os trabalhadores se candidatarem a carreiras superiores. Estas são 

consequências directas para a organização e para as pessoas em concreto, mas que não 

significa a opção da C.D.U.. A opção política da maioria em exercício nesta Autarquia é a 

de aplicar aos trabalhadores as regras que foram impostas, mas procurando dotar a 

organização dos meios necessários para o seu desempenho.  

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho levanta uma questão concreta sobre a fase em que 

se encontram os procedimentos concursais enunciados no Quadro II da proposta em 

apreciação, ao que a Sr.ª presidente responde que os procedimentos concursais em 

causa encontram-se a decorrer. 

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, face à necessidade 

aparente de se admitirem novos funcionários para postos de trabalho muito específicos 

que têm de ser colmatados.” 

 

II.II. – DIVISÃO DE ORGANIZAÇÃO E QUALIDADE: 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 
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PONTO 4 – Simplex Autárquico – Celebração de Protocolo. 

PROPOSTA N.º DRHO_DOQ 01_01-11: 

«A modernização administrativa, através da simplificação de procedimentos, da 

reengenharia e da desmaterialização de processos e da prestação de serviços por via 

electrónica, tem feito parte, desde há dez anos, das políticas do Município de Palmela. 

Este trabalho interno à organização tem-se traduzido em inúmeras medidas, algumas 

pouco visíveis para o exterior, mas de grande importância para a melhoria progressiva do 

serviço que a Câmara Municipal de Palmela presta aos cidadãos. A título de exemplo, 

refira-se três medidas recentes: a criação do balcão único de atendimento em três pontos 

do concelho (2007), a criação da VAM – Viatura de Atendimento Móvel (2010), e a 

reengenharia e desmaterialização de processos com vista à criação de serviços on line e 

reforço do sistema de informação, no âmbito de uma parceria com a Associação de 

Municípios da Região de Setúbal (em preparação). 

Esta filosofia de modernização administrativa é partilhada com outras entidades da 

administração pública, designadamente com a Agência para a Modernização 

Administrativa (AMA), entidade com a qual a autarquia começou a trabalhar em 2010, em 

torno do programa Simplex Autárquico. 

Assim, no quadro do exposto e atendendo aos benefícios inerentes à partilha de 

experiências com outros municípios e entidades da administração central, nomeadamente 

a possibilidade de replicação de casos de sucesso, de evitar erros já verificados em outros 

municípios, de usufruir de apoio técnico especializado da AMA, entre outros, considera-se 

que se revela benéfica a celebração de um protocolo com o Governo, a Agência para a 

Modernização Administrativa, IP e o Município de Palmela. 

O presente protocolo consagra a adesão deste município ao Programa Simplex Autárquico 

e a sua disponibilidade para a execução de medidas de simplificação administrativa, as 

quais são objecto de análise e adesão em cada ano do programa acima referido. 

Neste sentido, ao abrigo da alínea h) do n.º 2 e da alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, propõe-se que a Câmara Municipal aprove a minuta de 

protocolo, em anexo, e a sua subscrição pelo Município de Palmela.» 

Sobre a proposta de Simplex Autárquico – Celebração de Protocolo numerada 

DRHO_DOQ 01_01-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho faz saber que os vereadores do P.S. vão votar a 

favor desta proposta, porque consideram que a mesma é uma mais valia pelas razões 

expostas.  
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A Sr.ª vereadora Natividade Coelho expõe que o primeiro parágrafo da proposta se 

refere a três medidas: 

1.ª - Criação do balcão único de atendimento; 

2.ª – Criação da VAM – Viatura de Atendimento Móvel; 

3.ª – Reengenharia e desmaterialização de processos com vista à criação de 

serviços on line e reforço do sistema de informação, no âmbito de uma parceria com 

a Associação de Municípios da Região de Setúbal. 

Gostaria de saber em que estado se encontra o processo relacionado com esta última 

medida . 

A solicitação da Sr.ª presidente intervém a chefe da Divisão de Organização e Qualidade 

para prestar os esclarecimentos necessários à questão colocada. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho pretende saber se há uma medida pensada para se 

iniciar o Simplex Autárquico. Observa que o Protocolo em causa atende a um ponto de 

contacto e gostaria de ser informada se este já está decidido.  

Conclui dizendo que conhece alguns Municípios envolvidos, com medidas muito 

diferenciadas para além da bondade de per si. Esta interligação entre Municípios e partilha 

é extremamente interessante e tem trazido bons resultados. É isso que deseja para o 

Município de Palmela.  

A Sr.ª presidente refere que, no caso da Câmara Municipal de Palmela e em certa 

medida, as situações têm funcionado ao contrário das outras Autarquias. E explica que a 

Câmara Municipal de Palmela implementou primeiramente uma série de medidas pelos 

seus próprios meios e um exemplo concreto disso mesmo é o Atendimento Integrado num 

balcão único. Refere ainda, o caso inovador da VAM – Viatura de Atendimento Móvel. 

Salienta que a Agência para a Modernização Administrativa e a própria Secretaria de 

Estado manifestaram o maior interesse em que Palmela integre o pacote de Municípios 

constantes deste projecto – Simplex Autárquico, na medida em que já possui trabalho 

realizado e demonstrativo em matéria da simplificação de processos. No caso da Viatura 

de Atendimento Móvel está em discussão com a Secretaria de Estado o leque de 

valências que podem vir a ser prestadas às populações.  

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

minuta. 
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III – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

DIVISÃO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUAIS: 

Pelo Sr. vereador Álvaro Amaro foram apresentadas simultaneamente as propostas 

(Pontos 6 e 7): 

PONTO 6 – Consumo Anormal de Água – Redução da Tarifa de Saneamento. 

Requerente: Débora Brito Soares Baltasar – CIL 42466-102. 

PROPOSTA N.º DAI_DAAR 01_01-11: 

«Através de requerimento registado em 11/11/2010 sob o nº 38726, a Sra. Débora Brito 

Soares Baltazar, com local de consumo sito nos Poços em Vale de Touros, solicitou a 

redução da tarifa de saneamento debitada nas facturas de água n.ºs 006101000001127 e 

006101001025431, emitidas respectivamente  em 12 de Outubro e 16 de Novembro de 

2010. As referidas facturas têm um valor total de 3.332,96 € (três mil, trezentos e trinta e 

dois euros e noventa e seis cêntimos), a que corresponde um consumo de 972 m3,  

motivado por uma rotura na canalização predial entre o contador e a habitação. 

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

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

gestora não assume qualquer responsabilidade por danos motivados por roturas nas 

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

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

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

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

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

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

RSU’s. 
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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 (componente de RSU’s) de acordo com 

o consumo médio apurado entre as duas últimas leituras reais, que corresponde a 18 m3 

mensais.» 

 

PONTO 7 – Consumo Anormal de Água – Redução da Tarifa de Saneamento. 

Requerente: Vítor Manuel Vozone Damião – CIL 5903-102. 

PROPOSTA N.º DAI_DAAR 02_01-11: 

«Através de email registado em 15/09/2010 sob o nº 32737, o Sr. Vítor Manuel Vozone 

Damião, com local de consumo sito na Travessa da Palmeira, Lagoa da Palha, em Pinhal 

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

006100800003002, emitida em 27 de Agosto/2010. A referida factura tem um valor total de 

2.103,51 € (dois mil, cento e três euros e cinquenta e um cêntimos), a que corresponde 

um consumo de 637 m3 de água, motivado por uma rotura na canalização predial dentro 

da propriedade na zona do jardim, nos canos que se encontravam no subsolo junto às 

árvores de grande porte. 

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

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

gestora não assume qualquer responsabilidade por danos motivados por roturas nas 

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

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

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

recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos (RSU’s); 
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- de acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá incidir 

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

RSU’s. 

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

Setembro, na 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 (componente de RSU’s) de acordo com 

o consumo médio apurado entre as duas últimas leituras reais, que corresponde a 5m3 

mensais.» 

Sobre as propostas de Consumo Anormal de Água – Redução da Tarifa de 

Saneamento numeradas DAI_DAAR 01_01-11 e DAI_DAAR 02_01-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que são recorrentes as propostas deste tipo 

– Consumos anormais de água – Redução da tarifa de saneamento. Desde há seis anos 

que os vereadores do P.S. têm vindo a alertar para a necessidade de a Autarquia encetar 

medidas que visem minimizar e suprir estas perdas sistemáticas de água, pelo que 

questiona se neste âmbito foram efectuados alguns procedimentos.  

Sobre as propostas em apreço, o Sr. vereador José Carlos de Sousa apresenta as 

seguintes questões: 

. Gostaria de ser elucidado sobre qual é o valor descontado a cada um dos Munícipes; 

. Observa que em ambos os casos os Munícipes não dispõem de rede de saneamento, 

pelo que pretende ser informado qual é a dedução que têm; 

. Constata que comparativamente com propostas idênticas apresentadas em anos 

anteriores, previa-se a possibilidade de o  pagamento poder ser faseado. Pergunta qual a 

razão de tal possibilidade deixar de ser frisada nas propostas. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro expressa que esta Autarquia, assim como qualquer outra, 

pouco pode fazer nesta matéria, uma vez que não é responsável pelas redes prediais. O 

estado de manutenção das redes prediais é da exclusiva responsabilidade dos 

proprietários, pelo que os munícipes devem estar atentos a alguns sinais que revelem 

fugas ou perda de água nas suas canalizações e que podem ocorrer nos seus terrenos 

e/ou nas suas habitações. Em muitos casos os munícipes só são alertados para tal 

quando recebem a factura de água com valores avultados por pagar. Por vezes, pedem a 

verificação do contador, e em caso de este estar a funcionar normalmente, procuram o 

ponto da fuga de água. A Autarquia não tem capacidade de intervenção legal dentro da 

propriedade privada. 
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O Sr. vereador Álvaro Amaro explicita que nos casos em que os munícipes não 

usufruam da ligação das águas residuais domésticas não há lugar a pagamentos, e no 

que se refere às propostas em discussão e à componente de resíduos sólidos urbanos o 

valor situa-se acima dos 200 euros. 

Esclarece ainda que o Regulamento em vigor prevê a possibilidade de pagamento em seis 

prestações, sendo o limite mínimo de 20 euros. As solicitações formalizadas são 

analisadas à luz do Regulamento, a par da situação socioeconómica das famílias que por 

vezes, têm de ser aferidas e confirmadas. É um processo administrativo que corre nos 

serviços e a razão de tal vir mencionado na proposta depende do momento em que a 

pessoa faz o pedido do pagamento faseado. 

Submetida a votação a proposta de Consumo Anormal de Água – Redução da Tarifa 

de Saneamento numerada DAI_DAAR 01_01-11, 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. 

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

penalizados na taxa dos resíduos sólidos. A referida taxa, embora legalmente indexada ao 

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

 

Submetida a votação a proposta de Consumo Anormal de Água – Redução da Tarifa 

de Saneamento numerada DAI_DAAR 02_01-11, 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. 
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Nos casos vertentes os munícipes não dispõem de rede de saneamento e seriam 

penalizados na taxa dos resíduos sólidos. A referida taxa, embora legalmente indexada ao 

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

 

IV – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO: 

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

PONTO 8 – Actividades de animação socioeducativa (educação pré-escolar) 

promovidas pela Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI Pinhal 

Novo 2 (EB Zeca Afonso) – Atribuição de apoio financeiro. 

PROPOSTA N.º DEIS_DE 01_01-11: 

«O Acordo de Cooperação, tripartido, firmado entre a Câmara Municipal de Palmela, a 

Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo e o Centro Regional de 

Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, estabelece as condições relativas à 

participação do Município no Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação 

Pré-Escolar. 

Este Acordo respeita os princípios consagrados na Lei nº 5/97, de 10 de Fevereiro, e o 

estabelecido no Protocolo de Cooperação celebrado entre o Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social, o Ministério da Educação e a Associação Nacional dos Municípios 

Portugueses. 

Neste contexto, o Município de Palmela promove e desenvolve a componente de apoio à 

família da educação pré-escolar, nomeadamente as actividades de animação 

socioeducativa nos jardins de infância da rede pública, organizando ofertas diversificadas 

e garantindo que estas sejam pedagogicamente ricas e complementares das 

aprendizagens associadas à aquisição das competências básicas. 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI Pinhal Novo nº 2 (actual EB 

Zeca Afonso) desenvolve, com sucesso, a organização e realização de actividades de 

animação para as crianças que frequentam o jardim de infância, após finalização da 

componente educativa e às 17h30m, de acordo com o calendário definido pelo Ministério 

de Educação.  

Assim, e de acordo com o ponto 2, da cláusula terceira, do Protocolo estabelecido entre a 

Câmara Municipal de Palmela, Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos e 
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Associação de Pais, é da responsabilidade da autarquia comparticipar financeiramente 

aquelas actividades, através de transferência de verbas, em função do número de crianças 

abrangidas e respeitando os valores fixados pelo Ministério de Educação, de modo a 

viabilizar o acesso e a frequência de todas as crianças, independentemente do nível 

socioeconómico das respectivas famílias. 

No ano lectivo 2009/2010 frequentaram estas actividades 50 crianças, distribuídas por dois 

grupos de 25 alunos. 

Face ao exposto, e por aplicação do Despacho nº 11476/2010, de 14 de Julho (que fixa o 

valor correspondente a cada sala de actividades do pré-escolar, com 15 ou mais crianças, 

no montante mensal de € 706,21), conjugado com a alínea l), do nº 4, do Artigo 64º, da Lei 

nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5–A/02, de 11 de Janeiro, propõe-se a 

atribuição de um apoio financeiro, no valor de 4.237,26 € (quatro mil, duzentos e trinta e 

sete euros e vinte e seis cêntimos), o qual se destina a comparticipar as actividades de 

animação socioeducativas promovidas pela Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da EB1/JI Pinhal Novo 2,  referente ao 3º período escolar do ano lectivo 

2009/2010.» 

Sobre a proposta de Actividades de animação socioeducativa (educação pré-

escolar) promovidas pela Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

EB1/JI Pinhal Novo 2 (EB Zeca Afonso) – Atribuição de apoio financeiro numerada 

DEIS_DE 01_01-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho faz uma observação quanto à dilação no tempo. 

Observa que o apoio financeiro em causa se destina a comparticipar actividades de 

animação socioeducativas referentes ao 3.º período escolar do ano lectivo 2009/2010 e 

somente em Janeiro de 2011 se submete a proposta a votação. Questiona sobre se este 

atraso não prejudica o normal funcionamento das actividades. 

O Sr. vereador Adilo Costa responde que é possível que haja um ligeiro atraso. De todo 

o modo, este apoio foi consertado com a Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da EB1/JI Pinhal Novo 2. 

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

V.I. – DIVISÃO DE FINANÇAS E APROVISIONAMENTO: 

Pelo Sr. vereador Luís Miguel Calha foram apresentadas as seguintes propostas: 
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PONTO 9 – Constituição de Fundos de Maneio – ano económico de 2011. 

PROPOSTA N.º DAF_DFA 01_01-11: 

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

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

Considerações Técnicas do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 

(POCAL), aprovado pelo D.L. n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro com as alterações 

introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, 315/00, de 2 de 

Dezembro, 84-A/02, de 22 de Fevereiro e pela Lei n.º 60-A/2005, de 31 de Dezembro, “em 

caso de reconhecida necessidade poderá ser autorizada a constituição de fundos de 

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

pequenas despesas urgentes e inadiáveis. 

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

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

maneio:  

Actividade: Presidência 

              

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total a Cabimentar 

01.02.01 02.01.21 - Outros bens 100 € 1.000 € 

01.02.01 02.02.13 - Deslocações e estadas 75 € 375 € Paulo Pacheco 

01.02.01 02.02.25 - Outros serviços 150 € 1.500 € 

    TOTAL     325 € 2.875 € 

       

       

Actividade: Dep. Administração e Finanças 

       

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total a Cabimentar 

02.01 02.01.18 - Livros e documentação técnica 75 € 200 € 

02.01 02.02.25 - Outros serviços 150 € 750 € 

02.03 02.02.09 - Comunicações 100 € 700 € 

José Manuel 
Monteiro 

02.03 02.01.21 - Outros bens 200 € 2.400 € 

    TOTAL     525 € 4.050 € 

       

 

       

Actividade: Divisão Jurídica 

       

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total a Cabimentar 

Rui Costa Ferreira 02.02 02.02.25 - Outros serviços 600 € 3.600 € 

    TOTAL     600 € 3.600 € 
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Actividade: Divisão de Fiscalização 

       

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total a Cabimentar 

Fernanda Pésinho 02.05 02.02.25 - Outros serviços 300 € 1.800 € 

    TOTAL     300 € 1.800 € 

       

       

Actividade: Dep. Recursos Humanos e Organização 

       

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total a Cabimentar 

03.01 02.01.18 - Livros e documentação técnica 40 € 100 € 

03.02 02.01.11 2007-A-70 Material de consumo clínico 100 € 500 € 

03.02 02.01.21 - Outros bens 75 € 500 € 
Agostinho Gomes 

03.02 02.02.22 2007-A-68 Serviços de Saúde 150 € 900 € 

    TOTAL     365 € 2.000 € 

       

       

Actividade: Dep. Comunicação e Turismo 

       

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total a Cabimentar 

04.01 02.01.21 - Outros bens 50 € 150 € 

04.01 02.02.25 - Outros serviços 75 € 300 € Luís Guerreiro 

04.02 02.01.15 2008-A-2 Prémios, condecorações e ofertas 150 € 1.500 € 

    TOTAL     275 € 1.950 € 

       

       

Actividade: Dep. Administração Urbanística 

       

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total a Cabimentar 

05.01 02.01.21 - Outros bens 100 € 500 € 
Jorge Moura 

05.01 02.02.25 - Outros serviços 100 € 500 € 

    TOTAL     200 € 1.000 € 

       

 

       

Actividade: Dep. Ambiente e Infra-estruturas 

       

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total a Cabimentar 

06.01 02.01.18 - Livros e documentação técnica 40 € 100 € 

06.01 02.02.25 - Outros serviços 50 € 250 € 

06.02 02.01.17 - Ferramentas e utensílios 50 € 250 € 

06.02 02.02.03 - Conservação de bens 50 € 250 € 

06.03 02.01.14 - Outro material - peças 75 € 300 € 

06.03 02.01.17 - Ferramentas e utensílios 50 € 250 € 

06.03 02.01.21 - Outros bens 50 € 250 € 

06.03 02.02.25 - Outros serviços 50 € 250 € 

06.04 02.01.21 - Outros bens 50 € 250 € 

06.05 02.01.17 - Ferramentas e utensílios 50 € 250 € 

João  Faim 

06.05 02.01.21 - Outros bens 75 € 300 € 

    TOTAL     590 € 2.700 € 
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Actividade: Dep. Obras, Logística e Conservação 

       

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total a Cabimentar 

07.01 02.01.18 - Livros e documentação técnica 40 € 100 € 

07.03 02.01.11 - Material de consumo clínico 50 € 50 € 

07.03 02.01.17 - Ferramentas e utensílios 75 € 300 € 

07.03 02.01.21 - Outros bens 100 € 500 € 

Maria Teresa 
Pereira 

07.03 02.02.25 - Outros serviços 100 € 600 € 

    TOTAL     365 € 1.550 € 

       

       

Actividade: Dep. Cultura e Desporto 

       

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total a Cabimentar 

08.01 02.01.18 - Livros e documentação técnica 40 € 100 € 

08.01 02.02.13 - Deslocações e estadas 50 € 150 € 

08.02 02.01.21 - Outros bens 75 € 300 € 

08.02 02.02.25 - Outros serviços 75 € 300 € 

08.03 02.01.21 - Outros bens 50 € 250 € 

08.03 02.02.25 - Outros serviços 75 € 300 € 

08.04 02.01.21 - Outros bens 50 € 250 € 

08.04 02.02.25 - Outros serviços 50 € 250 € 

08.05 02.01.21 - Outros bens 50 € 250 € 

José Calado 
Mendes 

08.05 02.02.25 - Outros serviços 50 € 250 € 

    TOTAL     565 € 2.400 € 

       

       

Actividade: Dep. Educação e Intervenção Social 

       

Responsável Orgânica Económica Acção Plano Descrição Montante fundo Total a Cabimentar 

09.01 02.01.21 - Outros bens 75 € 300 € 
Fernanda Rolo 

09.01 02.02.25 - Outros serviços 75 € 300 € 

    TOTAL     150 € 600 € 

Sobre a proposta de Constituição de Fundos de Maneio – ano económico de 2011 

numerada DAF_DFA 01_01-11 interveio: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho menciona que os vereadores do P.S. não participam 

na gestão camarária e não têm possibilidade de analisar as necessidades de cada unidade 

orgânica, pelo que se vão abster na votação desta proposta. 

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 porque, não 

participando na gestão camarária, não têm possibilidade de analisar as necessidades de 
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cada unidade orgânica nem a justeza dos seus gastos. Nada existe de novo que justifique 

a alteração do sentido de voto expresso em anteriores situações similares.” 

 

PONTO 10 – Alteração do contrato de fornecimento de refeições escolares para o 

ano lectivo 2010/2011. 

PROPOSTA N.º DAF_DFA 02_01-11: 

«No seguimento do concurso público n.º 0204.4.8.016/2010, aprovado na reunião de 

Câmara de 16 de Junho de 2010, foi celebrado contrato de fornecimento de refeições 

escolares com a empresa Gertal, S.A., em 7 de Setembro de 2010, visado pelo Tribunal 

de Contas em 28 de Dezembro de 2010. 

O contrato celebrado impõe, nos termos do número 11 das cláusulas técnicas do caderno 

de encargos, que a empresa só poderá utilizar as cozinhas das escolas para confeccionar 

refeições destinadas às próprias escolas.  

No início do ano lectivo, a empresa Gertal, S.A., contactou o município para ser avaliada a 

possibilidade de utilizar a cozinha da EB Alberto Valente para a confecção de refeições a 

fornecer nas escolas do concelho sem condições de confecção própria.  

Analisada a proposta da empresa pelo Departamento de Educação e Intervenção Social, 

foi a mesma despachada favoravelmente, tendo em consideração que esta solução 

permitirá incrementar a qualidade do serviço prestado e a rentabilização das cozinhas dos 

refeitórios escolares.  

Assim, nos termos do art.º 311, alínea a) e 312 alínea b) do D.L. 18/2008, de 29 Janeiro, 

propõe-se que seja anulado o ponto 11 das cláusulas técnicas do caderno de encargos e 

a consequente alteração do contrato celebrado com a empresa Gertal, S.A. e que seja 

permitida à empresa a utilização da cozinha da EB Alberto Valente para confecção de 

refeições a fornecer às escolas: Bairro Alentejano, Palmela 2, Cabanas, Arraiados, Lagoa 

da Palha, Olhos Água 1, Olhos Água 2, Batudes e Carregueira, mediante as seguintes 

condições: 

− Pagamento mensal pelo contraente privado de 1.250 € até ao mês de Junho, com 

excepção do período das férias escolares de Páscoa; 

− Reforço de recursos humanos pelo contraente privado, designadamente 1 

encarregado, 1 chefe de cozinha e 2 empregados de refeitório; 

− Reforço pelo contraente privado do equipamento do bloco de confecção, bem 

como da palamenta, caso seja necessário; 
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− Reforço de equipamento com armário de 1.400 litros de frio positivo (refrigeração) 

e um armário de 1.400 litros de frio negativo (manutenção de congelados).» 

Sobre a proposta de Alteração do contrato de fornecimento de refeições escolares 

para o ano lectivo 2010/2011 numerada DAF_DFA 02_01-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho solicita que lhe seja efectuada uma explicação mais 

detalhada sobre a alteração do contrato de fornecimento de refeições escolares para o 

ano lectivo 2010/2011. 

O Sr. vereador Luís Miguel Calha explica que o contrato celebrado com a empresa 

Gertal previa, no Caderno de Encargos, a cláusula em que especificava que a empresa só 

podia utilizar as cozinhas das escolas para confeccionar refeições destinadas às próprias 

escolas. Esta cláusula tinha em vista calcular que nas cozinhas das escolas não se 

fizessem refeições para outras entidades. Posteriormente, a empresa faz a proposta tendo 

em vista utilizar a cozinha da Escola Básica Alberto Valente para a confecção de refeições 

destinadas às escolas que constam da proposta. O que se propõe à aprovação é retirar 

esta cláusula mencionada no Caderno de Encargos e permitir à empresa a utilização da 

cozinha para confeccionar refeições a outras escolas, mediante um pagamento que vem 

explicitado na proposta e cobre o valor do consumo do gás. Esta alteração vem aumentar 

a qualidade do serviço prestado, nomeadamente, através do reforço de recursos humanos 

com a contratação de um encarregado, um chefe de cozinha e dois empregados de 

refeitório e, simultaneamente, o reforço dos equipamentos existentes na cozinha da Escola 

Alberto Valente. 

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

minuta. 

 

V.II. – DIVISÃO JURÍDICA: 

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

PONTO 11 – Alienação de terrenos – Hasta Pública. 

PROPOSTA N.º DAF_DJ 04_01-11: 

«Considerando a existência de património do domínio privado municipal, designadamente 

terrenos, cuja finalidade é a construção de edificações; 

Considerando que, em termos urbanísticos, vários desses terrenos constituem lotes, cuja 

utilização para edificação representa uma consolidação das respectivas áreas loteadas; 
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Considerando também que a situação económica e financeira do país e do município 

perspectivam uma dificuldade acrescida de realização de receitas em 2011; 

Propõe-se: 

a) A alienação dos terrenos municipais, identificados no quadro 1, através da realização de 

hasta pública, sendo o valor mínimo de licitação, para cada bem, o indicado nesse quadro, 

estando a referida hasta pública sujeita às seguintes condições: 

1. Os interessados na hasta pública deverão requerer junto da Câmara Municipal de 

Palmela a sua inscrição como licitantes no acto, até às 12 horas do último dia útil 

anterior à realização da sessão pública de licitação, tomando conhecimento das 

condições definidas e que regem a hasta pública; 

2. A licitação iniciar-se-á, para cada bem, com a apresentação de proposta de valor 

igual ou superior ao valor mínimo de licitação;  

3. Na licitação subsequente não serão aceites lances inferiores a 500,00 € 

(quinhentos euros); 

4. Será adjudicatário o licitante a apresentar a proposta de valor mais elevado; 

5. O adjudicatário de cada um dos terrenos deverá prestar sinal, até às 15 horas do 

primeiro dia útil imediato à adjudicação, correspondente a 5% do valor da venda, 

por entrega daquele valor na tesouraria da Câmara Municipal de Palmela; 

6. A escritura de venda celebrar-se-á no prazo máximo de 60 dias a contar da data da 

adjudicação, efectuando-se em simultâneo com a realização da escritura o 

pagamento da diferença entre o valor da venda e do sinal prestado; 

7. O valor do sinal não será devolvido caso a escritura de venda não se realize no 

prazo previsto no número anterior por motivo imputável ao adjudicatário;  

8. As despesas inerentes à celebração da escritura de compra e venda e respectivos 

registos, bem como quaisquer impostos ou taxas que sejam devidos, constituem 

responsabilidade do adjudicatário; 

9. Caso a venda não seja realizada ao primeiro adjudicatário, a Câmara Municipal de 

Palmela notificará o último licitante antes do primeiro adjudicatário para, querendo, 

prestar sinal, no prazo de dez dias úteis, no valor de 5% da última licitação por si 

apresentada, que constituirá o novo valor de adjudicação, aplicando-se o acima 

previsto quanto à celebração da escritura de compra venda; 

10. O disposto no número anterior é aplicável até que sejam notificados todos os 

licitantes; 



Acta n.º 01/2011 

Reunião ordinária de 12 de Janeiro de 2011 

 31 

11. A Câmara Municipal reserva-se o direito de não adjudicar um ou mais bens 

relativamente ao qual, ou aos quais, a licitação não seja iniciada. 

Quadro 1 - Terrenos para 

Adjudicação

Localidade Destino
Nº de 
Pisos

Nº 
Fogos 

Implantação 
m2

STP m2 Área (m2)
Base de 

licitação €

Lagameças - Poceirão Habitação Unifamiliar 1 1 300 300 5.404,75 48.000

Fernando Pó - Marateca Habitação Unifamiliar 2+ anexo 1 125+25 275 1.389,00 38.000

Terra do Pão - Palmela Habitação Colectiva 4 + cave 8 180 720 180,00 170.000

Serrinha - Palmela
Habitação Unifamiliar - 
banda

2 + 
garagem 1 78 156 201,87 25.500

Serrinha - Palmela
Habitação Unifamiliar - 
banda

2 + 
garagem 1 78 156 136,50 21.250

Serrinha - Palmela
Habitação Unifamiliar - 
banda

2 + 
garagem 1 78 156 132,27 19.125

Serrinha - Palmela
Habitação Unifamiliar - 
banda

2 + 
garagem 1 78 156 128,53 19.125

Cabeço Velhinho - Aires Habitação Unifamiliar 2 1 99 198 249,05 38.250

Cabeço Velhinho - Aires A lotear (5 lotes) 2/lote 1/lote 115,50/lote 220/lote 2.100,00 255.000

Escalrachal - Palmela
Habitação Unifamiliar - 
banda 2 1 82 206 167,00 31.875

Vila Serena Pinhal Novo
Habitação Unifamiliar - 
banda 2 1 100 195 168,42 50.000

Aires  -  Urbanização Urbiaires Habitação Colectiva 3 9 204 612 204,00 164.500

Aires  -  Urbanização Urbiaires Habitação Colectiva 3 9 252 828 252,00 203.000

Aires  -  Urbanização Urbiaires Habitação Colectiva 3 6 144 504 204,00 168.000

Aires  -  Urbanização Urbiaires Habitação Colectiva 3 6 120 612 204,00 179.500

Aires  -  Urbanização Urbiaires Habitação Colectiva 3 6 120 612 204,00 179.500

Aires  -  Urbanização Urbiaires Habitação Colectiva 3 9 204 612 204,00 168.000

Aires  -  Urbanização Urbiaires Habitação Colectiva 3 8 168 504 204,00 179.500

Aires  -  Urbanização Urbiaires Habitação Colectiva 3 6 204 612 204,00 179.500  

b) Que a comissão encarregue de promover a presente hasta pública seja composta pelos 

seguintes elementos: 

EFECTIVOS: 

• José Manuel Monteiro, Director do Departamento de Administração e Finanças da 

Câmara Municipal de Palmela, que presidirá; 

• Pilar Rodriguez, Chefe da Divisão de Administração Geral da Câmara Municipal de 

Palmela; 

• Rui Costa Ferreira, Chefe da Divisão Jurídica da Câmara Municipal de Palmela; 

SUPLENTE: 

• Gonçalo Neto, Chefe da Divisão de Finanças e Aprovisionamento da Câmara 

Municipal de Palmela; 
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c) Que, nos termos da alínea i) do n.º 2, do art.º 53, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a presente 

proposta seja submetida à deliberação da Assembleia Municipal.» 

Sobre a proposta de Alienação de terrenos – Hasta Pública numerada DAF_DJ 

04_01-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa levanta as seguintes questões: 

1.ª - De que forma os terrenos constantes da presente proposta chegaram à posse 

da Câmara Municipal;  

2.ª – Qual(ais) o(s) critério(s) utilizado(s) para a definição dos valores da base de 

licitação dos terrenos em causa.  

O Sr. vereador José Carlos de Sousa observa que no Orçamento consta 1 milhão de 

euros na rubrica de Venda de Terrenos a Famílias e o valor dos terrenos a colocar em 

Hasta Pública somam 2 milhões de euros. Nesta perspectiva consegue-se uma receita 

extraordinária de 1 milhão de euros. Pergunta qual é a ideia do executivo camarário em 

gestão face a esta questão.  

Finaliza dizendo que desconhece se há algum preciosismo jurídico que o impeça, mas é 

de opinião que nesta proposta devia referir-se a data da realização da Hasta Pública.  

O Sr. vereador Luís Miguel Calha responde às questões formuladas do seguinte modo: 

. Os terrenos vieram à posse da Autarquia através de operações de loteamento; 

. A avaliação dos terrenos constantes da proposta foi efectuada por peritos municipais; 

. O valor previsto em Orçamento a que aludiu (cerca de 1 milhão de euros) obedece a uma 

precaução contabilística, uma vez que não há a certeza, nem a garantia, de que todos 

estes terrenos possam ser alienados; 

. A proposta não adianta a data da Hasta Pública, uma vez que a mesma carece de 

deliberação da Assembleia Municipal e só após este órgão se pronunciar e aprovar a 

proposta, é publicitada a data através dos meios habituais. 

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

minuta. 

 

PONTO 12 – Desafectação do domínio público de parcela de terreno com a área de 

9.572,00 m2, sita na Urbanização de Val’Flores, no Pinhal Novo. 

PROPOSTA N.º DAF_DJ 05_01-11: 

«Com a conclusão da construção da Escola EB1/JI Alberto Valente, sita na Urbanização 

de Val`Flores no Pinhal Novo, é necessário proceder ao Licenciamento do Projecto de 

Sistemas Energéticos de Climatização. 
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A escola em questão foi construída em domínio público municipal, numa parcela cedida 

para equipamentos, no âmbito  do Alvará n.º 223. 

O licenciamento acima referido obriga a que a Escola se encontre inscrita na matriz e, 

consequentemente, registada na Conservatória do Registo Predial de Palmela. 

O domínio público municipal não é susceptível de registo, pelo que se torna necessário, 

para ser possível proceder ao Licenciamento do Projecto de Sistemas Energéticos de 

Climatização, efectuar a desafectação do domínio público da parcela de terreno onde se 

encontra implantada a Escola EB1/JI Alberto Valente. 

Face ao exposto, propõe-se, nos termos das alíneas a) do n.º 6 do artigo 64º e alínea b) 

do n.º 4 do artigo 53.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, propor à Assembleia Municipal a 

desafectação do domínio público da parcela de terreno identificada em planta anexa, com 

a área de 9.572,00 m2, sita na Urbanização de Val`Flores no Pinhal Novo, que confronta a 

norte com Rua do Factor, a sul e nascente com Domínio Público Municipal, e a poente 

com Linha de água “Vala do Pinhal Novo”.» 

Sobre a proposta de Desafectação do domínio público de parcela de terreno com a 

área de 9.572,00 m2, sita na Urbanização de Val’Flores, no Pinhal Novo numerada 

DAF_DJ 05_01-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa expressa que os vereadores Socialistas nada têm 

a obstar em relação a esta proposta. A solicitação da desafectação da parcela é fruto da 

necessidade de se proceder ao licenciamento do projecto dos sistemas energéticos e de 

climatização. Faz um breve historial do processo e sublinha o facto de este demorar mais 

de um ano a tramitar nos serviços da Câmara Municipal. Constata que as informações 

técnicas datam de 21 de Janeiro, 25 de Março e 30 de Novembro de 2010, e o seu 

desfecho para aprovação em reunião camarária é para o dia de hoje (12 de Janeiro de 

2011). Gostava de ouvir um comentário sobre a observação que teceu. 

O Sr. vereador Luís Miguel Calha dá a palavra ao director do Departamento de 

Administração e Finanças e à directora do Departamento de Obras, Logística e 

Conservação para prestarem as necessárias explicações à melhor elucidação da proposta. 

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

minuta. 
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INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

  

A Sr.ª presidente pergunta se algum dos Munícipes presentes que 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 


