
 

                                                                        

 

 

 

ATA N.º 25/2011: 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07 DE  DEZEMBRO DE 2011: 

No dia sete de dezembro de dois mil e onze, pelas quinze e vinte cinco minutos, na Sala 

Polivalente da Biblioteca Municipal de Palmela, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, 

sob a presidência de Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, presidente, encontrando-se 

presentes os vereadores Álvaro Manuel Balseiro Amaro, Adília Maria Prates Candeias, José 

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

Miguel Reisinho de Oliveira Calha. 

A Sr.ª presidente saúda os presentes. 

A Sr.ª presidente transmite aos presentes que, na sequência do pedido de 

suspensão de mandato entre 01 de Dezembro de 2011 e 30 de Abril de 2012, 

apresentado pelo Sr. vereador António Fonseca Ferreira, decorrente de 

assunção de compromissos profissionais, nos termos do n.º 1, do art.º 79º, da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua atual redação, procedeu-se à 

convocação do Sr. José Carlos Matias de Sousa para a reunião. Pedido de 

suspensão de mandato – documento n.º 1. 

 

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

PONTO 1 – Proposta de alteração ao Plano Diretor Municipal – Perímetro Urbano de 

Fernando Pó – A12 

PONTO 2 – Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 2012-2015 

PONTO 3 – Empréstimo bancário de curto prazo, no valor de 2 milhões de euros 

PONTO 4 – Mapa de Pessoal para o Ano de 2012 e Regulamento Interno de Funções e 

Tarefas 
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PONTO 5 – Prorrogação das Medidas Preventivas para a área de intervenção do Plano de 

Pormenor de Reconversão Urbanística da AUGI da Quinta do Canastra Terrim – Pinhal 

Novo 

PONTO 6 – Instrumentos de Gestão Previsional da Palmela Desporto – Exercício de 2012 

PONTO 7 – Contrato-Programa de indemnizações compensatórias pela gestão dos 

equipamentos desportivos municipais entre a Câmara Municipal de Palmela e a Palmela 

Desporto, EEM para o ano de 2012 

PONTO 8 – Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia do 

Município de Palmela para o mandato 2009/2013 - atualização 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

• Sessão ordinária da Assembleia Municipal de Palmela – A Sr.ª presidente 

informa que a sessão ordinária da Assembleia Municipal do mês de Dezembro se vai 

realizar no próximo dia 16, pelas 21:00 horas, na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal 

de Palmela. 

 

Moções: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho apresenta cumprimentos. Menciona que pretende 

apresentar, em representação dos vereadores Socialistas, três Moções sobre os seguintes 

temas: 

1.ª - Dia Internacional pela erradicação de todas as formas de violência contra a mulher; 

2.ª - Ano Europeu do Voluntariado e Dia Internacional do Voluntariado; 

3.ª - Dia Internacional das pessoas com deficiência. 

A Sr.ª presidente coloca a votação a admissão no Período Antes da Ordem do 

Dia das Moções antes identificadas. 

Aprovada, por unanimidade, a admissão das Moções. 

Em seguida, a Sr.ª vereadora Natividade Coelho passa à apresentação das Moções: 
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1.ª - Dia Internacional pela erradicação de todas as formas de violência contra a 

mulher:  

“A violência contra as mulheres causa enorme sofrimento, deixa marcas nas famílias, 

afectando as várias gerações, e empobrece as comunidades. Impede que as mulheres 

realizem as suas potencialidades, limita o crescimento económico e compromete o 

desenvolvimento. No que se refere à violência contra as mulheres, não há sociedades 

civilizadas.” 

MENSAGEM DO SECRETÁRIO-GERAL DA ONU, KOFI ANNAN, POR OCASIÃO DO DIA 

INTERNACIONAL PARA A ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES. 25 de 

Novembro de 2006 

O Dia Internacional pela erradicação de todas as formas de violência contra a mulher é 

comemorado, anualmente, em 25 de Novembro. 

Esta data e o seu significado constituem um apelo e um desígnio, para, em todo o mundo, 

os povos, os e as governantes, os e as responsáveis políticos/as e os e as activistas, 

reflectirem e agirem contra o flagelo das diversas formas de violência contra a mulher. 

A visibilidade e a invisibilidade das várias formas de violência passam pela nossa atitude 

enquanto cidadãos e cidadãs livres e interventivos/as numa sociedade democrática. 

O Distrito de Setúbal é, desde 2004, ano em que foi criado o Observatório das mulheres 

assassinadas, pela UMAR, o 3.º distrito do País com maior número de casos. 

Em 2011, no País registaram-se 23 assassinatos de mulheres por conjugalidade ou relações 

de intimidade e 39 tentativas. As vítimas associadas, directa ou indirectamente, ascendem 

às 42. 

Setúbal é o 4.º Distrito com vítimas, em 2011. 

A frieza e brutalidade dos números, impelem-nos ao trabalho em conjunto que crie um 

ambiente em que a violência contra as mulheres não seja tolerada. A luta contra este 

flagelo exige que abandonemos uma maneira de pensar que é ainda demasiado comum e 

está demasiado enraizada e adoptemos outra atitude. Que demonstremos, de uma vez por 

todas que, no que toca à violência contra as mulheres, não há razões para ser tolerante 

nem justificações toleráveis. 

Os Vereadores da Câmara de Palmela, reunidos, em 07 de Dezembro de 2011, evocam 

este Dia, lembrando todas as mulheres que foram e são vítimas de violência doméstica, 
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violência de género, assédio sexual, assédio moral, em Portugal e no Mundo e repudiam 

publicamente toda e qualquer forma de violência contra a mulher.” 

Sobre a Moção - Dia Internacional pela erradicação de todas as formas de 

violência contra a mulher - intervieram:  

A Sr.ª presidente sugere que, no último parágrafo, se altere “que crie um ambiente” para 

“criando um ambiente”. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias apresenta cumprimentos e constata que o texto da 

Moção expressa que “Setúbal é o 4.º Distrito com vítimas, em 2011” há que ter em conta 

que o distrito de Setúbal é o que tem um dos maiores números de população feminina. 

Concorda com o conteúdo da Moção e considera a apresentação da mesma muito 

oportuna. 

O Sr. vereador Adilo Costa cumprimenta os presentes. Menciona que pode haver algum 

desconforto em relação à apresentação dos dados relativos às formas de violência contra a 

mulher, mas há que ser inequívoco neste tipo de questões. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho refere que não representa a UMAR e os únicos 

dados que existem em Portugal, para além dos do Ministério da Administração Interna 

(MAI) são os do Observatório das mulheres assassinadas. Este Observatório reuniu os 

dados até 21 de Novembro último. Sublinha que a violência doméstica e a violência do 

género não é uma deriva inequívoca do ambiente social, ocorre em todas as classes sociais 

e as mulheres são vítimas nas mais variadas classes sociais. Considera que associar este 

tema ao clima político, económico e social de um qualquer País é não querer olhar o 

problema de per si. Acha que esta temática merece um tratamento à parte e repudia que 

não se queira ver a questão tal como é, parece até que só os pobres que não têm 

instrução é que vitimam e agridem, nas várias formas, as mulheres, o que não corresponde 

à verdade. 

A Sr.ª presidente menciona que a interpelação feita pela Sr.ª vereadora Adília Candeias é 

adequada, mas considera que a utilização dos dados (números) tem de ser feita nua e 

cruamente “o distrito de Setúbal é o 3.º distrito do País com maior número de casos”. O 

fenómeno das várias formas de violência contra a mulher é altamente condenável. São 

fundamentalmente os factores económicos e sociais que condicionam as manifestações de 

violência e brutalidade, quer em momentos de crise, quer em momentos de não existência 

de crise.  
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A Sr.ª presidente sugere que no último parágrafo da presente Moção se substitua o 

termo “Os Vereadores da Câmara de Palmela” por “Os Eleitos da Câmara Municipal de 

Palmela”, o que foi aceite pelos Srs. vereadores do P.S.. 

Após a discussão havida, a Moção sofreu algumas correcções, passando-se a 

transcrever a mesma na íntegra: 

“A violência contra as mulheres causa enorme sofrimento, deixa marcas nas famílias, 

afectando as várias gerações, e empobrece as comunidades. Impede que as mulheres 

realizem as suas potencialidades, limita o crescimento económico e compromete o 

desenvolvimento. No que se refere à violência contra as mulheres à violência contra as 

mulheres, não há sociedades civilizadas.” 

MENSAGEM DO SECRETÁRIO-GERAL DA ONU, KOFI ANNAN, POR OCASIÃO DO DIA 

INTERNACIONAL PARA A ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES. 25 de 

Novembro de 2006 

O Dia Internacional pela erradicação de todas as formas de violência contra a mulher é 

comemorado, anualmente, em 25 de Novembro. 

Esta data e o seu significado constituem um apelo e um desígnio, para, em todo o mundo, 

os povos, os e as governantes, os e as responsáveis políticos/as e os e as activistas, 

reflectirem e agirem contra o flagelo das diversas formas de violência contra a mulher. 

A visibilidade e a invisibilidade das várias formas de violência passam pela nossa atitude 

enquanto cidadãos e cidadãs livres e interventivos/as numa sociedade democrática. 

O Distrito de Setúbal é, desde 2004, ano em que foi criado o Observatório das mulheres 

assassinadas, pela UMAR, o 3.º distrito do País com maior número de casos. 

Em 2011, no País registaram-se 23 assassinatos de mulheres por conjugalidade ou relações 

de intimidade e 39 tentativas. As vítimas associadas, directa ou indirectamente, ascendem 

às 42. 

Setúbal é o 4.º Distrito com vítimas, em 2011. 

A frieza e brutalidade dos números, impelem-nos ao trabalho em conjunto criando um 

ambiente em que a violência contra as mulheres não seja tolerada. A luta contra este 

flagelo exige que abandonemos uma maneira de pensar que é ainda demasiado comum e 

está demasiado enraizada e adoptemos outra atitude. Que demonstremos, de uma vez por 

todas que, no que toca à violência contra as mulheres, não há razões para ser tolerante 

nem justificações toleráveis. 
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Os Eleitos da Câmara Municipal de Palmela, reunidos, em 07 de Dezembro de 2011, 

evocam este Dia, lembrando todas as mulheres que foram e são vítimas de violência 

doméstica, violência de género, assédio sexual, assédio moral, em Portugal e no Mundo e 

repudiam publicamente toda e qualquer forma de violência contra a mulher.” 

Submetida a votação a Moção - Dia Internacional pela erradicação de todas as 

formas de violência contra a mulher -, foi a mesma aprovada, por unanimidade 

e em minuta. 

 

2.ª - Ano Europeu do Voluntariado e Dia Internacional do Voluntariado: 

“            “Quem quer fazer arranja maneira; quem não quer arranja desculpas” 

2011 foi o Ano Europeu do Voluntariado e, o passado dia 05 de Dezembro, o Dia 

Internacional do Voluntariado. 

Ao longo deste ano, muitas foram as iniciativas que desocultaram diferentes formas de 

voluntariado, atribuindo visibilidade a organizações, homens e mulheres que, dando de si e 

do seu tempo, melhoram e transformam a vida de outros e outras. 

O Voluntariado necessita de ser reconhecido para ser amado, necessita de ser apoiado 

para fazer mais e melhor, apoio público e privado, fazer parcerias com Fundações e 

Empresas, ser divulgado junto dos/das mais novos/as e ser reconhecido como valor não só 

social, mas económico em todas as Comunidades. 

A Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão ordinária de 07.12.2011, saúda Elza 

Chambel e Fernanda de Freitas, Comissária Nacional e Presidente do ano Europeu e, ainda, 

todas as organizações, voluntários e voluntárias do Concelho de Palmela, congratulando-se 

pela sua generosidade, altruísmo e consciência cívica. 

Mais se congratula com o facto de a Santa Casa da Misericórdia de Almada ser a única 

organização do Distrito, finalista do Prémio Portugal Voluntário, da Fundação Manuel 

António da Mota. 

Saúda, igualmente, o III Fórum Social do Concelho de Palmela, cujo dia foi dedicado ao 

voluntariado. 

O Voluntariado promove a Cidadania Activa, Faz a Diferença! ” 
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Sobre a Moção - Ano Europeu do Voluntariado e Dia Internacional do 

Voluntariado - intervieram: 

A Sr.ª presidente observa que não existe o hábito de destacar pessoas em concreto 

quando se referem, nomeadamente, a atitudes de trabalho que são de cariz colectivo. Não 

quer desvalorizar o trabalho das duas senhoras, mas não conhece suficientemente as 

tarefas que desenvolvem, pelo que propõe criar-se uma alternativa retirando os seus 

nomes (não descaracterizando o trabalho das instituições) e, em substituição, saudar o 

“Comissariado Nacional do Ano Europeu”, mantendo o restante parágrafo. Admite que, em 

meios mais restritos e por se conhecer o trabalho em concreto das pessoas, não haja 

nenhuma hesitação em formular o texto do modo como vem apresentado, mas não é este 

o caso. É conhecido o trabalho das organizações.   

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho realça que as pessoas em causa fizeram um 

excelente trabalho, mas aceita a sugestão de alterar o texto da Moção conforme 

apresentado pela Sr.ª presidente. 

Após a discussão, conclui-se pela efectivação de algumas alterações, passando-

se a transcrever a mesma: 

“            “Quem quer fazer arranja maneira; quem não quer arranja desculpas” 

2011 foi o Ano Europeu do Voluntariado e, o passado dia 05 de Dezembro, o Dia 

Internacional do Voluntariado. 

Ao longo deste ano, muitas foram as iniciativas que desocultaram diferentes formas de 

voluntariado, atribuindo visibilidade a organizações, homens e mulheres que, dando de si e 

do seu tempo, melhoram e transformam a vida de outros e outras. 

O Voluntariado necessita de ser reconhecido para ser amado, necessita de ser apoiado 

para fazer mais e melhor, apoio público e privado, fazer parcerias com Fundações e 

Empresas, ser divulgado junto dos/das mais novos/as e ser reconhecido como valor não só 

social, mas económico em todas as Comunidades. 

A Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão ordinária de 07.12.2011, saúda o 

Comissariado Nacional do ano Europeu e, ainda, todas as organizações, voluntários e 

voluntárias do Concelho de Palmela, congratulando-se pela sua generosidade, altruísmo e 

consciência cívica. 

Mais se congratula com o facto de a Santa Casa da Misericórdia de Almada ser a única 

organização do Distrito, finalista do Prémio Portugal Voluntário, da Fundação Manuel 

António da Mota. 
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Saúda, igualmente, o III Fórum Social do Concelho de Palmela, cujo tema foi dedicado ao 

voluntariado. 

O Voluntariado promove a Cidadania Ativa, Faz a Diferença!” 

Submetida a votação a Moção - Ano Europeu do Voluntariado e Dia 

Internacional do Voluntariado -, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

3.ª - Dia Internacional das pessoas com deficiência: 

“     “Juntos por um mundo melhor: incluir as pessoas com deficiência no desenvolvimento” 

Celebrou-se, dia 03 de Dezembro, o Dia Internacional das pessoas com deficiência. 

Desde há 30 anos que as Nações Unidas e os povos assinalam este dia com o lema “Plena 

Participação e Igualdade”. 

Apesar dos progressos, quer nos quadros normativos dos Países, quer nas consciências, 

ainda são muitos os fatores de exclusão das pessoas com deficiência. 

O Secretário-Geral da ONU apelou, este ano, aos governos, à sociedade civil e à 

comunidade global que trabalham para e junto às pessoas com deficiência para alcançar 

um desenvolvimento inclusivo, sustentável e  igualitário em todo o mundo. 

Os Eleitos da Câmara Municipal de Palmela, reunidos em sessão ordinária, em 07.12.2011, 

solidarizam-se com os princípios, ações e o lema das Nações Unidas de 2011 – “Juntos por 

um mundo melhor: incluir as pessoas com deficiência no desenvolvimento”. 

Mais assumem, na sua esfera de intervenção, contribuir para o combate a todas as formas 

de exclusão, saudando as Instituições Particulares de Solidariedade Social e Associações 

vocacionadas para a área da deficiência no Concelho de Palmela.” 

Sobre a Moção - Dia Internacional das pessoas com deficiência - interveio: 

O Sr. vereador Adilo Costa realça que a temática – pessoas com deficiência - é bastante 

importante. Um dos eixos do plano de acção de 2011 (e certamente para 2012) do 

Conselho Local de Acção Social de Palmela (CLASP) é a promoção da integração plena dos 

cidadãos com deficiência. A Câmara Municipal de Palmela e as Instituições Particulares de 

Acção Social (IPSS) do concelho estão a trabalhar nesta área. A título de exemplo: a 

Fundação COI desenvolve um trabalho deveras importante nesta área, assim como o Gang 

da Esclerose Múltipla.   
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Acrescenta que a APPACDM (Associação Portuguesa dos Pais e Amigos do Cidadão 

Deficiente Mental) está a levar à prática, com o apoio da Câmara Municipal de Palmela, o 

Festival ExpressArte. Este Festival permite a expressão dos jovens do ponto de vista cénico 

e artístico e é um apelo à inclusão plena destes cidadãos, pelo que a presente Moção é 

extremamente oportuna. 

Submetida a votação a Moção - Dia Internacional das pessoas com deficiência -, 

foi a mesma aprovada, por unanimidade e em minuta. 

 

DESPACHOS EMITIDOS PELA SR.ª CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL, POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito da Divisão de Administração Geral / Secção de Licenciamentos: 

A Câmara toma conhecimento, através de uma relação distribuída a todos os membros, 

elaborada pelos serviços respectivos e que fica anexa a esta acta como documento n.º 2, 

dos processos despachados pela Dr.ª Pilar Rodriguez, no período de 16.11.2011 a 

06.12.2011. 

 

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 3, 

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

14.11.2011 a 02.12.2011. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

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

dias 16.11.2011 a 06.12.2011, foram autorizados pagamentos, no valor de  2.167.036,45 

(dois milhões, cento e sessenta e sete mil, trinta e seis euros e quarenta e cinco cêntimos). 

A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta acta como documento n.º 4. 
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TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª presidente informa que o balancete do dia 06 de Dezembro de 2011, apresenta 

um saldo de 5.621.837,52 € (cinco milhões, seiscentos e vinte e um mil, oitocentos e trinta 

e sete euros e cinquenta e dois cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 4.490.078,83 € (quatro milhões, quatrocentos e noventa mil, 

setenta e oito euros e oitenta e três cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 1.131.758,69 € (um milhão, cento e trinta e um mil, 

setecentos e cinquenta e oito euros e sessenta e nove cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

I  – GABINETE DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – Proposta de alteração ao Plano Director Municipal – Perímetro 

Urbano de Fernando Pó – A12. 

PROPOSTA N.º GPE 01_25-11: 

«Na sequência da deliberação de Câmara de 22 de Junho de 2011 que levou à abertura do 

procedimento de alteração ao Plano Director Municipal – Perímetro Urbano de Fernando Pó 

– A12 e cumpridas que foram as diversas etapas do seu desenvolvimento, nomeadamente 

a mais recente, relativa ao período de 30 dias de discussão pública que terminou no 

passado dia 28 de Novembro sem que tenham sido aduzidas quaisquer sugestões ou 

reparos, considera-se estarem reunidas as condições para a aprovação desta versão final 

da proposta de alteração ao Plano Director Municipal. 

A versão final que agora se submete à deliberação da Câmara Municipal que consiste na 

alteração da Planta de Ordenamento (parte nascente) – Escala 1:25.000 e da Planta do 

Perímetro Urbano de Fernando Pó – Escala 1:10.000, deverá ser submetida à Assembleia 

Municipal, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 79º, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 

de Setembro, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro. 

Em anexo: Proposta de Alteração; Parecer Final da CCDR-LVT.» 
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Sobre a proposta de Proposta de alteração ao Plano Director Municipal – 

Perímetro Urbano de Fernando Pó – A12 numerada GPE 01_25-11 interveio: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa apresenta cumprimentos. Refere que este assunto 

- Proposta de alteração ao Plano Diretor Municipal – Perímetro Urbano de Fernando Pó – 

A12, foi objeto de discussão e votação na reunião camarária, realizada no passado dia 22 

de Junho, em que o Sr. vereador Fonseca Ferreira teve ocasião de delinear algumas 

estratégias e pontos de vista muito claros em relação à revisão do PROT-AML (Plano 

Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa) e à forma como o 

processo tinha sido otimizado. Congratula-se com o facto de, durante o período de 

discussão pública, não ter sido levantada nenhuma celeuma e de a CCDR-LVT (Comissão 

de Coordenação de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo) ter emitido 

parecer favorável final sobre esta mesma proposta. 

Conclui dizendo que os vereadores Socialistas não têm nada a obstar e vão votar 

favoravelmente a proposta em apreciação. 

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

minuta. 

 

II – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Antes de passar à apresentação da proposta referente ao Ponto 2 – Orçamento 

2012 e Grandes Opções do Plano 2012-2015, a Sr.ª presidente explana a 

INTRODUÇÃO relativa a este Ponto, a qual se transcreve na íntegra: 

INTRODUÇÃO: 

“A proposta de Orçamento para 2012 e Grandes Opções do Plano para 2012- 2015 é 

elaborada no quadro da maior crise financeira, económica e social da nossa democracia, 

agravada pelas políticas neoliberais que têm orientado a prática dos sucessivos governos e 

que se traduzem, também, num ataque sem precedentes ao poder local democrático. 

Mais competências e encargos e menos recursos financeiros têm marcado os últimos anos 

da gestão das autarquias locais. No concelho de Palmela, esta realidade exigiu um esforço 

financeiro crescente, sustentado por uma confortável arrecadação de receitas que o 

desenvolvimento induzido e apoiado pela autarquia permitiu.  
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Estamos hoje confrontados com profundas e preocupantes mudanças neste quadro 

financeiro. Têm sido sucessivas as alterações às leis das Finanças Locais e constantes as 

restrições impostas em sede de Orçamento de Estado, designadamente quanto ao modelo 

e aos critérios de financiamento das autarquias. Tal situação traduz-se numa menor 

repartição de recursos públicos com a Administração Local, em dificuldades no recurso ao 

crédito como instrumento de gestão financeira, realidades que vieram estrangular a gestão 

municipal, num tempo em que a crise económica e financeira causou, também, uma perda 

significativa das receitas locais, fruto da estagnação da economia e do investimento público 

e privado, no nosso território. 

As medidas previstas no Documento Verde da Reforma da Administração Local e o 

Orçamento de Estado, aprovado no passado dia 29 de Novembro, constituem novos e 

alarmantes passos no sentido da destruição das autarquias como poder local democrático e 

autónomo que, há precisamente 35 anos, foi instituído, é sujeito ao sufrágio dos munícipes 

e que tanto tem contribuído para a qualidade de vida das populações. 

Os cortes nas transferências do Orçamento de Estado, a redução do número de 

trabalhadores e do valor das horas extraordinárias, a redução do número de dirigentes e 

eleitos das autarquias, os executivos sem oposição são algumas medidas e decisões com 

que estamos hoje confrontados e que terão, forçosamente, repercussões no quotidiano dos 

nossos cidadãos e no desenvolvimento económico e social do nosso território. 

É este o enquadramento de um Orçamento de contenção, com a redução do investimento 

e da acção municipal em algumas áreas, centrado num grande esforço para garantir os 

serviço públicos essenciais – a limpeza urbana e manutenção dos espaços verdes, o 

abastecimento de água e o saneamento básico e o funcionamento das escolas básicas do 

primeiro ciclo (transportes escolares, refeitórios e auxiliares de acção educativa).  

Os novos investimentos serão os que têm, à partida, financiamento garantido e que se 

revelaram absolutamente essenciais para a melhoria das condições de vida dos nossos 

cidadãos - beneficiações da EB1/JI de Palmela; infraestruturas em Poceirão - execução de 

redes pluviais domésticas e remodelação de rede de abastecimento de água; execução de 

redes de abastecimento de água à Asseiceira de Cima - Loja Nova; construção da ciclovia 

envolvente poente ao Pinhal Novo; recuperação dos espaços públicos da Urbanização 

Nogueira de Matos, Pinhal Novo; Repavimentação do CM 1054 - Vale dos Barris; 

beneficiação da Estrada que liga o CM 1029 e a circular norte à Autoeuropa, execução de 

rotunda na EN 379; drenagem e pavimentação da Azinhaga dos Carvalhos – Palmela. 
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Face à crescente perda de recursos financeiros, com a redução de receita proveniente dos 

impostos municipais (IMT, Derrama sobre o IRC), taxas de urbanismo e das transferências 

do Orçamento de Estado, a Câmara Municipal tem vindo, ao longo dos últimos anos, a 

reduzir despesas de funcionamento, em áreas como as comunicações, rendas e limpeza de 

instalações, consumos energéticos. Essas são medidas que se aprofundam neste 

Orçamento, permitindo uma maior libertação de verbas para outras acções. 

 Contamos, uma vez mais, com os nossos trabalhadores que têm vindo a executar por 

administração directa muitas pequenas obras e acções que fazem a diferença no 

quotidiano das populações e que mantêm uma relação estreita com o território, sabendo 

interpretar as suas necessidades e aproveitar as suas potencialidades. Num momento 

difícil, em que sofrem brutais cortes nos seus rendimentos e direitos, os trabalhadores da 

administração local são fundamentais para garantir os serviços básicos essenciais ao bem 

estar e à qualidade de vida dos nossos munícipes.  

Contamos também com os nossos parceiros económicos e sociais, o movimento associativo 

e todos os munícipes que têm contribuído para o desenvolvimento do nosso concelho, com 

quem partilhamos soluções e que, num momento muito difícil, mantêm a sua 

disponibilidade e participação cívica. 

Caracterização Financeira da Proposta: 

O Orçamento para o ano económico de 2012, apresenta um valor global de 56, 6 milhões 

de euros e representa uma diminuição de 3% relativamente ao orçamento inicial do ano 

2011. 

O valor da receita orçamentada foi calculado tendo em consideração o consagrado no 

POCAL, ao nível das regras previsionais. O valor inscrito em “Impostos Indirectos – 

loteamento e obras” resulta das taxas calculadas de processos urbanísticos já licenciados 

ou em vias de licenciamento, nomeadamente: E-367/10, L-43/00, L-38/98, L-3/05; L-

21/02, L-35/95. 

Do valor total orçamentado para 2012, há a considerar ainda um valor significativo de 

receitas extraordinárias, cerca de 19,3 milhões de euros, que são: 

− Taxas de urbanismo – 10 milhões de euros; 

− Utilização de empréstimos bancários – 4,2 milhões de euros; 

− Comparticipação QREN – 3,1 milhões de euros; 

− Quartel do destacamento territorial da GNR em Palmela – 1,5 milhões de euros; 
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− Utilização de garantias bancárias – 0,5 milhões de euros. 

Os Impostos Directos (IMI, IMT, Derrama sobre IRC, Imposto Único de Circulação), 

apresentam uma diminuição comparativamente ao ano 2011, mas continuam a ser o 

capitulo com maior peso no total da receita, representando cerca de 29,9%. 

As Transferências provenientes do Orçamento de Estado ao abrigo da Lei das Finanças 

Locais, têm um peso de 13,3 % do total da receita e apresentam uma diminuição de 5 % 

comparativamente ao ano anterior. 

A Venda de Bens e Serviços Correntes, na qual a venda de água e tarifa de saneamento é 

a componente mais significativa, tem um peso de 13,2 % no total da receita. 

Os recursos previstos são aplicados do seguinte modo: 

− Grandes Opções do Plano – 35,1 milhões de euros; 

− Pessoal – 17,4 milhões de euros; 

− Despesas não afectas às GOP – 4,2 milhões de euros.” 

 

Seguidamente, a Sr.ª presidente apresenta a proposta: 

PONTO 2 – Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 2012-2015. 

PROPOSTA N.º DAF 01_25-11: 

«A proposta de Orçamento para o ano económico de 2012 e Grandes Opções do Plano 

2012/2015 é apresentada num contexto de grandes incertezas económicas e de propostas 

de alterações profundas do actual modelo de funcionamento do poder local.  

Neste contexto a proposta em discussão contempla um conjunto de investimentos que têm 

financiamento assegurado com recurso a empréstimos bancários ou a fundos comunitários 

no âmbito do QREN, e por outro lado uma actividade municipal muito diminuta, face a 

anos anteriores. As despesas de funcionamento foram igualmente sujeitas a uma análise 

criteriosa e objecto de redução, consequência de medidas ainda de maior racionalização 

introduzidas na estrutura.  

Assim a proposta financeiramente caracteriza-se por: 

1. Orçamento: 

O Orçamento apresenta um valor global de 56.648.419,00 € (cinquenta e seis milhões, 

seiscentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e dezanove euros) e apresenta uma 

diminuição de 2,9% comparativamente ao orçamento inicial de 2011. 
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 Do total de receitas orçamentadas cerca de 19,3 milhões de euros (34,1%) são receitas 

consideradas extraordinárias provenientes de: 

− Utilização de empréstimos bancários de médio prazo: 4,2 milhões de euros; 

− Comparticipações do QREN no âmbito de projectos candidatados pelo município: 

3,1 milhões de euros; 

− Construção do Quartel do Destacamento Territorial da GNR em Palmela: 1,5 

milhões de euros; 

− Utilização de garantias bancárias: 0,5 milhões de euros; 

− Taxas de urbanismo: 10 milhões de euros.  

O valor dos Impostos Diretos tem uma diminuição de 6,0% relativamente ao orçamentado 

em 2011 continuando a ser o capítulo com maior peso no total da receita (29,9%) e no 

qual o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) é a principal componente deste conjunto de 

impostos.  

As transferências ao abrigo da Lei das Finanças Locais e inscritas no Orçamento de Estado 

totalizam 7,5 milhões de euros, representam 13,3% do total das receitas e 

comparativamente ao ano 2011 apresenta uma diminuição de 5%. 

A Venda de Bens e Serviços Correntes representa 13,2% do total da receita. 

A afetação dos recursos financeiros é efetuada do seguinte modo: 

− Grandes Opções do Plano, com financiamento assegurado: 35.091.742,00 € 

(trinta e cinco milhões, noventa e um mil, setecentos e quarenta e dois euros): 

− Pessoal: 17.385.540,00 € (dezassete milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, 

quinhentos e quarenta euros); 

− Despesas não imputadas às GOP: 4.171.137,00 € (quatro milhões, cento e 

setenta e um mil, cento e trinta e sete euros). 

 As GOP para o ano 2012 apresentam um valor de 27.574.783,00 € (vinte e sete milhões, 

quinhentos e setenta e quatro mil, setecentos e oitenta e três euros), ao qual se 

acrescenta um valor de 7.516.959,00 € (sete milhões, quinhentos e dezasseis mil, 

novecentos e cinquenta e nove euros) de encargos de anos anteriores. 

Comparativamente ao Orçamento de 2011, os encargos com o Pessoal em 2012 sofrem 

uma diminuição de 10,4% e as despesas não imputadas às GOP, um decréscimo de 7,9%. 

O quadro seguinte apresenta a estrutura da Receita e Despesa: 
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uniddade: euro

RECEITA VALOR % DESPESA VALOR %

Impostos Directos 16.915.511 29,9% Pessoal 17.385.540 30,7%

Impostos Indirec tos 11.980.095 21,1% Aquisição Bens e Serviços Correntes 21.257.749 37,5%

Taxas Coimas e Outras Penalidades 1.257.431 2,2% Encargos Correntes da Divida 536.866 0,9%

Rendimentos de Propriedade 12.001 0,0% Transferências Correntes 1.923.918 3,4%

Transferências Correntes 6.160.501 10,9% Subsidios 518.200 0,9%

Venda de Bens e Serviços Correntes 7.464.045 13,2% Outras Despesas Correntes 139.800 0,2%

Outras Receitas Correntes 50.000 0,1%

Total Receitas Correntes 43.839.584 77,4% Total Despesas Correntes 41.762.073 73,7%

Venda Bens de Investimento 2.000.003 3,5% Aquisição de Bens de Capital 13.063.517 23,1%

Transferências de Capital 6.089.912 10,8% Transferências de Capital 298.429 0,5%

Passivos Financeiros 4.197.920 7,4% Passivos Financeiros 1.524.400 2,7%

Outras Receitas de Capital 516.000 0,9%

Total Receitas de Capital 12.803.835 22,6% Total Despesas de Capital 14.886.346 26,3%

Outras Receitas 5.000 0,0%

Total Receita 56.648.419 100,0% Total Despesa 56.648.419 100,0%  

As receitas correntes financiam a totalidade das despesas correntes, obtendo-se ainda uma 

poupança de 2.077.511,00 € (dois milhões, setenta e sete mil, quinhentos e onze euros) 

que financia despesas de capital, respeitando assim o princípio do equilíbrio orçamental. 

2. Grandes Opções do Plano: 
 

As Grandes Opções do Plano apresentam os seguintes valores: 

 

OBJECTIVO 
2012 

Total (€) Definido (€) Não Definido 
(€) 

Funções Gerais 3.532.590 3.532.590  

Serviços Gerais da Administração Pública 1.574.990 1.574.990  
Segurança e Ordem Públicas 1.957.600 1.957.600  

Funções Sociais 18.462.642 17.732.642 730.000 
Educação 3.138.179 3.138.179  

Saúde 43.500 43.500  
Segurança e Acção Social 7.100 7.100  

Habitação 5.148.189 5.148.189  
Ordenamento do Território 220.070 220.070  

Saneamento 4.237.000 3.507.000 730.000 
Abastecimento de Água 1.282.050 1.282.050  

Resíduos Sólidos 1.747.000 1.747.000  
Protecção Meio Ambiente e Conservação da Natureza 982.725 982.725  

Cultura 907.630 907.630  
Desporto, Recreio e Lazer 749.199 749.199  

Funções Económicas 4.062.854 4.062.854  
Industria e Energia 1.306.100 1.306.100  

Transportes e Comunicações 2.669.510 2.669.510  
Comércio e Turismo 71.394 71.394  

Outras Funções Económicas 15.850 15.850  

Outras Funções 9.763.656 9.763.656  

Total 35.821.742 35.091.742 730.000 

Assim, nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se a 
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aprovação do Orçamento para o ano económico de 2012 e as Grandes Opções do Plano 

2012/2015, e posterior envio a deliberação da Assembleia Municipal.» 

Sobre a proposta de Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 2012-2015 

numerada DAF 01_25-11 intervieram: 

A Sr.ª presidente refere um dado que lhe parece importante ser realçado: as Receitas 

correntes financiam a totalidade das Despesas correntes conseguindo-se uma poupança na 

ordem dos 2 milhões de euros. Este é o indicador que permite cumprir o princípio do 

equilíbrio orçamental a que a Autarquia está obrigada.   

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho refere que a Introdução surge com o 

enquadramento e especial enfoque de que a proposta de Orçamento 2012 e Grandes 

Opções do Plano 2012-2015 é elaborada “no quadro da maior crise financeira, económica e 

social da nossa democracia (...) num ataque sem precedentes ao poder local democrático”. 

O facto de os Municípios terem cada vez mais competências e menos recursos, associada à 

dificuldade de recurso ao crédito e à degradação da aplicação da Lei das Finanças Locais 

com a perda de receitas merece destaque no enquadramento da Introdução. Considera 

que uma discussão sobre as medidas contidas no Livro Verde não pode ser feita à 

exaustão nesta sede. Ainda por demais num contexto em que, há cerca de duas semanas, 

a AMRS (Associação de Municípios da Região de Setúbal) tentou chegar a algumas 

posições consensuais entre as duas forças políticas dos Municípios desta região (PS e CDU) 

relativamente às medidas que constam no Livro Verde. Classifica o enquadramento à 

Introdução como estando adequado aos tempos que se vivem, pelo que seria de esperar 

que o documento em apreciação tivesse uma redução no investimento, na ação municipal 

e nas despesas de funcionamento. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho refere que a análise à caracterização financeira da 

proposta e, comparativamente com o Orçamento 2011, lhe permite efetuar os seguintes 

comentários: 

. O valor global do Orçamento 2012 é de 56,6 milhões de euros, sendo que o Orçamento 

2011 tinha previsto 58,3 milhões de euros e posteriormente corrigido para 56,9 milhões de 

euros; 

. As Receitas extraordinárias somavam 17,9 milhões de euros em 2011, estando previsto 

no Orçamento 2012 o valor global de 19,3 milhões de euros (um aumento de 1,4 milhões 

de euros). A desmultiplicação das Receitas extraordinárias é visível da seguinte forma:   
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. A utilização dos empréstimos bancários passa de 2,9 milhões de euros (em 2011) para 

4,2 milhões de euros (em 2012). A receita do QREN (Quadro de Referência Estratégico 

Nacional) de 2 milhões de euros (em 2011) passa para 3,1 milhões de euros (em 2012). A 

receita da construção do Quartel do Destacamento da GNR de Palmela aumenta 0,5 

milhões de euros. A utilização das garantias bancárias desce 1,5 milhões de euros. O valor 

das taxas de urbanismo mantém-se.  

. Os Impostos diretos permitem-lhe as seguintes observações: 

. A receita proveniente destes impostos ascendeu, em 2011, a 30,8 milhões de euros 

contra os 29,9 milhões de euros estimados para 2012 (um decréscimo de 6%). 

. As transferências provenientes do Orçamento de Estado sofrem um decréscimo de 5% 

para o Município de Palmela. 

. As GOP 2011-2014 previam 34,4 milhões de euros contra os 35,1 milhões de euros nas 

GOP 2012-2015. 

. No âmbito do Pessoal verifica-se uma diminuição de 2 milhões de euros, mas resulta 

lamentavelmente dos cortes impostos pelo Orçamento de Estado de 2012 (redução de 

50% das horas extraordinárias e os subsídios de férias e de Natal). 

. Nas Despesas não afetas às GOP registam-se menos 300 mil euros. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho continua a sua intervenção com o reparo de que o 

enquadramento global da Introdução e da proposta de Orçamento 2012 e Grandes Opções 

do Plano 2012-2015 é feito em alinhamento com a situação económica e social. Permite-se 

discordar da caracterização financeira da proposta que, em sua opinião, denota 

incongruência na apresentação dos números face ao que é a constatação da real situação 

descrita na Introdução ao documento em apreciação, bem como na proposta. Até parece 

que o concelho de Palmela está à margem da crise. Não se consegue encontrar neste 

documento um esforço de contenção da Câmara Municipal. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho tece ainda as seguintes observações: 

. Mostra apreensão relativamente ao facto de se contemplar um acréscimo de 2,2% no 

Pessoal do Quadro; 

. Questiona a que se deve a subida de 3,4% nas Remunerações de Eleitos Locais; 

. No que se refere à Aquisição de Bens e Serviços deixa a pergunta: qual o motivo pelo 

qual se prevê em Publicidade uma subida de 17,45%;  

. A Assistência Técnica regista uma subida de 60%, o que reverte em mais 150 mil euros; 
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. Os Outros Trabalhos Especializados são contemplados com uma subida de 2.600 mil 

euros,  que representa  mais 42,89%. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa começa por referir que os vereadores do P.S. 

foram convidados pela Sr.ª presidente da Câmara para uma reunião, efetuada em 23 de 

Novembro, onde lhes foi apresentada uma primeira versão do Orçamento 2012 e Grandes 

Opções do Plano 2012-2015, o que desde já agradece. Nessa mesma reunião insurgiu-se 

perante o facto de o documento em análise ser genericamente idêntico ao do ano de 2011. 

Os vereadores Socialistas consideraram que o Orçamento era muito difícil de atingir e 

propuseram ao executivo em gestão (naturalmente as opções a tomar pertencem a quem 

governa) que o Orçamento para o ano de 2012 não devia ascender a mais de 46 milhões 

de euros. Realça que a presente proposta ascende a 56,6 milhões de euros. O que 

preocupa os vereadores do P.S. Naturalmente que são os Encargos transitados. Isto 

porque a Câmara Municipal de Palmela vem acumulando todos os anos uma dívida de 1,2 

milhões de euros a fornecedores. (Que começou com 5,2 milhões de euros em 2009 e se 

pensava poder colmatar em 2010, mas veio novamente a declarar-se a dificuldade em 

pagar 6,4 milhões de euros nesse ano e, presentemente, vem anunciar-se a dificuldade em 

pagar 7,5 milhões de euros). Constata que a Câmara Municipal está a proceder a 

pagamentos a mais de 360 dias, o que é visível na página da internet desta Autarquia. É 

um perfil do Município. É comprovado que a Câmara Municipal teima em persistir no erro. 

A Sr.ª presidente poder-lhe-á responder que não tem outra hipótese se não a de colocar as 

Receitas extraordinárias mas, em sua opinião, há outra maneira de o fazer. A maioria 

C.D.U. em exercício coloca as Receitas extraordinárias única e exclusivamente por causa do 

princípio do equilíbrio financeiro, ou seja, as Receitas correntes têm de cobrir as Despesas 

correntes. E se as Receitas correntes do Orçamento somam 43 milhões de euros e as 

Despesas correntes são de 41 milhões de euros é necessário prever 18 ou 19 milhões de 

euros em Receitas extraordinárias. Não há grandes alternativas. Há um claro 

inflacionamento da Receita face à necessidade do princípio do equilíbrio financeiro. A 

maioria do executivo está imbuída do espírito que este Orçamento é concretizável, mas ele 

próprio considera que este esconde alguma “marosca” que é aliviada pelo facto de das 

políticas que a todos vêm afetando em consequência do Orçamento do Estado para o ano 

de 2012 (como exemplo: a redução do valor dos subsídios de férias e de Natal, a redução 

em 50% das horas extraordinárias). O Orçamento desta Autarquia para o ano de 2011 

estimava 0,5 milhões de euros em Horas extraordinárias e parece que a verba prevista 

para 2012 não diminui muito (e que vão ser pagas a metade do preço). Não se nota 

nenhum esforço para reduzir custos. 
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O Sr. vereador José Carlos de Sousa observa que a questão do inflacionamento das 

verbas é visível na rubrica de Loteamentos e Obras e na verdade a décalage que existe 

entre a concretização das ações / projetos e obras e o Orçamento efetivamente previsto é 

demasiado elevada, o que tem sido constatável nos anos anteriores aquando da 

apresentação das Prestações de Contas respetivas. Na reunião camarária, realizada em 07 

de Dezembro de 2010, aquando da discussão e votação da proposta de Orçamento 2011 e 

Grandes Opções do Plano 2011-2014 citou José Saramago “Os Livros do Nosso 

Desassossego” e, este ano, na medida em que o Orçamento em apreço se identifica com o 

poema, cita Sophia de Mello Breyner Andresen “Tempo de solidão e de incerteza / tempo 

de medo e tempo de traição / tempo de injustiça e de vileza / tempo de negação”. De 

facto, a Câmara Municipal nega a evidência e, enquanto o fizer, terá dificuldade em se 

autoproclamar capaz de fazer. Este é o seu maior dissabor. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa tece ainda as seguintes considerações: 

. Os vereadores Socialistas têm vindo a observar o crescente número de retificações e 

ratificações que a Câmara Municipal manda publicar em Diário da República (que 

acontecem por lapso dos serviços) e custam verbas avultadas. 

. Os valores em Publicidade aumentam (tem enorme dificuldade em perceber porquê).  

. Há obras cuja execução vem sendo adiada sucessivamente nos Planos Plurianuais de 

Investimentos (PPI), alguns exemplos: as empreitadas de “Beneficiação da Escola EB1/JI 

de Palmela” / “Reestruturação de infraestruturas em Poceirão” / “Execução de redes 

pluviais domésticas” / “Execução de rede de abastecimento de água a Asseiceira de Cima e 

Loja Nova” / “Construção da ciclovia do Pinhal Novo” / “Ampliação da Escola EB1/JI de 

Aires”. Em face dum empréstimo concretizado pela Autarquia leva-se à prática em 2011 a 

obra de “Execução dos espaços públicos da Urbanização Nogueira de Matos” a concluir em 

2012 e com uma parte dos pagamentos previstos para 2013. A empreitada de 

“Repavimentação do Caminho Municipal de Vale dos Barris” tem vindo a ser igualmente 

adiada, assim como a “Beneficiação da estrada que liga o Caminho Municipal 1029 à 

circular Norte da Autoeuropa”. Sobre a intervenção no Caminho Municipal 1029 questiona 

se não seria de implicar a empresa Pelicano na execução da circular na zona em causa. A 

Câmara Municipal prescindiu da negociação do contrato com a Pelicano face a esta obra. 

. Em relação à observação feita pela Sr.ª vereadora Natividade Coelho no que respeita aos 

Outros Trabalhos Especializados, considera que a Sr.ª presidente certamente vai justificar 

que o aumento de verba perspetivado nesta rubrica se deve à dívida que a Câmara 

Municipal tem a pagar à AMARSUL – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. 
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(em 2010 era de 732 mil euros e, em Outubro de 2011, ascende a 1.300 mil euros). 

Repara que a Câmara Municipal cobre aos seus munícipes mensalmente uma taxa pela 

recolha dos resíduos sólidos e, em sua opinião, esse dinheiro devia ser entregue à 

AMARSUL para colmatar a dívida. De acordo com a Lei das Finanças Locais (art.º 16º, n.º 

5) incorrem em crime os Municípios que recebem dinheiro dos munícipes pela prestação de 

determinados serviços e que não o canalizam para pagamento à(s) empresa(s) 

supramunicipal(ais). Não sendo o Município de Palmela aquele que é mais devedor tem, 

naturalmente, a sua dívida um significado importante face à conjuntura atual e à 

construção da empresa.  

. O Orçamento que se propõe à aprovação deste órgão não pode ser visto duma forma 

displicente face ao que é o princípio do equilíbrio financeiro e à necessidade de as Receitas 

correntes cobrirem as Despesas correntes. Se isto não acontecer vai a Câmara Municipal 

continuar com dificuldade de pagar a fornecedores e, consequentemente, os pagamentos 

vão ser dilatados no tempo, o que influencia a economia local. 

A Sr.ª presidente menciona que deve ficar claro que o Orçamento 2012 é difícil, mas não 

há nada a esconder. A maioria em gestão neste executivo tem assumido com toda a 

transparência a situação financeira da Autarquia e que, à semelhança do conjunto das 

demais câmaras municipais, é muito difícil. Não há nada que não esteja plasmado no 

Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 2012-2015, até porque isso seria crime 

(conforme expressão usada pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa). O que pode ser 

tratado do ponto de vista orçamental são, por exemplo, os Encargos assumidos e que 

muitas vezes não aparecem de forma transparente, mas que este documento apresenta de 

forma perfeitamente descrita e identificável.  

Mais refere que pretende contrariar alguns dos números apresentados pelos Srs. 

vereadores do P.S., concretamente de não ser visível uma quebra de valores no Orçamento 

2012. A Introdução marca a leitura do documento em apreciação e, por isso mesmo, fez o 

propósito de que constasse a questão das Receitas extraordinárias com o intuito de facilitar 

a leitura. Estão a efetuar a análise dum Orçamento cujo valor global é de 56,6 milhões de 

euros, mas há que ter muito presente que neste valor global estão contidos vários milhões 

de euros de Receitas extraordinárias provenientes de: contração de empréstimos 

bancários, QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional), taxa do urbanismo e do 

Ministério da Administração Interna para a construção do Quartel do Destacamento da GNR 

de Palmela). Ao expurgar a verba das Receitas extraordinários ao valor global do 

Orçamento, o mesmo fica com 37 milhões de euros. Deve ficar bem assente que não há 

nenhum subterfúgio nem nenhuma “marosca” (conforme mencionado pelo Sr. vereador 
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José Carlos de Sousa). Compreende a leitura feita pelos Srs. vereadores Socialistas, mas 

para que a mesma seja rigorosa têm de atender à explicação que antes deu.   

Ainda na senda de contrariar alguns dos números que os Srs. vereadores Natividade 

Coelho e José Carlos de Sousa sublinharam, a Sr.ª presidente mostra-se espantada 

quando se observa o aumento de 2,2% em Pessoal do Quadro, mas não se faz nenhuma 

referência ao decréscimo de 73% em Pessoal contratado a termo. Atendendo a que há 

pessoal em falta, transitaram 2,2% de pessoal contratado a termo para o quadro. Os Srs. 

vereadores enfatizarem as rubricas cujos valores são aumentados, mas repare-se que 

mesmo num Orçamento de contenção há sempre verbas que são alvo de aumentos. Pese 

embora os Srs. vereadores do P.S. não o tenham mencionado, dá alguns exemplos de 

rubricas que sofrem diminuição de valores: 

 . Aquisição de material de escritório (menos 19%); 

 . Manutenção de instalações municipais (menos 32%); 

 . Arrendamento de edifícios (menos 27,8%); 

 . Comunicações (menos 41%); 

 . Conservação de espaços verdes (menos 11%); 

 . Programa “+60” (menos 46%); 

. Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia (menos 17,5%);  

 . Palmela Desporto, EEM (menos 13%); 

 . Conservação de máquinas e viaturas (menos 25%); 

 . Sistemas de informação (menos 11,5%); 

 . Relações públicas (menos 31%); 

 . Ampliação e conservação do parque escolar (menos 59%); 

 . Acção socioeducativa e pedagógica (menos 18,4%); 

 . Saúde ocupacional (menos 11,7%); 

 . Infraestruturas e arruamentos (menos 66%); 

 . Sistemas de drenagem (menos 11%); 

 . Redes de esgotos (menos 29%); 

 . Espaços verdes e paisagismo (menos 30%); 
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 . Projectos no âmbito da juventude (menos 69%); 

 . Programas e projectos municipais (menos 54%). 

A Sr. presidente observa que os Srs. vereadores do P.S. não inventaram os números que 

referenciaram, até porque ela própria também os tem em consideração no que ao estudo e 

à capacidade de análise do documento diz respeito. Esses indicadores foram tirados do 

Orçamento, mas são apenas alguns indicadores e os que ela mencionou são outros 

indicadores. Quando se faz a comparação entre o Orçamento do ano de 2011 com o 

Orçamento proposto para o ano de 2012 verifica-se que este último é apenas 3% mais 

reduzido. Objetivamente isto refere-se às Receitas extraordinárias que têm uma verba 

muito explícita e aos Encargos assumidos e não pagos que vêm de anos anteriores e 

consomem uma verba avultada do Orçamento, o que significa que a Câmara Municipal terá 

obrigatoriamente que ter menor atividade incluida neste Orçamento. 

Relativamente aos Outros Trabalhos Especializados, a Sr.ª presidente explica o aumento 

da verba prevista tem a ver com os pagamentos à AMARSUL – Valorização e Tratamento 

de Resíduos Sólidos, S.A. / à SIMARSUL – Sistema Integrado Multimunicipal de Águas 

Residuais da Península de Setúbal, S.A. e à EDP – Distribuição, S.A. (no que concerne à 

Iluminação Pública). A verba de Outros Trabalhos Especializados  tem um valor de 4,8 

milhões de euros, mas só as dívidas à AMARSUL e SIMARSUL somam 3,4 milhões de euros. 

Esta é a razão do aumento nesta rubrica.  

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

Finanças para prestar esclarecimentos. 

Em relação aos Outros Trabalhos Especializados, o diretor do Departamento de 

Administração e Finanças explica que o POCAL estipula que os trabalhos que podem 

ser feitos pela Câmara Municipal mas que são dados a fazer externamente devem ser 

classificados nesta rubrica. Sucede que o tratamento dos resíduos sólidos é uma atribuição 

própria dos Municípios, que está contratada à AMARSUL, e o mesmo sucede com o sistema 

multimunicipal de águas residuais, que está contratada à SIMARSUL. 

A Sr.ª presidente salienta que o seu desafio era que se estudasse porque é que na 

classificação do POCAL se dá o nome de Outros Trabalhos Especializados a um serviço que 

é efetuado por empresas multimunicipais e que não são do desempenho direto da 

Autarquia. 

O diretor do Departamento de Administração e Finanças menciona nãohaver 

aumento no valor dos vencimentos dos eleitos. Relativamente à Publicidade regista-se um 
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acréscimo de 19%, o que em termos absolutos corresponde a18 mil euros e que se deve, 

essencialmente, a encargos transitados do ano passado. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro saúda os presentes. Menciona que o contexto em que se 

tem vivido, nestes últimos anos, e com muitas notícias com que diariamente são 

confrontados, há que ter alguma coragem para, neste cenário de grandes dificuldades, a 

maioria em gestão neste executivo marcar a sua posição e fazer opções.  

Refere-se à intervenção dos Srs. vereadores da oposição (Natividade Coelho e José Carlos 

de Sousa), dizendo que o seu discurso lhe lembrou as agências de rating e os emissários 

da Troika. Como não subscreve os princípios da Troika permite-se discordar dos mesmos. 

Assume que o Orçamento 2012 e as Grandes Opções do Plano 2012-2015, num quadro 

que se apresenta muito difícil, é um Orçamento de coragem e de anti resignação e não 

deixa de, embora com menos recursos, fazer investimento, com a consciência de que há 

que passar por fases difíceis para depois recuperar um eventual passivo ao endividamento, 

pois o investimento vai gerar desenvolvimento, dinâmica e riqueza neste território, o que 

terá o seu retorno para os seus cidadãos e para o Município. A reunião de hoje está a ser 

pródiga nalgumas citações e, também, se lembrou de uma. Atendendo a que tem 

trabalhado e convivido com autarcas socialistas com funções executivas de gestão direta 

nas Autarquias, com posição diferente da dos senhores vereadores da oposição, ocorre-lhe 

a seguinte citação “o que não experimentares, não julgues que o sabes bem”. Na verdade, 

é preciso estar inteirado das matérias e, nomeadamente, do funcionamento das Autarquias 

para dar opiniões válidas. O que tem ouvido e debatido com outros autarcas do Partido 

Socialistas permite-lhe afirmar que não liga bem com alguns conceitos que os Srs. 

vereadores Socialistas neste órgão defenderam. Estranha que os Srs. vereadores não 

tenham afirmado que a Lei das Finanças Locais é desadequada aos novos desafios e 

competências das Autarquias Locais, ou à forma como a arrecadação das receitas do 

Estado tem uma injusta repartição dos recursos públicos para com a Administração Local 

(que diga-se é muito menos despesista do que a Administração Central). Estranha ainda 

que os Srs. vereadores Natividade Coelho e José Carlos de Sousa não se tenham referido 

às políticas recessivas que estagnam a economia e o investimento, e que tem reflexos 

negativos na arrecadação das receitas, também, das Autarquias. O valor arrecadado com a 

Derrama é a prova dum imposto que podia dar outro retorno ao Município se não 

existissem as políticas recessivas. Também os Srs. vereadores nada disseram em relação à 

redução de 5% das transferências do Orçamento do Estado para a Câmara Municipal de 

Palmela e que tem vindo a ser assim desde há alguns anos: diminui o valor das 
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transferências. Há que ter em atenção que as transferências do Orçamento de Estado 

constituem apenas 13% do total da receita do Município.  

Referindo-se à intervenção do Sr. vereador José Carlos de Sousa sobre um conjunto de 

obras que vão sendo adiadas, o Sr. vereador Álvaro Amaro refere que pode fornecer 

um relatório completíssimo das vicissitudes dos processos, até ao nível da desistência das 

empresas adjudicatárias porque não têm capacidade para apresentar a documentação 

exigida por lei e vêm-se impossibilitadas de executar a obra. Este é o exemplo duma 

situação que pode provocar atrasos. Pela intervenção que os Srs. vereadores Natividade 

Coelho e José Carlos de Sousa fizeram até parece que o investimento é apenas aquele que 

decorre dos empréstimos, o que não é verdade. Explica que muito do investimento em 

infraestruturas efetuado em Poceirão tem repercussão no ano seguinte, porque (embora a 

obra seja adjudicada este ano) a faturação vai recair no ano de 2013. Adianta alguns 

exemplos de obras que vão ter repercussão no ano seguinte: 

. Abastecimento de água a Asseiceira de Cima e Loja Nova – houve que elaborar o 

projeto e licenciar a obra junto da E.P. (Estradas de Portugal). A obra está 

adjudicada; 

. A ciclovia (Poente) do Pinhal Novo – é uma infraestrutura essencial para o Pinhal 

Novo; 

. Recuperação dos espaços exteriores na Urbanização Nogueira de Matos, em Pinhal 

Novo – a empreitada está em curso; 

. Praceta do Monte Novo – a intervenção está a ser concluída; 

. Repavimentação da Estrada de Vale dos Barris – a empreitada já se iniciou; 

. A Beneficiação da Estrada entre o Caminho Municipal 1029 e a circular Norte da 

Autoeuropa – a elaboração do projeto está adjudicada e prevê-se que vá entrar em 

obra em 2013. Explica que a efetivação da mesma não tem nada a ver com a 

empresa Pelicano; 

. Execução da rotunda na Estrada Nacional 379 – o processo do concurso deve ser 

submetido a deliberação da Câmara Municipal proximamente; 

. Drenagem e Pavimentação da Azinhaga dos Carvalhos – numa próxima reunião 

camarária deve ser apresentada a proposta relacionada com esta obra.  

O Sr. vereador Álvaro Amaro adianta que pode enumerar ainda a obra de Abertura do 

acesso (Sul) da estação de Venda do Alcaide que não consta do processo de contração de 
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empréstimo bancário. Há um conjunto de intervenções que também são investimento e 

que são indispensáveis para manter os sistemas a funcionar e para prestar serviços de 

qualidade aos munícipes, por exemplo: 

   . Equipamento e ligação do furo RIA1, em Palmela; 

   . Abastecimento de água; 

   . Reparação de contadores; 

   . Sistema de comunicação das ETAR de Poceirão e Marateca; 

   . Instalação de sistema de telegestão da Biscaia. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro menciona que acrescem as seguintes ações: Arruamentos 

/ Esgotos / Iluminação Pública / Parques e Jardins / Instalações Desportivas e Recreativas / 

Captação, Tratamento e Distribuição de Água / Sinalização e Trânsito / Cemitério. No 

cômputo do investimento direto, afetação de materiais e equipamentos afetos a esse 

investimento soma 8.284 mil euros. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro refere que tem a fazer a seguinte observação / correção: 

a taxa de gestão de resíduos foi criada pelo Governo do Partido Socialista e os Municípios 

arrecadam esta taxa para a transferir para a Administração Central. Em relação às tarifas 

de saneamento e resíduos há a considerar que a Câmara Municipal arrecada uma verba 

abaixo da que paga à Amarsul – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.. Sobre 

a prestação de serviços relacionada com a recolha de lixo e de monos em vários locais do 

concelho persiste a classificação do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 

Locais) por não considerar em Investimento os Trabalhos Especializados. A rubrica de 

Saneamento contempla 4.237 mil euros, mas há a considerar que a Câmara Municipal, para 

além dos serviços que paga à Simarsul – Sistema Integrado Multimunicipal de Águas 

Residuais da Península de Setúbal, S.A., comparticipa nas obras de investimento que esta 

empresa multimunicipal faz neste território, que enuncia: construção das ETAR (Estações 

de Tratamento de Águas Residuais) de Marateca, Poceirão, Aires e upgrade da ETAR do 

Montado, o que ultrapassa os 5 milhões de euros em investimento. Esta observação não 

significa que a maioria em gestão tenha críticas quanto à forma como é concebido o 

sistema multimunicipal. Contudo, é da opinião que, caso se tratasse de um sistema 

intermunicipal os resultados seriam outros e os preços / valores teriam uma lógica de cariz 

mais social, mais “amiga” dos cidadãos, ao invés dos sistemas multimunicipais que são 

mais “amigos” do investidor, nomeadamente do grupo Águas de Portugal, S.A..   
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Atendendo a que a questão da verba adstrita à rubrica de Pessoal é frequentemente 

abordada, o Sr. vereador Álvaro Amaro considera dever sublinhar o que a Sr.ª 

presidente já mencionou na sua intervenção: o número de trabalhadores tem vindo a 

diminuir e, atualmente, a Câmara Municipal possui um número inferior aos anos de 2005, 

2009, 2010, e executa cada vez mais obras por administração direta. Alguns exemplos de 

obras / ações / projetos de relevo, executadas por administração direta, e muito 

significativas para a qualidade de vida das populações, são:  

   . Intervenção na Rua da Lagoa da Palha (obra); 

   . Beneficiação de um troço na Circular (Sul) da Autoeuropa (obra); 

   . Calcetamento em diversos locais do concelho (obra); 

. Recolocação da iluminação pública nos corredores Sul e Poente da Urbanização da 

Salgueirinha, em Pinhal Novo (obra); 

. Comemorações no âmbito do Dia da Árvore / Dia da Floresta (ação); 

   . Elaboração de Planos na área do Planeamento Urbanístico 

Acrescenta que a maioria em gestão neste executivo tem sabido valorizar o grande 

potencial humano que são os seus trabalhadores e que reverte num investimento no 

serviço prestado às populações. Se isto é ser “despesista”, então não se importa nada de 

ser “despesista”. Neste contexto pode afirmar: não há falta de ambição. É preciso 

continuar a fazer um esforço para garantir os serviços públicos essenciais em domínios que 

já foram referidos nesta reunião, como sejam: limpeza urbana, espaços verdes, 

abastecimento de água, saneamento, funcionamento de escolas do 1.º ciclo. Em relação 

aos últimos 2 anos, a Câmara Municipal tem menos 26 trabalhadores, e em relação ao ano 

findo, a Câmara Municipal tem menos 50 trabalhadores. Este é um Orçamento de esforço e 

de coragem mas, também, de anti resignação. Todas as ações / projetos e obras 

constantes no Orçamento 2012 foram estimadas por se considerar possível a sua 

concretização, independentemente da execução financeira que vier a acontecer. Considera 

que as prioridades foram bem escolhidas, tendo as mesmas sido discutidas com as Juntas 

de Freguesia do concelho e auscultada que foi a população. 

O Sr. vereador Luís Miguel Calha saúda os presentes. Refere que foi com muita 

atenção que ouviu os Srs. vereadores do P.S.. Expressa que os eleitos da CDU neste 

executivo não negam a evidência que o país está em crise e que, em função disso, as 

empresas e as famílias têm sentido dificuldades de vária ordem que se traduzem no que é 

a receita da Câmara Municipal. Assim como não negam a evidência de que tem havido 
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sucessivos “cortes” no Orçamento de Estado para as Autarquias Locais. Não negam a 

evidência que em função desse quadro recessivo se viram obrigados a tomar medidas e 

isso tem sido concretizado: são tomadas medidas de contenção da despesa a vários níveis, 

como seja no funcionamento interno, na atividade da Câmara Municipal ou no apoio a 

parceiros locais. Naturalmente que as medidas são muito difíceis de tomar, mas são 

indispensáveis e têm vindo a produzir resultados. Salienta que a Sr.ª presidente, na sua 

intervenção, já se referiu à poupança conseguida em áreas como:  

. Comunicações; 

. Combustíveis; 

   . Trabalho extraordinário; 

   . Vigilância nas instalações; 

   . Arrendamento dos edifícios onde funcionam serviços camarários. 

Acrescenta em resumo que, em função da realidade que se vive, foram adotadas um 

conjunto de medidas. Esta é uma situação que não pode ser desmentida, assim como não 

se pode negar a situação difícil que a generalidade das autarquias do país vive e que já 

viram diminuídas, desde 2005, em mais de mil milhões de euros os “cortes” das verbas 

provenientes do Orçamento de Estado. Reafirma que a maioria em gestão neste executivo 

não nega nenhuma evidência, mas pelo contrário, os Srs. vereadores do Partido Socialista 

quando mostram que não concordam com os “cortes” efetuados aos vencimentos dos 

trabalhadores da função pública e o “corte” dos subsídios de férias e de Natal, assim como 

com os “cortes” plasmados no Orçamento de Estado para as Autarquias Locais, 

curiosamente há a registar que o Partido Socialista não votou contra o Orçamento de 

Estado. Quando os Srs. vereadores do P.S. negam a responsabilidade de medidas que 

estão incorporadas neste Orçamento de Estado e que foram viabilizadas pelo acordo que o 

Partido Socialista firmou com a Troika, o que os Srs. vereadores estão a fazer é a 

“branquear” as suas responsabilidades na situação atual do país e na situação ainda mais 

difícil que o país vai atravessar nos próximos anos. Os cidadãos deste concelho e deste 

país sentem a diminuição dos apoios na Segurança Social, na Educação, na Saúde e o 

aumento dos impostos como o IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) e a alienação de 

sectores estratégicos da economia. A verdade é que o Partido Socialista não pode afirmar 

que não tem nenhuma responsabilidade nesta matéria, nem pode ignorar as dificuldades 

que a sua gestão causou ao longo dos anos ao conjunto das Autarquias Locais. Refere-se a 

uma deliberação do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses 

(ANMP), datada de 12 de Novembro de 2010, durante a governação do Partido Socialista 
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em que reafirmava que a proposta de lei do Orçamento de estado para 2011 é uma 

proposta desastrosa para o Poder Local e para os municípios. A ANMP reafirmava, também, 

a rejeição de novas reduções (de 227 milhões de euros para as receitas municipais).  A 

proposta de lei sugeria a realização de reuniões públicas das Câmaras e Assembleias 

Municipais para análise e debate da situação financeira criada ao Poder Local. Sugeria 

ainda a promoção de reuniões com os parceiros da sociedade civil alertando-os para as 

limitações que iriam ocorrer na capacidade de intervenção dos municípios e antecipou um 

Congresso, que tinha previsto realizar no fim deste ano, para Junho de 2011, tendo em 

vista a situação que se previa ser muito difícil - “desastrosa” - para o conjunto dos 

municípios portugueses. Apesar das dificuldades que a Câmara Municipal de Palmela 

“sente” e “sentem” o conjunto das autarquias portuguesas é apresentado, nesta reunião 

camarária, um Orçamento de responsabilidade, de rigor e de grande contenção. Ainda 

assim, é um Orçamento de convicção, grande confiança e determinação no futuro. Em 

suma: é um Orçamento que conta com a contribuição dos parceiros, dos agentes 

económicos e sociais para continuar a fazer de Palmela um concelho de referência no País. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa opina que não deve descentrar o discurso. O 

discurso é o Orçamento da Câmara Municipal de Palmela para o ano de 2012. Adianta que 

o Sr. vereador Luís Miguel Calha deve ler a página 24 do Orçamento de Estado e cita “(…) 

o compromisso do Governo do Partido Socialista com a Troika era de 6,1 milhões de euros 

e atualmente é de 9,6 milhões de euros (…)”. Considera que não lhe fica bem, estar a fazer 

um discurso demagógico e não é este o fórum para debater esse tipo de questões. É 

evidente que o que se passa no exterior afeta o Orçamento municipal, mas devem centrar-

se no documento em si. O facto de o Sr. vereador Luís Miguel Calha afirmar que “é um 

Orçamento de responsabilidade e de rigor” leva-o a expressar que este Orçamento é 

idêntico ao do ano anterior e, em Abril próximo, vão ter oportunidade de analisar a 

Prestação de Contas 2011 e, nessa altura, vão poder discutir com os dados / números bem 

presentes. Os Orçamentos são documentos previsionais, mas quando estes “jogam” com 

os números que podem consubstanciar algo de plausível e de palpável face ao que é a Lei 

das Finanças Locais, reserva-se o direito de ter muitas dúvidas. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere-se à intervenção do Sr. vereador Álvaro 

Amaro, dizendo que nem ele nem a Sr.ª vereadora Natividade Coelho falaram em 

“ambição”. Pergunta: para onde é que este Orçamento leva este Município. O que é facto é 

que a Câmara Municipal não faz qualquer investimento próprio. Observa que o Orçamento 

da Câmara Municipal de Santiago do Cacém é de 37 milhões de euros, e o Orçamento da 

Câmara Municipal do Montijo é de 36 milhões de euros, mas o Orçamento da Câmara 



Ata n.º 25/2011 

Reunião ordinária de 07 de dezembro de 2011 

 30

Municipal de Palmela situa-se em 56 milhões de euros e incorpora um empréstimo de 2 

milhões de euros. Não é uma pessoa resignada, mas tem algumas dificuldades em 

perceber onde está o investimento. Há sempre uma justificação para algo que não corre 

bem, e embora nunca tenha sido vereador a tempo inteiro, mas tem a capacidade de se 

colocar sempre no lugar do outro. Quando se dirige à Sr.ª presidente dizendo-lhe que ela 

não deve estar satisfeita com o Orçamento apresentado, ela assume claramente que, face 

às circunstâncias, este é o Orçamento que é possível ser apresentado. É verdade que a 

Ciclovia do Pinhal Novo constava do programa eleitoral autárquico do PS, assim como do 

PCP, mas tem dificuldades em perceber como essa prioridade deixa de estar enquadrada. É 

igualmente verdade que o Orçamento é um documento previsional, mas o que é facto é 

que há obras que são sucessivamente proteladas no tempo: são adiadas. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa continua a sua intervenção, dizendo que no que 

concerne às Comunicações: 

. Orçamentou-se, para o ano de 2012, 660 mil euros; 

. O Orçamento 2011 previa 1.226 mil euros; 

. O Orçamento 2010 tinha previsto 600 mil euros (dos quais só se pagaram 442 mil 

euros);  

. Em 2009 orçamentou-se 520 mil euros.  

Conclui com a observação de que a comparação não pode ser única e exclusivamente 

recair em 2011 e 2012, porque o ano de 2011 incorpora verbas que não foram pagas 

durante o ano anterior, e a conta fica impossível de ser efetuada. Nos anos anteriores a 

Introdução ao Orçamento frisava sempre a rubrica das Comunicações.  

O Sr. vereador José Carlos de Sousa insiste numa observação que já fez em anos 

anteriores: ao Orçamento e Grandes Opções do Plano falta uma memória descritiva, ou 

seja, um fio condutor / uma ideia e a Introdução devia servir para espelhar exatamente 

onde o Município se insere e o que querem os eleitos para o mesmo. Tal só é percetível 

se escalpelizar atividade a atividade e cada uma das ações que são propostas.  

Face às dificuldades que são conhecidas, o Sr. vereador José Carlos de Sousa 

expressa que o investimento em cada uma das freguesias do concelho é, de certa 

forma, divergente. E enuncia que para a: 

        . Freguesia de Palmela contempla-se 1,2 milhões de euros; 

        . Freguesia de Quinta do Anjo prevê-se 780 mil euros; 
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        . Freguesia de Pinhal Novo prevê-se 600 mil euros; 

        . Freguesia de Poceirão é contemplada a verba de 230 mil euros; 

. Freguesia de Marateca contempla-se zero em investimento. Vê-se obrigado a 

reparar que a obra da ponte do Zambujal foi esquecida.  

Refere-se o Sr. vereador José Carlos de Sousa à intervenção da Sr.ª presidente e ao 

facto de o número de trabalhadores ter vindo a diminuir (e poderão discutir esta questão 

de forma muito mais consubstanciada aquando da apresentação do Ponto 4 – Mapa de 

Pessoal para o ano de 2012 e Regulamento Interno de Funções e Tarefas), mas o que é 

facto é que este decréscimo se deve ao número de aposentações que tem ocorrido. Não se 

trata duma questão estrutural. A maioria em exercício é que criou e impôs a actual 

estrutura orgânica. Poderão apresentar justificações no âmbito das delegações de 

competências que foram cometidas às câmaras municipais. Constata que a área da 

Juventude desapareceu da estrutura. Repara que transitam 7,5 milhões de euros de dívida 

e é nesse “logro” que o Orçamento se afunda, aceitando que não tem alternativa.  

O Sr. vereador Adilo Costa discorda da avaliação feita pelo Sr. vereador José Carlos de 

Sousa em relação ao investimento da Câmara Municipal nas freguesias do concelho. 

Recorda que os últimos investimentos realizados na freguesia de Quinta do Anjo 

apresentavam valores “desequilibrados” se comparados com outras freguesias, mas foi 

ponderado o fator prioridade. 

Justifica o Sr. vereador Adilo Costa que a ampliação da Escola EB1 / JI de Aires foi 

adiada, na medida em que a análise efetuada permitiu concluir que a mesma funciona em 

condições até 2014 e não se vai deixar de cumprir com a Carta Educativa. Realça que a 

Câmara Municipal de Palmela mantém no cômputo da Educação um pilar bastante forte e 

contempla nesta área uma verba de 3,1 milhões de euros, sendo que 1,8 milhões de euros, 

são destinados a ação social escolar e a transportes escolares. Este é um Orçamento de 

resistência e a maioria em gestão neste executivo assume que a cidadania deve ser um 

valor a ensinar nas escolas embora pareça que o que os governantes de hoje querem 

ensinar é a bolsa de valores. O momento que se atravessa é grave. É necessário que os 

autarcas tenham imaginação para cumprirem com o que é o seu dever e consigam 

estabelecer pontos de convergência, porque os sucessivos Governos aprovam uma 

panóplia de leis (até consideradas anti constitucionais) que depois vêm alterar, e o que é 

verdade hoje torna-se mentira amanhã.    

O Sr. vereador Adilo Costa menciona que no âmbito da Juventude, a Câmara Municipal 

vai levar à concretização o projeto “Março a Partir” a custo zero. Foi desde logo assumido 
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pelos parceiros que seria dado seguimento à sua efetivação. Na próxima semana vai 

realizar-se uma oficina do Fórum. Regista que no segundo dia do voluntariado na Escola 

Secundária de Palmela estava o auditório repleto de jovens. Os jovens têm imaginação 

sabem o que querem atingir e não é a falta de dinheiro que os faz parar, porque mesmo 

com muito pouco ou nada conseguem levar a efeito ações.  

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho menciona que quer deixar o seu apreço e 

admiração pelo tom sentido com que, de forma transparente, os Srs. vereadores da 

maioria em exercício se referiram ao Orçamento e às dificuldades que se vivem. A 

conclusão é que sem as Receitas extraordinárias o Orçamento para 2012 fica em 37 

milhões de euros. Salienta que os anos em que o Sr. vereador José Carlos de Sousa tem 

estado em funções lhe permitem as considerações que efetuou. Os vereadores do P.S. 

atenderam não só às verbas que aumentam, mas também às que diminuem e reserva a 

sua intervenção para a discussão do Ponto 8 desta reunião (Protocolos de Delegação de 

Competências nas Juntas de Freguesia do Município de Palmela para o mandato 2009-2013 

– atualização), uma vez que os vereadores Socialistas discordam profundamente do “corte” 

de verbas para as freguesias. 

Relativamente à intervenção tida pelo Sr. vereador Álvaro Amaro, a Sr.ª vereadora 

Natividade Coelho menciona que gostou da comparação e acrescenta “Quem dera aos 

portugueses e a mais povos europeus que fossem as agências de rating e os emissários da 

Troika, e que as agências de rating têm ao personalizar e simbolizar. Todas as 

extrapolações e sublimações são possíveis e eu não discuto essas questões”. Compreende 

a afirmação que é feita no que respeita a classificar este Orçamento como se revestindo de 

esforço e de coragem. Os vereadores do PS consideram que o problema reside no facto de 

não o conseguir executar, o que neste momento é inconciliável. Tem a registar que os 

vereadores do PS neste executivo não podem fazer o discurso dos vereadores Socialistas 

em funções noutras câmaras municipais, porque não estão inteirados de determinadas 

questões como os eleitos que estão em exercício. Contudo, os vereadores Socialistas neste 

executivo estão afinados em relação às posições que o Partido Socialista tem quanto: à Lei 

das Finanças Locais, ao Livro Verde, à arrecadação de receitas e o seu decréscimo devido 

às políticas recessivas e ao “ataque” à administração local. Estão aptos para discutir 

publicamente e a qualquer momento a posição que detêm. Considera que no âmbito duma 

discussão havida quem a ganhou foi o presidente da ANMP, Dr. Fernando Ruas, 

relativamente ao que podia ser cedido, porque os municípios podiam ter ficado muito pior 

se duas ou três questões da Lei do Orçamento de Estado para 2012 não tivessem sido 

negociadas. Na sua intervenção não aludiu às sucessivas diminuições de 5% de verbas 
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provenientes do Orçamento de Estado para as Autarquias Locais. Opina que há que 

reconhecer o papel do Poder Local em Portugal e comparar-se como era Portugal antes de 

Abril de 1974 e pós 25 de Abril à data actual. Não foi o Poder Central que fez Portugal ser 

o que é hoje, foram as Autarquias de todas as cores políticas onde a CDU é oposição e o 

CDS/PP também. Mas, no que respeita a números e a “cortes” de verbas há a reparar que 

o Orçamento de Estado prevê um “corte” de 5% para as Autarquias Locais, mas a Câmara 

Municipal de Palmela propõe-se fazer um “corte”, ou seja, uma redução de 18% das verbas 

a transferir para as cinco Juntas de Freguesia do concelho, quando no ano transacto tinha 

feito uma redução idêntica. Não acredita que os “cortes” de 5% efectuados pelos Governos 

às Autarquias Locais seja para as dizimar, mas no que diz respeito às medidas para com os 

funcionários públicos e as famílias crê que as medidas adoptadas sejam de cariz mais 

intencional. Muito firmemente e em termos políticos tem a expressar que o Partido 

Socialista tem responsabilidades em Portugal nas negociações iniciais com a Troika e 

nalguma degradação da vida dos portugueses (sobretudo a partir de 2009) e tem de as 

assumir (e na verdade perdeu as eleições legislativas), mas não tem nenhuma 

responsabilidade na gestão autárquica em Palmela. Ela própria e o Sr. vereador José Carlos 

de Sousa, como vereadores da oposição na Câmara Municipal de Palmela, pedem à maioria 

CDU que governa que assuma as suas responsabilidades enquanto poder neste concelho e 

permitam que os números apresentados no Orçamento possam ser lidos e apreciados sem 

extrapolar a discussão para a política nacional e o “mundo internacional”.   

A Sr.ª presidente menciona que as questões globais são importantes e não podem ser 

desligadas do território e do contexto da discussão. A maioria CDU em exercício na Câmara 

Municipal de Palmela é no contexto global responsável pela gestão da Autarquia, pela 

definição das políticas locais, pelo montante das taxas que delibera aplicar, mas não é 

responsável por questões como: finanças públicas / macro economia / políticas neo liberais 

que têm conduzido a o país a esta situação. O Partido Socialista tem responsabilidades 

nestas matérias. Recorda que uns dias antes da queda do Governo PS, este dizia não ser 

precisa ajuda externa. Hoje, resultado da ajuda externa que deu entrada no País, são 

todos os portugueses devedores de milhões de euros que são obrigados a pagar. Há 

responsabilidades da parte do PS, até porque as sucessivas alterações efetuadas relativas 

ao modelo de financiamento das Autarquias Locais e ao facto de ter vindo a recusar 

sucessivamente a participação das Autarquias no conjunto das receitas do Estado são 

opções que tiveram rostos. A CDU insurgiu-se veementemente quanto à alteração dos 

critérios do cálculo da Derrama, e se o Município de Palmela somasse 40% do que foi 

perdendo ao longo dos anos tinha evitado uma parte substantiva dos encargos transitados 
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de anos anteriores. O Partido Socialista fez parte duma opção que foi tomando conta do 

País e foi destruindo alguns dos direitos essenciais e básicos que os trabalhadores 

conquistaram. Hoje assume-se de forma relativamente leviana, como uma inevitabilidade 

para o País, que os trabalhadores da administração pública percam dois vencimentos 

(subsídios de férias e de Natal) num ano, para os anos de 2012 e 2013. Assume-se uma 

tomada de posição destas como inevitável em vez de se penalizar, por exemplo, a alta 

finança, nomeadamente os grandes lucros das maiores empresas e da banca, revelando-se 

assim opções politicas com estas medidas. Penaliza-se o Poder Loca. Às Autarquias Locais 

são definidos limites ao endividamento, inferiores aos fixados na Lei das Finanças Locais. 

Quando se impõe a redução do número de trabalhadores, significa retirar-se capacidade de 

intervenção. O Orçamento 2012 e GOP 2012-2015 continua a ser um Orçamento de não 

resignação, de investimento e tentativa de concretização dos projetos, exatamente pelo 

facto de a maioria em gestão continuar a apostar no conjunto dos trabalhadores como 

recurso essencial para concretizar os seus projetos / ações e obras. A Câmara Municipal 

consegue receitas extraordinárias porque tem capacidade para recorrer à banca e de se 

candidatar a fundos comunitários, e a expectativa de receber o resultado de investimentos 

a concretizar no seu território por via de operações de loteamento (exemplos: Plataforma 

Logística / loteamento industrial a situar ao lado da Autoeuropa / novos loteamentos 

urbanos em Poceirão). Há Autarquias no País que vivem rigorosamente do que recebem do 

Orçamento de Estado e do trabalho produzido pelos seus trabalhadores. Enuncia que 

existem os seguintes problemas: 

. Está a ser destruído o que tem sido o modelo de funcionamento das Autarquias 

Locais (tal como estas são conhecidas ao longo dos seus 35 anos de vigência) e o 

papel que desempenharam no âmbito do desenvolvimento do País; 

. As Autarquias Locais são estranguladas financeiramente e obrigadas a deixar de 

cumprir a sua missão e desígnio. Algumas optam por soluções de privatização dos 

serviços.  

Opina que se está a viver um ataque político que não é mais do que um ataque de 

transformação do poder Local e há que assumir que é um ataque que vai mais longe 

noutras dimensões e ao pretender acabar igualmente com o Estado Social. Quando se ouve 

que para ir a uma urgência hospitalar se vai passar a pagar 20 euros, pergunta :quem vai 

poder ir a uma consulta de urgência, serão os pobres? Os que têm reformas mínimas? Os 

que têm pensões de sobrevivência? Não são os Srs. vereadores do PS nesta Câmara 

Municipal a ter responsabilidades nestas matérias, mas o partido político que os Srs. 

vereadores militam tem, naturalmente, responsabilidades nestas questões.  
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A Sr.ª presidente continua a sua intervenção dizendo que, ao contrário do que afirmava 

a Sr.ª vereadora Natividade Coelho, a Associação Nacional de Municípios Portugueses não 

ganhou na discussão havida com o Governo. Veja-se: a redução que se falava de 2% do 

número de trabalhadores  pode ir até aos 3% .  

A Sr.ª presidente menciona que podia lançar aos Srs. vereadores do P.S. o desafio de 

adiantarem qual(ais) seria(m) a(s) opção(ões) para a concretização do Orçamento 2012 e 

GOP 2012-2015. Tem muitas dúvidas que os Srs. vereadores Socialistas pudessem tomar 

opções diferentes das que são apresentadas. Na verdade torna-se impossível reduzir 

pessoal, bem como reduzir a atividade da Câmara Municipal. A maioria em gestão neste 

executivo quer continuar a intervir no âmbito da qualidade de vida dos cidadãos. Considera 

com toda a certeza que os vereadores do P.S. não iriam conseguir fazer melhor. Aceita a 

crítica que este não é o Orçamento ideal e reserva-se o direito de ter muitas dúvidas de, no 

atual contexto orçamental, os vereadores Socialistas conseguissem fazer melhor. 

Acrescenta que o documento em apreciação não é tomado como documento estratégico no 

sentido de escolher as grandes opções de fundo para este território – concelho de Palmela 

–. As opções de fundo para este território em concreto foram tomadas pelo executivo CDU 

em exercício, nomeadamente: nos documentos eleitorais com que se candidataram, nos 

planos de gestão de ordenamento do território (exemplo: Plano Director Municipal), porque 

o Orçamento e as Grandes Opções do Plano são essencialmente documentos de gestão e 

têm um determinado enquadramento. São esses instrumentos de gestão que têm de ser 

implementados e validados para prestar contas às populações. A maioria CDU, em 

exercício, continua a defender o modelo de desenvolvimento que foi apresentado ao 

eleitorado com o objectivo de ter um território equilibrado, ou seja, um território que com 

a sua diversidade afirma e mantém um equilíbrio global para esse território. Realça que o 

concelho de Palmela tem uma grande extensão e afirma-se pelas suas características 

próprias, tendo por base uma componente rural vastíssima. O executivo em gestão 

aprovou uma estrutura orgânica que considera ser a adequada para concretizar e realizar 

os objetivos que assumiu para este vasto território. Se forem obrigados e reduzir o número 

de trabalhadores e o número de dirigentes há que ficar registado que tal não será feito de 

livre vontade, mas por serem coagidos e porque não têm possibilidade de definir as 

políticas nacionais, antes pelo contrário, nestas matérias têm de cumprir as leis e as 

políticas que são decididas pelo Governo. Ainda assim, a maioria CDU em exercício nesta 

Autarquia pauta-se por definir uma estrutura e um conjunto de infraestruturas que 

consideram indispensáveis para concretizar o modelo de desenvolvimento que se 

propuseram para este território e sua população. 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com o voto 

contra dos Srs. vereadores Maria da Natividade Coelho e José Carlos de Sousa. 

Aprovado em minuta. 

 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias solicita que a proposta designada por Ponto 4 

possa ser apresentada de imediato, o que foi aceite pelo executivo camarário. 

 

III – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ORGANIZAÇÃO 

 

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS: 

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

PONTO 4 – Mapa de Pessoal para o Ano de 2012 e Regulamento Interno de 

Funções e Tarefas. 

PROPOSTA N.º DRHO_DRH 01_25-11: 

«A gestão integrada de recursos humanos preconizada pela Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 

Fevereiro (LVCR), aplicável à Administração local pelo Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de 

Setembro, tem como suporte fundamental de trabalho o mapa de pessoal do órgão ou 

serviço, contendo os postos de trabalho estimados anualmente como necessários ao 

desenvolvimento das actividades municipais de acordo com as atribuições e competências 

que se lhe encontram cometidas. 

A proposta de mapa de pessoal para 2012, em anexo, que nos termos da LVCR é aprovada 

conjuntamente com a proposta de orçamento municipal, contém 992 postos de trabalho 

que actualmente se encontram ocupados por trabalhadores em exercício efectivo de 

funções na Câmara Municipal de Palmela, registando uma redução de treze (13) postos de 

trabalho, comparativamente aos postos de trabalho ocupados no mapa de 2011, 

decorrente da cessação de relações jurídicas de emprego público, designadamente por 

motivo de aposentação.  

A proposta inclui 30 postos de trabalho desocupados, que são mantidos nesta proposta 

visando a respectiva ocupação, nomeadamente, no âmbito de procedimentos concursais 

que se encontram a decorrer, bem como o preenchimento em recrutamentos futuros caso 

se venha a justificar por motivo de estrita necessidade, de acordo com as previsões legais.  
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Na proposta de mapa para 2012 prevê-se a criação de dez (10) postos de trabalho com 

concomitante extinção do mesmo número de postos, por efeito, designadamente, de 

provimentos por via de intercomunicabilidades entre carreiras. 

 De salientar que durante o ano de 2011, por conveniência de interesse público, 

efectivaram-se, entre os diversos serviços municipais, mobilidades internas na categoria de 

vinte e quatro (24) trabalhadores, com o objectivo de potenciar a optimização do capital 

humano, valorizando e adequando as competências dos trabalhadores às exigências 

funcionais dos postos de trabalho.  

O recurso a este instrumento de gestão de recursos humanos tem constituído uma mais 

valia para a eficiência, eficácia, e qualidade dos serviços municipais, e um motor de 

elevação da motivação dos trabalhadores por lhes permitir diversificar as suas funções, 

enfrentar novos desafios de trabalho e novas aprendizagens. 

A partir de 1 de Janeiro de 2009 com a entrada em vigor na plenitude do novo regime de 

Carreiras e Vínculos, plasmado na LVCR (Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro) e nos 

respectivos diplomas regulamentadores (Decreto Lei nº 121/2008, de 11 de Julho e 

Decreto Regulamentar nº 14/2008, de 31 de Julho), operou-se a extinção e fusão de mais 

de 1.700 carreiras gerais da administração pública, tendo os trabalhadores transitado para 

3 novas carreiras do regime geral: técnico superior, assistente técnico, e assistente 

operacional, as quais não incorporam qualquer adjectivação ou discriminação de profissões 

(ex. jardineiro, canalizador, pedreiro), encontrando-se os conteúdos funcionais descritos de 

forma muito genérica sem especificação de áreas funcionais, no anexo referido no nº 2 do 

art.º 49º, da LVCR. 

 A gestão integrada de recursos humanos alicerçada no mapa de pessoal deverá conter a 

caracterização dos conteúdos funcionais inerentes aos postos de trabalho, por forma a 

objectivar com maior precisão as principais tarefas e funções exigíveis, com 

correspondência às atribuições e competências da respectiva unidade orgânica constantes 

no Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Palmela, a verter em 

regulamento interno, de acordo com a previsão do art.º 10º, do D.L. n.º 121/2008, de 11 

de Julho. 

A proposta de regulamento interno contendo a análise de funções e tarefas dos postos de 

trabalho constantes no mapa de pessoal, que se anexa, é um instrumento que se pretende 

que seja dinâmico e flexível no sentido de poder incorporar anualmente as alterações que 

se venham a julgar convenientes fruto de novas exigências ou alteração de paradigma de 

gestão organizacional e legal. 



Ata n.º 25/2011 

Reunião ordinária de 07 de dezembro de 2011 

 38

A análise de funções contida na proposta de regulamento em anexo será uma importante 

fonte de informação para as diversas áreas da gestão de recursos humanos, 

designadamente em sede de recrutamento, mobilidade interna, avaliação de desempenho 

e formação profissional. 

Procedeu-se à audição dos serviços municipais de modo a reflectir os conhecimentos e 

experiências de todos os intervenientes e assim obter uma caracterização precisa e 

fidedigna da totalidade dos postos de trabalho, com a identificação das respectivas 

funções, atribuições e actividades. 

Foram ouvidas as organizações representativas dos trabalhadores. 

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

do n.º 6, do artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, delibere propor à Assembleia Municipal de Palmela que, nos 

termos do disposto na alínea o) do nº 2, do artigo 53º, da referida Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro e da al a) do n.º 2, do art.º 3º, do D.L. nº 209/2009, de 3 de Setembro, 

conjugado com o disposto no artigo 5º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, n.º 2, do 

art.º 10º, do Decreto Lei n.º 121/2008, de 11 de Julho e n.º 1, do art.º 115º, da Lei n.º 

59/2008, de 11 de Setembro (Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas) 

delibere aprovar o mapa de pessoal para o ano de 2012, e o regulamento interno de funções 

de tarefas, em anexo.» 

Sobre a proposta de Mapa de Pessoal para o Ano de 2012 e Regulamento 

Interno de Funções e Tarefas numerada DRHO_DRH 01_25-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho expressa que a proposta é clara, está bem 

elaborada e não suscita qualquer tipo de dúvida. A leitura do Mapa de Pessoal e do 

Regulamento Interno permite-lhe observar o rigor dos números apresentados e o esforço 

que tem sido feito, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista de prestar 

contas “Accountability”. A transparência é um belíssimo exemplo do que é dar contas. No 

ano passado, os vereadores Socialistas tiveram ocasião de reclamar que a proposta de 

Mapa de Pessoal devia ser uma oportunidade de a gestão autárquica introduzir correções e 

práticas de melhor e mais eficiente serviço e que se aguardava uma efetiva e transparente 

avaliação e monitorização das alterações introduzidas, porque o Mapa de Pessoal 

apresentado (na altura) tinha sido feito na sequência da legislação produzida e, nesse 

sentido, ganha-se uma oportunidade de fazer uma reflexão e discussão com as 

trabalhadoras e trabalhadores e seus representantes.  
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Justifica que na proposta ora apresentada, os vereadores Socialistas (à semelhança do ano 

anterior) vão voltar a abster-se, mas por razões diferentes:  

. Relativamente aos avençados e aos prestadores de serviços (parecem questões 

colaterais ao mapa) não há uma reflexão, sem ser no relatório de contas, sobre a sua 

pertinência e articulação com os serviços. Devia existir um documento explicativo; 

. Da gestão política de recursos humanos faz parte a necessidade de os critérios 

relativos a horas extraordinárias, ajudas de custo e subsídios de turno ser eliminada a 

sua atribuição sob a forma de regalia, o que têm vindo a falar entre si e que, em 

termos de gestão de recursos humanos, pode constituir uma preocupação. Opina que 

deve ser feita uma reflexão acerca desta matéria que é importante sempre que se 

fala em recursos humanos; 

. Numa perspetiva de “prestar contas” há que atender ao que são os critérios de 

distribuição de viaturas e de telemóveis (e respetivos plafonds), porque, embora 

sejam questões marginais à proposta de Mapa de Pessoal devem ser avaliadas em 

conjunto em prol da transparência e da boa gestão.  

A Sr.ª vereadora Adília Candeias presta alguns esclarecimentos / comentários que 

se enunciam: 

. Os “avençados” não vêm especificados no Mapa de Pessoal, mas noutra relação 

denominada Outros custos. Adianta que nesta situação estão 16 pessoas prestadoras de 

serviços, no âmbito de diferentes especialidades: advogados (para defender a câmara 

em Tribunal), técnicos de informática, uma secretária da vereação, médicos (a prestar 

serviço na área da Saúde Ocupacional), técnico a participar na elaboração do PDM - 

Plano Diretor Municipal e técnico a prestar trabalho no âmbito do QREN – Quadro de 

Referência Estratégico Nacional; 

. Também as horas extraordinárias / subsídio de turno / ajudas de custo não têm de vir 

mencionadas no Mapa de Pessoal. Oferece-se acrescentar que o subsídio de turno 

somente é pago a quem efetuou turnos, o abono para falhas é pago somente no(s) 

dia(s) em que o(s) trabalhador(es) manuseia(m) dinheiro e as horas extraordinárias são 

realizadas de acordo com a necessidade dos serviços, mas é preciso notar que há 

trabalhadores que prestam serviço muito para além do seu horário de trabalho sem que 

procedam ao recebimento de qualquer retribuição neste cômputo.  

. Em relação à atribuição de telemóveis e de viaturas, tem a explicar: 
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. Só há viaturas atribuídas os vereadores, ao serviço de proteção civil e a serviços 

que têm de estar permanentemente acessíveis para entrar em ação; 

. Os telemóveis são atribuídos aos trabalhadores que necessitam ser contatados 

pela efetivação do serviço que prestam. O telemóvel é considerado um instrumento 

de trabalho como, por exemplo, um computador.  

A Sr.ª presidente menciona que produziu dois despachos, um relativamente à atribuição 

de viaturas, e outro em relação ao uso de telemóveis. Estranha que os Srs. vereadores 

tenham feito a observação, porquanto deviam ter conhecimento dos mesmos. De qualquer 

modo, os despachos em causa devem ser enviados ao gabinete da vereação P.S.. 

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

abstenção dos Srs. vereadores Maria da Natividade 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, na proposta n.º 4, 

Mapa de Pessoal para o Ano de 2012 e Regulamento Interno de Funções e Tarefas. 

Consideram que, tecnicamente, o Mapa e anexos, bem como a fundamentação de 

proposta, cumprem os desígnios da transparência, rigor e fundamentos da Accountability 

(dar contas). 

Mais realçam o esforço de contenção e adequabilidade da gestão flexível às necessidades. 

Contudo, persistem, paralelamente à proposta e na área dos Recursos Humanos, questões 

que escapam à análise pública e transparente da sua gestão, a saber: 

- Necessidade e justificação de todos os avençados e todas as avençadas ou 

prestadores/as de serviços; 

- Articulação destes recursos humanos com o pessoal constante do Mapa, eventuais 

duplicações de tarefas; 

- Critérios relativos a horas extraordinárias, ajudas de custo e subsídios de turno, 

eliminando a sua atribuição em forma de regalia; 

- Critérios de distribuição de viaturas e de telemóveis e respectivos plafonds. 

Estas questões, à primeira vista marginais à proposta, devem, na nossa perspectiva, ser 

avaliadas em conjunto em prole da transparência e boa gestão. 
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O sentido de voto prende-se, pois, com esta proposta e não com a proposta em si que é 

considerada tecnicamente boa.” 

 

IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 3 – Empréstimo bancário de curto prazo, no valor de 2 milhões de euros. 

PROPOSTA N.º DAF 02_25-11: 

«A Lei 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais) estabelece no artigo 38º que os 

municípios podem contrair empréstimos de curto prazo, para ocorrer a dificuldades de 

tesouraria, que devem ser amortizados no prazo máximo de um ano após a sua 

contratação. O montante máximo do empréstimo de curto prazo, não pode, em qualquer 

momento do ano, exceder 10 % da soma do montante das receitas provenientes dos 

impostos municipais, da Derrama sobre o IRC e da participação do município no IRS e no 

Fundo de Equilíbrio Financeiro, do ano anterior, nos termos da art.º 39 da mesma Lei. 

Capacidade de endividamento – empréstimos de 
Curto Prazo 

2012 

Receitas do ano 2011  

Impostos Municipais e Derrama s/ IRC 14.352.500 

Participação no FEF e IRS 7.072.993 

Total (I) 21.435.493 

Limite do empréstimos de curto prazo (10 % de I ) 2.143.549 

O município de Palmela tem uma estrutura de receita assente em receitas próprias, em que 

nos primeiros meses do ano apresentam uma cobrança bastante diminuta face aos 

compromissos do mesmo período. A receita proveniente da cobrança do Imposto Municipal 

sobre Imóveis e Derrama sobre o IRC, só é efectivada em Maio e Agosto, respectivamente, 

pelo que nos primeiros cinco meses do ano, as receitas do município ficam dependentes do 

comportamento do IMT, do Imposto Único de Circulação, da venda de Bens e Serviços, e 

das transferências do Orçamento de Estado.  

Face à previsível insuficiência de meios financeiros para cumprimento dos compromissos 

municipais poderá o município recorrer a um empréstimo de curto prazo que vise o reforço 

de tesouraria. 

Assim, nos termos da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, propõe-se que seja autorizada a 

contracção de um empréstimo de curto prazo até ao máximo de 2.000.000,00 € (dois 
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milhões de euros) a ser utilizado sempre que se justifique e a ser amortizado no prazo de 

um ano. 

Propõe-se, igualmente, que sejam consultadas as seguintes entidades bancárias: 

� Banco Santander Totta; 

� Banco Bilbao e Viscaya 

� Banco Espírito Santo - BES 

� Banco Português de Investimento – BPI 

� Caixa Geral de Depósitos; 

� Millennium BCP; 

A adjudicação do presente empréstimo bancário será efectuada à entidade bancária cuja 

proposta acarrete, no global, o menor volume de encargos para o município.» 

Sobre a proposta de Empréstimo bancário de curto prazo, no valor de 2 milhões 

de euros numerada DAF 02_25-11 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa observa que a maioria em gestão tem 

apresentado, desde há dois anos, uma proposta idêntica – empréstimo bancário de curto 

prazo, no valor de 2 milhões de euros -. É mais do que evidente que a câmara municipal 

vai ter de recorrer a este empréstimo, devido à situação financeira que apresenta.  

Mais refere que, de acordo com o disposto no artigo 183º, n.º 5, do Orçamento do Estado 

para 2011 e, tal como solicitado, pela Inspeção Geral da Administração Local (IGAL) e pela 

Inspeção Geral de Finanças (IGF) há lugar a uma divulgação semestral da relação de 

dívidas a fornecedores por parte da câmara municipal. Nesta divulgação de dívidas a 

fornecedores há a registar que, em 30 de Junho, a dívida ascendia a cerca de 7,6 milhões 

de euros. Note-se que há pagamentos que são feitos a mais de 365 dias, o que considera 

preocupante. Pergunta: se a verba de 2 milhões de euros proveniente deste empréstimo 

bancário se destina à amortização desta “bolha incendiária” de dívida ou se esta verba 

resultante do empréstimo se destina aos primeiros meses do ano. Observa que há faturas 

por pagar com mais de um ano de atraso e se referem a: veículos automóveis, 

equipamento informático, higiene e limpeza, vigilância e segurança, mobiliário, serviços de 

voz, entre outros. 

Conclui dizendo o recurso ao empréstimo bancário é absolutamente legal e é um ato de 

gestão que a maioria C.D.U. entende fazer. 

A Sr.ª presidente começa por referir que é um ato de gestão que não contribui em nada 

para a capacidade de investimento e de realização da câmara municipal. Na prática trata-se 
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dum auxílio à tesouraria, na medida em que (e como é explicado na proposta) as verbas 

provenientes dos dois “grandes” impostos – Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e 

Derrama – só dão entrada nos cofres da câmara municipal em maio e, posteriormente, em 

agosto. Sem arrecadar as receitas “normais” não podem pagar a fornecedores, nem os 

vencimentos, na medida em que as transferências do Orçamento do Estado não são 

suficientes para tal. Recorda que o pagamento aos fornecedores é feito sempre que a 

câmara municipal consegue gerar receita com alguma regularidade; o problema reside na 

irregularidade do comportamento da receita. A situação que mais preocupa o executivo 

camarário em gestão (mais até do que a dificuldade de realizar novos investimentos) é a 

situação do pagamento aos fornecedores. Pretende-se que, em 2012, e assim ficou 

consignado no Orçamento de Estado, que uma parte daquilo que não é pagamento em 

subsídio aos trabalhadores vai ser canalizado para pagamento a fornecedores, assim como 

toda a receita que se conseguir realizar este ano é direcionada para pagamento a 

fornecedores, para além do funcionamento como foi apresentado no plano. 

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

abstenção dos Srs. vereadores Maria da 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, 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 suficientes, para fazer face a despesas correntes. 

Os inexplicáveis encargos transitados em 2011, de 6,4 milhões de euros, agudizam a 

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

junto dos fornecedores. 

Agora, para 2012 com encargos transitados de cerca de 7,5 milhões de euros, esta 

situação parece irreversível.” 

 

V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO: 

Pelo Sr. vereador Álvaro Amaro foi apresentada a seguinte proposta: 
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PONTO 5 – Prorrogação das Medidas Preventivas para a área de intervenção do 

Plano de Pormenor de Reconversão Urbanística da AUGI da Quinta do Canastra 

Terrim – Pinhal Novo. 

PROPOSTA N.º DAU_DPU 01_25-11: 

«Na área de intervenção do Plano de Pormenor de Reconversão Urbanística da AUGI da Quinta 

do Canastra Terrim, vigoram, desde o dia 4 de Janeiro de 2010, (data da sua publicação em 

Diário da República n.º 1 - 2ª Série, através da Declaração n.º 1/2010) Medidas Preventivas ao 

abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 107.º, do D.L. 316/2007, de 19 de Setembro. 

As medidas preventivas estabelecidas destinam-se a evitar a alteração das circunstâncias e das 

condições de facto existentes que possa limitar a liberdade de planeamento, comprometer ou 

tornar mais onerosa a execução do plano. Uma vez que os trabalhos de elaboração do Plano de 

Pormenor se encontram a decorrer, na fase de elaboração da proposta, seguindo-se a fase da 

Conferência de Serviços prevista na lei, considera-se necessário prolongar o período de vigência 

das medidas preventivas, usufruindo da possibilidade que a lei confere, de prorrogação por 

mais um ano. 

Assim, propõe-se a prorrogação das Medidas Preventivas na área de intervenção do Plano de 

Pormenor de reconversão urbanística da AUGI da Quinta do Canastra – Terrim, na delimitação 

publicada no Diário da República n.º 1 – 2.ª Série, de 4 de Janeiro de 2010, por mais um ano a 

contar do término das actualmente vigentes, ao abrigo do n.º 1 do artigo 112º, do D.L. 

316/2007, de 19 de Setembro. 

De acordo com o n.º 9, do artigo 112º, e do n.º 1, do artigo 109º, do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), esta decisão carece da deliberação da Assembleia 

Municipal.  

Em anexo: 

• Fundamentação das Medidas Preventivas em vigor; 

• Extracto do Diário da República n.º 1 – 2ª Série, de 4 de Janeiro de 2010 com a 

publicação das medidas preventivas para a área de intervenção do Plano de Pormenor 

de reconversão urbanística da AUGI da Quinta do Canastra – Terrim.» 

Sobre a proposta de Prorrogação das Medidas Preventivas para a área de 

intervenção do Plano de Pormenor de Reconversão Urbanística da AUGI da 

Quinta do Canastra Terrim – Pinhal Novo numerada DAU_DPU 01_25-11 

intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa começa por referir que esclareceu algumas 

dúvidas que tinha. Adianta que os vereadores Socialistas vão votar da presente proposta. 
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Observa a desatualização cadastral é motivada porque os munícipes não tratam das 

atualizações. A informação técnica produzida pela arquiteta” aponta o dedo” ao Instituto 

Geográfico Português (IGP) relativamente ao levantamento topográfico. Pretende ser 

esclarecido em relação ao Decreto Regulamentar n.º 10/2009 e questiona se houve 

exigências feitas ao IGP e que não terão sido, eventualmente, respondidas. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro explicita que o que sucede é que os munícipes não têm a 

documentação regularizada e há situações em que, no mesmo espaço, há terrenos em 

metros quadrados e em avos indivisos. Para além disso, há dificuldade em possuir a 

identificação de todos os proprietários dada a transmissão que tem vindo a ser feita, não 

havendo uma atualização dos registos prediais e isso é uma responsabilidade dos 

munícipes, que pode, nalguns casos, deixar dúvidas. 

Mais refere que o local em questão nesta proposta está de certo modo consolidado, mas se 

houver uma divisão de propriedade que não a que existe no registo pode suceder que o 

desenho urbano que está a ser feito e, sobretudo, os polígonos de implantação que estão a 

ser propostos podem ser irrealistas e criar problemas que levam à contestação ou à 

rejeição do Plano.  

Acrescenta que não há nenhum litígio com o Instituto Geográfico Português (IGP) e a 

entidade em causa não tem a cartografia pronta nestes moldes. A Câmara Municipal de 

Palmela terá de submeter a homologação do IGP a cartografia que venha a adquirir. Na 

verdade o processo em questão nem sequer obteve regulamentação depois da publicação 

desta lei. Os serviços camarários estão a fazer a aproximação dos dados que hoje são 

exigidos nos levantamentos topográficos, mas confessa que estes estão a agir por intuição 

e dedução, porque a regulamentação é inexistente. Esperam poder vir a ter sucesso com a 

homologação, na medida em que o território não é muito complexo e o Plano de Pormenor 

de Reconversão Urbanística da AUGI da Quinta do Canastra Terrim – Pinhal Novo abrange 

uma área relativamente restrita. 

Em face da intervenção do Sr. vereador Álvaro Amaro quanto ao facto de num mesmo 

espaço haver classificação de terrenos em metros quadrados e em avos indivisos, o Sr. 

vereador José Carlos de Sousa questiona como é que numa área urbana de génese 

ilegal (AUGI) há questões que foram legalizadas à margem de outras. 

O Sr. vereador Álvaro Amaro responde que é verdade e existem problemas 

semelhantes noutras áreas urbanas de génese ilegal. Há processos de reconversão quase 

na sua fase final, em que há pessoas que entretanto conseguiram registar o terreno em 

metros quadrados e deixam de querer fazer parte do processo que está em curso e, por 
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isso, há enormes litígios entre particulares que estão a prejudicar a consecução dos 

processos. 

A Sr.ª presidente acrescenta que o exemplo dado pelo Sr. vereador Álvaro Amaro 

aconteceu em vários pontos do país e, nomeadamente, neste concelho. 

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

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

Pelo Sr. vereador Adilo Costa foram apresentadas simultaneamente as seguintes 

propostas (Pontos 6 e 7): 

PONTO 6 – Instrumentos de Gestão Previsional da Palmela Desporto – Exercício 

de 2012. 

PROPOSTA N.º DCD 01_25-11: 

«O Conselho de Administração da Palmela Desporto, EEM, aprovou, na sua reunião 

extraordinária de 31 de Outubro passado, os Instrumentos de Gestão Previsional para o 

Exercício de 2012. 

Os Instrumentos de Gestão Previsional constituídos por: Plano de Actividades, Plano 

Plurianual de Investimentos 2012-2015, Balanço Previsional, Demonstração Previsional e 

Notas Anexas às Demonstrações Previsionais, Orçamento de Exploração dividido em 

Orçamento de Rendimentos e Orçamento de Gastos, Orçamento Previsional de Tesouraria, 

e Fiscal Único, submetem-se à apreciação da Câmara Municipal. 

A proposta apresentada contempla as orientações estratégicas definidas pela Câmara, 

reflectindo a adopção de medidas ajustadas à situação económica geral. Verifica-se uma 

redução na Compensação pelo Défice de Exploração, denotando uma maior autonomia da 

empresa e uma moderada previsão de aumento nos Fornecimentos e Serviços Externos, 

devidos aos aumentos dos preços de combustíveis e electricidade, equilibrados pela 

adopção de novas medidas de gestão.  

Assim, de acordo com a alínea a), do n.º 2, do artº 39.º, da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de 

Dezembro, a alínea d), do n.º 7, do art.º 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, em conjugação com os Estatutos da 
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Palmela Desporto, EEM, propõe-se a aprovação dos instrumentos de gestão previsional 

da empresa, relativos ao exercício de 2012, que se apresentam em anexo.» 

 

PONTO 7 – Contrato-Programa de indemnizações compensatórias pela gestão 

dos equipamentos desportivos municipais entre a Câmara Municipal de Palmela 

e a Palmela Desporto, EEM para o ano de 2012. 

PROPOSTA N.º DCD 02_25-11: 

«No âmbito da política desportiva municipal, e das orientações estratégicas que a autarquia 

definiu, cabe à Palmela Desporto, EEM a responsabilidade pela gestão das Piscinas 

Municipais de Palmela e de Pinhal Novo, do Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo e 

do Campo de Jogos Municipal de Palmela.  

Nos quatro equipamentos desportivos municipais tem sido adoptada uma política de 

programas com fins educativos, desportivos e sociais, de modo a possibilitar a um maior 

número de pessoas e de instituições educativas, desportivas e sociais não educativas, a 

sua utilização, contribuindo para o aumento do número de praticantes e para a elevação do 

nível desportivo no concelho. 

O desenvolvimento desta estratégia tem custos associados que não devem ser 

responsabilidade da empresa que gere os equipamentos, mas da entidade que a define. 

Os custos destas obrigações sociais, atribuídas à Palmela Desporto, EEM, justificam a 

comparticipação financeira do Município a título de indemnização compensatória. 

Assim propõe-se, nos termos da Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto (Lei n.º 

5/2007, de 16 de Janeiro), e do art.º 23.º da Lei que aprova o regime jurídico do sector 

empresarial local (Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro), que a Câmara Municipal 

delibere aprovar o contrato-programa de indemnizações compensatórias pela gestão dos 

equipamentos desportivos municipais para o ano 2012, a celebrar com a Palmela Desporto, 

EEM, em anexo. 

Mais se propõe que a eficácia da deliberação, designadamente no que respeita à 

constituição de direitos e deveres da Câmara Municipal e da Palmela Desporto, EEM, fique 

condicionada à aprovação e vigência das Grandes Opções do Plano e do Orçamento do 

Município para o ano de 2012.» 

Sobre as propostas de Instrumentos de Gestão Previsional da Palmela Desporto 

– Exercício de 2012 e Contrato-Programa de indemnizações compensatórias 
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pela gestão dos equipamentos desportivos municipais entre a Câmara Municipal 

de Palmela e a Palmela Desporto, EEM para o ano de 2012, numeradas DCD 

01_25-11 e DCD 02_25-11, respectivamente, intervieram: 

O Sr. vereador Adilo Costa adianta as seguintes considerações em relação aos 

instrumentos de gestão previsional: 

. A dotação total é inferior em 7% (490.743 euros) e mantêm-se os quatro objetivos 

estratégicos. Faz nota do objetivo 3, quer na qualidade das condições da prática, quer na 

manutenção e conservação, quer no que respeita aos investimentos, nomeadamente, os 

painéis solares na piscina municipal de Pinhal Novo. Conforme previsto em Plano Plurianual 

de Investimentos (PPI) segue-se a intervenção na piscina municipal de Palmela. Chama a 

atenção para o objetivo 4 que respeita à base do desenvolvimento organizacional 

pretendendo uma maior imagem da Palmela Desporto, EEM: na internet, na apresentação 

duma nova newsletter, na política de marketing que se pretende mais agressiva e mesmo 

na reforma da própria organização interna. 

. O balanço e a demonstração previsionais, apresenta-se com rendimentos e ganhos de 1,4 

milhões de euros e gastos e perdas no mesmo valor (1,4 milhões de euros). Há um 

resultado positivo de 2.526 euros. A compensação pelo défice da exploração apresenta 

uma redução de 32% (de 492,2 mil euros para 480 mil euros), o que significa que o auto 

financiamento é decisivamente maior nos gastos e perdas. Há uma redução no pessoal (de 

841,2 mil euros para 735,6 mil euros) e no fornecimento e serviços externos de igual forma 

e, independentemente, de aumentar o custo do preço dos combustíveis e da eletricidade, o 

resultado líquido de 2.526 euros demonstra que se pretende um equilíbrio orçamental. O 

capital próprio aumenta em 1%, o que é moderado quanto ao plano plurianual de 

investimentos (PPPI). Reforça que o mais importante é a instalação de painéis solares, 

porque vai originar (ainda em 2012) ganhos de energia. A capacidade de auto 

financiamento é de 68%. 

. A nota do fiscal único considera que a evolução é positiva e consistente e realça, também, 

o investimento (no que concerne aos gastos com a energia) e considera que há melhor 

adaptação dos conteúdos e da substancia dos instrumentos de gestão previsional conclui-

se que o balanço globalmente é positivo.  

O Sr. vereador José Carlos de Sousa menciona que a questão dos painéis solares é o 

que destoa dos documentos apresentados em anos anteriores. Desta forma, carateriza este 

orçamento da Palmela Desporto, EEM, como “o orçamento dos painéis solares para a 

piscina do Pinhal Novo”. 
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Seguidamente, o Sr. vereador José Carlos de Sousa cita o terceiro parágrafo da 

proposta numerada como Ponto 7 – Contrato Programa de indemnizações compensatórias 

pela gestão dos equipamentos desportivos municipais entre a Câmara Municipal de Palmela 

e a Palmela Desporto, EEM para o ano de 2012:  

“O desenvolvimento desta estratégia tem custos associados que não devem ser 

responsabilidade da empresa que gere os equipamentos, mas da entidade que a 

define.” 

Expressa que, em face do que acaba de ler, tem de reconhecer que tem andado este 

tempo todo enganado, porque tem dirigido sempre as suas intervenções para o Sr. 

presidente do Conselho de Administração da Palmela Desporto, EEM, quando devia 

direcionar a sua palavra para a Sr.ª presidente da Câmara Municipal e Sr. vereador Adilo 

Costa, responsável pelo pelouro do desporto. Afirma que sempre foi referenciado nos 

diferentes relatórios da Palmela Desporto, EEM, a dificuldade que existia na prática dos 

preços, o que dificultava muito a questão do auto financiamento das atividades. Recorda-

se de ouvir, há cerca de três anos, o Sr. vereador Adilo Costa afirmar que a Palmela 

Desporto, EEM, não teria de fazer a manutenção dos equipamentos geridos por si e, que 

tal, cabia à Câmara Municipal de Palmela. Afinal, presentemente, verifica-se que a 

manutenção dos equipamentos vai ser assegurada pela Palmela Desporto, EEM.  Passa a 

ler o quarto parágrafo da proposta designada por Ponto 7: 

“Os custos destas obrigações sociais, atribuídas à Palmela Desporto, EEM, justificam 

a comparticipação financeira do Município a título de indemnização compensatória.” 

Mostra desagrado pela redação usada num dos documentos apresentados quando se 

escreve algo que o Revisor Oficial de Contas (ROC) tem afirmado frequentemente, 

designadamente, que a conjuntura sócio económica e financeira atual é de tal forma 

oscilante e incerta que, qualquer previsão por mais rigorosa e minuciosa que seja, pode ser 

facilmente ultrapassada pelos acontecimentos e pela turbulência do mundo em que se vive. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa continua a sua análise dizendo o seguinte: 

. A Palmela Desporto, EEM, não tem receitas extraordinárias; 

. Há alguns itens nos documentos apresentados que denotam alguma sensatez face àquilo 

que já é declarado e tem a ver com o fato de se prever que, em termos das receitas, são 

cerca de menos 50 mil euros do que o que estava projetado, sendo que o que estava 

projetado era um lucro aproximado entre 3 mil a 4 mil euros. Claramente fica algo por 
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fazer. E o pagamento a fornecedores é dilatado a 75 dias (conforme se refere), registando-

se um aumento de 16% em relação ao ano anterior; 

. Relativamente ao plano de atividades da Palmela Desporto, EEM, incorporam-se cerca de 

490 mil euros, o que impõe registar que a verba paga pela Câmara Municipal no âmbito do 

contrato programa de indemnizações compensatórias de 480 mil euros resulta no 

financiamento deste mesmo plano de atividades. Regista que o valor pago pelos utentes 

paga o serviço; 

. Saúda a edição da newsletter e já a recebeu em sua casa, fazendo o reparo que não se 

consegue abrir a mesma na sua totalidade; 

. Questiona sobre se há algum instrumento funcional que obrigue a que as previsões para 

o ano seguinte tenham de ser realizadas à data de agosto de 2011. Em caso de a resposta 

ser negativa, porque é que tal procedimento não é feito a 30 de setembro? Atendendo a 

que esta altura é o final do terceiro trimestre, permitir-se-ia uma imagem mais fiável do 

que será a concretização da atividade durante o ano de 2011 para poder extrapolar para 

2012. O procedimento adotado prevê um lucro aproximado de 2 mil euros. Diminuem 12 

ou 13 trabalhadores. Prevê-se que os gastos com pessoal diminuam face ao Orçamento 

Geral do Estado. Os subsídios não eram todos suprimidos acima do ordenado mínimo 

nacional. Parece-lhe que há uma décalage em relação ao que é inicialmente previsto; 

. Num dos documentos apresentados, há um alerta da Palmela Desporto, EEM, para a 

necessidade de a Câmara Municipal dar cumprimento à transferência da verba mensal, 

porquanto esta terá dificuldade em cumprir os seus desígnios. Por força do contrato 

programa de indemnizações compensatórias a verba para a Palmela Desporto, EEM, é de 

480 mil euros, mas assume-se deste já o pagamento de aproximadamente mais 97 mil 

euros (58,5 mil euros pelo campo desportivo; 3,5 mil euros pelo pavilhão desportivo; 9,5 

mil euros pela piscina de Palmela e 8 mil euros pela piscina de Pinhal Novo no âmbito das 

atividades). Observa que o Sr. vereador Adilo Costa já tem mencionado que o valor da 

transferência no âmbito do contrato programa de indemnizações compensatórias se cifra 

abaixo do que a Troika dita no documento verde (menos de 50% comparticipado para as 

empresas municipais e não podem apresentar prejuízo nos últimos três anos) e a Palmela 

Desporto, EEM, tem possibilidade de continuar. Opina que é preciso atender à soma das 

verbas que são transferidas para a entidade em causa e, também, à verba auferida pelo 

ROC que ascende a 6,3 mil euros anuais para elaborar um relatório de duas páginas que, 

por sinal, é semelhante aos anos de 2011 e 2010. Tem uma certa dificuldade em aceitar, 

embora saiba que a profissão é muito bem paga;  
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. Repara que se destinam cerca de 3 mil euros em combustível para as viaturas adstritas 

ao centro de custos / estrutura de gestão, o que reverte em 250 euros mensais. Pergunta 

se este valor é para combustível a usar em todas as viaturas da Palmela Desporto, EEM, ou 

só para as que estão destinadas à estrutura de gestão? 

. Prevê-se 3,8 mil euros para despesas de representação, o que resulta em mais de 300 

euros/mês, imputadas à estrutura de gestão. Pergunta quem recebe despesas no cômputo 

deste item; 

. O resultado líquido é de 2.526 euros; 

. Recorda-se de o Sr. vereador Adilo Costa ter, no ano passado, respondido que estava a 

estudar-se um projeto alternativo em termos de energia. É de opinião que a questão dos 

painéis solares é importante. A separação entre o espaço da piscina e o espaço da bancada 

é muito grande e há uma grande dissipação da energia. A obra, provavelmente, ascende a 

80 mil euros, mas, em sua opinião, pode ficar paga num período de tempo muito razoável; 

. Há uma redução “muito generosa” de 2% na compensação indemnizatória. Contudo, a 

redução de verbas da Câmara Municipal para com o movimento associativo, Juntas de 

Freguesia e Associações de Bombeiros, é de percentagem superior.  

O Sr. vereador José Carlos de Sousa expressa que não consegue manter o bom ar que 

tem tido para com a Palmela Desporto, EEM, nos últimos tempos, quer aquando da eleição 

novo presidente do Conselho de Administração, quer aquando da aprovação das últimas 

tabelas em que os vereadores do P.S se abstiveram, na medida em que não consegue 

visualizar o que, eventualmente, se perspetiva de diferente para 2012 face a todo o 

histórico que a Palmela Desporto, EEM, tem neste momento.  

O Sr. vereador Adilo Costa explica que em tempos não se referia a obras de 

manutenção, mas sim a obras profundas de conservação em equipamentos que têm mais 

de 10 anos e, de fato, os equipamentos em causa pertencem à Câmara Municipal. 

Continua a sua intervenção, dizendo que saúda o estilo da intervenção do Sr. vereador 

José Carlos de Sousa que considera ter sido muito mais moderado, bem como a forma 

como apresentou esta temática da Palmela Desporto, EEM, que, muitas vezes, tem 

motivado alguma disputa entre eles. Lamenta que o Sr. vereador José Carlos de Sousa, 

depois de ter lido os relatórios e demais documentos em apreciação, seja de opinião que 

os painéis solares sejam o que “destoa”, porque se comprasse o livro branco do setor 

empresarial local era capaz de chegar à conclusão que a Palmela Desporto, Entidade 

Empresarial Municipal, (ao longo de todos os anos que têm passado) não está tão mal 
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como tem afirmado. Considera mesmo que o Sr. vereador José Carlos de Sousa não seja 

demasiado exigente, porque a Palmela Desporto, EEM, não é para ter lucro. Aliás o setor 

empresarial local não é para ter lucro, mas evidentemente tem de ter uma gestão eficaz e 

não pode apresentar grandes prejuízos. Dos 82 municípios com empresas municipais, há a 

registar que uma percentagem de 22,2% possui empresas municipais ligadas à vertente do 

desporto. Não há nada de novo em termos dos subsídios de exploração, a única nota 

exigida nas recomendações é que, através do contrato programa se seja claro na relação 

entre empresa municipal e câmara municipal. Concorde-se ou não com o valor que está 

estipulado para o subsídio à exploração ou indemnização compensatória deve-se ter em 

atenção que a média de cada empresa municipal em termos depressivos cifra-se em 7 

milhões de euros, e a Palmela Desporto, EEM, em nenhum momento apresentou valores de 

tal ordem. Ele próprio mostra-se admirado com a conclusão do Instituto Superior de 

Economia e Gestão; repare-se que o setor empresarial local não é diferente da 

generalidade das empresas do país e do conjunto de recomendações proferidas há a 

salientar que a maior parte delas são cumpridas neste município desde há muito tempo.  

O Sr. vereador Adilo Costa regista que há uma redução nas receitas que era expetável, 

mas também há uma redução nas despesas. Há uma contenção que começou com a nova 

administração da Palmela Desporto, EEM. Concorda que tem de haver cuidado com a 

pontualidade das transferências de verbas por parte da Câmara Municipal para a Palmela 

Desporto, EEM, para não se criarem problemas, na medida em que 100% do seu capital é 

da Câmara Municipal de Palmela. 

Intervém, a pedido do Sr. vereador Adilo Costa, o Sr. presidente do Conselho de 

Administração da Palmela Desporto, EEM, que apresenta cumprimentos e, em 

seguida, presta os seguintes esclarecimentos: 

. Se se compararem os documentos em apreço com os documentos análogos de anos 

anteriores, no que concerne à lógica organizacional, notam-se diferenças, em matéria de 

conteúdo e de forma. Houve o cuidado de os documentos apresentados refletirem as 

preocupações com a eficiência que diariamente procuram ter na gestão da empresa. 

. O texto constante na apresentação dos documentos é da sua exclusiva responsabilidade 

em articulação com os dois colegas da administração da Palmela Desporto, EEM.  

. Os relatórios do ROC constam do final dos documentos da Palmela Desporto, EEM, e são 

elaborados um mês e meio depois da conclusão destes. 

. Metodologicamente, este ano, determinou-se que o processo de elaboração dos 

documentos previsionais, para o ano de 2012, se iniciasse em 13 de setembro e o mapa 
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com o calendário das diferentes ações a desenvolver para a conclusão deste processo 

levava o seu términus em 31 de Outubro (como veio a suceder em reunião extraordinária 

do Conselho de Administração), pelo que era impossível ter os dados de setembro reunidos 

para construir o documento, na medida em que a sua elaboração se iniciou em meados de 

setembro e, por regra, os relatórios mensais são produzidos pela direcção administrativa e 

financeira e são concluídos em cerca de um mês (de 20 a 30 dias após o mês a que diz 

respeito), ou seja, o relatório financeiro de setembro está, habitualmente, concluído entre 

22 a 25 de outubro. O que se leva em consideração são os primeiros oito meses do 

exercício de 2011 e o historial de contas dos anos anteriores. 

. Não percebeu a observação do Sr. vereador José Carlos de Sousa em relação aos 12 ou 

13 trabalhadores, julga que se estivesse a referir à página 6 do documento, e cita “(…) 

estando considerados 12 ou 13 salários mensais correspondentes a x trabalhadores (...)” 

mas não se especifica o número de trabalhadores, mas sim 12 ou 13 salários. 

. A verba mensal transferida pela Câmara Municipal deve acontecer nos primeiros 15 dias 

do mês precisamente para que não haja dificuldades de tesouraria aquando do 

processamento dos salários.  

. A verba auferida pelo ROC é de 525,00/mês, acrescida do IVA, o que perfaz 

6.000,00/ano. Parece-lhe que, sendo um Revisor Oficial de Contas a título individual, se 

pode considerar um preço muito aceitável em termos de mercado. Aceita que, daqui a dois 

anos, quando a nova Administração da Palmela Desporto tome posse, seja feito novamente 

um concurso. 

. Sobre as despesas de combustível, explica que a empresa municipal possui duas viaturas, 

uma de 9 lugares e uma de 2 lugares (de caráter misto). Ambas estão afetas à estrutura 

sem saldo de gestão, meramente por uma questão de gestão interna, ou seja, todas as 

despesas de combustível são afetas às mesmas. 

. As despesas de representação são as despesas que constam do salário do presidente do 

Conselho de Administração (tal com está deliberado) e são as equiparadas a um director de 

departamento como está convencionado pela Câmara Municipal desde o início do 

funcionamento da empresa municipal. 

. A obra no interior da piscina é um cenário possível, embora não esteja prevista no 

momento e não lhe parece que seja possível até ao final deste mandato.  

. Tal como mencionou na sua tomada de posse: existem alguns vetores que caraterizam o 

seu exercício na função de presidente da Administração. Há sinais notórios nestes quatro 
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meses e, eventualmente, isso será objeto de discussão aquando da apresentação das 

contas da Palmela Desporto, EEM, em relação a 2011. Nessa altura haverá dados mais 

precisos. Contudo, há alguns elementos que nestes quatro meses (desde a sua tomada de 

posse) que pode sintetizar como sendo o traçar de um novo rumo e funcionam como um 

fio condutor: 

. Uma nova ideia de gestão para a empresa municipal (que aproveita o que de bom estava 

feito e procura melhorar aquilo que não estaria tão bem feito ou era insuficiente). Essa 

linha de orientação tem alguns vetores estratégicos fundamentais dos quais sintetiza as 

áreas de: eficiência / comunicação / desenvolvimento desportivo. Naturalmente, o 

desenvolvimento desportivo será sempre uma das nossas prioridades, até por ser essa a 

missão da empresa municipal. Crê estarem a seguir o caminho certo; 

. A redução já efetivada de 2 trabalhadores e a redução de alguns contratados em matéria 

de prestação de serviços, apontam no caminho de procurar fazer mais e melhor com 

menos. Esta é a linha condutora do exercício da gestão da Palmela Desporto, EEM. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa comenta que aquilo a que se estava a referir 

consubstancia o mesmo, ou seja, estimou-se uma redução na rubrica de gastos com 

pessoal de 69.700 euros (decorrente das orientações do Orçamento Geral do Estado para 

2012) e estão considerados 12 ou 13 salários mensais, correspondentes a 42 trabalhadores 

e aos três elementos do Conselho de Administração. O lucro previsível de 2.526 euros é, 

em sua opinião, muito ténue. 

Observa que o documento de balanço previsional de demonstração de resultados tem a 

data de 31 de dezembro de 2011, mas na verdade o documento é elaborado antes dessa 

data e essa é a que devia constar do mesmo. 

O Sr. vereador Adilo Costa volta a dar a palavra ao Sr. presidente do Conselho de 

Administração da Palmela Desporto, EEM. Este adianta o seguinte: 

. A previsão efetuada foi a de com menores custos em pessoal refletir um aumento em 

investimento, procurando algum ganho. 

Submetida a votação a proposta de Instrumentos de Gestão Previsional da 

Palmela Desporto – Exercício de 2012 numerada DCD 01_25-11, foi a mesma 

aprovada, por maioria, com o voto contra dos Srs. vereadores Maria da 

Natividade Coelho e José Carlos de Sousa. Aprovado em minuta. 

Submetida a votação a proposta de Contrato-Programa de indemnizações 

compensatórias pela gestão dos equipamentos desportivos municipais entre a 
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Câmara Municipal de Palmela e a Palmela Desporto, EEM para o ano de 2012 

numerada DCD 02_25-11, foi a mesma aprovada, por maioria, com o voto 

contra dos Srs. vereadores Maria da Natividade Coelho e José Carlos de Sousa. 

Aprovado em minuta. 

 

VII – DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E TURISMO 

 

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

PONTO 8 – Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia 

do Município de Palmela para o mandato 2009/2013 - actualização. 

PROPOSTA N.º DCT 01_25-11: 

«A dimensão do território do Município de Palmela é um factor que contribui para 

demonstrar a importância das freguesias enquanto Autarquia mais próxima das 

populações. 

Por esse motivo, e no quadro de uma política municipal orientada para a promoção da 

participação dos cidadãos na gestão pública e na dinamização de parcerias locais para o 

desenvolvimento, a Câmara Municipal de Palmela foi pioneira na delegação de 

competências municipais para as freguesias. 

Este processo de delegação de competências é ainda uma dimensão importante de 

modernização e descentralização de serviços públicos. 

Este ano, num contexto de grave crise financeira, económica e social que afecta o nosso 

país e parte significativa dos países considerados mais desenvolvidos, o esforço de 

contenção financeira condiciona o desenvolvimento destes processos. Ainda assim, a 

Câmara Municipal de Palmela continua a apostar num Poder Local democrático de 

proximidade, reduzindo tanto quanto possível as implicações deste contexto de contenção 

financeira nos Protocolos de Delegação de Competências, promovendo no entanto a 

presente actualização dos Protocolos em vigor.  

Mantêm-se todos os Protocolos em vigor, com os mesmos critérios de financiamento, com 

uma única excepção (sinalização vertical/Junta de Freguesia de Pinhal Novo, em que se 

considera que os serviços municipais têm melhores condições para assumir esta 

competência).  
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As reduções mais significativas de verbas que foi necessário contemplar verificam-se 

fundamentalmente em áreas em que é possível obter ganhos de eficiência e reprogramar 

os trabalhos a executar sem prejuízos para as populações (Conservação de Escolas, 

Toponímia e Calçadas). 

No que respeita à Rede Viária, procede-se a um importante acerto de medições, em 

resultado da diminuição dos caminhos a conservar pelas Juntas, fruto do investimento dos 

últimos anos, pelo que não se verifica qualquer outra redução. Também na área de 

Limpeza Urbana em que a comparticipação se baseia numa definição de unidades 

funcionais, se considerar pertinente não haver reduções. 

Em todos os outros Protocolos, considerou-se uma redução mínima dos valores a transferir 

(5%), que permite uma participação no esforço de contenção financeira sem comprometer 

o exercício da competência delegada. 

Algumas melhorias relacionadas com clarificação de funções de conservação de 

Equipamentos Desportivos e Espaços de Jogo e Recreio foram já introduzidas e serão 

contempladas em acordos complementares. 

Assim, propõe-se: 

1. Nos termos das disposições da Lei 169/1999, de 18 de Setembro, a atualização dos 

Protocolos de Delegação de Competências celebrados com as cinco Freguesias do 

Concelho, cujas minutas se juntam em anexo, passando a fazer parte integrante da 

presente proposta, e que se consubstanciam na delegação das seguintes competências: 

Junta de Freguesia de Palmela: 

• Reparação e Conservação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º 

ciclo do ensino básico; 

• Colocação e Conservação de Placas toponímicas; 

• Conservação de Pavimentos em calçadas ou outros; 

• Conservação e Limpeza de Equipamentos Desportivos descobertos; 

• Conservação e Limpeza de Espaços de Jogo e Recreio. 

Junta de Freguesia de Pinhal Novo: 

• Reparação e Conservação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º 

ciclo do ensino básico; 

• Colocação e Conservação de Placas toponímicas; 
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• Conservação da Rede Viária; 

• Conservação de Pavimentos em calçadas ou outros; 

• Conservação e Limpeza de Equipamentos Desportivos descobertos; 

• Conservação e Limpeza de Espaços de Jogo e Recreio. 

Junta de Freguesia de Quinta do Anjo: 

• Reparação e Conservação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º 

ciclo do ensino básico; 

• Colocação e Conservação de Placas toponímicas; 

• Higiene e limpeza de Espaços Públicos; 

• Conservação da Rede Viária; 

• Conservação de Pavimentos em calçadas ou outros; 

• Conservação e Limpeza de Equipamentos Desportivos descobertos; 

• Conservação e Limpeza de Espaços de Jogo e Recreio; 

• Conservação, Limpeza e Funcionamento de Mercados Municipais. 

Junta de Freguesia de Poceirão: 

• Reparação e Conservação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º 

ciclo do ensino básico; 

• Colocação e Conservação de Placas toponímicas; 

• Higiene e Limpeza de Espaços Públicos; 

• Reparação e substituição de Equipamentos afetos ao Despejo de Fossas; 

• Conservação da Rede Viária; 

• Conservação e Limpeza de Equipamentos Desportivos descobertos; 

• Conservação e Limpeza de Espaços de Jogo e Recreio; 

• Recolha de Monos. 

Junta de Freguesia de S. Pedro de Marateca: 

• Reparação e Conservação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º 

ciclo do ensino básico; 

• Colocação e Conservação de Placas toponímicas; 
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• Higiene e Limpeza de Espaços Públicos; 

• Reparação e substituição de Equipamentos afectos ao Despejo de Fossas; 

• Conservação da Rede Viária; 

• Conservação de Pavimentos em calçadas ou outros; 

• Conservação e Limpeza de Espaços de Jogo e Recreio; 

• Conservação de Espaços Verdes; 

• Recolha de Monos. 

2. Que, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea s) do n.º 2, do artigo 53º e 

artigo 66º, da Lei 169/1999, de 18 de Setembro, a presente proposta seja submetida a 

deliberação da Assembleia Municipal. 

Os montantes globais a transferir para as Juntas de Freguesia, durante o ano de 2012, ao 

abrigo dos presentes protocolos são as seguintes: 

Competências Palmela Pinhal Novo 
Quinta do 
Anjo 

Poceirão Marateca TOTAL 

Educação 84.160,00 €  164.473,00 €  46.357,00 €  40.817,00 €  29.536,00 €  365.343,00 €  

Toponímia 6.153,00 €  4.502,00 €  4.877,20 €  2.251,20 €  1.501,00 €  19.284,40 €  

Calçadas 13.308,00 €  22.181,00 €  17.744,00 €   4.436,00 €   57.669,00 €  

Polidesportivos 12.138,00 €  12.018,00 €  12.848,00 €  4.184,00 €   
41.188,00 €  

Espaços de Jogo e Recreio  6.091,00 €  6.175,00 €  2.497,00 €   239,40 €  283,00 €  15.285,40 €  

Rede Viária   54.227,21 €  54.420,00 €  91.327,80 €  32.479,00 €  232.454,01 €  

Higiene e Limpeza    21.000,00 €  12.000,00 €  15.000,00 €  48.000,00 €  

Espaços Verdes     7.125,00 €  7.125,00 €  

Mercados Municipais    5.344,00 €     5.344,00 €  

Despejos de Fossas       

Recolha Monos    19.950,00 €  19.950,00 €  39.900,00 €  

Custos indirectos 5.937,50 €  7.150,00 €  9.500,00 €  9.500,00 €  10.697,50 €  42.785,00 €  

TOTAL 127.787,50 €  270.726,21 €  174.587,20 €  180.269,40 €  121.007,50 €  874.377,81 €  

Sobre a proposta de Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de 

Freguesia do Município de Palmela para o mandato 2009/2013 – actualização numerada 

DCT 01_25-11 intervieram: 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho intervém fazendo a seguinte análise da proposta e 

respetivos protocolos: 

      . No item educação há uma redução em todos os protocolos equitativamente; 
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. Relativamente à toponímia há oscilações entre as verbas para cada uma das 

freguesias, entre 14,8% para a freguesia de Palmela e 60% para a freguesia de 

Marateca; 

. Na higiene e limpeza só se mantém no que respeita à freguesia de Quinta do Anjo; 

. No cômputo da rede viária oscilam as reduções entre os 9% para a freguesia de 

Pinhal Novo e 32,6% para a freguesia de Quinta do Anjo, sendo que freguesia de 

Palmela se encontra excluída deste item; 

. No âmbito das calçadas os protocolos são idênticos para todas as freguesias e a 

redução cifra-se em 20%; 

. Regista-se uma redução de 5% em: equipamentos desportivos / espaços de jogo e 

recreio / mercados / espaços verdes / recolha de monos / custos indiretos. 

A Sr.ª vereadora Natividade Coelho menciona que ao cruzar a presente proposta de 

Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia do Município de 

Palmela para o mandato 2009-2013 – atualização com a proposta de Orçamento 2012 e 

Grandes Opções do Plano 2012-2015, houve que fazer uma correção, fruto duma reflexão, 

adequação e avaliação dos próprios protocolos. Lembra a proposta do ano passado em que 

se alteraram os valores de referência de 14 euros para 10 euros/m2 para os 

estabelecimentos de educação e pré-escolar. Nas placas toponímicas reduziu-se o número 

de placas. Opina que o despejo de fossas nem sequer faz sentido. Este ano é inexistente a 

conservação de pavimentos e calçadas. Reduziu-se o número de metros que estavam 

anteriormente definidos na conservação e limpeza. No funcionamento dos mercados a 

verba foi reduzida para metade, porque não se tinha conseguido empregar totalmente a 

comparticipação estipulada o ano passado. O desacordo dos vereadores Socialistas em 

relação à proposta aprovada no ano passado tinha a ver com o que consideravam ser a 

inadequação dos valores que eram transferidos para as Juntas de Freguesia. A proposta 

apresentada este ano, e em apreço, é de teor e justificação cautelosa, e em determinada 

altura o Sr. vereador Luís Miguel Calha refere no texto da mesma: “(…) Este ano, num 

contexto de grave crise financeira, económica e social que afeta o nosso país e parte 

significativa dos países considerados mais desenvolvidos, o esforço de contenção financeira 

condiciona o desenvolvimento destes processos. Ainda assim, a Câmara Municipal de 

Palmela continua a apostar num Poder Local democrático de proximidade, reduzindo tanto 

quanto possível as implicações deste contexto de contenção financeira nos Protocolos de 

Delegação de Competências, promovendo no entanto a presente atualização dos 

Protocolos em vigor. (…)”. Torna-se pertinente observar que, em termos globais (na 
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rubrica 040501) as transferências correntes de 2010 para 2011 sofrem um corte de 18,2%. 

E, este ano (nos protocolos de 2011 para 2012) volta a fazer-se um corte na ordem de 

18%. Nas transferências de capital (0805, o ano passado, com respeito a 2010 para 2011) 

o corte foi de 19,5% e na proposta deste ano (de 2011 para 2012) acontece uma redução 

de 17%. Aquando da discussão da proposta de Orçamento 2012 e Grandes Opções do 

Plano 2012-2015, o Sr. vereador Luís Miguel Calha fez um enquadramento e teve uma 

reação (até compreensível) dos cortes efetuados no âmbito do Orçamento Geral do Estado 

às autarquias locais, mas quando se trata de “descer” ao nível concelho, verifica-se 

exatamente a mesma tomada de atitude/opção. Pede que lhe expliquem qual é a 

sustentabilidade de um discurso político (que é agressivo, aguerrido e defensor do que são 

os bens da democracia e do poder local democrático) da proximidade à escala do município 

face ao poder central e, como é que é sustentável o facto de, em dois anos consecutivos, 

se registar uma tão grande quebra ou “corte” relativamente às transferências para as 

Juntas de freguesia que são, em última instância, a autarquia de maior proximidade. 

Considera que o discurso usado se situava ao nível político. 

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

contra a presente proposta por considerarem que, apesar de estar refletido que o esforço 

se situa ao nível de 5% na maioria dos itens dos protocolos, em termos globais e de 

orçamento a redução é de 18%. Na intervenção tida o ano passado, os vereadores 

Socialistas fizeram referência ao que consideravam ser a discriminação negativa da 

freguesia de Marateca que, este ano, surge em igualdade com as demais. 

Conclui com a observação do que considera ser a intervenção efetuada pelo executivo da 

CDU e que classifica como incongruente e falta de sustentabilidade do discurso político face 

à proposta de Orçamento.    

O Sr. vereador Luís Miguel Calha começa por contestar esta última afirmação da Sr.ª 

vereadora Natividade Coelho, na medida em que não há nenhuma incongruência do ponto 

de vista do discurso político. Reafirma que a maioria em exercício na Câmara Municipal de 

Palmela continua a apostar no poder local democrático de proximidade. Esta Autarquia foi 

pioneira na celebração dos protocolos de delegação de competências. É uma prática que 

não é seguida por todas as autarquias do país. A Câmara Municipal de Palmela reconhece a 

importância do trabalho desenvolvido pelas Juntas de Freguesia e os ganhos de eficácia e 

eficiência que resultam da delegação das competências que são feitas, dada a proximidade 

que estas – Juntas de Freguesia - têm com as populações. O balanço do exercício destas 

delegações de competências é claramente positivo.  
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Acrescenta que os protocolos de delegação de competências em apreciação, foram 

discutidos individualmente com todas as Juntas de Freguesia. Os critérios para delegar 

competências em cada uma das áreas são perfeitamente claros, coerentes e rigorosos. A 

proposta em discussão tem subjacente uma matriz orientadora: procura reduzir despesas 

sem comprometer a capacidade das Juntas de Freguesia executarem as funções que lhes 

são delegadas. Identificaram-se as áreas que concentram uma parte importante das verbas 

que são transferidas e avançaram-se com cortes mais significativos, apelando a ganhos de 

eficiência e de melhor rentabilização dos recursos existentes, em: 

. Conservação de escolas – entende-se possível reprogramar algumas intervenções 

de caráter mais dispendioso como é o caso das pinturas; 

. Conservação das calçadas; 

. Placas toponímicas. 

Entende-se que é possível reprogramar a quantidade de trabalhos previstos para o total do 

ano, sem qualquer prejuízo para as populações, tendo em conta o histórico dos anos 

anteriores relativamente a outras áreas protocoladas, nomeadamente, no que se refere a: 

equipamentos desportivos, espaços verdes, recolha de monos, mercados e aos custos 

indiretos. O que se fez, neste caso, foi repercutir nas transferências uma redução mínima 

de 5% que, no fundo, corresponde à percentagem do corte de verbas que a Câmara 

Municipal de Palmela sofreu por via do Orçamento de Estado. No cômputo da rede viária 

há uma exceção, porque a atualização de medidas implica uma redução significativa das 

verbas a transferir. Isto, porque a Câmara Municipal tem vindo a asfaltar e a pavimentar 

um conjunto de estradas e há necessidade de menos intervenções por parte das Juntas de 

Freguesia. Outra área em que não se procede a qualquer redução é na higiene urbana, em 

que a fórmula de cálculo da verba que está considerada no protocolo se baseia no custo 

das unidades funcionais, designadamente, naquilo que são os trabalhadores e os 

equipamentos que estão afetos. Esta é uma área que se considera muito sensível na 

intervenção das autarquias e não sofre qualquer alteração. Relativamente à sinalização 

vertical considera-se que, no atual contexto, a Câmara consegue reassumir esta 

competência com ganhos de eficiência. No essencial mantêm-se os protocolos. 

O Sr. vereador Luís Miguel Calha menciona que as conclusões resultantes do último 

Congresso da ANAFRE (Associação Nacional de Freguesias), realizado no passado fim-de-

semana, em Portimão, no que concerne às preocupações maiores por parte dos autarcas 

das freguesias não são relacionadas com as verbas transferidas pelas Câmaras Municipais, 

mas têm a ver com a falta de reconhecimento da importância do papel que as Juntas de 
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Freguesia têm tido ao longo dos anos na melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos. 

Esta é uma matéria alvo de consenso e refletida no Congresso da ANAFRE. Os autarcas 

têm a expetativa de ver transferidas competências e recursos financeiros e de ver 

reconhecida a necessidade da repartição dos recursos nacionais pelas freguesias. No 

concelho de Palmela tem sido dada prioridade ao trabalho de delegação de competências 

para as Juntas de Freguesia e a avaliação permite concluir que tem sido feito um excelente 

trabalho. 

Em aditamento ao enquadramento e à explicação efetuada pelo Sr. vereador Luís Miguel 

Calha, o Sr. vereador Álvaro Amaro chama a atenção para o perigo que é este modo de 

abordagem, ou seja, esta forma enviesada de utilizar números e percentagens de 

reduções. Efetivamente a transferência financeira vê-se reduzida, mas não é justo fazer um 

paralelo com o Orçamento de Estado, porque o que se passa com as freguesias e mesmo 

com os municípios é que estes órgãos têm competências acrescidas e as verbas vêm sendo 

reduzidas de ano para ano. Especifica que as competências que estão a ser 

contratualizadas, ao abrigo destes protocolos, não obrigam as Juntas de Freguesia a fazer 

mais com menos dinheiro, pelo contrário. Este modelo de contratualização de 

competências existente no Município de Palmela tem sido elogiado até por outros 

municípios que atendem a esta prática. Os protocolos em questão são baseados na lisura, 

rigor e compromisso de uma parceria justa. Propõe-se, inclusivamente, que tudo o que se 

ultrapasse para além do que está contratualizado, a Câmara Municipal acerta as contas. Há 

um princípio de grande equilíbrio. A solução do financiamento das Juntas de Freguesia 

passa pelo Orçamento Geral do Estado e por competências próprias, tal como foi afirmado, 

mais uma vez, nas conclusões do Congresso da Associação Nacional de Freguesias. As 

Juntas de Freguesia deste concelho estão preocupadas com a situação; reconhecem que o 

que a Câmara Municipal está a fazer é justo, porque não faz sentido um protocolo para 

conservação de 80 quilómetros de aceiros, quando só há 56 quilómetros para conservar. 

Importa ser rigoroso. Dá o exemplo da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo que recebe 

95.000 euros transferidos por via do Orçamento Geral do Estado enquanto que, por via do 

protocolo de delegação de competências a celebrar com a Câmara Municipal, recebe 

aproximadamente 175.000 euros. É justo que as Juntas de Freguesia tenham competências 

próprias e transferências diretas do Orçamento Geral do Estado continuem a contratualizar, 

caso a caso e consoante as necessidades das populações, protocolos de delegação de 

competências com as Câmaras Municipais em benefício da população pela política de 

proximidade, eficácia e eficiência que estas têm. 
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A Sr.ª vereadora Natividade Coelho concorda com o que foi dito. Acrescenta somente 

que o modelo de delegação de competências criou naturalmente expetativas nas 

populações que, neste momento, não podem ser sustentadas.  

O Sr. vereador Álvaro Amaro observa que os presidentes das Juntas de Freguesia são 

“sempre” insatisfeitos no bom sentido, e querem até substituir os municípios e outras 

entidades nas responsabilidades, porque “têm à sua porta” as reclamações das populações. 

Não se pode chegar ao paradigma de a rede viária municipal ter menos dinheiro para a 

conservação permanente em todo o concelho do que as Juntas de Freguesia. 

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

contra dos Srs. vereadores Maria da Natividade Coelho e José Carlos de Sousa. 

Aprovado em minuta. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

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

Não há intervenções. 

 

VIII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

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

presente ata, que eu, José Manuel Monteiro, diretor do Departamento de Administração e 

Finanças, redigi e também assino. 

 

A presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

O diretor do Departamento 

 

José Manuel Monteiro 


