
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 04/2007: 

 

 ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14 DE 

FEVEREIRO DE 2007: 

 No dia catorze de Fevereiro de dois mil e sete, pelas quinze horas e vinte minutos, 

no edifício dos Paços do Concelho e respectiva Sala das Sessões, reuniu 

extraordinariamente a Câmara Municipal, sob a Presidência de Ana Teresa Vicente 

Custódio de Sá, Presidente, encontrando-se presentes os Vereadores Adília Maria Prates 

Candeias, José Justiniano Taboada Braz Pinto, Octávio Joaquim Coelho Machado, José 

Manuel Conceição Charneira, Adilo Oliveira Costa  e José Carlos Matias de Sousa. 

 

ORDEM DO DIA 

 

PONTO 1 – Reorganização dos Serviços Municipais – Regulamento de 

Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Palmela; 

PONTO 2 – Alteração do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Palmela; 

PONTO 3 – Pedido de licenciamento de operação de loteamento Requerente: 

Mundipam – Produtos Alimentares, Ld.ª. Proc.º L-1718/2006, Quinta da Torre / 

Palmela; 

PONTO 4 – Licenciamento das obras de urbanização. Requerente: AutoEuropa 

– Automóveis, Ld.ª. Proc.º L-6/04, Quinta da Marquesa – Quinta do Anjo; 

PONTO 5 – Contratação de empréstimo de médio e longo prazo para 

financiamento do Plano Plurianual de Investimentos. 

 

 A Sr.ª Presidente cumprimenta o Executivo Camarário, Jornalistas, Dirigentes, 

Técnicos Municipais e Trabalhadores presentes. 
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 Refere que esta reunião não tem Período Antes da Ordem do Dia, nem o 

Período destinado ao Público por ser extraordinária, facto pelo qual vai dar 

imediatamente início à Ordem do Dia. 

 

I – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

Pela Sr.ª Presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

PONTO 1 – Reorganização dos Serviços Municipais – Regulamento de 

Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Palmela: 

 

PROPOSTA N.º 1/GAP/04-2007: 

 

«A cidadania é um dos valores distintivos do município de Palmela e o investimento 

nos mecanismos para a sua afirmação caracteriza o trabalho autárquico nos últimos anos.  

Esta cidadania activa, informada, participativa e geradora de novas vivências comunitárias 

é propiciada por, e ao mesmo tempo exige, uma nova gestão pública: a gestão pública do 

cidadão, orientada para o cidadão, mais eficaz, mais eficiente, antecipando e respondendo 

a novas necessidades – uma gestão pública qualificada e inovadora que contribui, com a 

sua acção, para o desenvolvimento sustentável do território. 

O serviço público é um pilar do Estado e da Democracia, sendo dever da Câmara 

Municipal de Palmela persistir na sua qualificação, continuando a desenvolver métodos de 

trabalho pluridisciplinares, integrados e participados. 

A estratégia de modernização e qualificação da Câmara Municipal de Palmela passa 

pela combinação de medidas a vários níveis: utilização de diferentes instrumentos de 

gestão e formas de exercício do serviço público, de que é exemplo a prática de delegação 

de competências nas juntas de freguesia; passa pela reengenharia ou melhoria de 

processos associada à informatização; passa por uma importante aposta na motivação e 

qualificação das pessoas, com investimentos significativos na formação profissional, na 

higiene, segurança e saúde, na modernização de instalações e equipamentos e no 

envolvimento activo dos trabalhadores nos processos de melhoria. 

No quadro do trabalho de diagnóstico sobre o estado da organização, que passou 

pela utilização de diversos instrumentos de auto-avaliação e por uma auditoria externa 

realizada por uma empresa de consultadoria, verificou-se que, entre as medidas de 

modernização e qualificação, deveria figurar uma alteração a alguns aspectos da estrutura 

orgânica ainda que esta não fosse, no cômputo geral, completamente inadequada. Com 
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efeito, a actual estrutura orgânica da Câmara Municipal de Palmela foi aprovada em 2000. 

De então para cá, verificaram-se diversas transformações no território municipal e, a nível 

legislativo, houve igualmente mudanças profundas, incluindo a transferência de novas 

atribuições e competências para as autarquias locais. Acresce a alteração do quadro de 

financiamento das autarquias locais que projecta para os próximos anos realidades 

orçamentais às quais é, igualmente, necessário adaptar os serviços.  

Em cerca de seis anos, também a organização mudou: novas prioridades de 

trabalho, novas experiências de gestão, crescimento do número de trabalhadores; mas 

também alguma erosão na estrutura, com transferências informais de funções, áreas não 

totalmente implementadas e problemas de funcionamento relacionados com o modelo 

organizativo, nomeadamente na identificação e distribuição de funções.  

Este conjunto de factos, enquadrado pela determinação de qualificar cada vez mais 

a organização, conduziu ao processo de revisão da estrutura orgânica, orientado por 

alguns postulados: a estrutura deve ser orientada para os munícipes, os cidadãos em 

geral, as empresas, as entidades do terceiro sector, garantindo-lhes um serviço mais 

qualificado, mais rápido, mais fácil e transparente; a estrutura deve permitir a criação de 

crescentes sinergias e uma maior partilha de recursos, com ganhos de eficácia e 

eficiência; a estrutura deve ser simplificada contribuindo para a desburocratização de 

processos, para agilizar a gestão e melhorar a comunicação interna; a estrutura deve estar 

orientada para a contenção de custos de funcionamento; e a estrutura tem nas pessoas 

um valor, devendo contribuir para o seu envolvimento na organização e desenvolvimento. 

O processo de revisão da estrutura que então se iniciou é ele próprio um processo 

exemplificativo da visão estratégica da câmara municipal. O regulamento de estrutura 

orgânica da Câmara Municipal de Palmela, que agora se propõe submeter à aprovação da 

assembleia municipal, resulta da aplicação de diversas ferramentas de gestão para 

diagnóstico e construção de soluções, como a análise SWOT, aplicação da CAF (a 

estrutura comum para avaliação de serviços públicos da União Europeia), metodologia 

RADAR, análise de estrutura de competências, entre outras. Mas onde o processo é, 

porventura, mais exemplar, é no seu cariz participativo, uma vez que as soluções foram 

sendo construídas com os inúmeros contributos dos órgãos e entidades interessados mas 

também das pessoas da organização: os dirigentes e chefias e os outros trabalhadores 

que, através de plenários, reuniões sectoriais ou por escrito se foram inteirando das várias 

fases do trabalho e dando as suas opiniões sobre o modelo organizacional e o 

funcionamento dos serviços. Por outro lado, a opção por envolver neste trabalho uma 

empresa externa, de consultadoria, garantiu a combinação do saber da organização com 

uma visão externa, especializada e conhecedora de outras realidades. 
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A estrutura orgânica que se propõe apresenta-se mais simples e com menor 

dimensão. Verifica-se uma certa desestruturação da lógica piramidal tradicional com um 

movimento de ‘achatamento’ (aproximação das bases ao topo criando-se melhores 

condições para as estratégias topo-base/base-topo com melhorias a nível da comunicação 

e da responsabilização das pessoas) e também um encurtamento, com uma diminuição do 

número de departamentos e divisões, numa lógica de serviços partilhados e criação de 

sinergias. Em concreto, a estrutura actual passa de 5 níveis em alguns casos (de 

departamento a sub-sub sector) para 3 níveis máximos, de 9 para 8 departamentos; de 28 

para 24 divisões; de 13 para 9 secções e apresenta uma redução de cerca de 40% no 

número de sectores. O único crescimento verificado, ainda assim ligeiro, verifica-se a nível 

dos órgão de projecto/assessoria revelando claramente o reforço que é dado ao trabalho 

por projecto, interdisciplinar, numa clara opção por estruturas de funcionamento mais 

ligeiro que recorrem a parcerias entre serviços da estrutura.  

O regulamento de estrutura orgânica que se propõe submeter à aprovação da 

assembleia municipal contém diversas novidades em relação à estrutura aprovada em 

2000: 

- A introdução clara de uma componente de organização matricial com a 

formalização apriorística do trabalho em comissão, grupo de missão, conselho 

consultivo ou através de formas idênticas, como possível e desejável;  

- A introdução nos serviços de funções resultantes de atribuições e 

competências entretanto cometidas às câmaras municipais; 

- Maior aglutinação de competências similares que antes estavam dispersas pela 

estrutura, reforçando-se assim a especialização, a coordenação e a partilha de 

recursos: é o caso da concentração de toda a fiscalização numa nova divisão; 

da concentração do licenciamento, independentemente de se reportar a 

edifícios ou actividades económicas; e da concentração num único 

departamento de todas as questões e fases de trabalho relativas ao urbanismo; 

- Maior clarificação de funções, antes nem sempre claramente expressas, 

evitando-se a indefinição de responsabilidades e, logo, sobreposição ou 

ausência de actividade em determinados domínios; 

- Reforço da orientação dos serviços para o munícipe/utente garantindo-se a 

transparência da gestão pelo reforço e coordenação da comunicação e o 

atendimento especializado e dedicado; 

- Reforço da área de infra-estruturas e serviços urbanos, a única que ‘cresce’ em 

número de divisões, como forma de garantir uma maior facilidade de gestão, e 
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uma maior segregação de funções até certo ponto ‘concorrenciais’ na gestão 

das prioridades; 

- Reforço da intervenção na qualificação do espaço público, que é uma 

prioridade do mandato, quer a nível do planeamento quer a nível da gestão, 

com a criação de uma divisão dedicada a esta área; 

- E reforço do planeamento estratégico, outra área vital para o desenvolvimento 

sustentável do município, pela criação de um gabinete dedicado, directamente 

dependente do Executivo. 

A estrutura orgânica da Câmara Municipal de Palmela que se propõe caracteriza-se 

pela existência clara de três grandes níveis: o dos órgãos de assessoria; o dos órgãos de 

suporte e o dos órgãos operacionais. 

Os órgãos de assessoria incluem gabinetes orientados para a prestação de apoio 

directo ao executivo da Câmara Municipal Palmela em domínios considerados, por 

determinado horizonte temporal, estratégicos e transversais a toda a organização; e 

projectos municipais com horizonte temporal limitado, que visam responder a prioridades 

de actuação.  

Incluem-se no primeiro grupo O Gabinete de Participação e Acção Local que terá 

como função promover e coordenar processos de participação e de interlocução e apoio 

às organizações locais; o Gabinete de Estudos e Qualidade que funcionará como um 

centro de recursos a nível da gestão do conhecimento, da ciência e das ferramentas da 

qualidade para o desenvolvimento organizacional; o Gabinete de Desenvolvimento 

Estratégico que deverá assegurar o planeamento estratégico com vista ao 

desenvolvimento sustentável do município; e o Gabinete de Planeamento, Controlo e 

Qualidade de Infra-estruturas que deverá assegurar o planeamento e a melhoria 

qualitativa das infra-estruturas do concelho de Palmela. No segundo grupo incluem-se o 

Gabinete de Recuperação do Centro Histórico que deverá promover uma estratégia global 

e integrada para a requalificação daquela área; e o Gabinete de Recuperação das Áreas 

de Génese Ilegal, que deverá promover a reconversão e recuperação destes territórios. 

As unidades orgânicas de suporte são responsáveis pela coordenação e execução 

de actividades transversais às demais unidades orgânicas, numa lógica de serviços 

partilhados. 

Neste grupo, temos o Departamento de Administração e Finanças, responsável pela 

gestão dos recursos financeiros e patrimoniais e pela administração geral, que apresenta 

como principal novidade a criação da Divisão de Fiscalização, a qual deverá permitir uma 

muito maior dinâmica do trabalho concertado neste domínio e uma melhor gestão de 

recursos. 
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Ainda neste grupo das unidades de suporte, é criado o Departamento de 

Comunicação e Atendimento que será um grande centro de serviços de apoio directo aos 

munícipes, empresas e outras entidades. A comunicação entendida, portanto, no sentido 

de ouvir/receber todos aqueles que se dirigem à autarquia pelos diversos canais; e no 

sentido de informar sobre o município e a actividade municipal além de dar informação ou 

prestar serviços e apoio no âmbito de processos administrativos nos quais os particulares, 

munícipes, empresas ou outros sejam interessados. E comunicação, ainda, no sentido da 

promoção do concelho em geral e da promoção turística e económica em particular.  

Por fim, o Departamento de Recursos Humanos e Organização, um departamento 

que passa a gerir, no sentido do desenvolvimento e qualificação, os vários elementos 

chave da organização: as pessoas, por via da Divisão de Recursos Humanos, mas 

também os processos e a tecnologia, por via da Divisão de Organização e Tecnologias da 

Informação. 

As unidades orgânicas operacionais são responsáveis pelo planeamento, 

coordenação e execução das actividades nucleares/operacionais.  

Neste grupo temos o Departamento de Administração Urbanística que congrega 

todas as funções neste domínio, do planeamento à gestão, passando ainda a incluir a 

gestão integrada dos processos de licenciamento de actividades económica e das 

questões de habitação. 

Outro departamento que se inclui neste grupo é o Departamento de Obras, Logística 

e Conservação onde se verifica uma simplificação da estrutura e a afectação de algumas 

funções antes dispersas por diversos serviços.  

O Departamento de Ambiente e Infra-estruturas pertence também a este grupo, 

apresentando várias alterações importantes em relação à estrutura anterior, sendo de 

destacar a criação de um gabinete para assegurar o planeamento de infra-estruturas e a 

criação da Divisão de Ambiente e Gestão do Espaço Público que virá garantir uma 

intervenção global nas questões ambientais, na qualidade do espaço público, no 

equipamento, mobiliário e mobilidade.  

O Departamento de Educação e Intervenção Social, mantendo o essencial da 

estrutura de 2000, não apresenta alterações significativas, a não ser a nível de funções, 

(recebendo algumas novas e deixando de operar no domínio da habitação que passa a ser 

gerida como um todo no Departamento de Administração Urbanística), apesar destes 

serviços virem a precisar, provavelmente, num prazo não muito longo, de uma alteração à 

sua estrutura, quando forem claramente conhecidas as anunciadas novas atribuições e 

competências das autarquias locais no domínio social.  

O Departamento de Cultura e Desporto também não apresenta alterações 

significativas, passando a integrar o centro de documentação da câmara na Divisão de 
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Bibliotecas e passando as funções de gestão do castelo para a Divisão de Património 

Cultural, para além de outras pequenas alterações na microestrutura. 

Acreditamos que esta é uma estrutura equilibrada, que responde aos principais 

desafios que se nos colocam; e que é, em simultâneo, uma estrutura sustentável.  

Assim, tendo sido ouvidos os vereadores da câmara municipal que não exercem 

funções executivas, os partidos representados na assembleia municipal, os trabalhadores 

da câmara municipal e as respectivas organizações representativas, ao abrigo do artigo 

241º da Constituição da República Portuguesa, e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 

2.º do Decreto-Lei n.º 116/84 de 06 de Abril, conjugado com as alíneas a) do n.º 6 do 

artigo 64.º, e n) do n.º 2 do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, propõe-se 

que a Câmara Municipal submeta à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, o 

Regulamento de Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Palmela, que integra o 

respectivo organograma dos serviços municipais, regulamento que se anexa à presente 

Proposta e que aqui se dá por integralmente reproduzido.» 

 

Na discussão da proposta Reorganização dos Serviços Municipais – Regulamento 

de Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Palmela numerada 1/GAP/04-2007 

intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto cumprimenta a Sr.ª Presidente, Vereadores, 

Dirigentes, Funcionários da Câmara Municipal, Jornalistas e Público em geral. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto saúda o trabalho feito pelos Técnicos que 

forneceram aos Vereadores da Oposição os dados que têm na sua posse. Tiveram um 

imenso trabalho. Procuraram ser o mais elucidativo possível e apresentaram um 

documento de apoio à interpretação das alterações produzidas. Fica registado o apreço 

por este trabalho. 

 Considera que uma reestruturação é sempre uma acção de eficácia imprevisível. 

Colocada ao texto que a Sr.ª Presidente leu, tem algumas indicações extremamente 

interessantes, tais como: a gestão pública orientada para o cidadãos mais eficaz e 

eficiente; a necessidade de se enquadrar com a alteração do quadro financeiro; a 

estrutura ser orientada para os Munícipes, para as empresas e produzir um serviço rápido 

com mais eficácia e eficiência, desburocratizado, com contenção de custos de 

funcionamento; uma estrutura orgânica mais simples e com menor dimensão. 

São feitas assim uma série de afirmações que não sabe se vão ser conseguidas, 

mas que seria bom que fossem conseguidas. Tal como já afirmou, uma reestruturação é 

sempre uma acção de eficácia imprevisível. É de opinião que os desideratos referidos na 

proposta não foram atingidos até este momento. 
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O Sr. Vereador José Braz Pinto tece, em representação dos Vereadores do P.S.,  

as seguintes considerações ao documento em apreço: 

 

“No nosso caso a reestruturação parte de uma realidade considerada desajustada, 

mas entendemos que dificilmente atinge os objectivos desejados, porque, para tal, seriam 

necessárias alteração de conceitos. Isto é: entendemos que antes duma acção destas era 

necessário pensarmos que Câmara queremos para o futuro. E poderia dar aqui alguns 

exemplos. 

As Autarquias do passado tinham de fazer uma série de trabalhos que hoje em dia 

não estão cometidos às Autarquias, porque passaram para empresas inter-municipais, 

como é o caso da Simarsul e da Amarsul. 

Nós próprios, neste Executivo, já tivemos de aprovar alguns orçamentos para 

atribuição de alguns sectores de limpeza pública a empresas, por exemplo. 

Tivemos outras funções que também soubemos que cada vez mais são atribuídas a 

empresas exteriores, como é o caso da reparação de viaturas. 

Importava nós percebermos que Câmara vamos ter daqui para a frente. Vamos ter 

uma Câmara que continua a gerir todos estes serviços? Ou vamos ter uma Câmara que, 

cada vez mais, controla o serviço feito por outras empresas exteriores que façam este 

mesmo serviço? 

Isto não quer dizer que com uma reestruturação do Quadro fossemos dispensar 

algum trabalhador, longe de nós tal pensamento, mas significa que, deveríamos reorientar, 

quer a reestruturação, como deveríamos reorientar o Quadro no sentido de uma possível 

diminuição futura desses mesmos serviços. 

Eu diria que uma reestruturação, ou é ambiciosa, ou é de certa forma contida no 

momento actual, e assenta na realidade actual, e vai introduzindo alterações que vão 

obrigar a constantes ajustamentos e redefinições. 

Entendemos nós que, esta reestruturação não parece ter objectivos definidos e 

restringe-se a pequenas alterações que, visando simplificação de circuitos, quanto a nós, 

vai manter e talvez agravar o estado actual. 

Continua uma estrutura muito pesada e repartida que, quanto a nós conduz a 

produtividades reduzidas. 

Introduzem-se aqui unidades, sem poder de decisão, mas podendo beber da 

dependência directa da chefia que, com a pretensão de agrupar mais rapidamente 

pareceres técnicos diversos pode esvaziar a acção da chefia, acabando por aumentar 

circuitos e correspondentes prazos. 

Entendemos, também, que há aqui um esvaziamento da direcção da decisão directa 

dos responsáveis políticos, ficando estes, quanto a nós, reféns de decisores intermédios 
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com acompanhamento muito remoto da acção. Vemos com sérias apreensões esta 

reestruturação orgânica. 

Dizia a Sr.ª Presidente numa reunião havida que, este processo deu tanto trabalho 

que esperava que, durante uns tempos, não fosse feita outra reestruturação. Infelizmente, 

eu estou convencido que, se se fez uma em 2000, estamos a fazer uma em 2007 e se 

calhar muito brevemente temos de fazer outra, devido à possível atribuição de novas 

responsabilidades às Autarquias. Espera que, nessa altura, haja um maior rasgo do que 

se vê neste documento.” 

 

O Sr. Vereador Octávio Machado saúda a Sr.ª Presidente, Vereadores, Dirigentes, 

Funcionários, Comunicação Social e Munícipes. 

Refere que teve oportunidade de contribuir para a discussão do documento agora 

apresentado. 

Não foi um documento elaborado na base da leviandade, mas sim do debate.  Disse 

inclusivamente  que na campanha eleitoral, em termos de funcionamento, a Autarquia 

tinha de ser mais eficiente, mais eficaz e ter uma maior economicidade. É visível no 

documento e também na intervenção da Sr.ª Presidente que, se perspectiva atingir todos 

estes pressupostos, o que lhe agrada sobremaneira. 

Como disse anteriormente assistiu à discussão do documento. A discussão foi feita 

com um objectivo único: construir uma solução que melhor responda aos cidadãos. Esta é 

uma imperiosa necessidade da Autarquia. 

É um documento aberto e efectivamente as novas competências em áreas como a 

Saúde, a Protecção Civil e a Educação podem obrigar a que se tenham de fazer acertos 

pontuais na estrutura, no sentido da adaptação às novas competências que vejam a ser 

cometidas aos Municípios. 

Se esta reestruturação é para os utentes, para os cidadãos, naturalmente há 

aqueles que a vão executar, os seus executantes. Os seus executantes são os 

trabalhadores, os funcionários e dirigentes desta Autarquia. É deles que depende o 

sucesso ou insucesso, a eficácia ou ineficácia desta reestruturação, tal como acontece em 

todas as organizações. Como no futebol .onde a táctica é o que vale menos , o importante 

é a dinâmica. 

Tendo em consideração que as orientações são para a prestação de um melhor 

serviço por parte da Autarquia ao utente, deseja que se consigam sensibilizar todos os 

funcionários e dirigentes da Autarquia, no sentido de conseguir optimizar este grande 

esforço. 

É possível fazer mais com menos esforço e, por vezes, é isso mesmo que faz com 

que se consigam melhores resultados. 
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Deseja que todos, independentemente da área em que estejam inseridos, sejam 

capazes de dinamizar esta nova estrutura, no sentido de que todos aqueles que precisam 

da Câmara sintam esta nova realidade. 

Vai votar favoravelmente esta proposta, embora sabendo que não é um documento 

perfeito (não há documentos perfeitos), mas, porque se envolveu e presenciou as 

discussões, pelo objectivo que este documento contém, que é o de prestar um melhor 

serviço ao cidadão e aos utentes. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa cumprimenta a Sr.ª Presidente, Vereadores, 

Dirigentes, Técnicos, Funcionários, Comunicação Social e Público. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que estão todos genericamente de 

acordo num ponto que é: a reorganização dos serviços municipais com uma prestação 

melhor dos serviços. Nesta perspectiva continua a ter algumas dificuldades em ver 

plasmado, neste documento, este grande objectivo. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto já fez alusão e por si gostava de o fazer também, 

não só relativamente ao documento de apoio à interpretação das alterações introduzidas 

que lhes foi entregue, mas também em relação aos documentos em si: foi desenvolvido 

um trabalho técnico muito apreciável. Contudo, o resultado político é francamente muito 

fraco, ficando aquém do que seria desejável. 

Dá ideia que esta reestruturação é pobre, pecando por alguma ingenuidade 

aparente. E é essa ingenuidade de mudança, que parece não contemplar aquele 

desiderato que já foi trabalhado e que tem a ver com um menor tempo de resposta ao 

cidadão, uma maior celeridade na resposta aos agentes económicos, uma maior qualidade 

no serviço prestado aos Munícipes. Não sendo estes pontos visíveis, prejudica-se o 

concelho e em nada se favorece os Munícipes, embora na proposta se refira claramente “a 

gestão pública orientada para o cidadão, mais eficaz, mais eficiente, antecipando e 

respondendo a novas necessidades”. Este é o fio condutor de todas as intervenções até 

agora. 

Os princípios apresentados na proposta estão correctos, contudo, resta perceber 

como a forma e a exequibilidade dos mesmos são colocadas em prática. É fundamental, 

além da contenção dos custos, que as pessoas sejam agentes desta mudança. 

Refere-se também que “a estrutura orgânica que se propõe apresenta-se mais 

simples e com menor dimensão” não consegue ver isto, embora no quadro de pessoal se 

consiga explanar melhor esta situação. 

Pergunta quem criou a situação actual. Foi uma proposta apresentada em 2000 pela 

maioria do Executivo C.D.U.. 

Na proposta menciona-se: “verificou-se que entre as medidas de modernização e 

qualificação deveria figurar uma alteração a alguns aspectos da estrutura orgânica, ainda 
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que esta não fosse no cômputo geral completamente inadequada”. Efectivamente a 

mudança que é proposta é muito exígua, muito ténue, em relação àquilo que 

eventualmente se poderia propor. 

Os 9 Departamentos da estrutura  passam agora a 8, as 28 Divisões  passam a 24, 

mas, são criados alguns Gabinetes e, portanto, criam-se alguns subterfúgios ao nível das 

Divisões. 

Tal como disse o Sr. Vereador José Braz Pinto não é visível no documento a 

prospectividade em termos de futuro. Não sabe que tipo de prospectividade se preconiza, 

que tipo de incidência, que tipo de trabalho, que tipo de prioridades são necessárias. Não 

é só criar um Gabinete de Desenvolvimento Estratégico, é preciso fazer mais. Em sua 

opinião, poder-se-ia ter ido muito mais além. Não sendo esta uma oportunidade totalmente 

perdida, é uma oportunidade adiada. Ficaram por redefinir as prioridades para o concelho. 

A Sr.ª Presidente tem defendido bastante este documento, e entende-se que o 

defenda, mas espera que não conclua da mesma forma que concluiu quando fez o 

encerramento da discussão sobre o plano da acção para 2007 referindo que “duvidava 

que alguém conseguisse fazer melhor”. 

Tem a consciência que se poderia ir muito mais além, e é este “mais além” que os 

faz ficar insatisfeitos e reticentes em relação à exequibilidade que o documento encerra. 

O Sr. Vereador Adilo Costa saúda todos os presentes. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que vai fazer uma curta intervenção em relação 

à reorganização dos serviços municipais 

Este trabalho da reorganização dos serviços municipais não parte do nada, parte de 

um diagnóstico que foi feito e que é globalmente favorável. 

O Município tem de adaptar-se às novas realidades e, desta forma, reorganizar a 

estrutura. Foi com os pés bem assentes na terra que este trabalho foi desenvolvido. 

Vai apresentar as seguintes considerações ao documento em apreço: 

1. Está plasmado na proposta, no organograma e no regulamento a 

necessidade de “agir no presente”; 

2. O reforço no trabalho do planeamento e na promoção do desenvolvimento 

sustentável, como se têm vindo a defender e a pensar, na construção do 

futuro que se pretende para o concelho de Palmela; 

3. Um destinatário principal: os Munícipes. É para ele que o Município presta 

serviço público. O documento é orientado para os Munícipes, para a 

população de Palmela, e para as pessoas que necessitam da Autarquia. É 

visível no documento esta orientação; 

4. É com os trabalhadores da Câmara Municipal que esta mudança tem de ser 

feita. E a verdade é que este documento foi amplamente discutido a todos 
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os níveis da organização. É com os trabalhadores que se conta para a 

implementação dos objectivos agora preconizados. 

A orientação interna é para os trabalhadores. É com eles que a Autarquia 

conta para agir no presente e no futuro. 

Ainda que os serviços estejam dispersos, hoje, todos os trabalhadores se 

conhecem e sabem que toda a organização é importante. A discussão tida 

sobre este documento serviu exactamente para que os trabalhadores 

compreendessem que todos fazem parte de um mesmo “corpo”, de uma 

mesma organização e que não há um serviço que seja mais importante do 

que outro. É assim que a Câmara deve funcionar. 

A Sr.ª Presidente refere que vai fazer algumas considerações às intervenções feitas 

pelos Srs. Vereadores. Assim: 

Não se pode avaliar a reestruturação como uma mudança desenquadrada, se a 

mesma está enquadrada nos objectivos que lhe estiveram subjacentes. A maioria do 

Executivo Municipal não assumiu em abstracto uma reestruturação na Câmara Municipal 

de Palmela.  

O objectivo principal foi a necessidade de adequar a estrutura à realidade que existe 

hoje na C.M.P.. Esta realidade está alicerçada em diversas condicionantes internas e 

externas e na própria vivência da organização que determinam, justamente, a adequação 

aos instrumentos legais que a orientam. As organizações são instituições com dinâmica 

própria que, necessitam de efectuar alterações para uma adequação à realidade. Seria 

profundamente incorrecto, e mal estaria a organização,, se uma alteração que a visava 

adequar à realidade existente, de repente resultasse numa alteração de ruptura que 

alterasse significativamente a forma como a instituição se organizava. 

Uma ideia que gostava de contrariar é a que diz que esta mudança é “ténue” ou 

“frágil”, ou que é uma mudança “pouco conseguida”. Esta não é uma crítica objectiva e 

honesta, na medida em que não se propôs realizar uma mudança de fundo, como desde 

sempre foi dito. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa usou a expressão “o resultado político é muito 

fraco”. A este respeito refere o seguinte: com todo o respeito pelo desempenho dos 

dirigentes e da empresa externa contratada para assessorar este trabalho, o que está 

expresso no documento é uma orientação política, ou seja: 

- é a orientação política que determina este sentido e não outro; 

- é a orientação política que diz que a mudança deve ser uma mudança contida e 

não uma mudança no sentido de aumentar os serviços;  

- é a orientação política que diz que a estrutura não deve prever um crescimento, 

por exemplo, do quadro de pessoal; 
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- é a orientação política que diz que se têm de valorizar certas funções na 

estrutura; 

- é a orientação política que refere que se tem de coordenar melhor o trabalho, 

que há que trabalhar por áreas de especialização das funções desenvolvidas; 

- é o objectivo política que determina que o exercício do serviço público seja feito 

cada vez com mais qualidade. 

São estes objectivos políticos que os Srs. Vereadores têm de estar em condições de 

avaliar. 

Considera que o trabalho técnico por si só, podia ser avaliado negativamente, se 

fosse um trabalho que denotasse um desfasamento entre os objectivos políticos 

anunciados para a revisão da estrutura e o documento apresentado. Em presença de uma 

situação destas os Srs. Vereadores poderiam concluir das seguintes formas: ou não 

estariam de acordo com os objectivos políticos traçados, uma vez que estes estão 

completamente desajustados da realidade, ou criticariam o trabalho técnico por este não 

se adequar aos objectivos políticos. 

Dizer em abstracto que “o resultado político é muito fraco” é uma expressão que 

respeita, mas não reconhece. 

Sobre a questão da “contenção” que um dos Srs. Vereadores afirmou não ter 

conseguido vislumbrar tem a mencionar o seguinte: a alteração do número de unidades 

orgânicas passa, no caso dos Departamentos de 9 para 8, no caso das Divisões de 28 

para 24, e no caso das Secções de 13 para 9. Há uma redução muito significativa do 

número de sectores. O único crescimento verificado é no aumento de duas unidades de 

assessoria. A visão de “contenção” é clara. 

A este respeito e a pedido da Sr.ª Presidente intervém a Chefe da Divisão de 

Organização e Sistemas de Informação para acrescentar os esclarecimentos necessários 

à melhor elucidação deste ponto. 

A Sr.ª Presidente tece ainda as seguintes considerações às intervenções feitas 

pelos Srs. Vereadores e ao documento em si: 

Quanto à crítica de que esta revisão da estrutura orgânica é “uma oportunidade 

adiada”, refere ser esta revisão à estrutura feita num contexto em que novas competências 

irão ser cometidas às Câmaras Municipais num futuro próximo. Seria muito irreal e 

muitíssimo frágil procurar contemplar na actual alteração, unidades orgânicas que visem 

dar respostas a competências que ainda não se podem determinar exactamente quais 

são. Admite que, porventura, uma revisão à estrutura para incorporar novas competências 

possa ser uma revisão bem mais profunda. Não faria sentido plasmar neste documento 

um conjunto de unidades que, desempenhem funções nas áreas a delegar. Não seria uma 

postura credível e rigorosa. As competências em discussão apontam para áreas da 
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estrutura que poderão ser sempre alvo duma revisão pontual, sem perder a orientação 

global. 

Acrescenta que a alteração do funcionamento na C.M.P. e a adequação dos 

objectivos preconizados não se esgotam neste trabalho isolado que é a revisão da 

estrutura orgânica. A revisão da estrutura orgânica insere-se e enquadra-se num plano 

geral de melhorias que passa pela revisão da estrutura, mas, também,  nas mudanças e 

alterações a outros níveis: 

- mudanças na forma de trabalhar com a alteração de procedimentos; 

-  mudanças na gestão de determinadas áreas (por exemplo: ao nível da gestão 

dos transportes); 

- introdução de novos sistemas ao nível dos sistemas informáticos e das 

tecnologias de informação e comunicação; 

- mudanças em alguns horários de serviços que sectorialmente se justifique 

corrigir. 

Estes objectivos fazem parte dum plano mais vasto que resultou do diagnóstico 

interno sobre o estado da organização e que se concluiu ser útil adequar à estrutura 

orgânica. 

Depois da aprovação da estrutura orgânica vai passar-se à fase da sua 

implementação, e será um plano de trabalho ainda longo e exaustivo. Esse plano de 

trabalho vai implicar o envolvimento de todos os Trabalhadores e particularmente dos 

Dirigentes. A fase de transição para pôr em prática este instrumento será uma fase crítica 

e difícil.  

Há ainda que definir os objectivos de cada serviço para implementar o SIADAP. Nos 

próximos meses será contemplado um plano intermédio que vai orientar o trabalho, 

durante este período, de modo a que o desempenho  não diminua. 

O documento agora apresentado só foi possível porque os Trabalhadores Municipais 

aderiram inteiramente ao desafio que o Executivo fez, especialmente os Dirigentes e o 

Grupo de Trabalho que dirigiu este processo, muito complexo e muito difícil, num papel 

compreensivelmente delicado perante os colegas. Considera que houve uma 

compreensão mútua e todos os colegas perceberam o que era pedido. Desenvolveu-se 

um trabalho de equipa extraordinário, com uma cooperação fantástica. Houve a 

capacidade das pessoas perceberem que esta alteração foi feita com as pessoas e não  

contra ninguém que não foi feita em desvalorização de nenhum dos sectores da actividade 

do Município, e que não minimizou nenhuma das intervenções, mesmo quando transforma 

unidades orgânicas. 

Esta alteração, conseguida desta forma, é fruto dos objectivos já conseguidos e dos 

sucessos já atingidos em algumas áreas. Apesar das transformações na estrutura 
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orgânica não serem muito visíveis, como diziam alguns dos Srs. Vereadores, é porque 

essas transformações são sobretudo qualitativas, e isso vai ser medido. 

Acrescenta que a eficácia e a eficiência desta mudança vai ser medida. A avaliação 

que se fará depois da mudança é que vai determinar se o processo foi todo ele um 

processo de sucesso, ou se, ainda assim, precisa de ser modificado. Foi a avaliação da 

estrutura aprovada em 2000 que revelou a necessidade da sua revisão. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que quando menciona que há um 

trabalho técnico muito apreciável e um resultado político frágil, ser óbvio que o trabalho 

técnico foi feito de acordo com uma orientação que foi dada pela Sr.ª Presidente No seu 

entender há um trabalho técnico apreciável, cujo resultado político fica aquém daquilo que 

gostaria. Eventualmente, para aquilo que o Executivo esperava estará perfeitamente 

enquadrado, mas estes não seriam claramente os objectivos que os Vereadores 

Socialistas traçariam para uma alteração estrutural, nesta fase. 

A Sr.ª Presidente refere que a maioria do Executivo Municipal criou espaço para 

ouvir outros objectivos e outras propostas. Esta revisão à estrutura orgânica foi balizada 

por alguns princípios, mas, também, se entendeu que pudesse haver outras propostas a 

serem discutidas. As estruturas não têm soluções únicas. Esta foi a solução encontrada 

em conjunto com os Dirigentes da Câmara Municipal e em assessoria com uma empresa 

externa. Esta foi a estrutura definida como estando apta a prosseguir com os objectivos 

que têm presente. Admite que o Partido Socialista tenha propostas que não explicitou. 

Admite que os Srs. Vereadores do PS tenham uma visão  do exercício da gestão 

autárquica tão diferente que nem sequer consigam fazer uma proposta, na medida em que 

essa proposta seria a duma estrutura radicalmente diferente. Admite esta postura. 

O objectivo da maioria do Executivo da Câmara Municipal é o de valorizar cada vez 

mais o serviço público e prestar um serviço público de qualidade.  

Quando o Sr. Vereador José Braz Pinto mencionou que não se sabia que estrutura 

se iria ter, no sentido de que seria uma estrutura que dirigisse directamente um conjunto 

de serviços, ou dirigisse orientações de serviços desenvolvidos no exterior, tem a seguinte 

resposta: de facto a maioria do Executivo da C.M.P. quer dirigir o serviço público com base 

fundamentalmente nos recursos da Autarquia. É preciso também dizer que uma parte 

significativa do trabalho é feita com a intervenção das Juntas de Freguesia, isto sem 

prejuízo de se recorrer pontualmente a serviços externos e à participação em sistemas 

inter-municipais ou multi-municipais, como é o caso da Simarsul e da Amarsul, ou de um 

outro eventual sistema que se constitua, como por exemplo na área do abastecimento de 

água. É com esta visão que se organizaram os serviços municipais. 

Esta estrutura orgânica destina-se a trabalhar com os Trabalhadores da C.M.P. no 

exercício das actuais competências e, eventualmente, de futuras que sejam cometidas aos 
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Municípios. Admite que pudessem haver outros cenários. Contudo, o objectivo desta 

estrutura é o de continuar, com os recursos que se dispõem, fazer tudo o que tem de ser 

feito. 

 

Submetida a votação a proposta sobre a Reorganização dos Serviços 

Municipais – Regulamento de Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Palmela - , 

foi a mesma aprovada, por maioria e em minuta, com o voto contra dos Srs. 

Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de Sousa. 

 

PONTO 2 – Alteração do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Palmela: 

 

PROPOSTA N.º 2/GAP/04-2007: 

 

«O processo de reorganização dos serviços municipais em curso implica 

ajustamentos no quadro de pessoal de modo a adequar este instrumento de gestão de 

recursos humanos à estrutura orgânica proposta, em particular, fazendo corresponder o 

número de unidades orgânicas ao número de lugares de cargos de dirigente e pessoal de 

chefia. 

Na revisão do quadro de pessoal agora proposta procede-se também à adaptação 

do número de trabalhadores da autarquia às necessidades efectivas de recursos 

humanos, que se pretendem cada vez mais qualificados, pela necessidade de adequação 

das carreiras às competências dos serviços. 

O quadro de pessoal agora proposto permite a promoção dos trabalhadores 

existentes e apresenta uma significativa redução do número de lugares do quadro em 

vigor, por aplicação do Decreto-Lei nº 141/2001, de 24 de Abril que instituiu as carreiras de 

dotação global. 

Considerou-se que o crescimento de efectivos deve ser contido por forma a não se 

sobrecarregar excessivamente os encargos com despesas de funcionamento, sem 

prejuízo disso, são mantidos o número de lugares no quadro relacionados com a gestão e 

a melhoria do espaço público. 

A presente proposta de quadro já reflecte o esforço de reclassificação de muitos 

funcionários na vigência do quadro anterior e contempla a previsão de futuras 

reclassificações com vista à adequação das carreiras/categorias com as funções 

efectivamente exercidas pelos respectivos funcionários. 
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O quadro agora proposto cria 39 novos lugares e extingue 124, passando o total 

de lugares do novo quadro de 1370, quando o actual em vigor tem 1445, sendo que os 

lugares criados correspondem a necessidades efectivas dos serviços. 

Como aspectos mais importantes na presente proposta de quadro de pessoal 

salientam-se nomeadamente os seguintes: 

- A manutenção do número de lugares de arquitecto (30) que em princípio não 

deverá aumentar; 

- A manutenção de lugares (vagos e existentes) na categoria técnico superior, 

tendo-se em vista proceder à adjectivação de lugares de técnico superior, por áreas de 

licenciatura, com a redução dos lugares existentes na carreira/categoria de técnico 

superior, não adjectivado; 

A criar 

- A criação de 2 lugares de técnicos superiores de higiene e segurança, por 

corresponder a uma necessidade dos serviços; 

- A criação de 9 lugares de auxiliar de acção educativa, por corresponder a 

uma necessidade do serviço público, na área da educação; 

- A criação de 6 lugares de encarregados de brigada de serviços de limpeza 

por necessidade de aumentar as chefias intermédias e consequente agilização na 

coordenação das equipas de limpeza; 

- A criação de 5 lugares de fiel de mercados e feiras, por corresponder a uma 

necessidade dos serviços; 

A extinguir 

- Os lugares propostos a extinguir correspondem a excessos no actual quadro e, 

não existindo previsão e necessidade do seu preenchimento não tem qualquer justificação 

mantê-los; 

- Também se propõe a extinção de lugares, que após reclassificação e 

adjectivação não se justificaria a sua manutenção; 

- Propõe-se a extinção de 25 lugares de “técnico superior” após adjectivação 

e inserção dos funcionários noutras categorias, sem perda de quaisquer direitos; 

- Na carreira/categoria de assistente administrativo são extintos 19 lugares 

por se julgar que face ao crescente uso das novas tecnologias não tem justificação a 

manutenção dos lugares actualmente existentes; 

- Também são extintos 10 lugares de auxiliar de serviços gerais e, apenas 

esses, uma vez que se perspectivam futuras necessidades de proceder a reclassificação 

de funcionários; 
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Nos termos da lei as categorias são de dotação global, e por essa razão não há que 

posicionar no quadro os lugares por categoria. 

Foram consultadas as associações representativas dos trabalhadores da Câmara 

Municipal de Palmela. 

Nestes termos, e ao abrigo da alínea a), do n.º 6, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, propõe-se que a Câmara Municipal delibere submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal de Palmela o quadro de pessoal em anexo, nos termos da alínea o), 

do n.º 2, do artigo 53.º, do referido diploma legal.» 

 

Sobre a proposta de Alteração do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de 

Palmela numerada 2/GAP/04-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto manifesta a sua estranheza por alguns dados que  

vê referidos no documento. Efectivamente são criadas mais duas directorias, mas no 

quadro de pessoal verifica-se que para director de projecto municipal havia 2 preenchidos 

e 2 vagos e agora propõem-se a criar mais 2 lugares, o que significa que se passa de 4 

lugares para 6, e na realidade foram preenchidos 5, o que significa que fica ainda em vago 

1 lugar de director de projecto municipal. Na realidade houve um crescimento em termos 

efectivos de ocupação, assim como em termos de custo. 

Deve ser certamente um erro de execução: no quadro de pessoal refere-se que são 

criados 5 lugares de fiéis de mercados, mas na proposta referem-se 6. Qual será o dado 

correcto. (A proposta foi corrigida para 5 lugares de fiéis de mercados, uma vez que 

estava incorrecta). 

Estão preenchidos 3 lugares de fiéis de mercados e propõem-se criar mais 5, o que 

dá um total de 8 lugares de fiéis de mercados. Tanto quanto sabe dependente da Câmara 

de Palmela, existe o Mercado de Palmela e existe o mercado ao ar livre que se faz 

quinzenalmente junto ao edifício da câmara. O mercado de Poceirão é da 

responsabilidade da Junta de Freguesia de Poceirão e o mercado de Pinhal Novo é da 

responsabilidade da Junta de Freguesia de Pinhal. Não percebe porque são propostos 8 

lugares de fiéis de mercados.  

O Sr. Vereador José Braz Pinto expressa, em nome dos Vereadores do P.S., os 

seguintes comentários: 

Está em condições de referir que se partiu de um quadro que considera muitíssimo 

empolado, ao qual se pretendem fazer algumas alterações que, e não querendo ser 

ofensivo, entende tratarem-se de alterações cosméticas, que na realidade deixam tudo na 

mesma ou podem mesmo conduzir a um maior empolamento. 

À partida dispõe de dados deficientes, porque não foram conhecidos quantitativos 

globais das carreiras com especificação das categorias, e mesmo nos casos em que lhe 
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foram fornecidas umas notas em rodapé que esta proposta de alteração de quadro tinha, 

não veio a discriminação (por exemplo: nos arquitectos, não se sabe quantos lugares são 

para principal, ou para a 1.ª ou 2.ª classe). Havendo vagas que se deixam em aberto sabe-

se que algumas dessas vagas poderão ser necessárias para a progressão na carreira, 

mas saber até que ponto é que são necessárias, fica sem essa percepção porque não 

foram dados esses quantitativos para poder analisar melhor a situação. 

Constata-se que existiam 424 vagas, são extintos 124 lugares e são criados 39. 

Daqui pode-se aferir que na realidade as extinções não conduzem a uma contracção do 

quadro ou à necessária poupança. 

Há carreiras onde não existiam lugares criados, mas havia sistematicamente vagas 

e, ainda assim, são criados mais lugares e, portanto, pressupõe-se que há necessidade de 

ocupar não só as vagas existentes como ainda vir a admitir mais pessoal. Isto significa um 

aumento de pessoal e dos competentes encargos. 

Constata-se que, para engenheiro geográfico existia um lugar vago e agora é criado 

mais um lugar, para engenheiro de geografia e planeamento regional existia um lugar vago 

e agora é criado outro lugar. Este é o exemplo de dois casos típicos em que existiam 

lugares vagos e agora reconheceu-se que, para além desse lugar vago, ainda é preciso 

haver mais lugares. 

Constata-se uma proliferação de carreiras generalistas onde são alojados todos os 

profissionais de qualificação não designada e, portanto, de impossível avaliação dos 

mesmos. Quando se refere a técnicos superiores é preciso saber que  técnicos superiores 

são. Sabe que há alguns técnicos superiores com uma determinada especialidade, mas na 

realidade o seu desempenho é empregue noutras especialidades diferentes. Por exemplo, 

em técnicos superiores não adjectivados, estão 59. Isto deixa-o sem saber quais são as 

especialidades desses mesmos técnicos. 

Apraz-lhe dizer que, embora não sendo legalmente obrigatório, mas para uma 

melhor análise em relação às categorias preenchidas, seria útil esse dado. 

Constata-se, igualmente, uma proliferação de carreiras superiores e técnico-

profissionais, algumas de utilidade muito duvidosa face às realidades da Autarquia. Por 

exemplo, vão ser criados 2 lugares de técnicos superiores de higiene e segurança, mas 

recorda que há 2 lugares nesta área que estão vagos desde há muito. Não consegue 

perceber. 

Constata-se, também, a existência de carreiras operárias, quanto a si de utilidade 

duvidosa. Como exemplo, há 17 motoristas de transportes colectivos. Não sabe quantos 

transportes colectivos é que tem a Câmara tem, por isso, não pode fazer a equiparação. 

Há 56 condutores de máquinas pesadas e veículos especiais e há zero motoristas de 

pesados. É evidente que os motoristas de máquinas pesadas e veículos especiais são 
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mais bem remunerados que os motoristas de pesados. Sabe, também, que as viaturas de 

recolha de resíduos urbanos são considerados veículos especiais. “Esticando” bem a lei, 

toda a camioneta que tem uma grua pode ser considerado um veículo especial. Pergunta 

se a Câmara não terá pesados que não sejam veículos especiais.  

Existe uma categoria que é de 2 guardas campestres. Não sabe que utilidade terá 

no Município esta categoria. 

Quando visitou as oficinas da Câmara teve ocasião de saber que uma grande parte 

das reparações eram feitas no exterior, e só uma pequena parte era feita no interior. 

Apesar de tudo a Autarquia tem 1 electricista de automóveis, 5 mecânicos de automóveis, 

2 pintores de automóveis. Não sabe se são feitas reparações que dêem utilidade a estas 

categorias. 

Verifica-se a inexistência de outras carreiras com necessidade efectiva face às 

realidades das Autarquias não preenchidas como  por exemplo a  existência de  2 vagas 

para técnico superior de turismo que nunca foram preenchidas. O turismo é uma área de 

extrema importância.  

Verifica-se em várias especialidades, a co-existência de 3 níveis, como sejam, 

técnico superior, técnico e técnico profissional. É para si difícil reconhecer a relevância e 

grandeza dos serviços que justifique a acumulação destes 3 níveis. 

O Quadro de Pessoal mostra uma clara inadaptação à realidade autárquica presente 

e uma muito fraca tendência para adaptação às novas realidades autárquicas que se 

perfilam no horizonte. 

Da sua intervenção não devem ser tiradas conclusões diferentes daquelas que 

efectivamente firmou. 

Reafirma que os Vereadores do P.S. não são a favor de qualquer dispensa de 

pessoal, nem entendem que deva haver dispensas de pessoal ou despedimentos. 

Entendem que todos os Trabalhadores são úteis e todos devem participar. Entendem, 

igualmente, que o seu trabalho deve ser rentabilizado ao máximo, nem que para isso 

tenham de se fazer algumas reorganizações internas. 

Considera que a Estrutura Orgânica apresentada não tem rasgo nem visão, para 

além de que não vai alterar nada, podendo mesmo agravar algumas tendências. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa intervém nos seguintes termos: 

- Dos 124 lugares do quadro que são extintos, 123 não estavam efectivamente 

preenchidos à data; 

- Quando se propõe a extinção de 25 lugares de técnico superior após 

adjectivação, de referenciar que actualmente existem 59 e vão-se manter todos 

os outros, reconvertendo por assim dizer, os 25; 
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- Dos 19 lugares de assistente administrativo que são extintos, todos eles 

estavam vagos, porque havia 21 vagas; 

- No grupo de pessoal técnico profissional acabam por se criar 3 lugares novos 

numa carreira de secretariado, o que não lhe parece muito coerente; 

- São extintos 10 lugares no grupo de auxiliares de serviços gerais, onde havia 

23 vagas; 

- Estas situações só confirmam que os 124 lugares a extinguir, já se tinha 

percebido há muito que não se necessitavam deles. 

- Esta proposta vem unicamente repor à realidade de 2007 aquilo que foi uma 

previsão feita em 2000. Provavelmente para a maioria do Executivo Municipal 

esta é uma medida muito importante, mas quem está noutro lado, é só isto 

efectivamente. 

A Sr.ª Presidente refere não perceber a intervenção dos Srs. Vereadores, na 

medida em que parece que esperavam ver reflectido na proposta o desaparecimento de 

determinadas competências da Câmara Municipal. 

Não está subjacente a esta proposta deixarem de existir as actuais competências da 

Câmara Municipal, assim como não está subjacente despedirem-se trabalhadores. Não é 

suposto que a nova estrutura orgânica ponha em causa nada do que é feito. Não é 

suposto que se ponha em causa nenhuma das competências que o Município tem. 

Portanto, não é possível ver repercutido no quadro de pessoal uma alteração que leve a 

uma redução do número de trabalhadores. 

É suposto, sim, adequar o Quadro de Pessoal à realidade actual, através da 

avaliação do que foi acontecendo desde 2000. Esse é o objectivo desta alteração ao 

Quadro de Pessoal. O Quadro, tal como está, contempla, aquilo que a lei impõe e dispõe 

de todas as possibilidades a que, eventualmente, haja que recorrer. 

Quando se extinguem 124 lugares, é porque os mesmos não estão ocupados. Logo, 

está-se a adequar o quadro à realidade presente. 

A realidade presente é um quadro com 1.001 trabalhadores que não se prevê que 

cresça, mas, também, não se prevê que diminua. Pode diminuir em determinadas áreas, 

mas pode vir a crescer em outras áreas, nomeadamente, em função das novas 

competências que venham a ser cometidas aos Municípios. Não era suposto fazer-se uma 

alteração de fundo ao actual Quadro de Pessoal. Quando a Estrutura Orgânica não 

reflectiu uma alteração de fundo, não era legítimo que o quadro de pessoal o viesse a 

fazer. 

Percebe que a proposta seja criticada, mas não percebe a substância da crítica. 

A Sr.ª Presidente tece, ainda, as seguintes considerações: 
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Quanto à questão das categorias não especificadas, explicita que a legislação em 

vigor definiu categorias com dotação global e é com essa regra que os serviços trabalham. 

As categorias de dotação global não definem o número de técnicos superiores de1.ª, 2.ª 

ou outros. 

Quanto às carreiras operárias de “utilidade duvidosa” como o Sr. Vereador José Braz 

Pinto referiu, não percebe o que o Sr. Vereador quis dizer. Todas as carreiras operárias  

identificadas correspondem com rigor a profissionais que estão a desempenhar 

actividades na Câmara Municipal. 

Nalguns casos, há de facto lugares que não estão ocupados, mas por razões 

concretas, entendeu-se não estarem em condições de ser eliminados. 

Os lugares que não tinham adequação no actual funcionamento foram limpos do 

Quadro. Recorda-se que em 2000 fez-se a limpeza de algumas funções que não tinham 

tradução directa no funcionamento da estrutura. 

Quanto à questão dos motoristas não se pode contabilizar ou definir o número de 

motoristas comparativamente com o número de autocarros. É necessário assegurar o 

funcionamento por turnos, e na execução de determinados serviços é preciso assegurar 

que o transporte seja feito por 2 motoristas. 

A elaboração da Estrutura Orgânica e do Quadro de Pessoal teve por base a 

legislação vigente. 

O Quadro de Pessoal é um documento eminentemente técnico,  elaborado com base 

em objectivos que representam princípios  em matéria de gestão de pessoal, por exemplo: 

- Tem lugares que permitem às pessoas ter uma natural expectativa de evoluir 

na carreira; 

- Tem um número de lugares que permita trabalhar com conceitos de mobilidade 

interna no sentido de permitir aos trabalhadores virem a ocupar lugares para os 

quais estão mais vocacionados;  

É um Quadro de Pessoal que permite aos efectivos humanos da Câmara Municipal 

ter expectativas de progredir e, de alguma maneira, ter alguma mobilidade dentro da 

própria estrutura. É desse ponto de vista um documento que verte uma certa visão política 

que a maioria do Executivo da Autarquia faz da gestão de recursos humanos. De resto é 

eminentemente um documento técnico que corresponde às actuais funções da Câmara 

Municipal e às atribuições e competências que lhe são inerentes. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que entre o Executivo Municipal há posições 

diferentes e está em crer que a argumentação usada não irá certamente contrariar o 

resultado da votação, mercê, até, da realidade dos factos.  

Na redacção dos dois documentos apresentados, há referência às contingências da 

lei do financiamento local, assim como, a uma contenção da estrutura. Depois faz-se ainda 
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referência aos lugares extintos. Os lugares extintos não produzem alteração qualitativa em 

termos de poupança ou de reestruturações, somente se “apaga” o que estava a mais, 

deixando-se ainda bastantes lugares, cuja utilidade não consegue perceber, mas que 

admite que alguns desses sejam para a progressão na carreira, como a Sr.ª Presidente 

acabou por afirmar. 

Refere que lhe é extremamente difícil para si, para a sua posição de estar no mundo 

e de estar na política, estar a designar uma categoria profissional, podendo parecer que 

está a “atacar” essa categoria profissional, quando na verdade cita-a meramente como 

exemplo. 

Quando visitaram as oficinas-auto foi-lhes dito que a maior parte das reparações 

automóveis eram feitas no exterior. Efectivamente a Autarquia teve necessidade de 

mandar realizar as reparações mais especializadas ao exterior. Mas, ainda assim, 

acontece que a Autarquia tem 1 electricista de automóveis e mais 1 vaga, que não foi 

extinta. A Autarquia tem mecânicos electricistas e mais 3 vagas que não foram extintas, 

talvez se continue a achar que são úteis os mecânicos electricistas. Nos mecânicos 

automóveis estão 5 lugares preenchidos, 1 vago e não foram extintos nenhuns, talvez a 

vaga seja para a progressão. 

Há uma série de números “pequenos” nos quadros com a referência “a extinguir 

quando vagar”. Nas carreiras em que se visse que estavam demasiado preenchidas 

poderia ter uma anotação a dizer “vão ser extintos quando vagarem”. Mas este 

procedimento não é feito, logo é porque se considera útil que haja 5 mecânicos de 

automóveis nas oficinas. Pessoalmente teria de estar uma semana nas oficinas para ver o 

trabalho que é realizado. Isto porque foi explicado que o trabalho especializado era 

atribuído ao exterior. Este é um exemplo que quer deixar expresso. 

Em relação aos motoristas de transportes colectivos, o Sr. Vereador Adilo Costa 

refere que a Câmara de Palmela tem 3 viaturas de 16 lugares, 1 viatura de 50 lugares, 2 

viaturas de 55 lugares, 1 viatura de 28 lugares, 1 viatura de 13 lugares e o autocarro que 

faz serviço na vila. Sem contar com o autocarro da vila, são 8 autocarros que fazem dois 

turnos: das 6,30 às 13,30h e das 13,30 às 20,30h.Se para cada autocarro forem 

necessários 2 motoristas, soma-se um total de 16 motoristas. 

Em relação à oficina-auto, o Sr. Vereador Adilo Costa refere que, como foi dito 

anteriormente aos Srs. Vereadores, a maior parte dos trabalhos especializados é 

adjudicada ao exterior. Por exemplo, uma avaria de uma viatura de recolha de resíduos 

sólidos tem de ser imediatamente reparada, não se compadecendo com uma paragem. É 

preciso atender que o Município tem de zelar pela manutenção e conservação de uma 

frota constituída por cerca de 170 viaturas. O serviço que precisa ser feito nas oficinas-

auto e o número de operários que lá prestam serviço, não é nada de anormal. O seu 
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receio é que não haja electricistas de automóveis, electricistas, canalizadores e mesmo 

outras profissões a querer concorrer à Câmara Municipal, porque os salários são muito 

exíguos e a oferta no exterior proporciona melhores salários, para referir somente áreas 

operárias). 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias cumprimenta os presentes. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que, em relação a alguns lugares que 

estavam criados e não estavam preenchidos quando se menciona “vão extinguir” é  

intenção da Autarquia não condicionar a actual evolução das carreiras,  e extinguir o lugar 

somente quando não houver nenhum trabalhador para o ocupar. Por exemplo, na 

categoria de assistentes administrativos há necessidade de conter o seu número, porque o 

futuro aponta para novas tecnologias e outros aproveitamentos deste tipo de recursos. 

Relativamente a outras áreas mais especializadas existe a necessidade de manter lugares 

no quadro para que, caso venham a ser atribuídas novas competências ou 

responsabilidades e se tenha de abrir concurso, não haja necessidade de rever ou alterar 

o quadro. 

A extinção dos 124 lugares referem-se a lugares vagos, conforme foi mencionado 

nesta reunião. Dado que não se quer despedir pessoal, não fazia sentido extinguir os 

lugares ocupados. 

Há uma questão que os Srs. Vereadores colocaram e que não foi respondida: os 2 

técnicos de higiene e segurança no trabalho correspondem a uma nova figura da 

legislação. Para a Câmara Municipal fiscalizar obras públicas é necessário ter estes 

técnicos de higiene e segurança no trabalho. Se não estivessem contemplados no Quadro 

teriam de ser criados.  

A Sr.ª Presidente refere que quando o Sr. Vereador José Braz Pinto menciona que 

não vislumbra poupanças, na observação dos dois documentos apresentados – Estrutura 

Orgânica e Quadro de Pessoal -  quer afirmar que essa poupança reside  ao nível da 

organização  do trabalho, mais do que no custo com os Funcionários ou com os 

Dirigentes. Nunca se poderia poupar nas despesas com Pessoal, porque, como já foi dito, 

esta revisão da estrutura não tem como objectivo a redução do número de efectivos. O 

facto do trabalho ser organizado de outra maneira é uma forma de poder poupar recursos. 

Por exemplo, quando se concentram numa Divisão ou num Departamento todas as 

funções relacionadas com uma determinada área de intervenção, quando se opta por 

juntar numa mesma unidade orgânica funções que anteriormente estavam dispersas por 

várias unidades orgânicas e que levavam a uma multiplicação de recursos, está-se de 

facto a propiciar a contenção de custos.  

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que está em crer que todos querem que 

haja contenção de despesas. Contudo, há um custo que se reflecte directamente nos 
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utentes, e esse custo é um objectivo político que está inerente à proposta da 

Reestruturação Orgânica: responder com maior eficácia e eficiência, no sentido de 

propiciar um serviço de qualidade aos cidadãos e utentes. É preciso que o tempo de 

resposta por parte da Câmara aos utentes diminua. E se estes objectivos forem cumpridos 

há um ganho enorme para todos aqueles que fazem depender a sua vida de decisões da 

Câmara Municipal. 

 

Submetida a votação a proposta sobre a Alteração do Quadro de Pessoal da 

Câmara Municipal de Palmela, foi a mesma aprovada, por maioria e em minuta, com 

o voto contra dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de Sousa. 

 

II – DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 

 

Pelo Sr. Vereador José Charneira foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

PONTO 3 – Pedido de licenciamento de operação de loteamento Requerente: 

Mundipam – Produtos Alimentares, Ld.ª. Proc.º L-1718/2006, Quinta da Torre / 

Palmela: 

 

PROPOSTA N.º 1/DGU-DL/04-2007: 

 

 «Pelo requerimento n.º 10988, de 30/10/2006, e ao abrigo do Decreto-lei n.º 555/99 

de 16 de Dezembro, republicado pelo Decreto-lei n.º 177/01 de 4 de Junho, é solicitado o 

licenciamento de uma operação de loteamento que, nos termos da alínea i), do artº 2º, da 

legislação antes invocada, corresponde ao emparcelamento dos seguintes prédios, 

propriedade da requerente: 

- Prédio urbano, com 5.000,00 m2 de área, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Palmela sob o n.º 02045/120893, inscrito sob o artigo 4636 - 

freguesia de Quinta do Anjo. 

- Prédio rústico, com 5.017,00 m2 de área, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Palmela sob o n.º 02250/061094, inscrito sob o artigo 29, secção C1 

e C2 (parte) - freguesia de Quinta do Anjo. 

A área a lotear, com 10.017,00 m2 e que corresponde ao somatório das áreas dos 

prédios antes indicadas está, face ao Plano Director Municipal em vigor, sujeita à 
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classificação de Espaço Industrial Existente, com edificabilidade conferida pela aplicação 

dos parâmetros urbanísticos determinados no art.º 15.º, desse Regulamento 

Administrativo. 

A operação urbanística pretendida e formalizada no projecto apresentado, 

configura uma proposta de loteamento destinada à constituição de um único lote, com uso 

de armazém e indústria e que, sendo compatível com os indicadores urbanísticos do Plano 

Director Municipal, sumariamente propõe a seguinte edificabilidade total: 

- Área de implantação máxima de 5.005,00 m2 

- Área bruta de construção máxima de 5.572,00 m2 

- Volumetria máxima de 48.232,50 m3 

No prédio rústico, com 5.017,00 m2 de área e antes indicado como objecto do 

presente emparcelamento, existe uma construção, com 1687,00 m2 de área bruta de 

construção (artigo urbano P 10375), destinada a uso industrial e que, nos termos do 

Processo de Obras A-1/98 (alvará de utilização n.º 264/2006) e como  decorre do n.º 1, 

art.º 116.º do RJUE, foi sujeita ao pagamento das taxas a que se refere a alínea b), art.º 

19.º, da Lei n.º 42/98, de 06/08, bem como aos demais procedimentos de licenciamento 

urbanístico. 

 Deste modo, a presente operação urbanística de loteamento, que configura um 

emparcelamento de dois prédios distintos, resulta ainda numa ampliação da construção 

existente e licenciada, propondo-lhe um acréscimo de 3.885,00 m2 de área bruta de 

construção. 

Atento o licenciamento urbanístico do Processo de Obras A-1/98, já consumado no 

referente à área bruta de construção de 1.687,00 m2 e no que respeita à presente 

operação de loteamento, a taxa prevista no n.º 2, do antes citado art.º 116.º, é aplicável à 

área de construção ora pretendida e que corresponde a 3.885,00 m2. 

De modo idêntico e no que se refere às cedências, destinadas a espaços verdes e 

equipamento de utilização colectiva, determinados no art.º 43.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro, resulta que o cômputo das mesmas, aplicável também à área de 

ampliação pretendida, resulta em 893,55 m2 de espaços verdes de utilização colectiva e 

388,50 m2 de espaços de equipamentos de utilização colectiva. 

Atento o parecer do Departamento de Planeamento e daí resultando que a 

pretensão não coloca em causa a proposta do Plano de Pormenor de Saneamento Básico 

e Reestruturação Urbana de Vila Amélia – 1.ª Fase ( actualmente em execução ), redunda 

propor que as cedências, antes indicadas, sejam, conforme o art.º 44.º, da legislação 

antes invocada, convertidas em compensação em numerário, mediante a realização de 

71.525,57 € (setenta e um mil e quinhentos e vinte e cinco euros e cinquenta e sete 

cêntimos). 
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Tratando-se da constituição de um único lote e sendo as apreciações, efectuadas 

pelos Departamentos de Planeamento e de Ambiente e Infraestruturas, vocacionadas para 

a dispensa de cedências para o domínio público municipal e direccionadas para a 

promoção de soluções infraestruturais a desenvolver no interior do mesmo lote e assim a 

garantir em sede do pedido de autorização que vier a ser interposto, resulta que a 

presente operação de loteamento não carece da execução de obras de urbanização. 

Também e no que se refere às consultas à EDP e Setgás (art.º 19.º, do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, republicado), foram produzidos pareceres que também 

suportam a prossecução de soluções a implementar no interior do lote a constituir. 

Consultada a Telecom e ultrapassado o prazo para essa entidade se pronunciar, 

resulta considerar que ocorre concordância com a presente pretensão, conforme 

determina o n. 9, do mesmo artigo e legislação antes invocada. 

Face ao exposto, considerando o cumprimento do estabelecido no Plano Director 

Municipal, os pareceres emitidos e a apreciação globalmente favorável da proposta 

propõe-se, ao abrigo do art.º 23.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, a aprovação e licenciamento da 

presente operação de loteamento. 

Mais se propõe, que a mesma seja tomada condicionalmente à apresentação de 

planta de síntese que, numa única peça gráfica, formalize a representação constante do 

desenho n.º 9 e o quadro sinóptico, correspondente ao desenho n.º 8 e que contenha as 

seguintes correcções e indicações: 

A referência ao número de pisos deverá ser anulada, pois esse parâmetro não releva 

para o cumprimento do art.º 15.º, do Regulamento do Plano Director Municipal. 

Deve ser objectivamente indicado que o uso do lote, corresponde a utilização 

industrial / armazém. 

Deve ser exactamente indicada a área total de implantação agora pretendida 

(5.005,00 m2) e que corresponde ao somatório das áreas de implantação existente e a 

ampliar. 

Deverá referir-se que a cércea máxima impõe o cumprimento da volumetria máxima 

de 5m3/m2 da área do lote (art.º 15 do Regulamento do PDM). 

As indicações correspondentes aos valores de áreas de circulação, áreas para 

estacionamento e áreas verdes, devem ser anuladas, pois constituem opções a firmar em 

sede de pedido de autorização a interpor após o licenciamento desta operação de 

loteamento. 

No designado quadro sinóptico, deverão indicar-se as capitações de parqueamento 

obrigatórias (art.º 32.º do Regulamento do PDM), aferidas à totalidade da área de 

construção proposta (5.572,00 m2) e que correspondem aos seguintes valores: 
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- 89 lugares de parqueamento para veículos ligeiros 

- 11 lugares de parqueamento para veículos pesados 

Para efeito da emissão do alvará de loteamento, que titulará esta operação 

urbanística, deverão ser apresentados nove exemplares em opaco e um em material 

reprodutível, correspondentes à planta de síntese, corrigida com antes indicado e 

realizadas as seguintes compensações e taxas: 

- 71.525,57 € (setenta e um mil e quinhentos e vinte e cinco euros e cinquenta e 

sete cêntimos), correspondente à compensação em numerário, conforme o art.º 

44.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 177/01, de 4 de Junho e art.º 37.º do RUEMP. 

 - 115.308,35 (cento e quinze mil e trezentos e oito euros e trinta e cinco cêntimos), 

correspondente a Taxa Municipal de Urbanização. 

Conforme determinado no art.º 76.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, a presente deliberação é válida 

por um ano, devendo nesse prazo ser requerida a emissão do correspondente alvará de 

loteamento.» 

 

Sobre a proposta de Pedido de licenciamento de operação de loteamento 

Requerente: Mundipam – Produtos Alimentares, Ld.ª. Proc.º L-1718/2006, Quinta da Torre 

/ Palmela numerada 1/DGU-DL/04-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que enquanto se vive se está sempre a 

aprender, e o processo em causa deu-lhe oportunidade de aprender algo mais. Foi 

compilar a legislação que está subjacente à proposta e chegou à conclusão que se pode 

fazer um loteamento emparcelando propriedades. Um loteamento pressupõe a ideia que é 

para dividir em lotes .Esta proposta, é para pegar em dois lotes e agrupá-los num só, mas 

continua a chamar-se a esta situação “loteamento”, está expresso na lei. 

Tem todo o direito de como cidadão e autarca dizer que esta situação lhe parece 

uma obstruzice dentro da legislação. 

Está-se perante um processo que foi ultra-rápido, todos os processos deviam ser 

como este. As informações chegam em Janeiro e em Fevereiro a proposta é aprovada. Foi 

uma celeridade extraordinária. 

Relativamente aos pareceres, o Sr. Vereador José Braz Pinto tece as seguintes 

considerações:   

- No parecer da EDP fazem-se condicionamentos, previne-se que “Se houver 

alteração de cargas têm de se fazer novos postos de transformação e quem acarreta com 

o custo é o promotor”. 
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- O parecer da Setgás apresenta condicionantes, menciona que “Já existe rede no 

local, logo o edifício terá de ser ligado a esta rede” . 

- O parecer da DASU (Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos) refere que “De 

acordo com a informação disponível no SIG (Sistema de Informação Geográfica) de 

Palmela uma parte da área da parcela junto à estrada está classificada como RAN, o que, 

a confirmar-se, pode ter impacto no desenvolvimento da proposta. Esta situação deverá 

ser devidamente clarificada pelo DP (Departamento de Planeamento)”. Não viu nenhuma 

clarificação no processo a este respeito. 

- O parecer da DAAR (Divisão de Águas de Abastecimento e Residuais) refere que 

“Os furos de captação de água deverão ser licenciados na CCDR/LVT. Não sendo 

possível nas peças apresentadas a localização do mesmo, pressupondo-se que se 

encontra em espaço privado, sendo da exclusiva responsabilidade do promotor (...). Não é 

possível analisar estas opções, além de que presentemente o sistema de Cabanas 

continua com carências esperando o reforço proposto pelo processo dominado “Palmela 

Village”.” Este parecer tem a data de 05.02.2006, mas deve estar errada, a data deve ser 

05.02.2007, porque o despacho superior manuscrito é de 06.02.2007. Pode-se constatar 

que, em 2007, o reforço proposto pelo processo “Palmela Village” ainda não surtiu efeito. 

Mais à frente, neste mesmo parecer, refere-se “Não existem infra-estruturas públicas de 

drenagem e tratamento das águas domésticas nesta zona (...). Não existe colector de 

águas pluviais que garanta a recepção destes caudais. Não existe linha de água 

cadastrada na zona indicada, devendo ficar esclarecido em que condições são efectuadas 

estas descargas. A linha de água cadastrada mais próxima é a 800 metros. As descargas 

de águas residuais têm de ser licenciadas pela CCDR-LVT”. 

- O parecer da DRV (Divisão de Rede Viária) apresenta uma série de complicações 

em relação à circulação interna. 

A todos estes considerandos, o despacho do Sr. Vereador José Charneira remete 

para que estes problemas devem ser analisados em sede de licenciamento da futura obra. 

O Sr. Vereador já usou esta mesma argumentação quando foi a clínica de 

fisioterapia. 

Em sua opinião, e neste caso concreto, devia ter um parágrafo que consignasse a 

ideia do Sr. Vereador José Charneira mencionando “existindo os problemas (e discriminá-

los), estes poderão ser resolvidos em sede de licenciamento”. A proposta ficava mais 

clara, mais transparente e objectiva. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que o processo não foi assim tão rápido. O 

requerimento que pede o licenciamento data de 30.10.2006, portanto, levou alguns meses. 

Por si, gostava que todos os processos fossem rápidos. 
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Acrescenta que o Sr. Vereador José Braz Pinto tem razão em tudo o que disse e os 

pareceres vêm plasmados no processo. Só que, nesta proposta, está-se unicamente a 

criar o emparcelamento de 2 lotes, porque, seguidamente, é que virão os processos para 

a construção. 

Uma situação importante que quer referir é: relativamente ao emparcelamento 

destes 2 lotes, num deles já existe uma indústria a funcionar. Essa indústria tem a 

funcionar um furo de abastecimento de água e possui drenagem de esgotos domésticos e 

pluviais. Possivelmente o que aconteceu é que os serviços mandaram ao Departamento 

de Ambiente e Infra-estruturas para emissão de parecer só o processo de loteamento e 

não enviaram o outro processo A-1/98 referente à construção que já existe e está a 

funcionar. 

A pretensão do requerente é a de adquirir o lote ao lado para ampliar a construção 

existente num lote  que já tem uma construção a funcionar,  porque quer expandir a 

indústria e criar novos postos de trabalho. Em vez de ser tratado um processo simples de 

ampliação, a lei obriga a que se faça o emparcelamento dos 2 lotes. Todas as demais 

questões levantadas nos pareceres das entidades consultadas, bem como dos serviços da 

Câmara Municipal terão de ser apreciadas quando vier o projecto para a edificação. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que os técnicos acautelaram nos pareceres, 

e bem, as situações que deverão ficar salvaguardadas, caso assim não fosse estariam a 

ser maus técnicos. 

Em sua opinião na proposta devia mencionar-se “tratando-se de um só lote e 

havendo infra-estruturas criadas para esse mesmo lote, o reforço das mesmas ou 

qualquer alteração será analisada em sede do licenciamento”. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que os pareceres técnicos anexos à 

proposta fazem parte integrante da mesma. 

 

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

minuta. 

 

PONTO 4 - Licenciamento das obras de urbanização. Requerente: AutoEuropa 

– Automóveis, Ld.ª. Proc.º L-6/04, Quinta da Marquesa – Quinta do Anjo: 

 

PROPOSTA N.º 2/DGU-DL/04-2007: 

 

«Por deliberação de 20.12.2006, foi aprovada uma operação de loteamento para 

uma área de 98.648,40 m2 do prédio inscrito na Conservatória do Registo Predial de 
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Palmela sob o n.º 01168/031090, situado na freguesia de Quinta do Anjo e propriedade da 

Auto Europa – Automóveis, Lda. 

Através do requerimento acima referenciado foram entregues os diversos projectos 

de infra-estruturas que, consubstanciam um pedido de licenciamento de Obras de 

Urbanização, enquadrado no âmbito do DL 555/99 de 16 Dezembro, com redacção 

publicada pelo D.L. 177/01 de 4 Junho, também designado por Regime Jurídico de 

Urbanização e Edificação –  RJUE. 

Conforme a deliberação antes referida e por analogia ao procedimento adoptado 

para o loteamento confinante a Nascente e titulado pelo alvará n.º 198, de 22 de Janeiro 

de 1996, também a favor da requerente e que constituiu o Parque Industrial da Auto 

Europa, as infra-estruturas a licenciar nesta operação urbanística são de natureza privada, 

nos termos do disposto no n.º 4, do artigo 43.º, do D.L. 555/99 republicado. 

Efectivamente a ocupação agora proposta (matriz urbana e infra-estruturas), imprime 

continuidade à ocupação do Parque Industrial da Auto Europa, particularmente porque as 

suas infra-estruturas são dependentes das já existentes naquele Parque, configurando-se 

como um prolongamento das mesmas. 

Considera-se assim estendido às infra-estruturas correspondente a esta operação de 

loteamento e em tudo que lhes seja aplicável, o protocolo aprovado por deliberação de          

.20.12.1995 relativo à gestão das infra-estruturas do Parque Industrial da Auto Europa e 

por força do qual fica garantida a regular execução das obras de urbanização agora 

propostas. 

Os projectos de infra-estruturas eléctricas, de telecomunicações e de abastecimento 

de gás natural foram merecedores de pareceres favoráveis das entidades externas EDP, 

PT e Setgás, em cumprimento do art. 19.º, do referido RJUE. 

 Relativamente aos projectos de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de infra-estruturas viárias, a DAAR e a DRV emitiram os respectivos pareceres 

que remetem para algumas correcções, com posterior representação nas telas finais dos 

projectos já mencionados. 

Perante o exposto, proponho a aprovação do licenciamento das Obras de 

Urbanização, nos termos do n.º 1, do art. 23.º, do Regime jurídico já invocado. 

Proponho também que previamente à emissão do respectivo alvará de loteamento, 

a requerente promova os seguintes procedimentos: 

� Pagamento das Taxas Municipais de Urbanização no valor de 929.719,39 € 

(novecentos e vinte e nove mil setecentos e dezanove euros e trinta e nove cêntimos); 

� Pagamento de 811.658,11 € (oitocentos e onze mil seiscentos e cinquenta e oito 

euros e onze cêntimos) relativos à carência de 15.000,15 m2 de cedência obrigatória 

nos termos do PDM e conforme deliberação de 20.12.2006; 
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� Apresentação, nos termos da Portaria 1105/2001, dos seguintes documentos: 

▫ Comprovativo de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho; 

▫ Termo de responsabilidade do técnico responsável pela direcção técnica das 

obras; 

▫ Declaração de titularidade do certificado de classificação de empreiteiro de 

obras públicas; 

▫ Livro de obras com o termo de abertura devidamente preenchido; 

▫ Plano de segurança e Saúde; 

� Nove exemplares em papel opaco e um em papel reprodutível da Planta Síntese 

aprovada na deliberação de 20.12.2006.    

Mais proponho que se comunique à requerente o teor e validade da presente 

deliberação, devendo no prazo de um ano dar cumprimento ao acima proposto e requer a 

emissão do alvará de loteamento, nos termos do art.º 76.º, do D.L. 555/99, republicado 

pelo D.L. 177/01, sob pena de caducidade expressa no n.º 1, do art. 71.º, do diploma 

referido.» 

 

Sobre a proposta de Licenciamento das obras de urbanização. Requerente: 

AutoEuropa – Automóveis, Ld.ª. Proc.º L-6/04, Quinta da Marquesa – Quinta do Anjo 

numerada 2/DGU-DL/04-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que esta proposta denota bem o quão 

importante é para o concelho de Palmela a actividade da Autoeuropa. Só este 

licenciamento transporta para a Câmara mais de um milhão de euros. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que aquando da implantação desta 

empresa em Palmela, se falou muito na isenção do pagamento de taxas que a mesma 

seria alvo. Ainda, assim, pode-se verificar o quão importante é a instalação da Autoeuropa 

para o concelho. 

 

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

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

 

DIVISÃO DE FINANÇAS: 
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Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 

 

PONTO 5 - Contratação de empréstimo de médio e longo prazo para 

financiamento do Plano Plurianual de Investimentos: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAGF-DF/04-2007: 

 

 «1. Na sequência da deliberação da reunião de Câmara de 24 JAN de 2007, foram 

convidadas a apresentar proposta de financiamento do PPI para 2007 e 2008, as 

seguintes instituições financeiras: 

� Banco Português de Investimento; 

� Banco Espírito Santo; 

� Banco Santander Totta; 

� Caixa Geral de Depósitos; 

� Caja Duero – Caja de Ahorros de Salamanca y Soria 

� Millennium BCP. 

 À consulta efectuada submeteram proposta para apreciação o Banco Espírito Santo, 

o Banco Português de Investimento, o Millenium BCP e a Caixa Geral de Depósitos (em 

anexo). 

 A Caja Duero e o Banco Santander Totta, não apresentaram proposta. 

 2. Todas as propostas apresentadas cumpriram os requisitos solicitados: 

� Montante global: 6.055.000,00 euros; 

� Finalidade: financiar os seguintes investimentos: 

o Ampliação e remodelação da EB1 de Pinhal Novo, n.º 2 – rua 

Salgueiro Maia; 

o Ampliação e beneficiações da EB1/JI de Cajados; 

o Infraestruturas da rua 5 de Outubro – Quinta do Anjo; 

o Mercado Municipal de Pinhal Novo – Complexo de Serviços; 

o Arruamentos e Infraestruturas de Acesso à Escola EB2/3 do Poceirão; 

o Arranjo de espaços exteriores da Quinta da Cerca, Largo e Encosta 

de S. João – Palmela; 

o Aquisição de Terrenos; 
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o Reforço do Sistema de Abastecimento de Água ao Pinhal Novo. 

� Prazo Global: 15 anos; 

� Período de diferimento: até 2 anos, incluindo o período de utilização. Durante os 

períodos de utilização e diferimento, os juros serão calculados dia a dia sobre o 

saldo devedor. 

� Reembolso de capital e pagamento de juros: o empréstimo será reembolsado 

em prestações constantes (iguais e sucessivas), de capital e juros, 

postecipadas, de periodicidade semestral; 

� Indexante: euribor a 6 meses; 

� Indicação do spread utilizado, bem como de eventuais comissões; 

� Apresentação da simulação, com referência à euribor a 6 meses, em 

29/01/2007; 

� Liquidação antecipada sem qualquer penalização. 

 Assim, o que irá diferenciar as propostas será o spread e eventuais comissões 

apresentadas que influenciarão o valor total dos encargos a suportar pela autarquia. 

 Para análise das propostas apresentadas, foi calculado o total de encargos que se 

apresentam no quadro seguinte: 

Entidade Spread Comissões 
Total dos encargos 

financeiros (€) 

Banco Espírito Santo 0,06% - 2.241.626,32 

Banco Português de Investimento 0,07% - 2.247.587,31 

Millennium BCP 0,0715% - 2.248.481,59 

Caixa Geral de Depósitos 0,064% - 2.244.010,52 

 

 3. De acordo com o art.º 39.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças 

Locais), conjugado com o artigo 33.º, da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro 

(Orçamento de Estado para 2007), a possibilidade de contracção de empréstimos 

bancários a médio e longo prazo, está condicionada ao montante da dívida destes 

empréstimos, que não pode exceder, em 31 de Dezembro de cada ano, a soma do 

montante das receitas provenientes de impostos municipais, das participações dos 

municípios nos impostos do Estado, da derrama e da participação nos resultados das 

entidades do sector local, relativos ao ano anterior. 

 Da análise do quadro seguinte, constata-se que o município tem capacidade para 

contrair o empréstimo em causa: 

Limite geral dos empréstimos dos municípios 2007 2008 
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Impostos Municipais ano anterior 14.417.696  16.473.000  

Participação nos Impostos Estado ano anterior 8.542.301  7.496.736  

Derrama ano anterior 5.065.967  5.325.000  

Participação nos resultados das entidades do sector empresarial local 0  0  

(A) Receitas consideradas 28.025.964  29.294.736  

      

(1) Montante da Dívida em 01 de Janeiro 6.022.118  6.893.663  

(2) Excepções ao montante da dívida 630.287  588.662  

(3) Sub-total 5.391.831  6.305.001  

(4) Amortização de empréstimos ano 1.179.779  1.241.298  

(5) Utilização novos empréstimos 2.100.000  3.955.000  

(B) Dívida em 31 Dezembro 6.312.051  9.018.703  

      

(C) Capacidade de endividamento utilizada 22,5% 30,8% 

      

(3) = (1) - (2)  

(B) = (3) - (4) + (5)  

(C) = (B) / (A)  

   

 4. Apresentando o município capacidade de endividamento, propõe-se que a 

Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia Municipal, de acordo com a alínea d), 

do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, a contracção de um empréstimo bancário a médio e longo prazo 

no valor de 6.050.000 €, ao Banco Espírito Santo, por este apresentar as condições mais 

favoráveis – menor spread e consequentemente menores encargos financeiros –, nas 

condições e nos termos da proposta apresentada.» 

 

Sobre a proposta de Contratação de empréstimo de médio e longo prazo para 

financiamento do Plano Plurianual de Investimentos numerada 1/DAGF-DF/04-2007 

intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que na reunião de Câmara de 

05.Julho.2006 o Sr. Vereador José Braz Pinto referiu “(...) os Vereadores do P.S. 

congratulam-se pela preocupação dos ganhos de capital, mas não há dúvida que se está 

perante um Executivo que pragmaticamente cede ao capitalismo (...)”. Mas parece-lhe que 

é um capitalismo pouco sustentável. 

Acrescenta que a Caja Duero declina o convite para apresentação da proposta de 

empréstimo, devido a uma reestruturação na actual política financeira desta entidade 

bancária. Questiona sobre qual é o saldo médio da conta da C.M.P. neste Banco. Este 
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dado pode, eventualmente, consubstanciar a negação de participação no concurso de 

empréstimo. 

Este empréstimo é um compromisso para mais de três mandatos autárquicos, são 

quinze anos no total. O empréstimo de 6.055.000 euros acaba por ficar, depois de pago e 

se não for amortizado antes, em 8.296.000 euros. É dos empréstimos concedidos que os 

Bancos conseguem apresentar os resultados positivos que apresentam. 

Refere que o processo da contracção do empréstimo bancário para financiamento 

do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) foi conduzido na perfeição, e consultou-se 

quem se devia.  

Na proposta refere-se que a Caja Duero e o Banco Santander Totta não 

apresentaram proposta. Em sua opinião devia-se mencionar que a Caja Duero não 

apresentou proposta e o Banco Santander Totta não respondeu, porque são situações 

diferentes. 

Finaliza que os Vereadores do P.S., em consonância com a posição que assumiram 

em 24.Jan.2007, aquando da aprovação da proposta de contracção de empréstimo,  se 

vão abster. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que, atendendo à necessidade de 

efectivação destas obras, e o quanto estas são necessárias para as populações, vai votar 

a favor da proposta. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que o saldo médio da conta da Câmara 

Municipal de Palmela na Caja Duero é de 250.000 euros. 

Acrescenta que o empréstimo pode ser amortizado antes dos 15 anos. 

Aquando do lançamento desta operação, os serviços elaboraram um estudo prévio 

com uma simulação para 6%, tendo a taxa efectiva (taxa euribor mais spread) se situado 

em 3,98%, e a adjudicação ora proposta resulta, em relação à análise prévia, numa 

redução em cerca de um milhão de euros. 

 

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

minuta, com a abstenção dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 

Sousa, que apresentam declaração de voto. 

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

 

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, na sessão de Câmara de 

24/01/07 aquando da aprovação do empréstimo em causa (proposta n.º 11). Tiveram 

oportunidade de afirmar em declaração de voto que, apesar de terem votado contra o 

orçamento e considerarem que este empréstimo suporta o referido orçamento abstinham-

se por entenderem ser necessário para fazer face a obras imprescindíveis e urgentes. 
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De igual forma, à data, tendo optado pela votação que expressaram, abstêm-se 

também agora por considerarem esta proposta subsidiária da supracitada.” 

 

IV – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das dezoito horas e trinta minutos, a Sr.ª Presidente declarou encerrada a 

reunião, da qual se lavrou a presente acta, que eu, Luísa Cristina Frutuoso Lopes, 

assistente administrativa especialista, redigi e também assino. 

 

A Presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

A Secretária 

 

Luísa Cristina Frutuoso Lopes 


