
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º. 07/2006: 

 

 ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 29 DE 

MARÇO DE 2006: 

 No dia vinte e nove de Março de dois mil e seis, pelas dezassete horas e vinte cinco 

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

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

Custódio de Sá, Presidente, encontrando-se presentes os Vereadores 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 – Representação Institucional; 

PONTO 2 – Comparticipação anual no funcionamento de entidades 

supramunicipais; 

PONTO 3 – Prestação de Contas – 2005; 

PONTO 4 – 1.ª. Alteração ao Orçamento 2006 e Grandes Opções do Plano 

2006/2009; 

PONTO 5 – Contrato-Programa entre a Câmara Municipal de Palmela e o Grupo 

Desportivo e Recreativo Airense; 

PONTO 6 – Relatório de Contas da Palmela Desporto, E.M. – Exercício de 2005. 

 

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

e Trabalhadores presentes. 

 Refere não ter esta reunião Período Antes da Ordem do Dia, e Período 

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

início à Ordem do Dia. 
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I – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 
 

Pela Sr.ª. Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

PONTO 1 - Representação Institucional: 

 

PROPOSTA N.º 1/GAP/07-2006: 

 

 «Por adesão voluntária, devidamente caucionada pelos órgãos autárquicos do 

Município, ou decorrendo da estrutura política e administrativa do país, a Câmara 

Municipal integra diversas entidades de direito público e privado, bem como, organismos 

de gestão e/ou consultivos da administração central. 

 A fim de garantir uma participação e intervenção adequadas nas referidas entidades, 

torna-se necessário proceder à designação, nos termos da lei, de representantes da 

Câmara Municipal. 

 Em face do exposto, propõe-se: 

1. Nos termos do disposto na alínea i), do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, designar o Sr. António 

Manuel Pombinho da Costa Guilherme, Assessor do Gabinete de Apoio à 

Presidência, para representar a Câmara Municipal na associação FIAPAL – Fórum 

da Indústria Automóvel de Palmela. 

2. Nos termos do disposto na alínea i), do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, designar o Sr. Vereador 

Adilo Costa para substituir o representante legal da Câmara Municipal na 

Assembleia Distrital de Setúbal, nas suas faltas e impedimentos.» 

 

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. 

 

II – DIVISÃO DE APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

 

Pela Sr.ª. Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

PONTO 2 – Comparticipação anual no funcionamento de entidades 

supramunicipais: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAOM/07-2006: 

 

 «Por adesão voluntária, devidamente caucionada pelos órgãos autárquicos do 

Município, ou decorrendo do enquadramento legal que rege a orgânica da estrutura 
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política e administrativa do país, a Câmara Municipal integra diversas Associações e 

órgãos autárquicos de incidência supra municipal. 

 Tal participação implica, nuns casos, o pagamento de quotas, e noutros a 

comparticipação financeira nos custos de funcionamento das estruturas administrativas e 

de direcção dessas entidades. Tendo em consideração que os montantes das referidas 

comparticipações são regularmente actualizados, estes deverão ser anualmente 

submetidos à deliberação da Câmara Municipal. 

 Em face do exposto e, tendo em consideração o disposto na alínea a), do n.º 4, do 

art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, propõe-se que, no corrente ano, seja autorizada a transferência financeira para a 

Assembleia Distrital de Setúbal no montante de € 27.217,80 (vinte e sete mil duzentos e 

dezassete euros e oitenta cêntimos).» 

 

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

minuta. 

 

III – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E CONTROLO DE ACTIVIDADES 

 

Pela Sr.ª. Presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

PONTO 3 – Prestação de Contas – 2005: 

 

PROPOSTA N.º 1/DPCA/07-2006: 

 

 «Os documentos de “Prestação de Contas”, incluídos no POCAL, são 

essencialmente documentos financeiros apresentados numa óptica orçamental e numa 

óptica patrimonial, aos quais se acresce o relatório de gestão que, no seu conjunto, 

traduzem a actividade municipal, no decorrer de cada ano. 

 O ano de 2005 corresponde ao último ano do mandato autárquico e ficou 

caracterizado por: 

 1. No capítulo da Receita: 

- Durante o ano foram arrecadados 42 milhões de euros, de um total previsto de 46,7 

milhões de euros, correspondendo a uma taxa de execução de 89,9%; 

 - Dos valores previstos inicialmente não se concretizaram cerca de 4,7 milhões de 

euros, relativos ao valor previsto da alienação de património municipal, à compensação 

integral dos valores perdidos de SISA, em 2003, e recebida no início de 2005, e aos 

valores orçamentados para impostos directos e indirectos; 
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 - Comparativamente ao ano de 2004, a receita cobrada diminuiu 11,0%. 

Contribuíram significativamente para esta descida o Imposto Municipal sobre Transacções 

Onerosas - IMT (- 14,3%), a Derrama sobre o IRC (- 6,8%) e os Impostos Abolidos 

(Contribuição Autárquica e SISA) com liquidação extraordinária ou cobranças atrasadas (-

59%); 

 - O conjunto dos Impostos Directos (IMI, IMT, Derrama e Abolidos) continuou, em 

2005, a ser a principal componente da receita; 

 - As transferências provenientes do Orçamento de Estado, ao abrigo da Lei das 

Finanças Locais, representaram 20,3% do total da receita.  

 2. No capítulo da Despesa: 

 - No decorrer do ano 2005, foram pagas despesas no valor de 46,6 milhões de euros 

e comprometidos 48,5 milhões de euros. A taxa de execução de pagamentos 

correspondeu a 85,5%; 

 - Do total de pagamentos efectuados, 54,3% foram imputados directamente às 

Grandes Opções do Plano e 45,7% destinaram-se ao pagamento de despesas de pessoal 

e despesas não imputadas directamente às Grandes Opções do Plano; 

 - Relativamente a 2004 a despesa paga foi superior em 1,2%; 

 - Os limites à contracção de despesa impostos às autarquias foram cumpridos, tanto 

ao nível do equilíbrio orçamental, como das despesas com pessoal. As despesas 

correntes foram totalmente financiadas com recurso a receitas correntes, gerando ainda 

uma poupança corrente de 3,5 milhões de euros, canalizada para financiamento de 

despesas de capital. As despesas com pessoal foram inferiores aos limites estipulados, 

situando-se em 38,9% das receitas correntes de 2004. O limite é de 75 % das receitas 

correntes do ano anterior. 

 Grandes Opções do Plano: 

 Relativamente às Grandes Opções do Plano foram pagos 25,3 milhões de euros, 

de um total previsto de 32,1 milhões de euros, correspondendo a uma taxa de execução 

de 78,7%. 

 O ano de 2005 marca a conclusão de um conjunto de investimentos que 

constituíam compromissos do mandato, quer ao nível da construção de equipamentos e 

infra-estruturas, quer da concretização de acções e projectos nos domínios da educação, 

cultura ou desenvolvimento económico, dos quais se evidenciam: 

 • EB1/JI de Aires; 

• Remodelação/Beneficiação da EB1 Aldeia Nova da Aroeira, Lagameças, Pinhal 

Novo 1, Fonte Barreira, Arraiados e EB1/JI de Bairro Alentejano; 

 • Mercado Municipal de Palmela 

 • Biblioteca Central de Palmela; 
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 • Instalação do Museu do Vinho e da Vinha – Adega de Algeruz;  

 • Infra-estruturas e pavimentação das ruas João António Moinho; Miguel Cândido; 

João dos Santos Pinto e Ferreira Caramelo, em Cabanas; 

 • Repavimentação ou Pavimentação de um conjunto vasto de arruamentos em todas 

as freguesias do concelho. 

No final do ano estavam em curso, ou tinham sido adjudicados, um conjunto de projectos 

fundamentais dos quais se destacam: 

 • Infra-estruturas da Quinta das Flores; 

 • Sistema de Drenagem do Bairro Margaça – 2ª fase; 

 • Infra-estruturas e pavimentação das ruas José Marques e Ricardo Xavier; 

 • Infra-estruturas no Bairro Mesquita; 

 • Infra-estruturas e pavimentação da Rua Guilherme Ariolas; 

 • Abastecimento de Água à Aldeia Nova da Aroeira;  

 Nas áreas da Cultura, Educação, Desenvolvimento Económico e de Intervenção 

Social foram concretizados os projectos e acções previstos. Como característica comum 

ao desenvolvimento destas actividades é de sublinhar o grande envolvimento da 

comunidade, através do trabalho em parceria com os agentes culturais, desportivos, 

sociais e económicos, conforme comprova o relatório apresentado em anexo. 

Assim, propõe-se que: 

1. Nos termos do ponto 2.7.3. do D.L. 54– A/99, de 22 de Fevereiro, os resultados 

líquidos obtidos no exercício económico, sejam transferidos para “Resultados 

Transitados”. 

 2. Nos termos da alínea e), do n.º 2, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, a aprovação do 

documento de Prestação de Contas do Município, relativo ao ano económico de 2005.» 

 

A propósito da proposta antes transcrita e do documento Prestação de Contas, a 

Sr.ª. Presidente refere o seguinte: 

O documento corresponde à actividade desenvolvida pela Câmara Municipal, mas 

corresponde igualmente a um grande esforço dos serviços camarários a quem cabe a 

responsabilidade de execução. 

É um excelente documento de trabalho não só para quem tem de o apreciar e votar, 

mas também para as gerações vindouras que tencionem avaliar o trabalho da C.M.P. e 

perceber qual é a actividade de uma câmara e o que foi acontecendo nestes anos. 

Expressa a todos os trabalhadores da C.M.P. o reconhecimento pelo trabalho 

realizado. 
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Pretende fazer uma apresentação genérica do documento no que respeita ao seu 

conteúdo, como sejam, as áreas de actividade e competência da Câmara Municipal numa 

abordagem muito sumária e tecer alguns comentários de forma sintética aos principais 

indicadores financeiros do ano em análise. 

Assim: 

A Prestação de Contas de 2005 respeita ao último ano do anterior mandato. Afirma 

com satisfação que os objectivos essenciais traçados para aquele mandato foram 

concretizados. 

Os eixos de intervenção municipal traçados assentavam em cinco grandes princípios 

considerados fundamentais: 

- Dotar o Município com os equipamentos e as infra-estruturas indispensáveis 

às actuais exigências e necessidades dos munícipes e àquilo que hoje são 

os indicadores de qualidade de vida;  

- Uma gestão municipal rigorosa e eficaz, assente na qualificação e formação 

dos trabalhadores municipais, na reorganização e modernização dos 

serviços e na utilização de novas tecnologias; 

- A aposta participada na criação de condições para um crescimento 

económico planificado e multidisciplinar, factor decisivo para garantir um 

futuro mais harmonioso e integrador, que valorize o património histórico, 

natural, cultural e humano deste concelho; 

- O estímulo à participação dos cidadãos na gestão pública e ao trabalho em 

parceria com os agentes culturais, económicos e sociais; 

- Uma atitude reivindicativa face ao Poder Central, assente na apresentação 

de propostas e soluções sérias. 

A intervenção da Câmara Municipal teve, no ano 2005, níveis de concretização 

idênticos aos obtidos em anos anteriores e contribuiu decisivamente para elevar o nível e 

os indicadores de qualidade de vida de Palmela  e dignificar o poder local. 

Foi assim na área da Educação, onde foram investidos mais de 5 milhões de euros. 

Entrou em funcionamento uma nova escola do ensino básico e jardim de infância – 

EB1/JI de Aires - e foram feitas obras de beneficiação, ampliação e conservação em várias 

escolas, das quais se destacam as EB1 da Aroeira, Lagameças, Pinhal Novo 1, Fonte 

Barreira, Arraiados, Vale da Vila e EB1/JI Bairro Alentejano. 

 Iniciaram-se igualmente os procedimentos com vista a novas intervenções, nos 

anos próximos, em outros estabelecimentos de ensino - EB1/JI Pinhal Novo 2, EB1 Pinhal 

Novo 2 e Cajados.  

Falar em Educação é também falar do vasto trabalho desenvolvido em parceria com 

toda a comunidade educativa de ligação da escola à vida e ao meio que a envolve. A essa 
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comunidade educativa – Alunos, Professores e Pais – o agradecimento e o 

reconhecimento do Município de Palmela pelo trabalho efectuado. 

No âmbito da Rede Viária, o investimento realizado, no valor de cerca de 2,8 milhões 

de euros veio beneficiar particularmente aglomerados habitacionais em espaços rurais e 

pôr fim a necessidades há muito sentidas, como é o caso, entre outras, das empreitadas 

de pavimentação (que incluíram drenagem de pluviais) nas ruas Ferreira Caramelo, João 

Santos Pinto, João António Moinho, em Cabanas, Rua 5 de Outubro em Cajados, 25 de 

Abril, em Venda do Alcaide, ou Avenida Costa Gomes, na Lagoinha, e José Marques e 

Ricardo Xavier em Quinta do Anjo. Uma intervenção relevante foi também a reestruturação 

do nó entre a Estrada Nacional 252 e a Rua Ferreira de Castro, em Pinhal Novo, que veio 

contribuir para um aumento significativo da fluidez do trânsito naquela zona.  

No Saneamento Básico – com um investimento de cerca de 2 milhões de euros, 

salienta-se o reforço e construção de redes de drenagem de águas residuais e esgotos 

domésticos – posteriormente complementado, em muitos casos, com a pavimentação de 

arruamentos – que beneficiou particularmente zonas com fortes constrangimentos 

técnicos e de propriedade, que exigiam soluções complexas e/ou de conjunto, como são 

os casos das intervenções em Cabanas, Bairro Margaça, ou Quinta das Flores. Será 

igualmente importante sublinhar os investimentos da responsabilidade da Simarsul, nesta 

área.  

A abertura ao público do Mercado Municipal de Palmela e da Biblioteca Central de 

Palmela, este um equipamento estruturante e que teve o significado de completar a Rede 

das Bibliotecas com um Pólo de Biblioteca a funcionar em cada uma das freguesias do 

concelho, foi igualmente realçada Para além dos investimentos corpóreos realizados, e 

dos quais a título de exemplo foram referidos  alguns, é importante realçar igualmente a 

vasta actividade desenvolvida em todas as áreas de competência municipal e em áreas 

que ultrapassam as competências da Autarquia. Sublinha o trabalho em parceria com as 

organizações e entidades que também actuam no território do concelho de Palmela, sejam 

elas de natureza cultural, desportiva, social ou económica. A todos os parceiros releva o 

reconhecimento do Município de Palmela e apela à continuação do trabalho em prol da 

comunidade. 

Expressa, de novo, aos trabalhadores municipais o reconhecimento do Executivo 

pelo trabalho desenvolvido, pelas dificuldades ultrapassadas, pela vontade demonstrada 

de também serem actores das mudanças que todos sentem, pela imensidão das 

actividades concretizadas e que compõem as muitas páginas do documento em apreço. 

Os investimentos e actividades concretizadas no ano 2005 são traduzidos em euros  

e relatados nesta “Prestação de Contas”. 
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Numa análise aos valores constantes no documento, tem a sublinhar os seguintes 

aspectos: 

- No ano de 2005, atingiram-se boas taxas de execução, relativamente aos 

valores finais previstos, tanto ao nível da arrecadação da receita como da 

despesa, assim:  

� Receita – 90%. Dos 46,7 milhões de euros previstos recebemos 

42,0 milhões de euros; 

� Despesa Total – 85,5%. Previstos 54,5 milhões de euros, pagos 

46,6 milhões de euros;  

� GOP´s  78,7% - previsto 32,1 milhões de euros pagos 25,3 milhões.  

- As despesas com investimento situam-se nos 10,8 milhões de euros; 

- As despesas com investimento representam 23,2% do total da despesa 

(representava 25,5% do total da despesa em 2004);  

- As despesas com aquisição de bens e serviços aumentaram 2,4%, valor 

idêntico à taxa de inflação registada no ano que foi de 2,3%.   

Registou-se em 2005 uma diminuição em despesas desta natureza, 

designadamente, Comunicações (telefones, correios, net) de 10,4%, e 13% 

em electricidade. O aumento do consumo de combustível foi de 10%, muito 

inferior ao aumento de preços registado nos combustíveis em 2005 que foi 

cerca de 15%. 

 A Sr.ª. Presidente continua a sua intervenção nos seguintes termos: 

 - As despesas com pessoal aumentam 3,1%; 

- O trabalho extraordinário diminuiu 9% passando de 1,1 milhões para 1 milhão de 

euros;  

- O total das despesas com pessoal representam 38,9% das receitas correntes 

do ano de 2004, o limite legal situa-se em 75%, referente a 60 % para 

despesas com pessoal do quadro e 25 %, dessas despesas, para pessoal em 

qualquer outra situação.Do total de despesa paga (46,6 milhões de euros) de 

54,3% dessa despesa foi afecta às GOP´s (em  2004 tinha sido de 54,6%); 

- No global, a despesa aumentou 1,2% (as despesas correntes aumentaram 

4,1% e as despesas de capital diminuíram 5,5%) 

Em termos de receita tem a salientar o seguinte: 

- O total de receita arrecadada foi de 42 milhões de euros para uma previsão de 

46,7 milhões; 

- Relativamente ao previsto não foi concretizado: 

�  a alienação de bens municipais, cuja hasta pública ficou deserta  
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� da compensação de sisa proveniente das alterações legislativas de 

2003, foi concretizado somente cerca de 700 mil euros quando o real 

perdido foi de 2,4 milhões de euros Relativamente à receita sucedeu o 

seguinte: 

- A receita sofreu uma diminuição de 11% relativamente a 2004 (42 milhões em 

2005 e 47,2 milhões em 2004); 

- O IMT (Imposto Municipal sobre Transacções) apresenta uma diminuição 

14,3% comparativamente a 2004 (3,4 milhões para 3,9 milhões); já em 2004 

tinha tido uma quebra de 25%, relativamente ao ano 2003 (3,9 milhões € contra 

5,2 milhões em 2003); 

- A derrama sobre o IRC teve uma diminuição de 6,8% relativamente a 2004 (5,5 

milhões para 5,9 milhões); 

- Os impostos abolidos (contribuição autárquica e sisa) diminuíram 32,6%.  

- O IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) tem um aumento de 24,5% (passa de 

4,9 milhões para 6,0 milhões) este aumento não é, no entanto, causado pelo 

aumento de liquidação, mas recuperação de IMI atrasado do ano de 2004. Os 

limites legais impostos às Autarquias Locais foram integralmente cumpridos. 

Princípio do Equilíbrio – as despesas correntes foram inferiores às 

receitas correntes em 3,5 milhões de euros, canalizados para financiar 

despesas de capital, quando o princípio estipula que, no mínimo, elas 

sejam iguais; 

As remunerações certas e permanentes  pagas a pessoal representam 

31% das receitas arrecadadas em 2004. O total das despesas com 

pessoal representam 38,9%  dessas mesmas receitas. O limite máximo é 

de 75%; 

A capacidade de endividamento utilizada, tendo em consideração  a 

actual lei de finanças locais é de 52%. Tendo em consideração os limites 

definidos no Orçamento de Estado a utilização está neste momento em 

117% (estava em 123,4% em 2004). Contudo, deve acrescentar que em 

termos de endividamento bancário o capital em dívida no final de 2005 é 

de menos 6,8%, relativamente ao início do ano. 

De forma sintética salientou o que de mais importante está vertido nas 348 páginas 

do documento em apreciação. 

A analise  deste exercício vem confirmar que muitos dos objectivos propostos 

realizar no início do mandato foram efectivamente cumpridos e que resultam numa maior 

aproximação às expectativas e necessidades dos cidadãos em geral. 
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Em seguida, a Sr.ª. Presidente dá a palavra aos Srs. Vereadores para intervir no 

âmbito da proposta da Prestação de Contas. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto dá as boas tardes à  Presidente, Vereadores, 

Técnicos da Câmara Municipal e Munícipes presentes. 

Refere que, aquando da aprovação do Orçamento para 2006, teve ocasião de 

lamentar que um documento tão importante fosse apresentado, para aprovação, numa 

reunião de Câmara conjuntamente com mais de 20 propostas, uma vasta ordem de 

trabalhos. O Orçamento é um documento demasiadamente importante para ser apreciado  

com uma extensa ordem de propostas. 

Nesta reunião de Câmara extraordinária não pode deixar de lamentar que  a 

Prestação de Contas de 2005, um documento sobremaneira importante que carece de 

uma análise cuidada, venham ainda outras propostas igualmente de relevo para análise e 

discussão, como sejam, a 1.ª alteração ao Orçamento de 2006 e, ainda, o Relatório de 

Contas da Palmela Desporto. 

A Prestação de Contas foi-lhe entregue na 5.ª feira, dia 23.Março e os restantes 

documentos foram-lhe entregues na 6.ª feira, dia 24.Março, e isto quando, o modelo 

político a que a Oposição está sujeita não tem grandes staffs a quem possam recorrer na 

análise de documentos como os que antes mencionou.  

Os Vereadores da oposição tiveram de despender um avultado esforço e perder 

horas de sono. 

É bom que se saiba que às vezes o P.S., única força em Palmela com estatuto de 

oposição, debate-se com grandes dificuldades. A argumentação utilizada pode por vezes 

ser incómoda, mas no modelo político que se vive, é a função que têm de desempenhar. 

Possivelmente, no futuro, quando se pensar em rever a legislação sobre esta matéria 

poder-se-ão criar modelos mais consentâneos com a realidade que são de facto os  

executivos maioritários e monocolores. 

 A actual legislação só implica a apresentação da Prestação de Contas ao Tribunal 

de Contas até 30 de Abril e não fixa a data em que a Câmara Municipal deve deliberar. 

Percebe que a Câmara Municipal queira avançar com estas propostas em Março, 

mas ainda que seja justificável para a Prestação de Contas e para as Contas da Palmela 

Desporto e, havendo já na próxima semana outra reunião de Câmara, não se percebe 

porque motivo a  1.ª alteração ao Orçamento não pode aguardar uma semana. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto realiza a seguinte intervenção, sendo que a 

mesma contém a posição / opinião dos Vereadores do P.S.. 

Em relação à Prestação de Contas propriamente dita, é necessário salientar que os 

Vereadores do P.S. só acompanharam uma quarta parte do Orçamento (Outubro, 

Novembro e Dezembro de 2005). 
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Na observação que efectuaram tiveram o cuidado de analisar o orçamento inicial 

com a incorporação das alterações e revisões orçamentais que aconteceram ao longo do 

ano. 

A argumentação expressa pelos Vereadores Socialistas aquando da aprovação das 

alterações e revisões orçamentais é válida para esta ocasião. 

Realça as seguintes observações relativas ao exercício do ano de 2005: 

- As despesas com pessoal inicialmente registadas com a verba de 

16.000.000 de euros acabaram por se cifrar em 16.629.000 euros, 

com mais 429.000 euros do que o previsto. 

- As horas extraordinárias estavam orçamentadas em 668.000 euros, 

acabaram por somar em 1.003.695 euros, ou seja, mais 335.695 

euros. (A alteração orçamental constante na ordem do dia desta 

reunião já coloca um aumento de 5.500 euros para horas 

extraordinárias. É de realçar que a Câmara já fez um grande esforço 

de vontade em reduzir no orçamento de 2006, as horas extraordinárias 

para 361.130 euros, o que em sua opinião, não vai conseguir cumprir). 

- O subsídio de turno orçamentado em 236.000 euros acabou em 

273.000 euros, sofreu assim um desvio de 37.000 euros. 

- Os combustíveis inicialmente previstos em 540.000 euros terminaram 

com o efectivo gasto de 681.368 euros, ou seja, mais 141.000 euros. 

(Considera este desvio  justificável devido ao aumento dos 

combustíveis). 

Opina que os combustíveis são a mola promotora de todas as acções e a 

C.M.P. despende 681.000 euros nesta rubrica contra mais de 1.000.000 de 

euros em horas extraordinárias. “(Se calhar foi pouco em combustível e horas 

extrordinárias a mais)”. 

- Em outros trabalhos especializados a previsão do gasto era de 

2.041.000 euros contra os 2.906.000 euros com que terminou... um 

valor muito aproximado aos 3.000.000 de euros. 

- Em publicações das mais diversas / edições promocionais / boletins e 

outros  foram despendidos 300.000 euros. (Os serviços prestaram 

apoio na explicação deste item o que agradece). 

Os Vereadores do P.S. têm vindo a criticar o avultado valor despendido em 

publicações.  

- A rubrica de outros serviços estava orçamentada em 1.090.000 euros 

e terminou com 1.405.000 euros, ou seja, mais 315.000 euros. 
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- Os subsídios estavam contemplados com 300.000 euros e terminaram 

com 740.000 euros, o que significa mais de 100% do que foi 

inicialmente orçamentado. 

- Para as Juntas de Freguesia estava estipulado o valor de 801.646 

euros e sofreram um aumento para 806.970 euros. Comparativamente 

com outras rubricas este acréscimo foi muito diminuto. 

Feitas as observações tem a colocar as seguintes preocupações: 

- A C.M.P. gasta em locação de edifícios 553.412 euros o equivalente a 

100.000 contos. A Autarquia podia construir um edifício para albergar 

os serviços e este valor permitia-lhe uma vantajosa amortização. 

- Deve-se em material de leasing 878.871 euros. O leasing reverte num  

encargo anual para a Câmara de 459.713 euros / ano. 

- O investimento material (edifícios e outros investimentos) foi de 

11.953.544 euros para um orçamento de 49.759.000.000 euros. 

Estava convencido que o investimento atingia os 24% o que já considerava 

manifestamente pouco, mas a Sr.ª. Presidente veio confirmar que o 

investimento atingiu os 23,2%. É efectivamente diminuto. Poderão justificar que 

o investimento na cultura, educação e outros capítulos são investimentos não 

quantificáveis em termos numéricos, mas o certo é que os investimentos 

materiais são efectivamente reduzidos. 

As situações antes enunciadas relevam a que veja com pouca satisfação o 

documento de Prestação de Contas. 

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

Técnicos e População presente. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a sua intervenção vai ser 

circunstanciada, atendendo a que balizou a sua análise ao que foram as opções tomadas 

pelo Executivo Camarário nas Grandes Opções do Plano 2005/2008 (GOP’s ). 

Nesta perspectiva referencia que as grandes linhas orientadoras, nomeadamente no 

capítulo da despesa, que a Câmara apontou naquela data falharam rotundamente. 

E cita: o ponto 1.2 ao nível do orçamento na despesa o Executivo menciona: 

 “(...) foram traçados para o ano de 2005 os seguintes objectivos:  

1. Reforço do financiamento das GOP’s; 

2. Poupança nas despesas de funcionamento através da introdução de 

tecnologias e campanhas de sensibilização nas áreas de comunicações, 

electricidade e materiais de secretaria. (...)” 
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Da sua análise ressalta o seguinte: 

• Nas GOP’s dos 56,1% previstas do orçamento apenas foram gastos 54,3%  e  

ao nível das despesas de funcionamento geral gastaram-se mais 300.000 

euros do que os 4,3 milhões de euros que estavam objectivamente 

agendados. 

• Não se compreende como é que a C.M.P. deixa cair cerca de 1.100.000 

euros num único ano de mandato quando tanto juz faz às questões 

educativas. Dos 6,1 milhões de euros de previsão na área da educação 

gastaram-se cerca de 5 milhões de euros. 

Certamente este dinheiro teve de ser canalizado para outras actividades que, 

em ano eleitoral, eventualmente, poderiam ser mais propícias. 

• Ao nível dos serviços gerais da administração, dos 2 milhões de euros  

previstos verificou-se uma derrapagem para cerca de 3,7 milhões de euros, o 

que significa quase mais 100% do que  estava efectivamente previsto para 

gastar. É fácil ter um índice de realização de 89% quando são efectuadas 

cerca de 6 alterações e revisões orçamentais durante o ano. 

Não se pode afirmar que foram atingidos os objectivos que nortearam a execução 

deste orçamento. 

O Sr. Vereador Octávio Machado saúde os presentes. 

Menciona que o facto do mandato se ter iniciado há relativamente poucos meses 

não contribui para uma cabal análise ao documento em si que, ainda assim, respeita ao 

anterior mandato. 

A Prestação de Contas reflecte as alterações orçamentais efectuadas durante o ano 

de 2005 e traduz-se num aumento das despesas de funcionamento e numa diminuição do 

investimento. 

Relativamente à intervenção do Sr. Vereador José Braz Pinto a respeito do Estatuto 

da Oposição, pessoalmente também prefere outro tipo de estatuto: o da alternativa em 

apresentar soluções e colaborar na resolução dos problemas que existem no concelho. 

Da observação ao documento em análise ressaltam-lhe as seguintes observações: 

 A educação foi uma prioridade efectiva, embora o valor inicial previsto de 6,1 

milhões de euros para investimento nesta área ascendeu ao efectivo de 5 milhões de 

euros, ficando 1,1 milhões de euros aquém da expectativa. 

 Para as infra-estruturas básicas: saneamento, abastecimento de água, rede 

viária, recolha de resíduos sólidos urbanos, estava previsto o valor de 10 milhões de 

euros, dos quais foram gastos 6,2 milhões de euros, ficando aquém o valor de 3,8 milhões 

de euros. 

 Em termos de receita as percentagens são gratificantes. 
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 As verbas retiradas à educação e a outras rubricas podiam ter sido utilizadas em 

prol de acções com vista à qualidade de vida das pessoas e na abrangência de benefícios 

em prol das gerações futuras. 

O Sr. Vereador Adilo Costa cumprimenta os presentes. 

O Sr. Vereador Adilo Costa aborda as seguintes questões: 

♦ Em 2005 o combustível aumentou de forma incomportável para o mercado, o 

aumento ascendeu a 19%. Foram factores externos que fizeram derrapar o valor do 

combustível. 

No orçamento da Câmara Municipal o aumento apresentado nesta rubrica cifrou-se 

em 10%, o que significa uma poupança de 9% relativamente a esta rubrica.  

♦ Em comunicações houve uma diminuição de 10,4%. 

♦ Em relação à electricidade houve uma diminuição de 13,3%. 

É de facto importante realçar os esforços que a Autarquia efectuou para diminuir 

parte das suas despesas e vai continuar com estas medidas no ano de 2006. 

♦ Em relação ao leasing mais propriamente em relação à aquisição da frota 

municipal, no período de 2002 a 2005, estes pagamentos fizeram-se reflectir. 

Informa que a Câmara Municipal em 2002 possuía 127 viaturas (55 ligeiras e 72 

pesadas, grande parte dela bastante antigas) e conseguiu adquirir neste período 47 

viaturas ligeiras e 14 viaturas pesadas, sendo que abateu 16 ligeiras e 3 pesadas. 

Houve um enorme esforço para reforçar a frota municipal e a opção do pagamento 

em leasing é perfeitamente natural. 

Foi limitado às autarquias locais o financiamento bancário, caso contrário, 

eventualmente, poder-se-iam ter feito muitos investimentos dessa forma. 

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias saúda a Presidente, Vereadores, Técnicos e 

Munícipes presentes. 

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias menciona que a maioria do Executivo Camarário 

não considera que algum dos Vereadores eleito pela população seja incómodo 

independentemente da sua condição política. As discussões algumas vezes “mais 

acaloradas” fazem parte da forma de estar de cada um nos projectos e, por esse mesmo 

motivo, é que são de Partidos Políticos diferentes. 

Considera saudável que cada elemento do Executivo dê a sua opinião. 

Discorda da nova proposta dos executivos monocolores, precisamente por 

considerar que esta é uma forma de estar saudável, muito embora consiga compreender 

que os Vereadores que não estão a tempo inteiro disponham de menos tempo disponível 

que os demais para apreciação dos documentos. 

A propósito dos prazos relativos ao fornecimento dos documentos entregues aos 

Srs. Vereadores, a Câmara cumpre com a legislação em vigor. 
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Algumas questões foram apresentadas muito exaustivamente pelos Srs. Vereadores 

e não vai intervir ponto por ponto. 

No âmbito da proposta de Prestação de Contas, a Sr.ª. Vereadora Adília Candeias 

intervém do seguinte modo: 

�  O documento em apreço corresponde às Grandes Opções que foram 

apresentadas pela maioria do Executivo e constam no programa eleitoral apresentado à 

população. 

�  As diferenças verificadas ao nível da despesa e da arrecadação de receitas é 

necessário ter em atenção que o Orçamento e as Grandes Opções do Plano referem 

números que são “previsões”. 

Há condicionantes que não se dominam quando se calculam as “previsões”, como 

por exemplo, o aumento dos combustíveis ou o aumento em encargos com saúde (ADSE), 

entre outras. 

�  Em relação à educação é preciso referenciar que a C.M.P. tem de facto priorizado 

esta área, tem-se pautado por uma boa prestação na educação e tem orgulho em fazê-lo. 

A Câmara Municipal, os funcionários da Autarquia e a comunidade educativa têm 

realizado um bom trabalho neste âmbito. 

O caso do aparente desvio em cerca de 1.000.000 euros no capítulo da educação 

deveu-se, entre outras razões, ao seguinte: 

- Ficou uma parte por liquidar em 2005 do pagamento referente à 

Escola de Aires;  

- A escola (antiga n.º 4) agora n.º 3 de Pinhal Novo – 2.ª fase, devia ter 

sido executada no período de férias escolares em 2005 e, porque se 

decidiu realizar uma obra mais completa de reformulação, a obra será 

paga em 2006. 

�  Ainda na área da educação mais precisamente na admissão de pessoal é preciso 

atender que nos últimos anos foram construídos cinco novos equipamentos e tiveram de 

ser admitidos cerca de 30 funcionários entre auxiliares de educação e assistentes de 

acção educativa. 

Estes funcionários constam no quadro de pessoal da Câmara Municipal e são 

remunerados por esta entidade no âmbito de um Protocolo entre C.M.P. e a Administração 

Central. Por este facto considera não se poder comparar um ano com o outro.  

Para cada novo equipamento inaugurado, até mesmo de acordo com a lei, é 

necessário admitir pessoal.  

A Sr.ª. Presidente refere que vai responder a algumas questões colocadas e a 

alguns comentários formulados pelos Srs. Vereadores que considera deverem ser 

devidamente esclarecidos. 
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Acerca da questão abordada pelo Sr. Vereador José Braz Pinto e o facto da 

proposta da Prestação de Contas ser submetida a uma reunião extraordinária em que o 

Público não pode intervir, é preciso esclarecer que também nas reuniões de Câmara 

ordinárias o Público nunca pode intervir no âmbito da discussão das propostas. 

Tal como o Sr. Vereador José Braz Pinto criticou o elevado número de propostas 

que constavam da Ordem de Trabalhos da reunião que aprovou as GOP’s para 2006, de 

facto, todos puderam constatar o elevado número de propostas, mas todas elas eram 

consideradas indispensáveis de ser votadas. 

Compreende que os Srs. Vereadores que não estão a tempo inteiro não possuam  

as condições que seriam as ideais para participar no trabalho normal da Câmara, mas  

deixa claro que os serviços cumprem rigorosamente com a lei, no que respeita à entrega 

dos documentos para apreciação.  

Vale a pena tratar com detalhe a questão do aumento de custos com pessoal e do 

aumento de horas extraordinárias, na medida em que, no período de 2002 a 2005 na área 

da educação, houve que aumentar em cerca de 30 o número de trabalhadores para 

colocar em estabelecimentos de ensino. 

Entre auxiliares de serviços gerais, auxiliares de acção educativa, cozinheiras, 

existem actualmente dezenas de trabalhadores que não existiam em 2002. 

Estas admissões significam a assunção de novas competências. 

Esta matéria traduz o que em tantas ocasiões os Municípios vêm reclamando que: 

não vêm sendo transferidos os meios na proporção do número de competências que lhes 

vão sendo impostas pela lei, porque quando é chegada a hora de prestar contas este 

cumprimento não é visível. 

Os Srs. Vereadores denotaram o decréscimo do investimento na área educação - 

efectivamente o investimento na educação não pode ser só avaliado pela obra feita. 

Sugere a leitura do documento na rubrica que identifica a manutenção dos equipamentos 

escolares em funcionamento; o mesmo procedimento pode ser aplicado à rede de 

bibliotecas e a todos os equipamentos cuja funcionamento é da responsabilidade da 

Câmara Municipal. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto referiu o que considera ser uma baixo nível de 

investimento material. Em matéria de prestação e análise de contas no exercício 

autárquico não existe o conceito de “investimento material”, porque de facto o investimento 

é muito acima do investimento material e as competências das câmaras municipais vão 

muito para além da necessidade de realizar obras. 

Possuir funcionários que prestem serviço às necessidades fundamentais da vida dos 

cidadãos não se pode reproduzir em realização material de trabalho. Possuir funcionários 

e meios ao serviço das necessidades básicas dos cidadãos a efectuar, por exemplo, 
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transportes escolares é algo que não se traduz em “investimento material”, é um ponto que 

não é visível. No entanto, o investimento na vida das pessoas, é uma competência das 

câmaras municipais. 

Sugere que as análises sobre os níveis de realização sejam feitas com base nos 

indicadores reais e oficiais, e esses constam da contabilidade pública das autarquias locais 

e, nesta matéria, as despesas com pessoal estão muito aquém do que a lei permite. Esta 

é a realidade. 

 As despesas com pessoal revertem no total de 38,9% das receitas arrecadadas no 

ano anterior e a lei confere um tecto máximo de 75%. Estes são os indicadores reais e não 

o que cada um considera dever ser razoável em termos de “investimento material”. 

Aquando da aprovação da Prestação de Contas relativa ao exercício de 2004, no 

rácio das despesas com pessoal, a Câmara de Palmela atingia o valor de 45% contra os 

38,9% que se atingiu na apreciação do exercício de 2005. O desempenho da Autarquia 

neste âmbito foi melhorado, este é um dado real e deve ser realçado como positivo. 

A Sr.ª. Presidente sublinha ainda os seguintes aspectos: 

- É um dado real que a receita decresceu. Foi visível ao longo do ano que a receita 

decresceu e este facto reflectiu-se na própria actividade. 

-  Do ponto de vista político poder-se-ía ter adoptado o comportamento de “quem vier 

atrás que feche a porta”, mas não foi o que aconteceu. Houve um objectivo e uma 

estratégia a cumprir que não mediou com objectivos eleitoralistas. A maioria do Executivo 

tinha plena  consciência que não devia ir para além do que o princípio do bom senso 

sugeria. 

 Com a receita a decrescer no ano de 2005 e a manter-se o nível de desempenho do 

ano anterior, certamente que o ano de 2006 ficaria comprometido com dívidas que teriam 

transitado de 2005. 

A ler-se com atenção o documento de Prestação de Contas verifica-se que, o 

comportamento da receita e a sua arrecadação ao longo do ano, pressupõem a adopção 

de uma clara estratégia de contenção e precaução. Não têm faltado os princípios de bom 

senso e de gestão correcta. 

- O Sr. Vereador Adilo Costa fez uma análise que reitera, é que de facto não percebe 

a razão de comparar combustíveis com horas extraordinárias.  

A estratégia da Câmara Municipal e o bom desempenho deve conduzir à poupança 

de todos os consumíveis e de tudo o mais em que seja possível poupar. Houve 

efectivamente redução de despesas no que comporta a horas extraordinárias.  

Realiza-se trabalho extraordinário nas câmaras municipais, porque é efectivamente 

necessário fazê-lo. Exemplo deste facto é a política de apoio ao movimento associativo. As 
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acções desenvolvidas do ponto de vista cultural não podem ser balizadas ao período das 

horas normais da função pública (8,30 horas – 16,30 horas, de segunda a sexta-feira). 

Evidentemente que as horas extraordinárias têm de ser racionalizadas e é este facto 

que, sempre que possível, é transmitido aos dirigentes e trabalhadores da C.M.P.. 

E, mais uma vez, se a maioria do Executivo pautasse pela adopção de medidas 

eleitoralistas em ano de eleições o trabalho extraordinário teria disparado relativamente ao 

exercício do ano anterior. Houve uma quebra neste capítulo. 

Opina deverem ser efectuados esforços para racionalizar consumos e combustível. 

Deve-se poupar nos consumos: energia eléctrica, água, papel, toner, telecomunicações,...  

Ainda que se possa poupar nalgumas matérias, outras há que são absolutamente 

indispensáveis adoptar para ter a Câmara em pleno funcionamento. 

- Deve ser clarificada a seguinte questão, na medida em que ela é colocada pelos 

Srs. Vereadores pela 2.ª vez: a rubrica aquisição de serviços – outros.  

Alguns exemplos que compõem esta rubrica são:  

- Actos e cerimónias protocolares, como sejam, a assinalar: no Dia 

Municipal do Bombeiros, Dia do Concelho, Dia Internacional da 

Mulher; 

- Produção radiofónica de programas; 

- Apoio ao Conselho Municipal de Segurança; 

- Projectos “Aprender a Nadar”; “Fantasiarte”; “Cidades Educativas”; 

“Ser Diferente”; 

- Estudo das barreiras arquitectónicas; 

- Actividades de animação social; 

- Projectos de promoção ambiental; 

- Espaço internet; 

- “Queima do Judas”; 

- Núcleo Museológico da Vinha e do Vinho. 

As folhas informativas sobre a rubrica – outros -  ficam à disposição dos Srs. 

Vereadores. 

É importante que se deixe de tratar esta rubrica como se de acções desconhecidas 

e/ou escondidas da Câmara Municipal se tratasse. 

Acerca do número de propostas que compõem a Ordem do Dia, o Sr. Vereador 

José Braz Pinto refere que, provavelmente, não se explicou bem, o que tentou exprimir 

foi: é perfeitamente aceitável que a Câmara queira despachar dois documentos em Março 

que terão de ser apresentados até 30 de Abril ao Tribunal de Contas, mas a proposta da 

1.ª Alteração Orçamental não tem tanta urgência como qualquer uma destas. 



Acta nº. 7/2006 

Reunião de 29 de Março de 2006 

 19 

O Sr. Vereador José Braz Pinto continua a sua intervenção nos seguintes termos: 

Lamenta o facto de ser apresentada para discussão / análise a Prestação de Contas, 

a 1.ª Alteração Orçamental e o Relatório de Contas da Palmela Desporto a uma reunião 

extraordinária em que não há lugar à palavra dos Munícipes no Período a estes dedicado. 

Sobre a situação de as reuniões conterem tantas propostas quantas as que se 

verifiquem como necessárias tem a firmar o seguinte: há situações que são materialmente 

impossíveis, ainda que os Vereadores da Oposição possuam da maior boa vontade são 

humanos e, ou lhes é dado mais tempo para apreciação dos documentos ou terão de fazer 

uma análise “mais corrente”. 

Acerca do apoio que os Vereadores que não estão a tempo inteiro dispõem, é de 

bom tom referir que, um ponto é o cumprimento dos prazos que a lei estipula, outro ponto 

é a boa vontade na resolução de algum do apoio. 

Os Vereadores da Oposição não têm possibilidade de transporte para qualquer 

situação que queiram ver no concelho ou, até para se deslocarem a uma reunião 

extraordinária ou, assistir a uma inauguração... certamente que a Sr.ª Presidente dirá que 

a lei. 

Não é pelo facto de se terem admitido 30 trabalhadores na área da educação  que 

as despesas com pessoal reverteram na quantificação que é expressa no documento –  a 

diferença em despesas de pessoal ascendeu a 429.000 euros e os trabalhadores 

admitidos são 30. 

Refere que os Vereadores do P.S. não estão a fazer uma análise contabilística, 

estão sim a efectuar uma análise política. Não há dúvida que as opções contidas são as 

da maioria do Executivo Camarário e a análise política cabe aos Vereadores da Oposição. 

Certamente discordam do documento apresentado. 

Os Vereadores do P.S. estão de acordo com a prestação de trabalho no âmbito do 

apoio ao associativismo, mas no início de cada ano já se sabe que vai haver esse 

trabalho, é necessário quantificar as horas na devida correspondência ao trabalho a 

realizar para que não haja as derrapagens que à posteriori se vêm a verificar. Assim: 

- No início de 2005 ficou estipulado que as despesas em horas extraordinárias 

eram de 668 mil euros e acabaram por derrapar para 1.003.000 euros.  

Não são contra o trabalho de cooperação com o associativismo são sim contra as 

derrapagens, porque significam, um mau cálculo efectuado à partida. 

 A Sr.ª. Presidente afirmou que a descida dos recursos fez diminuir a actividade,  

aceita a situação, mas fazendo diminuir a actividade, como é que se justifica o aumento 

das horas extraordinárias, dos subsídios, dos trabalhos especializados, dos outros 

trabalhos e dos transportes? Diminuiu a actividade e aumentaram as despesas? É de facto 

preocupante. 
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O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a questão da admissão de 30 

trabalhadores para a área da educação não é paradigmática, na medida em que existe um 

Protocolo celebrado entre Câmara Municipal e o organismo competente e, a Câmara é 

ressarcida das verbas despendidas com estes funcionários. 

O que lhe parece fulcral é a devida aplicação do planeamento nas horas 

extraordinárias e nas demais rubricas. Dá o seguinte exemplo com a rubrica de horas 

extraordinárias: 

• Em Novembro.2004 quantificaram-se 668.000 euros e acabaram por se gastar 

efectivamente 1.003.000 euros. Em Novembro.2005 vai-se orçamentar apenas nesta 

rubrica 361.000 euros? Será que se vão reduzir as horas extraordinárias a uma terça 

parte? 

A rubrica  outros despertou a sua curiosidade pela tentativa em perceber como se 

conseguiam atingir aumentos superiores a mais de 1.000.000 de euros em cada rubrica, 

nomeadamente em outros trabalhos especializados e outros serviços. 

Não tenciona perguntar porque razão o projecto “Aprender a Nadar” passou do valor 

de 35.000 euros para 136.000 euros e, o FIAR (Festival Internacional de Artes de Rua) 

passou de 25.000 euros para 130.000 euros e, em iniciativas de animação turística foram 

despendidos 183.000 euros. 

Aquilo que considera efectivamente substancial é perceber-se a repercussão que 

todas estas acções tiveram no exercício de 2005 com as respectivas despesas. 

O mesmo exercício matemático que efectuou para as horas extraordinárias pode ser 

aplicado à rubrica dos subsídios. Desta forma: 

• Em Novembro.2004 foram estipulados cerca de 300.000 euros e no final do ano 

verificou-se terem sido atribuídos 741.000 euros (+ de 100% de aumento só no ano de 

2005 nesta rubrica – subsídios -), quando no orçamento de 2006 só restam 30.000 euros 

neste capítulo, encontrando-se a verba praticamente esgotada. 

A ideia que nutre é a de que o planeamento realizado não é completamente 

consentâneo o que são as realidades efectivas ao longo de um ano de vigência do 

orçamento. 

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias refere que o Sr. Vereador José Carlos de Sousa 

sabe bem que no âmbito do Protocolo celebrado, a Câmara Municipal só é ressarcida das 

verbas que despende com as funcionárias do Jardim de Infância (e respeitam a 21 salas), 

mas não recebe o retorno do que paga às cozinheiras e outro pessoal em serviço. É este 

conjunto de pessoas que soma mais de 30. 
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As despesas que não são consideradas “investimentos materiais” mas que são muito 

importantes  são as que enuncia: 

- em 2005 todas as escolas ficaram possibilitadas a fornecer refeições 

quentes; 

- diminui-se a distância dos transportes escolares (da distância de 3 Km 

de casa-escola para 2 Km casa-escola); 

- no projecto “Aprender a Nadar” estimou-se um valor, mas veio a 

verificar-se que um maior número de escolas aderiu à iniciativa e a 

rubrica foi reforçada (primeiramente eram só os alunos do 3.º e 4.º ano 

do ensino básico que usufruíam desta acção que depois veio a ser 

alargada aos outros anos do ensino básico); 

- as despesas com pagamento aos motoristas e combustível 

despendido nos circuitos dos transportes escolares também não vêm 

identificados na rubrica da educação No  entanto, é investimento neste 

capítulo [há viaturas e motoristas que estão um dia inteiro ao serviço 

das escolas, são mais de 20 circuitos x 2 (ida e volta) pagos pela 

Câmara Municipal]; 

Sobre as horas extraordinárias, a Sr.ª. Presidente refere que não é possível fazer-

se um discurso e ter uma prática diferente, facto pelo qual se o Sr. Vereador José Braz 

Pinto quer continuar a dizer que apoia o movimento associativo e as relações em geral 

com a comunidade devem ser efectuadas, então tem de se visualizar o que na prática isso 

significa. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto menciona que se trata de uma questão de 

Planeamento, ao que a Sr.ª. Presidente responde que não é uma questão de 

planeamento. E justifica: não se poder planear que o apoio da Autarquia às actividades do 

movimento associativo vá acontecer nas horas em que eles não precisam desse apoio, 

porque a vida da comunidade não se compadece com o horário das 8,30 às 16,30 horas, 

de segunda a sexta-feira. 

Aquando da elaboração de um orçamento existem orientações que se devem seguir 

e, é da opinião, que a rubrica de horas extraordinárias deveir sendo reforçada à medida do 

que for necessário. 

Um outro aspecto importante a considerar, e que responde às questões colocadas 

pelo Sr vereador José Carlos de Sousa, têm a ver com o valor  de cerca de 6.500.000 

euros a definir no Plano de Actividades, de 2005. Essa   verba é incorporada na 1.ª revisão 

orçamental e, nessa ocasião, vão passar a ser definidas as dotações das acções, que 

tinham verbas não definidas. Por essa razão é que o Sr. Vereador faz as observações que 

um determinado projecto tinha a verba x e passa a ter uma verba y. 
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As alterações e revisões orçamentais são instrumentos de gestão correntes e legais, 

não consegue perceber onde está a falta de planeamento. A lei nem sequer limita o 

número de alterações e revisões que podem ser feitas no exercício. 

O Sr. Vereador José Charneira saúda os presentes. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que vai votar favoravelmente a Prestação de 

Contas com a firme convicção de que a mesma espelha um bom trabalho realizado não 

pelo Executivo da Câmara, mas sobretudo pelos trabalhadores da C.M.P.. 

Não é vulgar conseguir níveis de cumprimento nas GOP’s de 78,7%, como é o caso 

em 2005, e de 80 % em. Não é corrente as Câmaras de Norte a Sul do País conseguirem 

obter tais níveis de execução. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa deve estar habituado a tais níveis de 

execução, porque esteve na Assembleia de Freguesia de Pinhal Novo, Autarquia que 

cumpre com níveis de execução superiores a 90%. 

Este facto não é  muito habitual nas Câmaras Municipais. 

Realça que os objectivos alcançados são representativos de um grande esforço por 

parte da organização, que conta já com muitos trabalhadores, e revela um grande 

empenhamento de todas as pessoas. 

A par de tudo o que antes referiu, a Câmara de Palmela transmite uma imagem de 

muita seriedade e muita competência no tratamento que revela para o exterior, 

nomeadamente com os compromissos que assume com fornecedores e empreiteiros, e 

com os sistemas da Amarsul e Simarsul onde é parceira. 

Por vezes chegam informações de outras autarquias e de empresas de exploração 

de sistemas que se debatem com problemas financeiros, enquanto a Câmara de Palmela 

consegue rentabilizar os investimentos e ter saúde económica. É com agrado que regista 

este facto.  

Vai votar com a maior satisfação esta proposta. 

 

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

minuta, com o voto contra dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 

Sousa, e a abstenção do Sr. Vereador Octávio Machado. 

 

PONTO 4 – 1.ª Alteração ao Orçamento 2006 e Grandes Opções do Plano 

2006/2009: 

 

PROPOSTA N.º 2/DPCA/07-2006: 

 

 «A 1.ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano conómico de 

2006 tem, no essencial, a finalidade de reforçar a dotação de um conjunto de acções, 
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cujos compromissos transitaram de 2005, de forma a possibilitar os seus pagamentos ou a 

iniciar, desde já, a sua execução. Estão nesta situação, entre outros, os seguintes 

investimentos: 

- Ampliação e remodelação da EB1 de Pinhal Novo 2; 

- Ampliação e beneficiação da EB1/JI de Cajados; 

- Beneficiação diversas escolas; 

- Apetrechamento de mobiliário e equipamento em escolas; 

- Arranjo paisagístico do Largo da Boa Vista; 

- Prolongamento e ramais na rede de águas residuais e domésticas; 

- Manutenção e conservação de equipamento da rede geral de esgotos; 

- Remodelação da rede de distribuição de água, em Quinta do Anjo e 

Cabanas; 

- Ampliação e remodelação da rede de águas; 

- Transformação do logradouro da antiga escola nº 1 em espaço público, em 

Quinta do Anjo; 

- Centro Municipal da Juventude, em Pinhal Novo; 

- Intervenção na rua 1º de Maio, em Venda do Alcaide; 

- Pavimentação das ruas Custódio Cardoso e 25 de Abril, em Lagoa da 

Palha; 

- Pavimentação do aceiro no Vala de Abrunheira, Rua Manuel Carromeu. 

 Os reforços foram compensados com redução de dotação em acções, cuja 

concretização não será efectuada nos próximos meses, podendo as suas dotações serem 

novamente repostas, através da inclusão do saldo de tesouraria da gerência de 2005 a 

efectuar na 1.ª revisão aos documentos. 

As alterações no Orçamento resultam em grande parte das alterações introduzidas 

nas GOP. As alterações nas rubricas de pessoal advêm essencialmente da mobilidade 

interna e de alterações ao vínculo contratual.   

A presente proposta de Alteração totaliza 1.117.015 euros, representando 2,4% do 

Orçamento em vigor. 

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

aprovação da 1.ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano.» 

 

 Na discussão desta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que esta 1.ª alteração orçamental já conta 

com o reforço da rubrica de horas extraordinárias em 5.500 euros, outras alterações 

idênticas certamente se seguirão ao longo do ano. 
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 Por outro lado refere a proposta: “(...) os reforços foram compensados com redução 

de dotação em acções, cuja concretização não será efectuada nos próximos meses, 

podendo as suas dotações serem novamente repostas, através da inclusão do saldo de 

tesouraria da gerência de 2005 a efectuar na 1.ª revisão aos documentos (...).” Não 

concebe este ponto que é pura futurologia. 

A proposta refere ainda que: “(...) as alterações no Orçamento resultam em grande 

parte das alterações introduzidas nas GOP. As alterações nas rubricas de pessoal advêm 

essencialmente da mobilidade interna e de alterações ao vínculo contratual (...).“ Da 

observação que efectuou chega à conclusão que não houve transferência de verba e o 

final traduz-se num aumento de 80.000 euros nas rubricas referentes a pessoal, 

nomeadamente em: remunerações certas e permanentes / pessoal do quadro em regime 

da função pública / pessoal em qualquer outra situação / pessoal contrato a termo. 

 Numa análise político contabilística verifica que o quadro “resumo do orçamento das 

despesas – 1.ª alteração de 2006” contém um aumento de 47.000 euros nas despesas 

correntes e uma diminuição sensivelmente idêntica nas despesas de capital, o que reverte 

em dizer: cortou-se no investimento e aumentaram-se as despesas correntes.  

 O Sr. Vereador Octávio Machado sublinha o facto de que a 1.ª alteração ao 

orçamento enferma, efectivamente, do defeito em aumentar as despesas correntes e 

diminuir as despesas de investimento. 

 Muito embora discorde da constatação antes exposta, vai votar favoravelmente a 

proposta, na medida em que vão ser reforçadas rubricas para obras que urgem em ser 

concretizadas. 

 O Sr. Vereador Adilo Costa confirma que de facto corresponde à verdade a 

transferência de verbas de despesas de capital para despesas correntes, mas conforme 

vem referido na proposta, esta é uma situação temporária e irá ser rectificada na 1.ª 

revisão orçamental. 

 A Sr.ª. Presidente refere que, tal como foi referido na discussão da anterior 

proposta – Prestação de Contas - as alterações e revisões ao Orçamento e às Grandes 

Opções do Plano (GOP’s) são instrumentos de gestão.  

 Está-se no início de 2006 e é necessário ter em conta que o Orçamento foi 

elaborado com uma enorme “pressão”, de tempo e uma grande preocupação 

relativamente ao próprio comportamento da receita. A presente alteração visa tão somente 

criar condições para se iniciarem imediatamente algumas obras que estão em condições 

de ser iniciadas. 

 Passaram-se três meses desde o início do ano e cinco meses desde o início do 

mandato autárquico e a 1.ª alteração tende a viabilizar as acções propostas nas GOP’s. 
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 As GOP’s são um instrumento previsional onde são plasmadas as acções / obras 

que são pensadas levar à prática. O que sucede é que, por vezes, devido à necessidade 

de intervenção de terceiros as acções têm de ser adiadas.  

 Certamente que ao longo do ano de 2006 ocorrerão outras alterações orçamentais, 

mas o que é importante é que no final do ano se possa estimar e quantificar as áreas 

prioritárias que foram premiadas, ou seja, a avaliação de desempenho de 2006. 

 

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

minuta, com o voto contra dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 

Sousa. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

IV.I – DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

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

 

PONTO 5 – Contrato-Programa entre a Câmara Municipal de Palmela e o Grupo 

Desportivo e Recreativo Airense: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DCD-DAC/07-2006: 

 

«O Programa Municipal de Desenvolvimento do Associativismo considera os 

Protocolos de Cooperação entre a Câmara Municipal de Palmela e as associações 

sediadas no concelho um instrumento privilegiado de cooperação nomeadamente para 

objectivos que incluam elevado interesse público, que assumam um carácter plurianual e 

que envolvam significativos encargos financeiros. 

 A construção da nova sede do Grupo Desportivo e Recreativo Airense constitui um 

objectivo de cooperação entre o clube e a Câmara que, à luz daqueles princípios 

orientadores, justificam a celebração de um Protocolo de Cooperação. 

 O Grupo Desportivo e Recreativo Airense tem contribuído, ao longo dos seus 

cinquenta anos de existência, para o desenvolvimento cultural e desportivo e a qualidade 

de vida da população de Aires. A exiguidade e precaridade das suas actuais instalações, e 

o crescimento da população de Aires tornou, desde há muitos anos, uma necessidade 

premente a construção de uma nova sede, com equipamento cultural e desportivo capaz 

de servir a comunidade de Aires, no presente e no futuro. 
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 É no seguimento de um longo processo de mobilização e reivindicação dos 

dirigentes e sócios do Airense, e de anteriores decisões desta Câmara Municipal, que 

cedeu já ao Airense o terreno para a construção da sede, que agora se propõe a 

celebração de um Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Palmela e o 

Grupo Desportivo e Recreativo Airense, que defina o conjunto dos apoios municipais para 

a construção da sede do Airense, e que clarifique ao mesmo tempo os objectivos de 

interesse público que o novo equipamento cultural e desportivo de Aires prosseguirá. 

 Assim, ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e do 

Programa Municipal de Desenvolvimento do Associativismo, propõe-se a aprovação do 

Protocolo de Cooperação em anexo, entre a Câmara Municipal de Palmela e o Grupo 

Desportivo e Recreativo Airense.» 

 

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

minuta. 

 

IV.II – DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

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

 

PONTO 6 – Relatório de Contas da Palmela Desporto, E.M. – Exercício de 2005: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DD/07-2006: 

 

«De acordo com o estipulado na Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto e nos Estatutos da 

Palmela Desporto, E.M., esta empresa municipal aprovou os seus documentos de 

prestação de contas relativos ao ano de 2005, os quais, nos termos da alínea d), do artigo 

16.º, do referido diploma legal, terão de ser submetidos à aprovação da Câmara Municipal. 

Assim, e tendo em consideração que: 

- O Relatório e Contas reflecte com rigor a actividade e o movimento financeiro da 

empresa no seu sexto ano de existência; 

- As actividades realizadas e a execução orçamental correspondem às orientações 

estratégicas aprovadas pela Câmara Municipal; 

- O parecer do Fiscal Único é favorável à aprovação dos documentos; 

•••• Propõe-se: 

Ao abrigo do disposto da alínea d), do n.º 7, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, e da alínea d), do artigo 16.º, 
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na Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, que a Câmara Municipal delibere aprovar os 

documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2005 da Palmela Desporto, 

E.M,. que se anexam, nomeadamente: o Relatório do Conselho de Administração, as 

Contas do Exercício, a Proposta de Aplicação dos Resultados e o Parecer do Fiscal 

Único.» 

 

Na discussão da proposta referente ao Relatório de Contas da Palmela Desporto – 

Exercício de 2005 - intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa coloca as seguintes questões: 

1. Porque razão, em 2005, as amortizações do imobilizado diminuíram tão 

significativamente? 

Há um decréscimo em cerca de 50% relativamente ao que estava previsto. 

2. O ROC (Revisor Oficial de Contas) refere no seu parecer “(...) estabeleci 

contacto com os membros da administração, obtive a documentação diversa e 

adequada junto dos serviços competentes com excepção das reconciliações 

bancárias que devem ser executadas com base regular e periódica de acordo 

com os bons princípios do controle interno (...) examinei a informação financeira 

produzida bem como as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos 

adoptados efectuando os procedimentos considerados necessários nas 

circunstâncias (...)”. 

Em todas as empresas e/ou organismos é fundamental a apresentação das 

reconciliações bancárias para saber como é que o dinheiro circulou durante o 

ano de 1.Jan. a 31.Dez.. 

Pelo parecer produzido fica-se com a percepção de que o ROC não teve 

acesso aos extractos bancários.  

A Sr.ª. Presidente dá a palavra ao Sr. Director Financeiro ,da Palmela Desporto EM 

,para que preste os necessários esclarecimentos às questões colocadas pelo Sr. Vereador 

José Carlos de Sousa, o que foi feito. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa denota a sua satisfação pelo facto das 

amortizações do imobilizado não terem sido efectuadas por falta de liquidez da tesouraria. 

Em relação ao parecer do ROC: parece-lhe desajustado que existindo a relação 

diária de conferência dos documentos o parecer produzido transmita uma ideia diferente 

que, indicia, no mínimo, alguma falta de transparência ao nível da gestão que é praticada. 

Para melhor elucidação sobre o ponto 2 levantado pelo Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa a Sr.ª. Presidente sublinha o seguinte termo contido no relatório do Fiscal Único: 

“(...) examinei a informação financeira produzida, bem como as políticas contabilísticas e 

os critérios valorimétricos adoptados efectuando os procedimentos considerados 
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necessários nas circunstâncias (..) procedi aos trabalhos  de revisão legal da sociedade 

tendo emitido relatório sobre a fiscalização efectuada, bem como a certificação que 

decorre do exame realizado. Em resultado do trabalho desenvolvido e tendo em 

consideração os documentos referidos sou de parecer que sejam aprovados (...)”. 

Desta leitura retira que o Técnico desenvolveu todas as acções que necessitava 

para uma cabal e válida avaliação do exercício de 2005. 

Relativamente ao Complexo Desportivo Municipal, o Sr. Vereador Octávio 

Machado pretende ser esclarecido sobre a descida tão significativa em 2005 dos 

proveitos, na medida em que nos restantes equipamentos este item aumenta. 

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias responde à questão colocada pelo Sr. Vereador 

Octávio Machado nos seguintes termos: 

- O relvado não teve um decréscimo de utilização, foi sim, adoptado um 

procedimento diferente em relação aos anos anteriores. Assim:  

Pela avaliação e experiência de trabalho com a empresa municipal verificou-se que o 

mais transparente e mais correcto seria fazer uma adenda aos contratos-programa 

existentes com os clubes e a partir de 2005 passaram a ser os clubes a pagar à 

Palmela Desporto pela utilização do campo relvado. 

Por um lado é visível o apoio que a Câmara presta aos Clubes, por outra é a forma 

de os responsabilizar pelas utilizações do campo relvado. 

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias refere que, nem sempre se consegue espelhar 

e/ou valorizar o trabalho de uma empresa municipal, neste caso, no âmbito do desporto. 

Valoriza o trabalho desempenhado pela Palmela Desporto nos seguintes aspectos: 

Em 2005 houve um aumento global de utilizadores em relação aos quatro 

equipamentos: o total de utilizadores ascende a 8.219 utilizadores mensalmente, 

aumentaram os proveitos suplementares (publicidade) e, ao nível dos resultados 

desportivos, o clube  de natação da Palmela Desporto tem um campeão nacional. 

Como resultado do trabalho desta empresa os quadros ilustram a quantificação dos 

custos de cada equipamento.  

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que da leitura do documento 

apresentado retira a conclusão de que é a piscina municipal de Pinhal Novo o grande 

sustentáculo e suporte financeiro da empresa municipal, comparativamente com a piscina 

municipal de Palmela e o pavilhão desportivo municipal de Pinhal Novo em que, de 2004 

para 2005, diminuem o número de utilizadores. 

Num dos quadros apresentados também é visível a diminuição das actividades e o 

índice de concretização das actividades projectadas ficou aquém das acções 

efectivamente executadas. 

Também se denotam algumas dificuldades aparentes de tesouraria. 
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Na página 18 do documento em apreço refere-se “(...) que os resultados financeiros 

e operacionais apresentados podemos considerar como muito satisfatórios (...)” o que lhe 

parecer ser exagerado.  

Concordaria com a classificação caso se verificasse que, a empresa tivesse 

conseguido realizar investimentos, angariar maior número de utentes para os diferentes 

equipamentos e que todos os equipamentos sofressem exponencialmente de procura, 

talvez em vez de muito satisfatório pudesse classificar de muito bom. 

A Sr.ª. Vereadora Adília Candeias refere que, atendendo à situação actual do País 

e dos portugueses, se os equipamentos tivessem uma maior procura classificaria como 

excelente a expressão no relatório. 

 

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

minuta, com a abstenção dos Srs. Vereadores José Braz Pinto, José Carlos de 

Sousa e Octávio Machado. 

 

 

V – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das dezanove horas e vinte cinco minutos, a srª. 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 


